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АҢДАТПА 

 

Бұл жобада Талдықорған өңірін сумен жабдықтау жүйесі жобаланып 

қарастырылды. Қалаға қосымша сумен жабдықтау ұңғымаларын орнатып, 

тазарту ғимараттарын орналастыру жобаланды. Сумен жабдықтау жүйесінің 

құбыр желілері, су алу ғимараттарының гидравликалық есебі жасалды. 

Жобаланған су тазарту ғимараттарының есебі технологиялық бөлімде 

келтірілген. Су нысандарының құрылыс технологиясы бөлімінде су жүргізу 

аймағының жер жұмыстары, керекті техникалардың есебі есептеліп көрсетілді. 

Қаланың бас жоспары, монтажды сұлба, су алу ғимараты және тазарту 

ғимараттарының сызбасы сызылды. Судың 1 м3 өзіндік құны және сметалық 

құрылыс құны анықталды.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Проект предусматривает проектирование системы водоснабжения 

Талдыкорганского региона. Планируется установка дополнительных 

водозаборных колодцев для города и размещение очистных сооружений. 

Гидравлический расчет систем водоснабжения, водозаборных сооружений. 

Расчет назначенных водоочистных сооружений приведен в технологическом 

разделе. В разделе строительства объектов водного хозяйства произведен 

расчет земляных работ и необходимых оборудовании. Составлены генеральный 

план города, схема установки, чертеж водозабора и схема очистных 

сооружений. Стоимость 1 кубометра воды была оценена и стоимость 

строительства. 

  

ABSTRACT 

 

The project involves designing a water supply system for the region of 

Taldykorgan. It is planned to install additional water wells for the city and the 

placement of sewage treatment plants. Hydraulic calculation of water supply systems, 

water intake structures. The calculation of the designated water treatment plant is 

given in the process section. In the section of construction of water management 

facilities, earthworks and the necessary equipment have been calculated. The master 

plan of the city, the assembly scheme, the drawing of the water intake and the scheme 

of the treatment plant are scaled using the actual scale. The cost of 1 cubic meter of 

water was estimated and the cost of construction. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі уақытта Талдықорған өңірі электрмен жабдықтау бойынша тапшы 

болып табылады: жылдық тұтынудың 32% - ы өз көздерімен жабылады,ал 

қалған 68% - ы алыс сыртқы көздермен, негізінен Солтүстік энергетикалық 

аймақтың жылу станцияларымен жабылады. Осыған байланысты осы өңірде 

ағатын өзендердің гидроэнергоресурстарын пайдалану өте өзекті болып 

табылады. 

Лепсі өзеніндегі ГЭС-2 құрылысын Қазақстан Республикасы Алматы 

облысы Талдықорған аймағының Сарқант ауданы аумағында жүзеге асыру 

жоспарланып отыр. 

Лепсі өзені Ақанақты және Сарымсақты өзендерінің бірігуінен пайда 

болады. Өзен ұзындығы 9430 км2 - ді құрайды. Екі су тасқыны бар – көктемгі 

және жазғы. ГЭС құрылысы ауданындағы орташа жылдық шығын - 27,1 м3/с. 

Су тасқыны наурыз айының соңында басталып, қыркүйек айының басына дейін 

жалғасады. 

Лепсі өзеніне бөгеттен 5-6 км қашықтықта Теректі өзені құйылады – 

Лепсі өзенінің  ағыны. Қазіргі уақытта Лепсі өзенінде Антоновка ГЭС жұмыс 

істейді оның белгіленген қуаты 1,6 МВт. Лепсі өзенінде ГЭС-2 құрылысын 

Антонов ГЭС бас торабынан 1,8 км жоғары жүзеге асыру көзделіп отыр. 

Алаңның табиғи-климаттық жағдайын гидроэлектростанцияларын салу 

үшін қолайлы деп сипаттауға болады. Табиғи жағдайлардың сипаттамасы-

география, топография, климат, гидрология, тектоника, сейсмикалық 

жағдайлар, инженерлік геология – осы жобаны әзірлеу шеңберінде орындалған 

инженерлік ізденістер бойынша есептерде көрсетілген. 
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1 Негізгі  техника-технологиялық  бөлім 

 

1.1 ГЭС-ті  жобалауға  қатысты  мәліметтер мен алғышарттар 

 

Дипломдық жобаны орындау үшін біз Алматы облысындағы су және жел 

энергетикасын дамытудың есептік жылдарға арналған бағдарламасын негізге 

алдық және келесі негізгі ережелер мен бастапқы мәліметтер қабылданды: 

- ГЭС жобасы "ГЭС Лепсы -2" ЖШС директоры В. Д. Кашкаровпен 

бекітілген жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес әзірленді.; 

- Орналасқан жері-Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Сарқант 

ауданы, Қойлық ауылының жанында (Антоновка ауылы), Лепсі өзенінде, 

қазіргі Антонов ГЭС-нен жоғары; 

- Мақсаты-ГЭС су қоймасынан су жіберуді энергетикалық пайдалану. 

ГЭС бастапқы параметрлерін анықтау үшін бұрын кешенді инженерлік 

іздестірулер орындалды (топография, гидрология, геология); 

Өзен шығыстарын реттеудің тәуліктік кестесінің мүмкіндігін қамтамасыз 

ету кезінде су ағысы бойынша ГЭС - тің жұмыс режимі; 

Жоғарғы және төменгі бассейндердің су көкжиектерінің белгілері - Q = f 

(H) қисықтары бойымен; 

ГЭС құрылысы ауданының сейсмикалығы-8 балл; 

Агрегаттар саны-6; 

ҚР ҚНжЕ 3.04-01-2008 «Гидротехникалық құрылымдар. Дизайндың 

негізгі ережелері »- III классқа жатқызылуы керек. 

Мінездік қысым:  

Ең үлкен статикалық арын (брутто) – 40,7 М.  

Турбинадағы максималды жұмыс қысымы (НМакс) - 38,1 М. 

ГЭС-тің есептік қысымы (қуаты бойынша) (Нрасч) - 36,8 М. 

Ең төменгі жұмыс қысымы (Нмин) - 35,8 М..  

Су қоймасының толық көлемі (W) - 14,245 млн.м3. 

Су қоймасының энергетикалық жұмыс көлемі (W) - 2,245 млн.м3. 

36,8 м есептеу қысымы және 2 830 кВт генератордағы агрегаттың 

номиналды қуаты кезінде турбина арқылы су шығыны-9,0 м3/с; 

ГЭС – тің есептік шығысы-54,0 м3 / с. 

