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өзінің теориялық білімінің жоғары екенін, қажетті нормативтік құжаттармен 

жұмыс істей алатынын және AutoCad графикалық бағдарламаны жақсы 

меңгергенін көрсетті. 

Жоғарғыда айтылған жәйларды қорыта келе, Керімтай Әлішердің 

дипломдық жобасы «Су ресурстары және суды қолдану» мамандығы 

бойынша дипломдық жобаларға қойылатын талаптарға жауап бере алады 

және дипломшы осы мамандық бойынша бакалавр атағына лайық деп 

есептеймін. Дипломдық жобаны 85%-ға (жақсы) бағалаймын.  

 

Ғылыми жетекші  
техн.ғылым.канд., профессор  
(қызметі, ғыл. дәрежесі, атағы) 

Оспанов Қ.Т. 
           (қолы) 

«18» __05______ 2020 ж. 
 



работа не обладает признаками плагиата, признана самостоятельной

25.05.2020г.



25.05.2020г.

работа допущена к защите



работа не обладает признаками плагиата, допускаю к защите



 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы сәулет және құрылыс институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 
 

Керімтай Әлішер Жубанышбекұлы 

 

 

«Қостанай облысы Лисаковск қаласындағы бассейіннің сумен жабдықтау 

жүйесін жобалау» 
 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 

5В080500 – «Су ресурстары және суды пайдалану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 

  



 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

 

 

ҚОРҒАУҒА  ЖІБЕРІЛДІ 

       Кафедра меңгерушісі ИЖж/еЖ 

техн.ғыл.канд, ассоц.проф. 

_______________К.Алимова  

«____» _________2020 ж. 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 
Тақырыбы:  «Қостанай облысы Лисаковск қаласындағы бассейіннің сумен 

жабдықтау жүйесін жобалау» 

 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 

 

 

 

 

 

Орындаған        Керімтай Ә.Ж. 

 

 

                               Ғылыми жетекші  

                                                          техн.ғылым.канд.,профессор 

                                      __________ Оспанов Қ.Т. 

                                             «_21__» __05 мамыр 2020 ж. 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 

 

21           05



 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 

 

 

БЕКІТЕМІН 
Кафедра меңгерушісі Жж/еЖ 

техн.ғыл.канд, ассоц.проф. 

_______________ К.Алимова  

«____» _________2020 ж. 

 

Дипломдық жобаны орындауға арналған 

ТАПСЫРМА 

Білім алушы _Керімтай ӘлішерЖубанышбекұлы _______     

Тақырыбы: «Қостанай облысы Лисаковск қаласындағы бассейіннің сумен 

жабдықтау жүйесін жобалау» 

Университет ректорының 2020  жылғы «27» қаңтар №762-б бұйрығымен 

бекітілген 

Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі 2020  жылғы «25» мамыр_____________ 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бастапқы деректері: 

Суменқамтамасызетуобъектісі – ҚостанайоблысыЛисаковскқаласында 

орналасқан бассейн. Бассейнді сумен жабдықтаужүйесінің жобалаужағдайы, 

жобалауаймағыныңгеологиялықжәнегидрогеологиялықмағлұматтары. 

Дипломдық жоба да қарастырылатын мәселелер тізімі 

а) Негізгі (технологиялық) бөлім _____________________________________ 

б) Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану бөлімі___________________ 

в) Жоба алдындағы талда (экономика) бөлім._________________________ 

Сызбалық материал дар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)  

а) бассейн орналасқан аймақтың бас жобасы  

ә) бассейнді сумен жабдықтау  элементінің сұлбасы   

б) бассейнді сумен жабдықтау  элементінің сұлбасы  (қима, жоспар) 

в) техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестелері 

Ұсынылған негізгі әдебиеттер: 

1. ҚР ҚНжЕ 4.01.02-2009 Сумен жабдықтау. Сыртқы торап және 

имараттар.   Астана, 2010 – 215б. 

2. Каталог Novum. Водоподготовка. Оборудование для бассейнов. Каталог 

2012 – Издание 1.0. – 560 с. 

3. Осыларға қосымша 8 әдебиет. 

27          01



 

 

 

Дипломдық жобаны дайындау 

 КЕСТЕСІ 

 

Бөлім атаулары, қарастырылатын 

мәселелер тізімі 

Ғылыми жетекшіге, 

кеңесшілерге көрсету 

мерзімі 

Ескерту 

Негізгі (технологиялық) бөлім 16.03.20ж.- 13.04.20ж.  

Су шаруашылығы жүйелерін 

пайдалану бөлімі 

13.04.20ж.- 27.04.20 ж.  

Жоба алдындағы талдау (экономика) 

бөлімі 

27.04.20 ж.- 09.05.20 ж.  

 

Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен  

норма бақылаушының аяқталған жобаға қойған 

қолтаңбалары 

 

Бөлімдер атауы 

Кеңесшілер аты, әкесінің 

аты, тегі (ғылыми 

дәрежесі, атағы) 

Қол 

қойылған 

күн  

Қолы 

Негізгі (технологиялық) 

бөлім 

Қ.Т.Оспанов 

техн.ғыл.канд., профессор 

  

   13.04 

 
Су шаруашылығы 

жүйелерін пайдалану 

бөлімі 

Қ.Т.Оспанов 

техн.ғыл.канд., профессор 

 

    27.04 

 
Жоба алдындағы талдау 

(экономика) бөлімі 

Қ.Т.Оспанов 

техн.ғыл.канд., профессор 

 

     09.05 

 
Қалып бақылаушы  Құдайберді Ж.С. 

Жар.ғыл.магистрі,тьютор 

    13.04 

 
 

Жоба жетекшісі, техн.ғыл.кандидаты, профессор_______ Қ.Т.Оспанов 

 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы __ _ Ә.Ж.Керімтай алды. 

 

Күні                                                      “__13_” ___05_______ 2020 ж 

 

 

 

  



 

 

АҢДАТПА 

 
Сумен қамтамасыз етілу объектісі – Қостанай облысы Лисаковск 

қаласында орналасқан бассейн. Бассейнді сумен жабдықтау жүйесін жобалау. 

Дипломды жобалауда бассейнді сумен жабдықтау үшін жер асты су қорын 

пайдалану. Жобалау аймағының геологиялық және гидрогеологиялық 

мағлұматтары,су алу және су тазалау ғимараттарын,есептік су шығынын, жер 

асты су деңгейін, ұңғыма түрін,бассейн суын жылыту,сүзгі 

парметрлерін,озондау қондырғылары және т.б. есептеп шығарылды. 

Бассейнге қажетті су мөлшері жер асты қорларынан алынып қамтамасыз 

етіледі.Бассейнге қажетті экономикалық көрсеткіштері есептелінді.Қажетті 

электрэнергиясына,құрылысқа және басқада шығындар құны 

есептелінді. Жобалаудың есептер нәтижесі бойынша тиімділігі расталды. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Объект водоснабжения-бассейн, расположенный в г. Лисаковск 

Костанайскойобласти. Проектирование системы водоснабжения бассейна. 

Использованиезапасов подземных вод для водоснабжения бассейна при 

дипломном проектировании. Были рассчитаны геологические и 

гидрогеологические данные проектной зоны,водозаборные и водоочистные 

сооружения,расчетный расховоды, уровень подземных вод, тип    

скважин,подогрев воды бассейна,параметрфильтрации,озонирующие установки 

и др. 

Необходимое количество воды в бассейне обеспечивается из подземных 

запасов.Рассчитаны необходимые экономические показатели бассейна.Затраты 

на электроэнергию,строительство и прочие затраты рассчитывался. По 

результатам расчетов эффективность проектирования была подтверждена. 

 

ANNOTATION 

 

The water supply facility is a swimming pool located in Lisakovsk, Kostanay 

Region. Design of the pool water supply system. Use of underground water reserves 

for water supply of the pool in the diploma design. Geological and hydrogeological 

data of the project area,water intake and water treatment facilities, estimated flow 

rates, ground water level, well type, pool water heating, filtration parameters, 

ozonation plants, etc. were calculated. 

The necessary amount of water in the pool is provided from underground 

reserves.The necessary economic indicators of the basin are 

calculated.Electricity,construction and other costs were calculated. Based on the 

results of calculations, the design efficiency was confirmed. 
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КІРІСПЕ 

 

Адамдардың қоныстану орнын, қала құрылысын таңдау әрқашан сумен 

жабдықтау көзінің болуымен тығыз байланысты. Су көзіндегі судың сапасы 

сумен жабдықтау жүйесінің сипатына, ондағы белгілі бір құрылымдардың 

болуы немесе болмауы және суды тазарту әдістеріне тікелей әсер етеді. 

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы заңға 

сәйкес су эпидемиологиялық және радиациялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық 

құрамы жағынан зиянсыз және қолайлы органолептикалық қасиеттерге ие 

болуы керек. 

          Жұмыстың мақсаты - Қостанай облысының Лисаковск қаласындағы 

бассейнді су мен жабдықтау жүйесін жобалау. 