 

Кесте 1.1 – Гидроэнергетиканың негізгі күтілетін параметрлері мен 

көрсеткіштері 

I. Жалпы мәліметтер 

  1. Нысанның атауы Лепсі өзеніндегі ГЭС-2 

2 Нысанның орналасқан жері Алматы облысы Талдықорған өңірінің 

Сарқант ауданы, Қойлық ауылы 

(Антоновка кенті), Қазіргі Антон ГЭС 

су қоймасынан 0,3 км жоғары 

3 Жобаға тапсырыс беруші ТОО «ГЭС Лепсы-2» 

4. Жобаны құрастырушы ТОО «АСПМК-519» 
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Кесте 1.1 жалғасы 

 

 

1.2 ГЭС сұлбасының  және  негізгі  элементтерінің  жазбасы 

 

Жер бедеріне және жоғарғы бьефтің (ДБ) деңгейін жылдамдату 

жағдайларына сүйене отырып, (ЖМ) жотасы бар бөгетті құрумен ГЭС 

нұсқалары ғана қарастырылған. 705,0 М. 

Бөгеттің жоғарғы жағындағы осы белгімен таңдалған өлшеуіштің 

ықтимал қысымын максималды пайдалану жасалады, гидроэлектростанцияның 

төбесінен жоғары орналасқан елді мекендер мен ауылшаруашылық жерлерін су 

баспайды..  

Құрылыстың жағдайларға байланысты құрамы: бөгет, құрылыс және 

пайдалану айналымы, жер бетіндегі төгілу жолы, сумен жабдықтау жолы, 

гидроэлектр турбиналары. 

Бөгет. Тас-лақтыру бөгеті және бетон бөгеті бар ГЭС нұсқалары 

қарастырылды. Нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру нәтижелері 

бойынша жоғары сейсмикалық жағдайында құрылыстың сенімділігіне 

қойылатын талаптар, сондай-ақ құрылыс алаңына тікелей жақын орналасқан 

жергілікті материалдардың жеткілікті көлемде болуы бойынша тас-лақтыру 

бөгеті бар нұсқа бір жақты таңдалған. 

II. Есептік деректер 

1 Гидрологиялық режим   

 Су жинау алаңы км2 8110 

 Орташа көпжылдық ағысы 100 млн.м3 853,04 

 Орташа көпжылдық су шығыны  27,05 

 Судың максималды есептік шығыны Р=3% 

расход воды Р=3% 

м3/с 

 

416,6 

 Судың максималды тексеру шығыны Р=0,5% м3/с 327,8 

 Ең жоғары су шығыны м3/с 311 

2. Нанос   

 Орташа жылдық көлемі мөлшерленген 

Насостар 

мың.т 76,0 

 Судың орташа көпжылдық лайлануы кг/ м3 0,93 

 Өлшенген насостардың үлес шығыны кг/с 2,4 

 Орташа жылдық ағыны влекомых тасындылар мың.т 23,0 

3 Су жинау торабы (ДБ)ауданындағы су деңгейінің 

белгілері) 

  

 Су тасқынының жедел деңгейі (ФУ) м 702,0 

 Тасқынның есептік деңгейі м 701,0 

 Қалыпты тіреуіш деңгейі м 700,0 

4. Төменгі бьефтегі су деңгейі (НБ)   

 Кезінде есептік су тасқыны м 664,9 

 Су тасқынын тексеру кезінде м 665,3 
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Құрылыс-пайдалану суағар (СЭВ) оң жақ жағалауда орналасумен 

қабылданған, өйткені бұл нұсқада суағардың бөгеттің төменгі бьефімен 

оңтайлы түйісуі қамтамасыз етіледі. 

Келесі СЭВ нұсқалары қаралды: 

- үйінді астындағы құбыр түріндегі туннельмен, арынды, төменгі бьефте 

тығынды торап орналасқан; 

- арынсыз, тереңдік су жинағышпен және жоғарғы бьефте, мұнаралы су 

жинағышта бекітпе торап орналасқан. 

Нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру және сенімділікті 

қамтамасыз ету нәтижелері бойынша тереңдік су жинағышпен және жоғарғы 

бьефте, мұнаралы су жинағышта бекітпе торабының орналасуымен қысымсыз 

СЭВ нұсқасы таңдалды. 

Бұл құрастыру кезінде ең оңтайлы гидравликалық режим және су 

қоймасының толық жұмыс істеу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. 

Оң жақ жағалаудағы жер бетіндегі пайдалану суағары,  суағардың 

бөгеттің төменгі бьефімен оңтайлы түйісуін қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, сол жақ жағалау орналасқан суағар траншеялық суағар 

нұсқасы қарастырылған, бірақ пайдалану сенімділігінің шарттары бойынша кең 

табалдырығы бар суағар түріндегі суағар нұсқасы қабылданды.  

Топографиялық шарттар бойынша су ағызу жылдамдығының бөлігі жер 

астында орындалады. 

 
Сурет 1.1 – Лепсі өзеніндегі кіші ГЭС бас жоспары 

 

ГЭС су бұру жолы. Су ағысы бойынша ГЭС-ның жұмыс режимі және су 

қоймасының шығындарын реттеудің тәуліктік кестесі, ҰҚЖ-да су алу 

шарттарынан су қоймасының жоғарғы қабаттарынан жүргізіледі, бұл ҰҚЖ 
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параметрлеріне әсер етті. ҰҚЖ нұсқалары қарастырылды: Ашық арна және жер 

асты арынсыз арна. Топографиялық және инженерлік-геологиялық жағдайлар 

бойынша қысымсыз жеткізуші туннелі бар ҰҚЖ нұсқасы қабылданды. 

Станция ғимараты және гидроэлектростанцияның түсу жолы. Станция 

ғимаратының орналасқан жерін және түсіру жолының бағытын таңдау 

мақсатты аймақтың потенциалдық энергиясын максималды пайдалануды 

қамтамасыз ету жағдайынан алынды. 

Бас жоспардың шешімі қажетті технологиялық және көліктік 

қатынастарды,ықшамдылықты, аудандастыруды, пайдалану 

қарапайымдылығын қамтамасыз етеді (1.1-сурет). Барлық 

гидроэлектростанциялар үшін өрттен қорғаныс жолдары қарастырылған. 

Барлық құрылымдар шұңқырда орналасқандықтан және учаскенің 

шекарасы бойында тас жол болғандықтан, гидроэлектростанцияларды бөгетпен 

қоса үш жағынан қарауға болады. Композициялық қасиеттер технологиялық 

ерекшеліктерімен және бөгеттермен анықталады. 

Плотинаның бөгетінде ағызу каналы бар станция ғимараты орналасқан. 

Қосалқы станцияға  жақын жерде - кеңсе және өндірістік ғимарат (СПК), 

қызметкерлердің демалуына арналған бұрышы бар. 

Осылайша, шағын ГЭС алаңын салуға арналған көлемдік-кеңістіктік 

шешім екі объектімен (ГЭС және ӘКК ғимараттары) қасбеттердің 

пластикасында ортақ шешімдер болған кезде анықталады. 

 

 

1.2 Су  энергетикалық  есептеу  көрсеткіштері 

 

Жобаланатын ГЭС қолданыстағы ағын энергиясын оның ағын режимін 

өзгертпей, яғни "ағын бойынша" транзиттік ағынында пайдаланады, сондықтан 

су тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру бойынша қандай да бір 

ерекше жағдайлар жобада қарастырылмайды. 

 
Сурет 1.2 - Төменгі бьеф деңгейінің шығынға тәуелділігі 
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Жобалау үшін бастапқы деректер: 

- Антоновка, Лепсин және Теректі станцияларында Лепсі өзенінің ағып 

кету сипаттамаларын гидрологиялық бақылау сериясы. 

- ГЭС төменгі бьефіндегі су горизонттары бұру арнасының өзен арнасымен 

түйіскен тұстамасындағы 1.2-суретте келтірілген Q=f(Н) қисық бойынша 

қабылданады. 

- тәуелділік деңгейін жоғарғы бьеф толтыруға су қоймасының Н=f(W), 

қабылданған есеп айырысу,1.2- кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1.2 - Әртүрлі су жылдары ГЭС 16,998 МВт белгіленген қуаттың 

ұсынылған нұсқасында өндірулер. (Млн.кВт.с/ай) 
Жыл- 

дар 

Қам 

% 

Айлар Жыл Жаз Қыс 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    

1932 90 1.51 1.6

1 

2.43 5.1

6 

7.1

3 

7.7

0 

8.59 7.68 4.71 3.00 2.05 1.53 53.1

0 

40.97 12.12 

1997 75 1.62 1.4

8 

2.18 8.3

2 

12.6

5 

10.6

0 

9.32 7.91 3.33 2.23 1.64 1.37 62.6

5 

52.13 10.51 

1978 50 1.65 1.6

7 

2.38 7.5

7 

12.6

5 

12.2

4 

10.50 7.80 3.42 3.09 2.24 1.95 67.1

6 

54.17 12.99 

1942 25 1.70 1.3

0 

3.86 6.5

9 

12.6

5 

12.2

4 

9.64 8.91 4.30 2.74 2.15 1.83 67.9

2 

54.33 13.59 

 

 
 

Сурет 1.3 – Жоғарғы бьеф деңгейінің су қоймасын толтыруға тәуелділігі           

 

ГЭС-тің арынды суағарларындағы қысым шығыны (dH=f(Q)) ГЭС қуаты 

тәуелділік бойынша анықталды 

                                  

N=9,81Q*H, 

мұндағы: Q-Шығын, м3 / с; 
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Н-нетто қысымы, ГЭС-тің арынды су құбырларындағы қысым шығынын 

есепке ала отырып 

Қабылданған НПУ = 700 м, ФПУ = 702 м 

 

 
Сурет 1.4 – Арынды су құбырларындағы қысым шығыны(dH=f (Q)) 

. 

ГЭС параметрлері негізгі құрылыстардың таңдалған құрастырылуына 

сәйкес есептелген. Есептер су қоймасын пайдалануға қабылдағаннан кейін 

алғашқы айларда қамтамасыз етілуі мүмкін ҮҚК белгісіне дейін толтырған 

кезде өзен ағысының (су ағысы бойынша) табиғи режиміне жүргізілді. 

Қажет болған жағдайда ГЭС өткір-шыңдық режимде жұмыс істей алады. 

1.3-кестеде және 1.5-суретте қарастырылып отырған 82-жылдық кезеңдегі 

белгіленген қуат бойынша қарастырылған нұсқадағы қазбаның орташа мәні 

келтірілген. 

 

Кесте 1.3 – Белгіленген қуат бойынша қарастырылған нұсқалардағы 82 

жылдық кезеңдегі қазбаның орташа мәні 
N агр  Ny, МВт  Әзірлеу, 

ГВсағ 

Өндіру өсімі, 

ГВтсағ 

Пайдалану 

сағаттары-ның 

саны, сағат 

жылына   жаз  қыс  жылына  жаз қыс жылына жыл қыс  

1  2,833  23,54  12,44  11,10  23,54  12,44  11,10  8310  4392  3918  

2  5,666  38,06  24,62  13,44  14,52  12,18  2,34  6717  4345  2372  

3  8,499  48,69  35,07  13,62  10,63  10,45  0,18  5729  4126  1603  

4  11,332  57,29  43,62  13,66  8,60  8,55  0,04  5055  3849  1206  

5  14,165  63,47  49,81  13,66  6,18  6,19  0,00  4481  3516  965  

6  16,998  67,70  54,04  13,66  4,23  4,23  0,00  3983  3179  804  

7  19,831  70,68  57,01  13,66  2,98  2,97  0,00  3564  2875  689  

8  22,664  72,67  59,00  13,66  1,99  1,99  0,00  3206  2603  603  

9  25,497  73,72  60,06  13,66  1,05  1,06  0,00  2891  2355  536  



 

14 
 

 
 

Сурет 1.5 – Белгіленген қуатқа байланысты өндіру 

   

Төменде жиынтық кестеде (1.6 және 1.7 сурет) ГЭС-тің орташа 

көпжылдық өнімділігінің ГЭС-тің белгіленген қуатына тәуелділігі көрсетілген. 

 
 

Сурет 1.6 - ГЭС-тің орташа көпжылдық өндіруінің ГЭС-тің белгіленген 

қуатына тәуелділігі 

 

Экономикалық тиімділік тұрғысынан ГЭС-тің белгіленген қуаты 

бойынша ең оңтайлы нұсқаны таңдау мақсатында,негізгі құрылыстардың 
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қарастырылған нұсқалары (типі және құрастырылуы) бойынша құрылыстың 

сметалық құнының есебі жүргізілді, инвестициялардың көлемі анықталды. 

 

 
 

Сурет 1.7 – Меншікті инвестициялардың ГЭС-тің белгіленген қуатына 

тәуелділігі 

 

1.7-суретте көрсетілгендей, ең тиімді нұсқа орнатылған қуаты 16,998 МВт 

болатын нұсқа болып табылады. 