      Осы жұмыстың негізгі мақсатына сәйкес жер асты су қорын пайдалана 

отырып бассейнді сумен қамтамасыз ету.  

 

- жобалау объектісін, сумен жабдықтау көзін, тұтынушылардың әртүрлі 

топтары қажет судың сапасын сипаттау; 

- суды тазарту әдістері, бассейндерді жобалау және пайдалану  

 

-бассейнге қажетті су тұтынушылардың технологиялық қажеттіліктері 

үшін суды тазарту жабдықтарын таңдау; 
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1 Негізгі (технологиялық) бөлім 

 

1.1 Жобалау аймағының жалпы мағлұматтары, климаттық, 

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайы 

 
 Лисаков қаласының ішкі аумағына байланысты бөлінуі:Лисаков қалашығы, 

Октябрь және Красногор ауылдары қарайды.Лисаков қаласының аумағы 1000 

километр шаршы аумақты алып қамтып жатыр.Өткен 2019 жылғы халық 

санағы бойынша 40709 адам санын құраған.  

Қаланың сыртқы аумақтармен жанаса жатуы:Лисаков қаласы Қостанай 

облыстарына жататын негізгі қалалардың бірі.Тәуелсіздікке дейінгі уақыттарда 

іргесі қаланып Лисаков кен орындарын байыту комбинат ретінде тұрғызылған. 

Орналасуы бойынша тобыл өзенінің бастауынан,темір жол бағытымен тобыл 

өзенінде орналасқан станциядан 19 шақырым оңтүстік жаққа қарай, Қостанай 

облыс орталық қаладан арақашықтығы 122 шақырым болатын батыс-

оңтүстікке, Ресеймен шекарасы 73 шақырым болатындай жерде жатыр.  

Лисаков қаласы және Қостанай облысына қарасты аумақтарда климат 

құрғақшылығы өте басым болып келеді де жоғарғы басымды континетті болуы 

тән.Өте ысытық жаз ортасы шілде айы болғандықтан аптап ыстық болып 

келеді. Жазғы қалыпты температура +13.5оС-тан +20.2оС-қа дейін болады.Ал ең 

жоғарғы температура +42оС-қа дейін шарықтайды.Ал қысқы кезеңде қалыпты 

температура  -12.9оС-тан -22.2оС-қа дейін,қыстың ең төмен суық температурасы 

- 46оС-қа дейін жобалайды.Күздің қараша айының орта кезеңінен бастап наурыз 

айының соңдарына дейін 4–ай шамасында қалыпты аяз күші сақталады.Көктем 

кеш келетіндіктен мамыр айынан бастап күн қалыпты түрде жылына 

бастайды.Жердегі тоңнында еріп кетер уақыты осы ай соңдарына келеді және 

суық аязы жоқ күндер саны шамамен 120-170 күн,ал бұлтты күндер саны 40-

60,ал ашық жайма шуақ күндер саны 125-160 күндер болып есептеледі. 

Жалпы континентальды климаттың ерекшелігі оның оңтүстіктегі құрғақ 

климаттан солтүстіктегі орташа ылғалға дейін өтуі болып табылады. Өңірдің 

геологиялық құрылымы докембрийдің жартасты метаморфикалық 

жыныстарының, қазақстандық қалқанның цокольін құрайтын жанартаулы-

шөгінді, терригендік және терригендік-карбонатты палеозой жыныстарының 

басым дамуымен айқындалады.Платформалы кешені терригенді мезозой 

тұқымдары,ал сондай-ақ, кайнозойдың сазды және құмдақ-сыну шөгінділерімен 

тұрады. Байкал геологиялық-құрылымдық қабаты. 

Бөлінген геологиялық-құрылымдық қабаттар метаморфиялық формацияны 

құрайтын декембрийлік түзілімдермен қалыптасқан. Метаморфикалық 

формация жыныстары аймақтың ірі құрылымдарының (Көкшетау, Ұлутау, 

Майтөбе және Ерементау-Нияз) жиынтық бөліктерінде жалаңаштанады. 

Жыныстардың жалаңашында әртүрлі генезистің өте қарқынды 

жарықшақтығымен сипатталады. Жарықтың таралу тереңдігі 2-ден 20-ға дейін, 

30-60 м-ге дейін ауытқиды. Терең метаморфизмнің формациясы. AR-гнейстер, 
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негізінен, басқа кристалдық тақтатастармен кезектесетін амфиболит ортогнейс, 

слюда – полешпатты амфиболитті-зеренді сериясы. 

Қала рельефтері – шашырай орналасқан кең жазықты еңіспен сай 

төбешіктерден тұратын, Тобыл өзеніне қарасты сайлы еңістерде жатыр.Жіне 

бірнеше кемерлерден тұратын ұзынынан созыла кеңісте тобыл өзенінің сол жақ 

бет жағалауында ұзынынан шөгілген ескі кемер сол жерлерде жағалау тәрізді 

болып құрап тұрады да Лисаков қаласына аумағындағы оңтүстік-батыс 

тұсындағы су қималарына іргелей жақындау орналасқан,айырмашылық белгісі 

158 – 179 метр шамасында болады. 

Ал екінші кемердің орналасуы жазықтық бетінен Тобыл өзенінің оң 

жағындағы қала аумағының шығыс бет тұсында орналасуы, айырмашылық 

белгісі шамамен 146метрден 158 метрге дейін биіктейді.  

Үшінші кемердің орналасуы Тобыл өзеніндегі сол жақ бөліктің жартысын 

алып қала бойымен ұзынынан енсіз созылады да айырмашылық белгісі 140-158 

метр шамасында болады.Қалаға және басқа да аумақатардың маңызды су 

торабы Ертіс өзенінің құятын сол жақ ағыстары болып табылады.Өзеннің 

суының мол болуына байланысты бассейн тән болады.Қабаттардың 

құрылымдары құмдардан тұрғандықтан өзен арнасына асып кейбір жерлері 

жайылып ағынсыз ағады.Өзен арналарының ендері шамамен 15-тен -60 метр 

шамасында,ал жайылып ағу барысында өзен тереңдігі әртүрлі болады.Өзен тек 

жер беті суымен емес жер асты суыменде қоректеніп жатады ол 

эоценпалеоценді мен бор дәуірінде қалыптасқан аллювиалды жолдар арқылы 

үлкен көлемде су қосып алады. 

Облысқа және қала маңына жақын орналасқан аумақатарда қара жер яғни 

қара топырақты құнарлы егіндікке жарамды жерлер бар.Қара топырақты 

жерлер түзілген ішінде карбоанатты, тұзды,аралас қара топырақты,шөбі қалың 

аумағы көп аймақтар бар жанеде далалы аймақтарда су тиген жерлерде 

сортаңдану жиі байқалады.Өзен арнасын жағалай жайылымға жарамды 

көгалды сулы жерлерде мол болып келеді. 

Лисаков қаласы аумағына қарасты екі су жүйесі орналасқан.Бірінші 

тұтынуға арналаған ауыз су болып табылады да екінші егіншілік пен өндіріс 

саласына арналған төменгі сапалы су.Бірінші тұтынуға арналған су халық ішуге 

және өрте қарсы және егін суаруға пайдалануын айтамыз және екінші су 

өндіріске яғни белгілі мөлшерде кететін химиялық өндіріс зауыты мен электр 

энергиясын өндіріетін зауытқа қажетті тазартылмаған су беріледі. 

Лисаковск қаласын және сол аумақа қарасты елді мекендерді жерасты және 

тобыл өзенінде орналасқан жер бетінен алатын жәнеде тазартып беретін 

Амангелді су алу қоймасы орналасқан.  

Қалада адам санының көптігіне байланысты жеткілікті түрде қамтамасыз 

ету керек тек табиғи емес жасанды жер асты қорларын тудырып оларды тиімді 

пайдалану.Жасанды жер асты  қорларды пайдалануда шамамен 90 мыңдай 

текшелі метрді құрайтындай болуы әбден мумкін. 

Жәнеде Қостанай облысындағы жерасты су қоры бар ол тобыл өзенінде оң 

жақ бетінде қаладан тыс 10 шақырым жерде істелген.Мұнда қаланы сумен 
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қамтамасыз ету мақсатында 9 ұңғыма қарастырылған олардың су өндіру 

деңгейі өте жоғары өйткені жер асты суы жер үсті суына қарағанда ластану 

деңгейі төмен.Ұңғымалардың орташа су өндіру өнімділігі 35 мың текшелі 

метрді құрайды.Жәнеде су көзінің тазалығы нормаларға сай болуы керек.ал 

Амангелді су қоймасының пайдаланылу қаланы және көгал жерлерді 

суландырып қамтамасыз етеді.Күніне қоймадан шамамен 60-65 мың текшелі 

метрді құрайтын үлкен су көлемі өндіріліп отырады.Жобамен тұтынушы ауыз 

су құбырларына 90 мың-дай текшелі метр суды тазарту мақсатында жіберіліп 

отырады. 

      Каледонид жүйесін инженерлік-геологиялық аудандастыру схемасында 

Солтүстік Қазақстан аймағы, Балқаш мегасинклинориясы біріктірілген 

Орталық Қазақстандық сәйкес келеді. Орографиялық тұрғыдан алғанда аймақ 

бөлшектенген таулардың сирек аралды төбешіктері бар (абсолюттік белгі 1500 

м дейін) ұсақ отындық жазықтықты білдіреді. Ландшафты аудандастыру 

бойынша мұнда орманды дала, дала, шөл және шөлейтті болып келеді.Ұсақ 

шоқының беті қазіргі өзендердің (Есіл, Ертіс,Нұра,Селеті,Шідерті,) және 

олардың салаларының терең ойылған алқаптарымен, сондай-ақ тұрақты 

ағынның болмауы тән ұсақ өзендердің алқаптарымен сүрленеді. Ауданы 

бойынша шағын көлдер мен ағынсыз арамшөптердің молдығы ландшафттың 

өзіндік ерекшелігіне негізделеді. Жалпы континентальды климаттың ерекшелігі 

оның оңтүстіктегі құрғақ климаттан оңтүстікке дейін өтуі болып 

табылады.Солтүстікте орташа ылғалды. Жауын – шашынның орташа жылдық 

мөлшері 250-ден 400 мм-ге дейін өзгереді; қаңтар айының орташа 

температурасы минус 16-18°С, шілде-плюс 19-20°с құрайды. 

Өңірдің геологиялық құрылымы докембрийдің жартасты метаморфикалық 

жыныстарының, қазақстандық қалқанның цокольін құрайтын палеозойдың 

жанартау-шөгінді, терригендік және терригендік-карбонатты жыныстарының 

басым дамуымен айқындалады. 

Лисаковск қаласына және ондағы ауылдарға қатысты гидрогеологиялы 

жағдайын ол жерлердің жерасты құрылымдарының әртүрлі болуымен ондағы 

жерлердің табиғи факторларының яғни климат секілді әр қалай болуы әсер 

етеді.Ондағы орналасқан су қабаты ежелгі дәуірден қалыптсқан түзілімдермен 

құралған.Мұнда бірінші барлау ұңғымасы қарастырылған,барланған 

ұңғымадағы су табанына жету ұзақтығы 240 метрді құраған. 

     Сулы горизонттарға дейінгі жер асты тау жыныстары түсі сары және 

сарғыш-сұр тәрізді тұстанып келеді де майдалы түйіршікті құмдар және сазды 

сулы қабат қатарлардан тұрады.Сулы кешеннің су ағысты арын 10  метрге 

шейін жеткілікті болады, ал судың жату пьезометрі 1.5метр тереңдікте 

жатуы.Қабаттың сулылығы әртүрлі маңызды ұңғыманың дебиті 18 метр су 

төмендеуі 1,8дм3/секундты құрайды.Судың сапасы бойынша аллювиалды 

төрттік түзілім тұщы және тұздылау, минералдылығы 1,2-1,5г/дм3.  

Судың химиялық құрамы хлоридсульфатты натрийлі. Жоғары 

айтылғандарға сүйене отырып, жерасты суының деңгейі жербетінен 1,5м 
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тереңде орналасқан. Ұңғыманың дебиті 9,10м тереңдікте шамамен 0,1дм3/с 

болады. Ал, жерасты суының минералдылығы шамамен 1,2г/дм3  болады. 

 

 

        1.2 Есептік су шығынын анықтау 

 

         Бассейн спорттық жүзуге арналған. Көлемі 25.00 х 16.00 х 1,80 ÷ 2,05 м тік 

бұрышты бассейндік ванна; көлемі - 770,00 м3; бетінің ауданы - 400,00 м2. 

         Су алмасудың толық уақыты 6,8 сағат. 

           Бассейндер үшін тәуліктік шығын нормасы 200 л/тәул. құрайды 

Осылайша бассейндегі жұмысшылар су қажеттілігіне арналған су шығыны 

(оның ішінде ыстық сумен жабдықтау шығыны) жұмысшылар саны 20 адам. 

 

                𝒬шар.ауыз су =
qж×𝑁

1000
=

200×20

1000
= 4м3/тәу                         (1.2.1) 

 

мұндағы: 

 qж −бассейндердегі жұмысшыларға кететін тәуліктік су шығыны 

нормасы -200 л/тәул 

             𝑁 −Ауысымдағы жұмысшылар саны 20 адам 

Бассейнде суды ауыстыру схемасы қолданылды.Яғни кунделікті бассейн 

қолданыста болғандықтан азайған суды қайта толтырып отырады. 

Суды автоматты түрде қайта толтыру көлемін есептеу: 

 

                                 𝒬max = 20%𝑉                                                        (1.2.2) 
 

мұндағы: 

Суды толтыру яғни құю пайызы -20% 
Бассейннің толық 𝑉 көлемнің 20%-ын есептеу 

           
                𝒬max= 20%𝑉 = 154 м3/тәу 
 
Бассейнге кететін толықтай есептік су шығыны: 

  
       𝒬есепт.су шығыны = Qшар. ауыз су + Qmax                                                            (1.2.3) 
      
      𝒬есепт.су шығыны = 4 + 154 = 158  м3/тәу  
 

Есептік су шығыны сағатына айналдырғанда: 

        
               𝒬есепт.сушығыны= 6.583 м3/сағ 
 

Есептік су шығыны секундына айналдырғанда: 
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             𝒬есепт.сушығыны= 0.0018286111 м3/сек 

 

 

     1.3 Су алу ғимаратын есептеу  

 

Жұмыстың мақсаты ұңғымаларды гидравликалық есептеу, құрылымдар мен 

олардың құрылымдық бөліктерінің мөлшерін анықтау, су қабылдаудың 

орналасуы. 

Сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларын пайдалану мемлекеттің 

заңнамалық және нормативтік актілерімен және жер асты суларының әртүрлі 

санаттарының пайда болуы мен пайда болу жағдайлары бойынша анықталады: 

сулы қабаттың сипаттамасы және сулы қабаттың шатыры, соңғысының 

қалыңдығы, су өткізгіш жыныстардың құрамы мен қасиеттері, сулы 

қабаттардың пайда болу ерекшеліктері, олардың қуат көздерінің сипаттамалары 

және т.б 

Ұңғымадан су алу ғимаратын есептеуге қажетті мәліметтер: 

 Сулы горизонт және ұңғыманың сипаттамасы: 

- Статикалық деңгейдің жату тереңдігі – 19 м 

- Төмендеу деңгейі – 2.2 м  

- Дебит – 10.0 м3/сағ 

- Қажетті су мөлшері - 6.82 м3/сағ 

- Су алу ғимаратымен арасындағы қашықтығы – 1.1 км 

 

Су тазалау және жеткілікті мөлшердегі суды жер астынан өндіру үшін мына 

формула бойнша қажетті ұңғыма санын анықтаймыз : 

 

                                  Qt

Q
n ов

р


 ,                                                  (1.3.1) 

 

мұндағы:  

 t - күндізгі ұңғыманың ұзақтығы 24 сағ 

 Белгілі бір режимдегі бір скважинаның су өндіруі     Q=6,583 м3/сағ 

Сумен жабдықтау объектісі суының есептік шығыны және оны беру 

режимі 158  м3/тәу 

                     

                            np=
158

24×6.583
= 1 дана 

                             

                            np = n’ + n рез                                                   (1.3.2) 
                            

                             np= 1 + 1 = 2 дана 

 

Екінші ұңғыма резервтік ,істен шыққан жағдайдағы қосылатын ұңғыма. 
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Қабылданған 2 ұңғымаға сәйкес дебитті анықтау үшін келесі формуланы 

қолданамыз: 

 

                                                    𝑄′ұңғ =
𝑄тр

𝑛′
,  м3/сағ                         (1.3.3)                     

 

 Нәтижесінде есептік дебит мәні:  

 

                                                Q’ұңғ =
6,83

1
 = 6,83 м3/сағ  

 

 

1.4 Жер асты су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау 
 

Жер асты су қорларының есептік төмендеуін анықтаймыз.Үлестірген дебитті 

анықтауға мынандай формула қолданылады: 

 

                                         𝑞үлес. =
𝑄ұңғы.

𝑆
 , м3/сағ ( 1 м –ге)                 (1.4.1)                   

 

мұндағы, 𝑄ұңғы.- ұңғыма дебиті  м3/сағ; 

                S – төмендеудің деңгейі, м. 

Шыққан мәні: 

 

                                                        𝑞үлес.=
10

2,2
= 4,54 м3/сағ.                (1.4.2)                    

 

Үлестік  дебит бойынша  деңгейдің төмендеуін есептейміз:  

 

                                                         𝑆ес. =
𝑄ұңғы.

′

𝑞үлес.
,м      (1.4.3)                                       

 

Бұдан төмендеу деңгейлері тең:  

 

                                                         𝑆ес.= 
6,83

4,54
= 1,5 м                 (1.4.3.1)                         

 

Сулы қабаттағы арынның рұқсат етілген төмендеу деңгейін табамыз                                 

 

            𝑆рұқсат.
Н ≤ Н – ((0,3...0,5) ·m+∆Нн + ∆Нф) , м           (1.4.4)           

 

мұндағы: 

 ∆Нн - ұңғымадағы судың статикалық деңгейі мен жер асты сулы қабат 

табанының арасындағы айырмашылық. 