2,833-тен 25,5 МВт-қа дейінгі белгіленген қуаттың нұсқалары бойынша 

барлық есептік кезеңдегі (1930-2018 жж.) толық көлемде есептеу нәтижелері 

қосымшада келтірілген. 

Жоғарғы және төменгі бьефтердің горизонттары, су құбырларындағы 

ысыраптар, "нетто" арындары, қуаты және қазбадағы барлық кестелер мен 

суреттер, белгіленген қуат бойынша 2,833-тен 25,5 МВт-қа дейінгі нұсқаларды 

қоса алғанда, ресімделмейтін материалдарда келтірілген. 

Су-энергетикалық есептеулер, сондай-ақ инвестициялардың тиімділігін 

есептеу нәтижелері бойынша белгіленген қуаты 16,998 МВт болатын, орташа 

жылдық электр энергиясын 67,7 ГВт өндіретін ГЭС нұсқасы 

ұсынылады.пайдалану сағатының саны 3983 және 1кВт үлес инвестициялары 

бар.өңдеу уақыты 58,9 теңге (0,380 АҚШ долл.) АҚШ). 

 

 

1.4 ГЭС   бөгетін  таңдау  және     есептеу  нәтижелері 

    

Бөгеттің параметрлері қолданыстағы жолдарды, елді мекендерді, 

ауылшаруашылық жерлерін және басқа құрылыстарды ең аз су басу 

жағдайында анықталады. 
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Су торабын құрған тіреуіш қашықтыққа таралады. 

Лепсі өз. - 6,0 км және Теректі өз. тармағы бойынша 7,2 км өзен 

ағысымен жоғары ағады. Бұл ретте, су қоймасының су басу аумағы жағалауды 

қайта өңдеуді ескере отырып – 110,55 га құрайды.  

Су қоймасындағы су деңгейі өтімі ауытқиды.700,0 және 702,0. 

Су қоймасының көлемі: НПУ 700,0 м – 12,212 млн.м3; ФПУ 14,245 млн. 

м3 белгілері кезінде. (5-қосымша).  

 Су қоймасы аймағын дайындау шеңберінде 15 га орман екпелері мен 

бұталарды кесу көзделген; 

 ҒК. Жоғарғы бьефтегі қоқыстар режимінің өзгеруі су торабынан төмен 

өзен арнасын қайта құруға алып келеді. Су қоймасының жағалауымен төменгі 

бьефке енгізгенде таза су түседі, су торабынан төмен арна шайылады, шаю ДБ 

толығымен жағылғанға дейін жүргізіледі. Гидроторап арқылы қоқыстардың 

транзиті анықталғаннан кейін ҰБ бойлық профилі баяу қалпына келтіріледі. 

Сондықтан жобада төменгі бьефтің еңістерін таспен бекіту қарастырылған. 

 

 

1.4.1 Бөгет конструкциясының есептік негіздемесі 

 

Тас-жер бөгетінің қабылданған құрылымы өзіне кіреді (сурет 1.8): 

 

 
 

Сурет 1.8 – Тас-жер бөгетінің қабылданған конструкциясының сызбасы 

 

-    саздан жасалған орталық ядро; 

-   құламаларды таспен тиейтін галечниктен тіреуіш призмалар бөгеттің 

конструкциясы 

   Топырақ бөгетінің түрі - тас толтырғыш - ескере отырып таңдалады: 

 трассаның климаттық, гидрологиялық, топографиялық, инженерлік-

геологиялық және сейсмикалық жағдайлары; 

 жергілікті топырақты құрылыс материалдарының (ірі сынықты 

топырақтар-галечник пен тас және сүзгі элементінің топырағы-саздақ); 

 құрылыстың және жұмыс өндірісін ұйымдастырудың жалпы 

схемасы; 

-   бөгетті пайдалану шарттары. 
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Сүзуге қарсы элементтің конструкциясы – орталық ядро - бөгеттің осы 

нақты жармасында жартасты борттармен барынша оңтайлы жанасуды 

қамтамасыз ету шарттарынан таңдалған. Бұдан басқа, ядросы бар бөгет үнемді, 

өйткені тұрақтылық қорының бірдей коэффициентінде аз көлем бар, ал ядроның 

өзі экранға қарағанда біркелкі емес шөгінділерге сезімтал емес. 

Негіздегі сүзгілеуге қарсы құрылғы-цементті ілу. 

Үйіндінің құрылымы 

- тау массасы; 

-  себу және ұсақтау жолымен дайындалатын екі қабатты өтпелі аймақтар. 

 

 

1.4.2.  Бөгеттің фильтрациялық есептері  

 

Бөгет пен негізді фильтрациялық есептеулер тегіс қиманың үстінен және 

сүзгі ағынының беті мен қысым градиенттерінің күйін анықтай отырып 

жасалады. 

Бөгет ядросының негізі бойынша ені L=27,0 м. 

Есептік  арын H=40,0 м. 

Қатынасы L / H = 27,0 / 40,0 = 0,675.  

Есептік схема-су өткізбейтін негіздегі жоғары жұқа ядросы бар бөгет. Ядрода 

депрессия қисығының төмендеуі:  

 

h0 = 0,65 (b / (1-tg(π/2-α))) = 0,55 м,                                              (1.2) 

 

мұндағы : 

 b=4,0 м – ядроның беті ені, 

π=3,14, 

α=76,970. 

 

Қисық депрессия жағдайы есептік пішімде көрсетілген.Сүзгілеу ағынының ең 

үлкен градиенті ядроның төменгі бетіне шыққан кезде құрайды: 

 

J=sinα/ cosα= 0,97 / 0,23 = 4,22. 

 

 

1.4.3  Еңістер мен тас бекіткіштердің орнықтылығын есептеу 

негіздемесі 

 

Бастапқы деректер: 

1) құрылыс сыныбы – III. 

2) құрылыс ауданының сейсмикалығы – 8 балл. 

3) сейсмикалық қасиеттері бойынша топырақ санаты-1. 

ҚНжЕ II-7-81 * талаптарына сәйкес, аумағы 8 балл болатын, 1-топтағы 

топырақтардағы құрылыс алаңының сейсмикалық деңгейі 7 баллға тең болуы 
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керек.  

Бұл жұмыста есептік сейсмикалыққа 8 балл қабылданған, бұл 

құрылыстың қосымша орнықтылық қорын қамтамасыз етеді. 

1) бөгеттің түрі – тас-лақтыру, дененің топырағы – талшық. Бөгеттің ең 

жоғарғы биіктігі-43,0 М. жотаның ені-6 м. жоғарғы еңісті салу 1:2,5, төменгі 

еңісті салу – 1: 2,1. 