       ∆Нн -  су сору құрылғысының динамикалық деңгейге ену ұзындығы ( 

∆Нн =5 – 10 м); 
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      ∆Нф – Ұңғыма басындағы сүзгіде арынның азаюы( ∆Нф = 0.5-1.5 м); 

      m-қабаттардың қуаттылығы, м. 

Мұнда орындалуы міндетті шарт: 

  

                                                            ес.≤рұқ.                                                                          

 

Сол  арқылы : 

 

                               𝑆рұқ.
Н ≤ 78– ( 0,5 ·37,0+8 +1,5 ) = 50 м                       

 

Міндетті шарттың орындалуын  тексереміз:  

 

                                                         1,5.≤50 м                                        

 

Келесі есептік динамикалық деңгей белгісін төменде келтірілген формула 

бойынша анықтаймыз: 

 

                                                    Нес.дин.= Нст + ес. , м                                   (1.4.5) 

 

Мұндағы: 

 Нст – ұңғымадағы статикалық деңгей белгісі, м. 

Шыққан нәтиже ,  

 

                                              Нес.дин.= 19 + 1,5 =20,5 м                               

 

 

1.5  Ұңғыма түрін құрылымына қарай қабылдау  және дайындау 

 
Ұңғыма түрін құрылымына сай қабылдау және дайындау ,бұрғылаудың негізгі 

көзі болып табылады Бұрғылауға сәйкес жер асты қабаттарын қиындықтарсыз 

бұрғылау және белгілі межеттеген жер асты су қорындағы тереңдікке жету 

үшін маңыздылығы жоғарғы рөлді иемдененді. 

 

Ұңғыманың құрылымы жерге енген бұрғылау ұңғымасының жерде 

орналасу тереңдігімен  қазылу диаметрінің өгеруін жәнеде шегендеуші 

бағаналардың диаметрін және ұзындықтың анықталуын айқындайды.Тиімді 

бұрғылау үшін колонкалы бұрғылау құрылымын қалыптастыру жер асты 

қабаттарының әртүрлілігі,арасы қуыс болуы су арының жиі өзгеруі яғни су 

жату қабаты.  

   Ұңғыма құрылымы бұрғылау кезіндегі барлық істелінетін жұмыстармен 

шығындар, гидрологиялық және геологиялық міндеттердің орындалуын 

қадағалайды.  

 Ұңғыманың тереңдігі - Нұңғ = 97 м; 
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 Кондуктордың өлшемі – Нконд = 35 м; 

 Колонналардың саны – nk = 1; 

 Кондуктордың диаметрі –конд= 377 мм;  

 Қолданыс колоннасының диаметрі –к = 273 мм;  

 Жер асты суына қолданыс колоннаның кіру ұзындығы -3 м; 

 Колонналардың жер астына ену тереңдіктері - Нк =63 м;  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.6 Сүзгі параметрлерін есептеу 

 

Су ұңғымаларының сүзгілері судың рұқсат етілген жылдамдықтан 

аспайтын есептік мөлшерінің келуін қамтамасыз етуі керек,сулы горизонттан 

сазды,шаңды және құмды бөлшектерді кідіртуі ,темірдің тот басуы немесе сүзгі 

материалының бұзылуының басқа компоненттерінің көбеюі есебінен су 

сапасын нашарлатпауы және коррозияланбауы тиіс. 

-Перфорацияланған сүзгіні қабылдаймыз. 

-Сүзгінің жұмыс су қабылдағыш бөлігінің ұзындығы-18м 

-Сүзгінің диаметрі сүз=324мм 

-Сүзілу жылдамдығы: 

 

𝑣c = 65∛Кс 

                                                                                                     (1.6.1) 
 

𝑣c = 65√0,5
3

= 51.6м3/тәу 

 

Есептік су шығынының максималды мәнін табу керек: 

 

 

1 

  2 

273. 

 377 

9
7

. 

   L
эк

сп
. 

3
5
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                                        𝒬ес. =
6,83∙24

1
 = 163,92  м3/тәу                            

 

Сүзгіш бетінің ең аз ауданын анықтау: 

 

                                                      F = 
𝑄ес.

𝑉ф
 = 

163,92

51,6
 = 3,17 м2                              (1.6.2)                              

 

Сондықтан сүзгінің ең кішкене ұзындығын мына формула бойынша 

табамыз: 

 

                                                              𝑙ф  =  
𝐹

𝜋𝐷ф
 , м                                   (1.6.7) 

 

Сонда , 

 

                                        𝑙ф  =  
3,17

3,14·0,182
 = 5,54 м                             (1.6.7.1) 

 

Тесілген сүзгілердің ұңғымалығы- С=20% 

Құбыр қаңқасында бір қаңқалы тесіктің ауданы: 

 

        𝑓𝑏 =
𝑃×𝑑2

4
=

3.14×1.52

4
= 1.766мм2                                             (1.6.8) 

 

Мұндағы: d- қаңқалы тесіктің диаметрі 

 

Құбырдағы барлық қаңқалы тесіктің ауданы мына формуламен 

анықталады: 

𝐹0 = 3140 × 𝑝𝑐 × 𝐷𝑐 = 3140 × 0.2 × 0.324 = 203.47м2             (1.6.9) 
 

 құбырға  1п.м. тесіктер саны: 

                    

𝑁 =
𝐹0

𝑓𝑏
=

203.47×10

1.766

6
= 115 × 106                                                   (1.6.10) 

 

Көлденең және орталық қатарлардың аралықтары: 

 

𝑏𝑥 = 2𝑑 = 2 × 1.5 = 3мм 
 

Құбырдағы тесіктердің көлденең орналасуы саны: 

             

                             𝑛𝑥 =
𝑃×𝐷

𝑏𝑥
=

3.14×324

3
= 339                         (1.6.11) 

 

Құбырдағы тесіктердің 1п.м.толықтай көлденең орналасуы: 
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                             𝑀 =
𝑁

𝑛𝑥
=

115×106

339
= 339233                          (1.6.12)   

 

          Көлденең қатарлар осьтерінің арасындағы қашықтық: 

 

                     𝑏 =
1000

𝑀
=

1000

339233
= 0.003м                                     (1.6.13) 

 

 

  

Сүзгі 

бөлігінің 

типтік 

өлшемі  

   Ішкі      

диаметр,  

     мм 

Сыртқы 

диаметрі, 

     мм 

Бөліктің 

ұзындығы,  мм 

Ұңғымалы- 

Лығы, % 

Бөлік 

салмағы, 

    кг 

ТП 6Ф.2В 152  182    3100 39,5...51,2 106...103 

 

1.7 Сүзу қондырғылары үшін сүзу бетін есептеу 

  

Сүзгіш топ циркуляция жүйесінің есептік параметрлеріне сүйене отырып 

ұсынылады. 

Сүзгі арқылы өтетін су көлемі мынадай формула бойынша есептеледі: 

                    

                                            𝒬ц= V/ T,                                          (1.7.1) 
 

мұндағы: 

 𝒬ц – сүзгінің айналым шығысы, м3/сағ 

T - толық су алмасу кезеңі, сағ 
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Ашық аспан астындағы бассейн үшін толық су алмасу кезеңі-8 сағат. 

 

                                        𝒬ц=
770

8
=96 м3/сағ                                (1.7.1.1) 

 

Бассейндік суды тазарту жүйесінің сенімділігі үшін сүзгіш қондырғының 

сорғысы (сорғының жұмыс уақыты тәулігіне 12 сағат, толық су алмасу 

бойынша 8 сағат қабылдаймыз). Novum Brilliant 21 "93м3/сағ Диаметрі 750 мм 

және биіктігі 945 мм, сүзу ауданы 0,44 м2, жүктеу 290 кг, фракциясы 0,5-1,0. 

Сүзгішке дайындаймыз 2 сорғыны Swimmey-24, 86м3/сағ, N=7,50 кВт 

олар кезекпен автоматты режимде жұмыс жасайды. 

Сүзгіш қондырғылардың өнімділігі іске қосу-баптау жұмыстары кезінде 

86- 93м3/с шегінде реттеледі. 

 

 

 1.8 Су көтергіш жабдықтары 
  

  Су көтеру жабдығын таңдау кезінде әрбір ұңғымаға сорғының керекті 

арынын мына формуламен  табамыз : 

 

,
. нс

h
мдлтрвгтр

hhhHH  м                     (1.8.1)                  

 

мұндағы: Нг- су көтерудің геометриялы биіктігі м; тазарту 

құрылыстарындағы судың динамикалық деңгейі міндетті түрде тазарту 

құрылыстарындағы алаңның орналасқан жерінде жердің белгісінен 4,0 м 

жоғары қабылданады.  