Негіз топырағы-құмтас, аргиллит, әктас ұсынылған жартасты жыныстар. 

Есеп бөгеттің ең жоғары биіктігі-43,0 м болатын бір тән көлденең қима 

үшін жүргізілді. 

2) Үйінділер мен негіздер топырақтарының физикалық-механикалық және 

жылжу сипаттамаларының есептік мәндері төмендегі кестеде келтірілген: 

  

Кесте 1.4 - Үйінділер мен негіздер топырақтарының физика-механикалық 

және жылжу сипаттамалары 
 

№ 

элемент 

 

Инженерлік-геологиялық 

элементтің атауы 

γест, 

т/м3 

γнас, 

т/м3 

С 

т/м2 

φ 

град. 

 

Tgφ 

1 Топырақ негізі - малтатас QIII 2,17 2,35 2,0 40 0,84 

2 Топырақ негізі - малтатас QIII 2,17 2,35 2,0 40 0,84 

3 Бөгеттің өзегі – саздауыт 1,7 1,9 2,0÷4,0 22÷22,5 0,40÷0,41 

 

4 

  Жоғарғы тірек 

призмасы-малтатас 

2,1 2,3 2,0 40 0,84 

 Призма призмасы – тас 2,1 2,3 2,0 42 0,90 

5 Шөптің призмасы - малтатас 2,1 2,3 2,0 40 0,84 

 

Есептеулер топырақтың физикалық-механикалық, деформациялық және 

жылжу сипаттамалары барлық есептік қимасы бойынша тұрақты болып 

табылады және жылжу беті аймағындағы кернеуге және температуралық 

жағдайға байланысты емес. 

1) есептік қима үшін VS=400 м/с көлденең толқындардың таралуының 

орташа жылдамдығы бөгеттің биіктігіне және үйінді топырағының түріне 

байланысты эксперименталды кесте (П 18-85/ВННИГ) бойынша қабылданған. 

2) Қисық депрессия жағдайы есептік пішімде көрсетілген. 

 

Тастың есептік салмағы: 

 

𝑄 = (μγkhb2λ) ∕ (𝛾𝑘 𝛾0⁄ − 1)3√(1 + 𝑚3))  

𝜇 = 0,025(тас сызуға арналған коэффициент) 

𝛾𝑘 = 2,7 т/м3(тастың үлес салмағы) 

𝛾0 = 1,0 т/м3 (судың үлес  салмағы) 

𝑚 = 2,5 (еңіс салу) 

ℎ𝑏 = 0,75 м (толқын биіктігінің есептік мәні) 

𝜆 = 11,4 м (толқын ұзындығының есептік мәні) 

𝑄 = (0,025 × 2,7 × 0,75 × 0,75 × 11,4) ((2,7 1⁄ − 1)3√1 + 3 × 3 × 3)⁄ =
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= 0,433 4,913⁄ × 5,292 = 0,047𝜏 = 47 кг 

Тастың орташа диаметрі (шар диаметріне   келтірілген):  

𝐷ш = 3√𝑄 0,524𝛾𝑘⁄ = 0,32м = 32см  

Тастың орташа диаметрін (шар диаметріне келтірілген):  

           𝐷ш =∈ ℎ𝑏 

∈= 0,25 ÷ 0,35(коэф) 

 𝐷ш = 19 ÷ 0,26 м 

 

Тас сызғыш қалыңдығы 

Тас сызудың қалыңдығы бөгеттің Сүзгіш дайындығы мен денесінің 

болмауын қамтамасыз етуі тиіс. 

𝑇 = 3 𝐷ш (сұрыпталмаған тас үшін)  

𝑇 = 2,5 𝐷ш (сұрыпталған тас үшін) 

      𝑇 = 3 × 0,32 = 0,96м ≈ 1,0м 
 

Сызбада сұрыпталмаған тасты қолдану ұсынылады, бұл ретте тастың ең 

үлкен мөлшері шектелмейді, бірақ жалпы санның 50% - дан астам диаметрі 75 

см және одан астам тастар құрауы тиіс. 

Бөгет сейсмикалық ауданда орналасқанына байланысты, есептеу кезінде 

сейсмикалық әсерлер ескерілді. 

Сейсмикалық инерциялық жүктемелер ҚНжЕ II - 7-81* талаптарына 

сәйкес есептелген және қосымша қоса берілген есептік статикалық жүктемелер 

ретінде ескерілген. 

Сейсмикалық үдеудің эпюрлерін есептеу нәтижелері төменде келтірілген. 

Профиль үлгісі 

Жотаның белгісі-705,0 М.) 

Бөгет жотасының НПУ 700,0 м деңгейінен нормативті асуы 5 м. бөгеттің 

ең жоғары биіктігі – 43,0 М. 

Осі бойынша ұзындығы-135,5 М. 

Бөгет жотасының ені-6,0 м-өтпелі аймақтары бар ядроның 

конструкциясымен, сондай-ақ пайдалану көлігінің жотасы бойынша өту 

мүмкіндігін қамтамасыз етумен байланысты. 

Жоғарғы беткейді салу-1: 2,5. Төменгі құлама салу-1:2,1. 

 

 

1.5 Негізгі  гидроқуатты  құрылғылардың  параметрлерін  анықтау 

 

ГЭС-тің тән қысымы станцияның берілген белгіленген қуаты 

(NГЭС=16980 кВт), қабылданған гидроагрегаттар саны, төменгі бьефтегі 

судың есептік деңгейі және қабылданған су ағыны режимі негізінде 

анықталған. 

Қысым бассейніндегі (НПУ) қалыпты судың деңгейі туынды 

каналындағы нормативті сумен қамтамасыз етілу жағдайынан алынады, 
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максималды (ФПУ) 702,0 м су басу жағдайынан, 426 м3 / с, ең төменгі (МПУ) - 

699,0 м - ауаның қысым құбырына түсуіне жол бермеу жағдайынан. 

Өзендегі максималды ағым кезінде, 6 ай ішінде ГЭС НПУ белгісін сақтай 

отырып, номиналды жүктемемен жұмыс істейді. 

Өзендегі судың төмен қарқынында, пайдалы сыйымдылығы 2,245 млн м3 

құрайтын су қоймасының арқасында су электр станциясы тәуліктік режимде 

немесе су бұру режимінде жұмыс істей алады, су тазарту қондырғыларының 

белгілерін сақтай отырып және өзендегі судың ағымына байланысты 

сыйымдылығының өзгеруімен. 

Гидравликалық турбинадағы (Нр) есептелген қысым шарттың негізінде 

анықталады - қысым бассейніндегі су деңгейі шамамен 700,0 м (NPU) 

деңгейінде сақталады, су электр станциясы максималды ағын 54 м3 / с жұмыс 

істейді (төменгі ағымының белгісі - 662,5 м) және орнатылған қуаты 16980 кВт 

дамиды. 

 

Нр бр.=700,0–662,5=37,5 м, келтірілген шығын кезінде тракте hw=0,7 м 

Нр нетто=37,5–0,7=36,8 м. 

 Ең жоғары жұмыс арыны (Макс) жоғарғы бьеф белгісі 700,0 м (ҰПҚ) 

және төменгі бьеф белгісі 661,6 м бір гидротурбинадан кейін ең төменгі 

шығысына сәйкес келетін шарттан анықталады. (1.9 сурет) 

 

 

Сурет 1.9 - Гидротурбина  мен  генератордың  ГЭС  
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ғимаратында  орналасу  сұлбасы 

 

Есептеу  Нмакс бр.=700,0–661,6=38,4 м, келтірілген трактідегі 

жоғалтулар кезінде hw=0,3 м Нмакс нетто=38,4–0,3=38,1 м. 

Ең аз арынды (Нмин) жұмыс істеп тұрған су қоймасының жағдайынан 

(МНУ – 699,0 м) және алты агрегаттың жұмысына сәйкес төменгі бьефтің 

белгісінен – 662,5 М анықталды. 

Нмин бр.=699,0–662,5=36,5 м, келтірілген трактідегі жоғалтулар кезінде 

hw=0,7 м Нмин нетто=36,5–0,7=35,8 м. 

Гидротурбинаға (Нст) статикалық арын жоғарғы бьеф белгісі 702,0 м 

(ФПУ) және төменгі бьеф белгісі 661,3 м бұратын каналдағы нөлдік шығынға 

сәйкес келетін мәндерден анықталды. 

 

Нст=702,0–661,3=40,7 м. 

 

Кесте 1.5 – Гидроэнергетикалық қондырғылар параметрлерінің жиынтық 

кестесі  
 Гидрогенератордың түрі —синхронный  

   вертикальный 

Исполнение —Подвесной 

Номинальная мощность, кВт/кВА —2830/3537,5 

Коэффициент мощности —cosϕ=0,8 

Номинальное напряжение, кВ —10,5 

Частота вращения, об/мин: 

– номинальная —500 

– разгонная —980 

Частота сети, Гц —50 

Система охлаждения —замкнутая,  воздушная 

Тип системы возбуждения —бесщеточная, тиристорная 

Класс изоляции обмотки статора —термореактивная«F» 

К.п.д. при cosϕ=0,8 и Nном, % —96,0 

Общий вес гидрогенератора, т —29,5 

Вес ротора гидрогенератора, т —14,5 

Маховый момент, т м2 —29,0 

 

Автоматты басқару жүйесі мыналардан тұрады: 

 басқару және реттеу панельдері кешені құрамында: 

Гидромеханикалық басқару колонкасы, айналу жиілігін реттеу жүйесінің 

бағдарламалық-техникалық кешені бар; 

 құрамында май қысымды қондырғының бағдарламалық-техникалық 

кешені, МНУ сорғыларын бірқалыпты іске қосу жүйелері бар күш панелі, МНУ 

сорғыларының блогы қолмен басқару пульті бар; 

 турбинаның айналым датчиктері (жұмыс және резервтік), 

бағыттаушы аппараттың орналасу датчиктері (жұмыс және резервтік), ойық 

саусақтардың орналасу датчиктері жиынтығы; 
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 Жеделдетуге қарсы жүйелер; 

 май сорғысы, басқару және бақылау жүйесі, май сорғышты іске қосу 

құрылғысы. 

 

 

1.6  Механикалық жабдықтар және өртке қарсы сумен жабдықтау 

 

Су беру жолы су жинау құрылысынан, қысымсыз жеткізу туннелінен, 

қысым бассейнінен және алты жеке қысымды құбырдан тұрады. 

697,70 м белгідегі табалдырығы бар су жинау құрылысы тек су қоймасынан су 

алуға арналған. 

(B × h = 4,0 × 4,5 м) корыт тәрізді қиманың жеткізуші туннелі. Жеткізуші 

туннельді тексеру 697,7 М белгіден төмен су қоймасын іске қосу кезінде 

жүргізіледі. 

Арынды құбырға кіретін тесік авариялық-жөндеу бекітпесімен (АРЗ) 

жабылады . 

АРЗ-ға агрегаттарды айдап кетуден қорғау, сондай-ақ гидроагрегатта 

жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қысымды құбырды жабу функциялары 

жүктеледі. 

АРЗ шығару ағымдағы суға өз салмағымен жүзеге асырылады. 

АРЗ маневрлеу арқанды механизммен (шығырмен) жылдам түсірумен жүзеге 

асырылады. 

Механизм барабаннан, редуктордан, электр қозғалтқыштан, тежегіштен 

және ортадан тепкіш реттеуіштерден тұрады. 

Агрегатты айдап әкеткен және автоматты қорғаныс іске қосылған кезде 

тежегіш шайылады және АРЗ өз салмағымен түсіріледі. 

АРЗ түсу жылдамдығының артуымен центрден тепкіш реттегіш 

арқанның орау жылдамдығын тежейді, ал қақпақты түсіру соңында 

командоаппаратпен тежегіш электр магниттің авариялық қоректендіру тізбегі 

және серіппенің әсерінен тежегіш ажыратылады, арқанды механизмді 

тұйықтайды және тоқтатады. 

Арқанды механизмдер арнайы эстакада орналасқан. АРЗ мен арқанды 

механизмдерге қызмет көрсету козл кранымен жүргізіледі 

Өртке қарсы су құбыры жүйесіндегі есептік Шығыс пен арынды 

анықтайтын объектілер станция ғимараты мен күш трансформаторы болып 

табылады. 

Станция ғимараты су торабының барлық нысандарынан ең үлкен 

құрылыс көлеміне ие - 11 мың м3. 

Ғимараттың құрылыс конструкциялары отқа төзімділіктің екінші 

дәрежесіне жатады. Станцияның жер үсті бөлігі, машина залы өрт қауіптілігі 

бойынша "Д" өндіріс санатына жатады, ғимараттың биіктігі жерден шатырдың 

конькіне дейін – 13,2 м. 