Төгілу таңбасы 

 

                                                         Киз= 100,0 + 4,0 = 104,0 м                 (1.8.2)    
         

  һв.тр - су көтергіш құбырындағы арын жоғалуы, м; Шевелевтің кестесі 

бойынша анықтап аламыз. Сорғыдан судың беруіне, су көтергіш құбырының 

диаметріне және сорғының  суда бату тереңдігіне тығыз байланысты болады.  

 

                                                    һв.тр = 1000і·1,1·l, м                          (1.8.3)                 

 

мұндағы:1000і – 1 км арынның жоғалу ұзақтығы; 

                         L - су айдағыш құбырдың ұзындығы; км 

                         1,1 – су айдағыш құбырдағы жергілікті кедергілерді есептейтін 

коэффициент; 

                           Һұз– ұңғымадан суды тазарту ғимаратына дейінгі су 

тартқыштың арақашықтығына байланысты қысым шығымын, м; гидравликалық 

есептер мәліметтері бойынша табамыз.  
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                         һм – кедергілерден өту кезеңіндегі арынын жоғалтуы, м;  арын 

жоғалуын 10%-ға тең деп қабылдаймыз. 

 

                                                   
hh  1,0

м ұз
 , м                                   (1.8.4)           

 
№1-нші  ұңғыманың есептері 

 

Ұңғыма ішіндегі судың динамикалық деңгейі: 

 

𝛻1 = 100,0 – Нес.дин. = 100,0 – 20,5 = 79,5 м                                               (1.8.5) 
 

Нг = 𝛻из − 𝛻1 = 104,0 – 79,5 = 24,5 м                                                         (1.8.6) 
 

L = Ндин.ур + 5м = 20,5+5 = 25,5 м                                                       (1.8.7) 
 

Һв.тр = 0,00586·1,1·25,5 = 0,16 м                                                          (1.8.8) 
 

Һұз = 0,00586·1400 + 0,00489·1100= 13,58 м                                      (1.8.9) 
 

Һм = 0,1· 13,58= 1,358 м                                                                       (1.8.10) 
 

Нтр = 24,5 + 0,16 + 13,58+ 1,358 + 1,5 = 41,1м                                    (1.8.11) 
 

№2-нші ұңғыманың есептері 

 

Ұңғыма ішіндегі судың динамикалық деңгейі: 

 

𝛻1 = 100,5 – Нес.дин. = 100,5 – 20,5 = 80 м                                                   (1.8.12) 
 

Нг = 𝛻из − 𝛻1 = 104,0 – 80 = 24 м                                                                (1.8.13) 
 

L = Ндин.деңгей + 5м = 24+5 = 29 м                                                               (1.8.14) 
 

Һв.тр = 0,00489·1,1·29,0 = 0,16м                                                                  (1.8.15) 
 

Һұз = 0,00489·1100 = 5,38м                                                                         (1.8.16) 
 

Һм = 0,1· 5,38= 0,538 м                                                                                 (1.8.17) 
 

Нтр = 24+ 0,16 +5,38 + 0,538+ 1,5 =31,6м                                                   (1.8.18) 
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Барлық ұңғымаларға қажетті арынына байланысты шығын мен арынды 

қамтамасыз ете алатын  су сорғыш жабдығын маркасын қабылдаймыз. 

Қабылданған сорғылар  1-нші - кестеде келтірілулі. 

 

№

 

ұңғыма 

Ұңғ

ыма 

дебиті, 

м/сағ 

Та

лап 

етілген 

арын, м  

Алынған 

сорап маркасы 

Нақты 

арын, м  

Ескерту  

( арынды 

өшіру, м ) 

        

1 

10 41,1 ЭЦВ-6-10 50 8,9 

        

2 

10 31,6 ЭЦВ-6-10 35 3,4 

 

 

1.9 Су айналымы және тазалау жүйелері 

 

Бассейн тостағанының периметрі бойынша орналасқан құйылатын науа 

бойынша су өздігінен ағатын сыйымдылыққа келіп түседі,содан кейін сүзгіш 

қондырғының сорғысымен алынады.Сүзуден, жылытудан және 

дезинфекциялаудан кейін су бассейн қабырғаларында орналасқан бүріккіштер 

арқылы бассейнге беріледі. Мұндай бассейндерде таза сумен толтыру деңгейін 

реттегіш арқылы автоматты түрде жүреді. Бассейнді босату түбі ағысы арқылы 

жүзеге асырылады. Бассейннің түбін және қабырғаларын тазалау бассейн 

қабырғасындағы арнайы дюзге қосылған щетка мен шлангтың көмегімен 

сүзгіш қондырғы және сорғы арқылы жүзеге асырылады. Нормалар бассейннің 

түбін кемінде аптасына 2 рет, ал бассейн қабырғаларын кемінде 2 аптада 1 рет 

тазалауды ұйғарады. 

 

 

1.10 Су тарту жүйесінің ұзындығына байланысты арынды жоғалту 

шығыны 
 

Ағынның ұзындығы бойынша шығындар мына формула бойынша 

анықталады: 

 

                                     ℎұз =
λ×L

𝑑
×

𝑣2

2𝑔
                                                       (1.10.1) 

 

мұндағы: 

λ-су ағысы кезіндегі гидравликалық үйкеліс коэффициенті, 

L - құбырдың ұзындығы, м 

d-құбыр диаметрі, мм 

v-қабылданған ағыс жылдамдығы1,5м/с 
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g - еркін құлауды жеделдету, м/с2 

 

           ℎұз =
31,3×16

9,9
×

1,12

2×9,8
= 299м                                           (1.10.2)       

 

 

Ұзындыққа кететін шығынды есептеу үшін сорғыштан бастап бүріккішке 

дейінгі арақашықтықты аламыз. 

Ұзын құбырларды есептеу кезінде жергілікті кедергілер көп ұзындығы 

бойынша жоғалтудан аз, сондықтан жергілікті жоғалтулар елемеуге болады, 

бірақ үлкен сенімділік үшін жергілікті жоғалтулар құбырдың есептік ұзындығы 

нақты 10% артық немесе жергіліктіұзындығы бойынша шығынның 30% -ы. 

Сорғының арынын мына формула бойынша есептейміз: 

 

        ℎ𝑝 = Hgeom + ∑ Htotl + Hf + Hd                                             (1.10.3) 

 

мұндағы: 

. Hgeom - су берудің геометриялық биіктігі, м, сорғы осінен коллектораға 

дейін-0,4 м; 

Htotl-Арынның шығын сомасы (ұзындығы бойынша шығындар және 

жергілікті шығындар), 3,12 м; 

Hf - еркін арын, 1,4 м (қамтамасыз ету үшін бассейннің максималды 

тереңдігі 

Hd-желідегі ең аз кепілді арын, 2м 

 

                          р= 0,4 + 3,12+ 1,4-2 = 2,92 м                         (1.10.4) 

         

         Сүзгіде алты позициялы клапанды қосу үшін өту жолдары және сервистік 

қызмет көрсету үшін герметикалық тесігі бар. 

6 позициялық клапанның көмегімен сүзгі тобының әр түрлі жұмыс 

режимдері жүргізіледі. 

Жуу ұзақтығы – 5-7 минут. Бұдан басқа, әрбір кері шаюдан кейін төменгі 

тарату құрылғысында шөгетін бөлшектерді жою үшін тазарту шаю жүргізіледі 

(Сүзгіш материалдан тозу). Тазалайтын шаю ұзақтығы 2-3 минут. 

 

 

1.11 Суды жылыту үшін жылу алмастырғыштың қуатын есептеу 
 

Бассейн суын қыздыру үшін QWT100-70 ағынды су жылу алмастырғыш 

пайдаланылады. 

Жылытқыштың жалпы өнімділігі мынадай формула бойынша есептеледі: 

          𝑄𝑠 = (𝑉 × 𝐶(𝑡𝑏 − 𝑡𝑘) + 𝑍𝑎) + 𝑍𝑢 × 𝑆                           (1.11.1)     
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мұндағы: 

Qs-жылу жылытқыштың өнімділігі 

V-бассейн көлемі, л 

С-1,163 Вт/кг-ға тең судың ерекше қуаты 

Tb-бассейндегі су температурасы 

tk-толтыратын судың температурасы) 

Za-сағаттағы белгілі бір температураға дейін суды қыздыру үшін талап 

етілетін уақыт. 

Zu-бассейндер үшін су жылыту кезінде жылу жоғалтуға қосымша фактор 

ашық аспан астындағы бассейн үшін жылу сақтайтын жабынсыз 1000 тең 

Вт/м2. 

  

      Qs = ( 770000· 1,163 ·35)/48 + 1000·60 =52196326 Вт              (1.11.2) 
 

70,0 кВт екі жылу алмастырғыш қабылданды. Бастапқы қыздыру 

шамамен болады 50 сағат. Жылу алмастырғышқа дейін және кейін бекіту 

арматурасы қарастырылады. Жылу алмастырғыш ауа жастықтары пайда болмау 

үшін арынды сызықтан төмен орнатылады. Химиялық реагенттерді мөлшерлеу 

жылу алмастырғыштан кейін жүргізіледі. Жылу алмастырғыштың 

циркуляциялық сорғысы cүзгіш қондырғының жұмысы кезінде ғана жұмысқа 

қосылады. 

 

          1.12  Озондау қондырғыларын таңдау 

 

 Oзондаушы қондырғылар жүзу бассейндерінің суын зарарсыздандыруға 

және химиялық тазалауға арналған. 

"Озон-пв" озондаушы қондырғылары сүзгілерден, айналма желіде 

қыздыру жүйесінен кейін айналмалы құбырға қосылады (негізгі схема). 

Қосудың осы схемасы үшін ОК шығу нүктесінде қарсы басу қажет 

емес.Озондау қондырғысының техникалық деректерінде көрсетілген мәндерден 

аспауы тиіс. Қысымның динамикалық жоғалуын төмендету үшін мынадай 

шарттарды орындау қажет: құбырлар мен арматураның диаметрі ең жоғары 

айналым кезінде судың жылдамдығын 1,5 м/с-тан (жергілікті 2,0 м/с-қа дейін) 

аспайтын қамтамасыз етуі тиіс; іске қосу форсункаларының саны олардың 

номиналды өткізу қабілетін ескере отырып таңдалуы тиіс; қысымның қосымша 

ауытқуын тудыратын құрылғылар (кері клапандар, Шығын өлшегіштер және 

т.б.) ОҚ-ға дейін орнатылуы тиіс. 

Құю типті бассейндерде, егер компенсациялық сыйымдылықтың көлемі 

бассейн көлемінің 5% –нан кем емес, ал құю шығыны айналым шығысының 

75% – нан кем емес болса, айналым схемасы бойынша өтемдік сыйымдылыққа 

қосу рұқсат етіледі: сыйымдылық - ОҚ кіру (оу сорғысының кіруі) - ОҚ шығу-

сыйымдылық. Бұл жағдайда суды алу және қайтару нүктелері құятын 
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науалардан келіп түсетін су мен судың озондалған бөлігінің жақсы араласу 

жағдайынан анықталады. 

Озонаторлық қондырғылар олар арқылы өтетін су шығынынан алынады. 

Ашық аспан астындағы бассейн үшін озондау қондырғысының техникалық 

сипаттамалары: 

- су шығыны-6,583м3/сағ 

- озон бойынша өнімділік 35 г/сағ дейін 

- бассейн көлемі-770м3 

- қуаты 7,5 кВт 

- озондаушы озон-пв40 маркасынан  2 қондырғыны қабылдаймыз. 

1.12.1- Сумен жабдықтау көзінің су сапасының кестесі 

 

1.13 Бассейнді босату және су дайындаудың шайынды сулары 

бойынша негізгі көрсеткіштерді есептеу 

 

Дайындалған судың лайлануы 0,5 мг / л, ал бассейн ваннасындағы судың 

лайлануы 2 мг/л аспайды. 

Келушілердің бассейндерге баруы біркелкі емес болғандықтан, пайдалану 

тәжірибесінен бассейн ваннасындағы өлшенген заттардың шоғырлануы 

тиісінше сүзгілерде 0,4 мг/л концентрациясымен өлшенген заттар ұсталады. 

Шаю кезінде 2,2 м3 су жұмсалады, шайынды судағы ластану шоғырлануы 

486,8 мг/л құрайды. 

Заттардың концентрациясын мына формула бойынша қайта есептейміз: 

 

                    Св М Кк Дк 0,25Ц Ви ,                               (1.13.1) 
 

мұндағы: 

М - бастапқы судағы өлшенген заттардың саны, г/м3  

Дк - сусыз өнім бойынша коагулянт дозасы, г/м3; 

Кк - тазартылған күкірт қышқылды алюминий үшін -0,5, нефелинді 

коагулянт үшін-1,2, хлорлы темір үшін 0,7 

Ц - бастапқы судың түсі, град; 

Вн - әкпен енгізілетін ерімейтін заттардың саны, г/м3, 

 

                  Св 486,8 0,50,0 0,2520 492.55г/л       (1.13.2) 
 

Жуу кезінде тиеу материалы да шығарылады.Жылына сүзгі 53 рет 

жуылады.Сүзгіден шайынды суларды ағысты үзіп, жергілікті тазарту 

құрылғыларына ағызуды ұсынамыз. Сондай-ақ тазаланған суды тазалау 

автомойкасында аумақты тазалау үшін және кенттің техникалық 

қажеттіліктеріне пайдалануға болады. 

 

1.14 Санитарлық қорғау аймағы  
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 Санитарлық қорғалу аймақтары 3 белдеуден тұрады.  

І белдеу қатаң режимдегі аймақ. ҚНжЕ 2.04.02 – 84 бойынша радиусы 30 

м  қабылданған өйткені сулы қабат қорғалған санатқа жатады.  

ІІ белдеудің радиусын мынадай формуламен табамыз: 

 

                                                         𝑅𝐼𝐼 = √
𝑄𝑏∙𝑇

𝜋∙𝜇∙𝑚
, м                           (1.14.1)                 

 

мұндағы: в – су алудағы өнімділік , м3/с 

 

                                          в = 6,83·24 = 163,92 м3/тәу                         (1.14.2)         
 

                         Т- сулы қабатқа енген микробтың ластамау үшін ұңғымаларға 

жетпеуі тиіс уақыт (400 тәулікке тең қабылданады)); 

                        m – сулы  қабаттың қуаты, м; 

                         𝜇 - қабаттың су беру коэффициенті (ҚНжЕ 2.04.02-84 бойынша 

қабылданады);  μ = 0,2 . 

Сонымен екінші белдеу радиусы тең: 

 

                                                     𝑅𝐼𝐼 = √
163,92∙400

3,14∙37,0∙0,2
 = 53,1 м            (1.14.3)           

 

III белдеудің радиусы да осы формула бойынша барлық уақытта 

ластанудан қорғалуды есептей отырып : Т = 25 жыл = 9125 тәулік. 

 

                               𝑅ІІІ = √
163,92 ∙9125

3,14∙37,0∙0,2
 = 253,72 м           (1.14.4)           
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2 Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану бөлімі 

 

2.1 Жер асты суларының пайдалану қорларын есептеу 
 

Алдынғы бөлім бойынша бассейнді сумен жабдықтауға су шығыны 154 

м3/тәулік, ұңғымадан алынатын су көлемі 10 м3/тәулік. Тең болған болатын. Су 

алу ғимаратын 10000 тәулік  пайдалану кезеңінде табиғи жер асты су қорларын 

есептеймін.  

Жер асты су қоры  терең қабатта орналасқандықтан арыны жоқ деп 

қабылдаймыз.Динамикалық деңгейі : 

есеп.дин= 19+1,5=20,5 м                       (2.1.1)        

 

Пайдаланулы кезеңде негізгі шарттардың бірі - су қабылдау аймағында 

жер асты суларының қорларын уақытылы  қайта бағалау. 

Пайдалану кезеңі бойынша кейінгі уақытта сулы қабаттың су деңгейінің 

түсуі: 

 

                                          S=S0 +∑ 𝑆𝑛
1 vl                               (2.1.2) 

 

мұндағы S0 – қолданыстағы ұңғыманың су деңгейінің төмендеуі, м; 

 Svl - қолданыс ұңғымадағы су деңгейі төмендеуіне байланысты су 

алу ғимаратының су деңгейі төмендеуі, м;  

n -  ұңғымалар саны. 

Жер асты су қорын пайдаланушылар бір аймақта су өндіріп жатқандықтан 

жер асты суын бірлесіп есептік су қорын бағалайды. 

 

Ұңғымалардың су деңгейін сол аймақта басқада су алу ғимараттарың 

орналасуына байланысты су деңгейінің түсуін есептеу: 

  

          Sвв=𝐻 − √𝐻2
𝑄ұңғ

2π𝑘ұңғ
ln

2,25𝑎𝑦𝑡ұңғ

𝑟0
2 −

𝑄ұңғ

𝜋𝑘ұңғ
∙ 0.5ξ −

𝑄су

2𝜋𝑘су
∙ ln

2.25𝑎су𝑡су

𝑟су
2           (2.1.3) 

 

H -  сулы гаризонттың күштілгі, 37,0 м; 

ұңғ –ұңғымалық дебиті, 10м3/тәулік;  

r – су алу ғимаратының радиустары, 0,08 м; 

кұңғ– ұңғымадағы су сүзілу коэффициенті, 100,0 

м/тәу; 

аy -  деңгейлі өткізгіштік коэффициент, 4,8х103 м2/тәу; 

 ξ- үңғымадағы іштей сүзілудегі қиындық, 1,99;  

су – су өндірудегі өнімділік , 154 м3/тәу;  

Ксу  - ұңғымалардағы судың орналасушы участкасындағы сүзгіден өту 

коэф. 64,6 м/тәу; 
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асу – суды орташа деңгейде жіберу коэффициенті 1,65 • 104 м2/тәу; 

rсу- ұңғымадан су тазалау ғимаратына  дейінгі гадиусы, 1100 м 

 

Sвв= 37,0 −

√37,02 
10

2∗100∗3,14
ln

2,25∗4,8∗104∗103

0,082  –  
10

3,14∗100
0,5 ∗ 1,99 −

154

2∗3,14∗64,6
ln

2,25∗1,65∗103∗104

11002 = 14,51          

(2.1.4) 
 
Белгілі болғандай судың төмендеу деңгейі: 14,51 м, ал шекті  деңгейі 

65,35м. Есептелуге сәйкес ұңғымамыздың жылдық пайдалануын есептеуге 

болады.Жер асты су қорының мерзімдік қамтамасыз ете алуын есептейміз:  

 

                                                            э = 𝑒 +
𝑉𝑒 ∙ 𝛼

𝑇
                               (2.1.5)                     

 

Мұндағы: э – жерастындағы су қорларын қолдану көлемі, м3/тәу.;                  

                        е –  табиғи су қоры, м3.   