Станция ғимараты бойынша судың есептік шығыны 

гидрогенераторлардың сыртқы, ішкі және ең жоғары автоматты өрт сөндіруге 
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арналған шығындардан құралады. Бүрку диаметрі 16 мм болатын ф50 өрт 

крандарынан ішкі өрт сөндіруге арналған судың есептік шығыны ( үй-жайдың 

биіктігі 12 м болғанда) 3.7 л/ с 2 ағысты құрайды, бұл тең: 

 

qпк=2х3.7л/с=7.4л/с                     (1.4) 

 

Өрт гидранттарын сыртқы өрт сөндіруге арналған шығыс шамасы Qпг=10л/с. 

       Гидротехникалық құрылыстарды өрттен қорғауға арналған судың жалпы 

шығыны: 

 

Q=qауп+qпк+qпг                 (1.5) 

 

мұндағы, qауп – гидрогенератордың автоматты өрт сөндіру шығыны-15л/ сек 

qпк-ішкі өрт крандарынан шыққан шығын-7,4 л/сек 

qпг – сыртқы өрт сөндіруге өрт гидранттарынан шығын-10л / 

сек. 

Гидрогенератордың автоматты өрт сөндіруге су шығыны дайындаушы 

зауыттың деректері бойынша қабылданады. 

Су торабын өрт сөндіруге арналған судың жалпы есептік шығысы: 

 

Q=15+7,4+10=32,4л/с 

 

Өрт гидранттарынан станция ғимаратының сыртқы өрт сөндіру үшін 

қажетті арын мына формула бойынша анықталады: 

 

Нрасч=30+Нзд+Нтр                       (1.6) 

 

30 - 10 м қажетті жинақы ағысты жасау және өрт гидрантындағы және 

желідегі арынды жоғалту үшін бүрку жанында қажетті еркін арын. 

Нзд - ғимараттың төбесіне дейін биіктігі-13,2 м. 

Нтр – беруші құбырдағы Арынның жоғалуы 

 

Нрасч=30+14+5=49 м 

 

Осылайша, станция алаңының желісінде өрт гидранттарының қажетті 

пьезометрикалық белгісі болады:  

 

667,30+ 49 = 716,3 м 

 

Сумен жабдықтау көзі ретінде ГЭС төменгі бьефі қабылданады. 

Бұқашықтарда бірінші Болат ысырмаларды жөндеу үшін торлармен және 

алмалы-салмалы қалқандардың (бітеуіштердің) құрылғыларымен 

жабдықталған екі су қабылдағыш көзделеді. 
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Су ГЭС төменгі бьефінен ЖМ насостық өрт сөндіруде орналасқан 

сорғылармен алынады. 662,30. тік сүзгілерде тазаланғаннан кейін екі суағар 

бойынша порт ғимаратының сақиналы желісіне, сондай-ақ станциялық 

алаңның сақиналы желісіне беріледі. 

Сорғы қондырғысында 2 сорғы орнатылған, сорғы түрі - 1 К 100-65-

200ас. (1 - жұмыс, 1-резервтік). Сорғылар төменгі бьеф шығанағының астында 

орналасқан. Сорғыларды іске қосу ГЭС ғимаратындағы өрт крандарының 

(ДК) түймелерінен қарастырылған. 

Станция ғимаратында турбиналық үй-жайдың қабырғалары мен 

конструкциялары бойынша салынатын сақиналы желіге ішкі өрт сөндіруге 

арналған өрт крандары, гидрогенераторлардың автоматты өрт сөндіру жүйесі, 

сондай-ақ станция алаңының сақиналы желісі қосылады. 

Станция алаңының сақиналы желісіне ӘКК ішкі өртке қарсы су құбыры, 

жилблок және компрессорлық желілер қосылады. 

Станция жанындағы алаңның сақиналы желісінде құдықтарда станция 

ғимаратының сыртқы өрт сөндіру үшін өрт гидранттары, май шаруашылығы, 

АТҚ-да компрессорлық және күштік трансформаторлар орнатылады. Өрт 

сөндірудің ішкі желілері 50-150 мм болат су газ құбыры және болат электрмен 

дәнекерленген құбырлардан, су өткізгіштер мен сақиналы желілерден - Болат 

электрмен дәнекерленген құбырлардан орындалады. 

 



 

25 
 

2. Құрылысты және жұмыс өндірісін ұйымдастырудың негізгі 

ережелері 

 

2.1 Негізгі құрылыстарды салу схемалары 

 

Негізгі құрылыстарды салу құрылыс - пайдалану суағарасын (СЭВ) 

құрылыс суағар көлемінде тұрғызудан басталады. 

Өзенді жабу уақытына СЭВ құрылыстарының дайындығы:  

 су жинау, мұнаралы су жинау қақпалары камерасы бар темір 

бетонды құбыр және соңғы құрылыс толық көлемде орындалады; 

 бекітпелердің салмалы бөліктерімен мұнаралы су тоғаны-отм дейін. 

681,0. м. 

Уақытына дайындық құрылыстарды ГЭС өткізуге шығындар өзенінің 

орындалады жабын өзені аймағындағы шығыстар СЭВ. Ол үшін жоғарғы және 

төменгі бөгеттер тұрғызылады. Құрылыс кезеңіндегі СЭВ құрылыстары бар 

бөгеттер құрылыс шығыстарын 246 м3/сек тең 10% қамтамасыз етілуін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

ГЭС шығындарын СЭВ-ға ауыстырып қосуды орындағаннан кейін бөгет 

салу бойынша жұмыстар орындалады: 

 шұңқырды ядро астына әзірлеу және бөгеттің ернеулерін тазалау; 

 орындау площадной және глубинной цементтеу (қр 

цементационных штольнях); 

 бөгеттің үйіндісін қабаттап салу: саздақ ядроны, сүзгілерді, 

галечниктен, тас бекіткіштен жоғарғы және төменгі беткейлердің тірек 

призмаларын.  

Құрылыс кезеңіндегі СЭВ құрылыстарын салумен қатар жер бетіндегі 

пайдалану су ағызу бойынша және арынды - станциялық торап және станция 

жанындағы алаңның құрылыстары бойынша жұмыстар басталады. 

Бөгет құрылыстарының дайындық уақытында: 

 механикалық жабдықтарды орнату және ретке келтіру және 

пайдалану режимінде СЭВ жұмысын қамтамасыз ету арқылы СЭВ мұнаралы су 

тартқышын аяқтау; 

 толық көлемде механикалық жабдығы бар жерүсті су ағызу; 

 құрамында: су тоғаны, тегеурінсіз жеткізуші туннель, ГЭС су 

қабылдағышы бар тегеурінді бассейн, турбиналық су тартқыштардың 6 желісі, 

ГЭС және ОРУ трактісін бұру станциясының ғимараты 35 / 10кВ; 

 станциялық алаң құрылысы: құрылыс ішіндегі автожолдар, 

кабельдік желілер, тұрғын блогы бар ӘКК ғимараты, аумақты қоршау және 

жайластыру. 
 