Табиғи су қоры мынандай формуламен анықтаймыз: 

 

                                                      𝑒 = 𝜔 ∙ 𝜇 = 𝐹 ∙ 𝐻 ∙ 𝜇                               (2.1.6)        

 

Мұндағы: Т - су алу ғимаратын қолдану мерзімі , Т 27 жыл немесе 830 

айға тең; 

а- жерастындағы  суларын қолдану коэф.шамамен тең болады 

0.5-ке. 

Табиғи жер асты суы қорының көлемін Дюпюи формуласымен табамыз: 

 

                                                               
𝑒

= 𝐹 ∙ 𝐻0 ∙ 𝜇                                  (2.1.7)        

 

Мұндағы: µ – суларды жіберу коэффициенті, 0,21;                          

       Н – қабаттың қуаттылығы, 37,0 м.         

F – радиусына байланысты барлаушы участкесінің ауданы, м2: 

 

                                    𝐹 = 𝜋𝑟2 = 3,14∙11002= 3799400 м2                         (2.1.8)         

 

 Н – қабаттың қуаттылығы, 37,0 м.: 

 

                                   в= 0,21∙3799400∙37,0= 2952138                   (2.1.7.1) 

 

           мәні:     

 

                             в=
2952138

10000
 = 2952,2                       (2.1.10)                  
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Жер асты суының табиғи мөлшерін анықтау үшін Дарси формуласын 

қолданамыз: 

 

                                                          Qe = F∙k∙J                              (2.1.11)            

 

мұндағы: F– ағын қимасы ауданы: 

 

                                                         F=2R∙ 𝐻, м2                                            (2.1.12)                   
 

K – қалыпты жағдайдағы судың сүзілуі,  100,0 м/тәу; J жерастындағы 

судың ағын бойынша өздігінен сүзілуі 0,001 ге тең.  

Табиғи жер асты су мөлшері: 

 

                                             F=2∙1100∙37,0=81400                         (2.1.12.1) 

 

Жер асты су қорының қамтамасыз ету алуы: 

                                               э = 81400 +
2952,3∙0,5

10000
= 81400,2            (2.1.5.1) 
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3  Жоба алдындағы талдау (экономика) 

 

3.1 Лисаковск қаласындағы  бассейнді жобалау кезіндегі бастапқы 

көрсеткіштер құндарын анықтау 

 

 Құрылыстың сметалық құны 

Құрылыстың сметалық құны мердігерлік жұмыстар шарттарын 

жасасу,жәнеде болжанаған ғимарат кешеніне қиынырақ берістерді ойластыру 

сондай-ақ салынатын жобаны ақшалай қаржымен қамтамасыз ету, жиынтық 

есептеулерден бөлек ғимарат кешенін салыну кезінде пайда болған 

қиындықтарға байланысты өзгеде шығындарды төлеу маңызды болып 

табылады. Жиынтық есеп объектілік смета негізінде орындалады. Объектілік 

смета сумен жабдықтау жүйесі бойынша ғимараттар кешенінің ішіне енетін кез 

келген ғимарат пен құрылыстың құрылысына қарай әзірленеді. 

 

Кесте3.1-сумен қамтамасыз ету бастамасы бойынша жабдықтаудың, 

құрылыстарын салуға арналған сметалық құндар жиыны 

 

Жұмыстардың атауы  

сметалық құны 

құрылыс-

монтаж 

жұмыстары, 

млн. теңге  

өзге де 

шығындар, 

млн. теңге  

 

барлығы, 

млн.тенге 

Ұңғымалы су алу ғимараты 5,1 0,5 5,6 

Су құбыры тазарту станциясы 15,0 4,0 19,0 

Екінші көтергіш сорғы 

станциясы 
8,0 3,0 11,0 

Көлемі 1500 м3 резервуар 1 

дана  
8,3 0,7 9,0 

Смета бойынша жиыны:    44,6 

 

          Шарттық бағаны анықтау: 

Құрылысқа қажетті құрылыс заттарын белгілі тұрақты бағада 

қалыптастыруда жәнеде сумен қамтамасыз ету кешенін толықтай 

қаржыландыру мақсатында шартты баға қойылады. 

Шарттылы бағалардың кестеде 3.2 кестеде көрсетілген 

Жыл бойына қолдану кезіндегі шығындарды табу.Қажетті құрылысты 

салу кезіндегі құбырлар мен басқада заттарға қайта шығару немесе сатылым 

кезінде кететін жылдық шығындар мынандай қатарда топтастырылады. 

а) Ток яғни электр энергиясына байланысты шығымдар; 

б) қорды қалпына келтірудегі амортизациялы аударым; 

в)Жұмысшылардың өтем ақыларын есептеу; 

г) цехтық және қолдану кезіндегі шығындары. 
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       Енді осы топтамаларға тікелей есептеулер жүргізу: 

           а) Электр энергиясы: 

Сорғы станциясына өндірістік электр энергиясына шығындарды есептеу 

мынадай формула бойынша анықталады: 

 

Эн

эл

Э
КПДКПД

tHqС
С






102

)(
 ,                                             (3.1.1) 

 

мұнда Сэл-электр энергиясының тарифі; 

q-өңделетін судың мөлшері, мың м /тәул.; 

Н-сорғының толық қысымы, м; 

КПДн - сорғының ПӘК-і; 

Электрқозғалтқыштың КПДэл-КПД. 

Сорғы станциясы үшін электр энергиясына арналған шығындар:  

 

Сэ=
14,16∙(157,9∙16∙365)

102∙0,75∙0,8
+

14,16∙(157,9∙21∙365)

102∙0,75∙0,85
= 476,91тыс. тг.    (3.1.1.1) 

 

Ауа толтыруда  және озонаторды қолдану кезіндегі электр энергияларының 

жылдыққа шақандағы шығынды анықтау  3.3-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 3.3. - Электр энергиясының жылдық шығынын есептеу 

Атауы 

құралжабдықта

р, 

тұтынушылар 

 

Жабдықты

ң саны 

Жабдықты

ң қуаты, 

кВт 

Жұмысты

ң 

ұзақтығы, 

сағ/

тәу. 

Жұмысты

ң 

ұзақтығы, 

сағ/

жыл 

элек-

троэнергиян

ың жылдық 

шығыны 

А,кВт∙ч

/год 

А=Рн · 

Т 

Озонатор 2 7,5 24 8760 65700 

БАРЛЫҒЫ 65700х14,16= 930,3 мың тг. 

 

         Жиынтық сомасы   

 

Сэ = 476,91 + 930,3 =  1,41млн. тг.    (3.1.2) 
 

в) Өндірісте жұмыс істейтін жұмысшылар жалақысы.Өндірістегі 

жұмысшылардың саны мен олардың орта жалақы мөлшеріне байланысты 

жылдық жалақы мөлшерлемесін анықтау. Өндірістегі барлық  жұмысшылар 

саны 3.5-кестеде көрсетілген 
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         Жалақыны  жұмысшы санына байланысты және орта есеппен жылдық 

ақысын есептей табады: 

                  20 ∙ (60000∙20) = 24,0млн. тенге                   (3.1.3) 
 

Медициналық сақтандыруда тиісті мемлекеттік жалақысынан 1,5% 

шамасында есептеп еңбек ақыдан қабылдайды: 

 

24,0 ∙1,5/100 =0,36 млн. тенге.                   (3.1.4) 
 

Жалпы сомасы  

 

Сз.п = 24,0+0,36 = 24,36 млн. тенге.          (3.1.5) 
 

         б) Қорларды қалпына келтіруде амортизациялы аударым. Қорды қайта 

толтыру мақсатында қордың орташа  8% шамасында бірқалыпты толтырудағы  

амортизациялы аударымдағы ақша көлемі:  

 

СА=  74,46∙8/100 = 5,95 млн. тенге                                            (3.1.6) 
 

г) цехтық және жалпы пайдалану шығыстары 

Осы бапқа мынадай шығындар кіреді: 

  Жұмысшылар жалақысына 1,5% шамасында мемлекеттік әлеуметті 

сақтандыруға ұсталынып қалады: 

3) Өзгеде цехты және қолдану  шығындары 3% шамасында есептелінеді. 

Жалақы шамасының қорлары (3.6 кесте) мен өндірістегі жұмысшылар 

санына қатысты табылады. 

Орташа жылдық жалақы қоры: 

 

20 ∙(55000∙20) = 22,0млн. тенге.                         (3.1.7) 
 

Бәріне тиісті жұмысшылар жалақысына 1,5% шамасында мемлекеттік 

әлеуметті сақтандыруға ұсталынып қалады:: 

 

22,0∙1,5/100 =0,33 млн. тенге.                               (3.1.8)   
 

Өзгеде өндірістікпен эксплуатациялы шығымдар 3% көлемінде енгізіледі: 

 

              22,0∙3/100 =0,66 млн. теңге.                                    (3.1.9) 
 

Жалпы сома з. п = 0,33+0,66+22,0 = 8,27 млн.теңге.             (3.1.10) 
Қолдану кезіндегі жылға шаққандағы шығын көлемі қалыпты және 

тұрақсыз шығындардан құралады,есептеулері жоғарғыда көрсетілген.Жылдық 

қолданудағы шығындар кестеде есептелінеп шығарылады. 
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         3.7 кестеде – жылға шаққандағы қолданудағы шығындар есебі 

көрсетілген. 

Судың бағасы жылға шағып яғни жылдық қолдану дағы шығыстарды 

есептегендегі шығындар суммаларына өңделуге міндетті сулар көлемінің 

қатынасына байланысты табылады: 

 

 

                      С= Сек./ жыл                                              (3.1.11)                                 

 

               С= 25140,0/157,9 = 159,21 тг./ м3.                       (3.1.11.1) 
 

Әрмен қарай тиісті міндеттелетін техникалы экономикалық көрсеткіштері 

кестеге орнатылады. 

 

          Кесте3.12 -  басты техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 

         Көрсеткіштер атауы     Өлшем бірлігі       Саны  

   Жобалық қуаты 

    а) тәуліктік 

    б)жылдық  

     М / тәул. 

    мың м / жыл 

 

    57633,5 

 

    157,9 

    Ағымдағы бағалардағы 

     құрылыстардың құны 

      млн. тг. 

 

    56,52 

   Құрылыстың шарттық бағасы      млн. тг.     74,46 

   Бір жолғы үлестік шығындар      тг/м 3      17,94 

   Өтелімділіктің есептік мерзімі       жыл     4,2 

  Жылдық пайдалану шығындары     млн. тг.     25,14 

   Судың өзіндік құны 
    тг./м3

 

    159,21
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      ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бассейнді сумен жабдықтау кешенін жобалауға бекітілген тапсырмаға 

сәйкес Лисаков қаласындағы бассейннің суын дайындау да замануи 

технологиялар қарастырылды және ұсынылды. 

Жобалық құжаттама Қазақстан Республикасында қолданылатын 

технологиялық, санитарлық, гигиеналық, өртке қарсы және басқа 

стандарттардың талаптарына сәйкес жасалады және жобалық құжаттамада 

қарастырылған шараларды сақтай отырып, адамның өмірі мен денсаулығы үшін 

құрылыстың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

          Бұл тарауда тікбұрышты құйма бассейннің технологиялық схемасы 

әзірленді. Суды сүзуге, зарарсыздандыруға, реагентті өңдеуге және қыздыруға 

арналған негізгі жабдық алынды.Жалпы жобада есептелініп қарастырылған 

мәліметтер бойынша бассейіннің ұсынылған технологиялар суды толық 

тазалауды қамтамасыз етеді. Ұңғымадағы суды су сорғыш қуатымен су 

дайындаудың қондырғысына беріледі. Ұсынылған технология қажетті 

бассейндерге арналған нормаларға дейін суды толық тазалауды қамтамасыз 

етеді. Нақтылай келе дипломдық жобадағы есептеулер өз тиімділігі бар 

екендігін көрсетті. 
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                                        Б  -  Қосымшалар 

Кесте 3.2 - сумен жабдықтау жүйесін салуға шарттық баға ведомосы 
 

Жұмыстың атауы 

Жұмыс түрлері бойынша сметалық құны 

Жалпы 

сметаның 

құны, 

млн. тенге 

Құрылыс 

жұмыстар

, 

млн. 

тенге 

монтаж 

жұмысы

, 

млн. 

тенге 

жабдықт

ар.және 

инвент., 

млн. 

тенге 

Т.б. 

жұмыст

ар, 

млн. 

тенге 

 

1-тарау. 

Құрылыс 

аумағын 

дайындау 

2-тараудың 5% 

   2,23 2,23 

2-тарау. 

Құрылыстың 

негізгі 

объектілері 

18,5 13,9 12,2  44,6 

3-тарау. 

Жанама және 

қызметтер 

көрсетудегі 

міндеттегі 

объектілер 

2-тараудан 4% 

0,74 0,55 0,48  1,77 

4-тарау. 

Энергетикалық 

шаруашылық 

объектілері 

2-тараудың 0,5% 

0,09 0,07 0,06  0,22 

5-тарау. 

Көлік 

шаруашылығы 

және байланыс 

объектілері 

2-тараудың 3,8% 

0,7 0,53 0,46  1,69 
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6-тарау. 

Өндірістік 

құрылыстағы: 

құбырға, жылуға 

басқада 

құрылыстары  

2-тараудың 1,5% 

0,27 0,21 0,18  0,66 

7-тарау. 

Аумақты 

абаттандыру және 

көгалдандыру 

2-тараудың 1,5% 

0,27    0,27 

8-тарау. 

Уақытша 

ғимараттар мен 

құрылыстар 

1-7 тараулардан 

3,1% 

0,63  0,44  1,07 

  

9-тарау. 

Еңбекақы кесімді-

сыйлықақы 

төлемімен қысқы 

уақытта жұмыс 

жүргізуге 

байланысты өзге 

де шығындар 

1-5 тараулардан 

3% 

   0,6 0,6 

10-тарау. 

Салынып жатқан 

кәсіпорын 

дирекциясын 

ұстау 

1-9 тараулардан 

0,7% 

   0,14 0,14 

11-тарау. 

Пайдалану 

кадрларын 

даярлау 1-9-

тараулардың 

0,75% 

   0,16 0,16 
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12-тарау. 

Жобалық және 

іздестіру 

жұмыстары 

1-9 тараулардан 

2,0 % 

   0,42 0,42 

Сметалар 

бойынша жиыны: 21,2 15,26 13,82 3,55 53,83 

Күтпеген 

шығындар 5%     2,69 

Жиынтық смета 

бойынша 

барлығы: 

    56,52 

 

                        Кесте 3.5 - өндірістік жұмысшылар саны 

 

Учаскенің атауы кәсіптің атауы 
тізімдік саны адам 

 

Сорғы станциялары 

I және II көтеру сорғы 

станцияларының 

машинисі (2111,34 

м3/тәул)  

3 

Су құбыры 
желісі желілердің қызмет 

көрсетуші персоналы 
4 

Тазарту жұмыстары Тазарту құрылыстары 

сүзгілердегі оператор  
2 

озоноторлық қондырғы 

операторы 
3 

озонаторда 3 

Компрессорлық 

қондырғы машинисі  
2 

Басқа жұмысшылар  3 

Өндіріс бойынша 

жиыны 
 20 адам 

 

 

Кесте 3.6 – әкімшілік-басқару және цех қызметкерлерінің саны 
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Лауазымы Саны ,адам 
Қызметкерл

ер санаты 

       Директор 1 ИТР 

       Бақылаушы-зертханашы 1 ИТР 

       Мастер 2 ИТР 

       Авариялық-жөндеу қызметінің аға шебері 2 ИТР 

       Мастер 2 ИТР 

       Механик 3 ИТР 

       Жабдықтау жөніндегі Агент 1 ИТР 

       Бас тоған құрылыстарындағы шебер 1 ИТР 

       Тазарту ғимараттарының шебері 2 ИТР 

       Кезекші техник 2 ИТР 

       Ст. химик-аналитик 1 ИТР 

       Қоймашы 2 Қызметші  

       Барлығы: 20  

 

 

            Кесте 3.7 - жылдық пайдалану шығындарының есебі 

 
   Шығындар баптары Барлық шығындар млн. тенге 

   Электр энергиясы              1,41 

   Амортизация               5,95 

   Жұмысшылардың жалақысы              24,36 

   Цехтық және жалпы пайдалану 

шығыстары 

             22,99 

    Барлығы:              54.71 

  

              1.12.1- Сумен жабдықтау көзінің су сапасының кестесі 

      Атаулары         

Өлшемдері  

Ауыз судың 

  нормативі  

 Алынған 

көздердегі су 

   сапасы 

     Кермектілік    Мг-экв/л           5,7       2-7 

            рН                   6-9     7,3- 7,5 

Минерализациясы  

  (құрғақ қалдық )  

       Мг/л       1000       486,8 

        Түстілігі          брад.           20          20  

       Нитраттар         мг/л          45        22,6 

      Нитриттер         мг/л          3,3       0,003 

        Аммиак          мг/л          2,0        0,76 

         Калий         мг/л          10,0         9,4 

 