 

2.2  Жер бетіндегі қазба жұмыстары және бетон жұмыстарын жүргізу. 

Жер асты жұмыстарын үңгілеу анкерлік бекітпемен үйлескенде уақытша 

бекітпемен орындалады. 
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Жер жұмыстарын жүргізу. Шұңқырдың жалпы көлемі 88,85 мың м3 

құрайды, оның ішінде: жартасты - 56,85 мың м3, жартасты-32,10 мың м3 . Бөгет 

бойынша үйіндінің көлемі-344,24 мың м3, үстіңгі және төменгі бөгеттер 

бойынша-44,5 мың м3 

Құрылыстарға арналған қазаншұңқырларды әзірлеу (бөгет, ГЭС су бұру 

жолы, станция ғимараты, бұру каналы және т.б.) тікелей және кері күрекпен 

жабдықталған SD-22АА экскаваторымен жүргізіледі (2.1 сурет). 

 

 
Сурет 2.1 – Экскаватор көмегімен жер жұмыстарын жүргізу схемасы 

 

Құрылыс кезінде топырақты жоспарлау, кавальерлерді орнату және 

өсімдік топырағын алу ДЗ-170 бульдозерімен жүргізіледі. 

Жартас топырақтары алдын ала қопсыту арқылы әзірленеді. 

Бөгетте және сапалы үйінділерде топырақты нығыздау трактор 

базасында ДУ-52 дірілдеткішімен, пневмотрамбкалармен И-157 және Ду-12В 

трамвай машиналарымен қабат: саздақ үшін 25см-ден аспайтын, талшық және 

тас үшін 60см-ден аспайтын жүргізіледі. 

Жер асты қазбалары: жер бетіндегі су сорғыштарда; бөгеттің дренажды - 

цементтеуші штольндерінде, ГЭС су беру жолында, ГЭС пайдалану 

жолдарында орындалады. Сынықтың жалпы көлемі 10,74 мың м3 құрайды. 

Бетон және монтаждау жұмыстарын жүргізу. 

Бетон және темір-бетон жұмыстарының жалпы көлемі 31,9 мың м3, оның 

ішінде ашық бетон және темір – бетон – 27,7 мың м3, құрастырмалы-0,67 мың 

м3 бетон, жерасты темір-бетон-3,86 мың м3 құрайды . Бетон өндірісі, құрама 

темір-бетон элементтерін монтаждау, жабдықтар мен турбиналық суағарларды 

монтаждау Э-2503 шынжыр табанды Кранның және К-162 автокранның 

көмегімен жүргізіледі. 

 

 

2.3 Құрылысты аспаптық бақылау 

 

1.  Құрылыстардың жоспарлы орналасуында жұмыстардың дұрыс 

орындалуын тексеру геодезиялық түсіру әдісімен, енін, ұзындығын, бұрылу 
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бұрыштарын және жоба сызбаларының талаптарымен көзделген деңгейде 

дөңгелектеу радиустарын анықтай отырып орындалады.  

2. Жұмыстарды жүргізу кезінде:  

а) құрылыс процесінде жобалық шешімдерді жүзеге асыру сапасына әсер 

етпейтін жұмыс сызбаларымен салыстырғанда өзгерістер туындаған кезде-

атқарушылық сызбалар жасалады; 

б) тұрақты реперлердің ведомостары және құрылыстардың негізгі 

контурлары мен осьтерін геодезиялық бөлу актілері жасалады; 

в) құрылыс - монтаж жұмыстарын орындаушылармен жұмыс журналдары 

жүргізіледі; 

г) тексеру журналдары жүргізіледі және жасырын жұмыстарға актілер 

жасалады; 

д) топырақтарды, бетондарды, гидрооқшаулағыш және тотығуға қарсы 

конструкцияларды (сылаулар, металл бүріккіштер, жапсырғыштар және т.б.) 

зертханалық зерттеу актілері, арматуралық конструкцияларды орнату 

орындалуда. 

3. Геодезиялық және бөлу жұмыстары.  

 магистральды құрылыстардың осьтерін (деривациялық канал, 

дамбаларды) тірек геодезиялық желіге байланыстыра отырып, жергілікті жерде 

реперлермен бекіте отырып, төсеу және бекіту;  

 құрылыстар (нөсер өткізгіштер, су тартқыштар, ГЭС және т. б. 

ғимараттары) салынатын жерлерде тірек желісін (жоспарлы және биік) 

қоюландыру); 

 құрылыстардың осьтері мен контурлық желілерін бөлу және бекіту 

(таспа құрылғысы және оған осьтерді шығару); 

 құрылыстар мен олардың бөліктерінің жұмыс сызбаларына белгілер 

мен көлемдерінің сәйкестігін тұрақты геодезиялық бақылау;  

 құрылыстардың жекелеген элементтерін бөлу. 

4. Құрылыстың геодезиялық бөлу негізін құру дәлдікпен орындау қажет:  

а) жолдар мен электр желілері - электр желісі құрылысының орташа 

квадраттық қателіктерінің мәні: 

 Бұрыштық өлшеулер 30 сек; 

 1/2000-ға сызықтық өлшеулер; 

 1км жүрістің асып кетуін анықтау 15мм;  

б) негізгі құрылыстар: 

 бұрыштық өлшеулер 10 сек; 

  сызықтық өлшеу 1/5000; 

 1км жүрістің асып кетуін анықтау – 10 мм. 

3.  Тапсырыс беруші (құрылыс басталғанға дейін) мердігерге тірек 

желісін береді, ГЭС-тің негізгі құрылыстарының геометриялық сызбасын 

(биіктік белгілері бар) табиғи күйге ауыстырады және бекітеді. 

4.  Құрылыс элементтерін егжей-тегжейлі бөлуді мердігерлік құрылыс 

ұйымының техникалық қызметі жұмыс сызбалары немесе бөлу схемалары 

бойынша орындайды. 
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3 Жобалау алдындағы  талдау (экономикалық  көрсеткіштер) 

 

3.1 Жобаның экономикалық және әлеуметтік тиімділігін бағалау 

 

Лепсі өзеніндегі ГЭС-2 құрылысы тек Талдықорған аймағының 

тұрғындары үшін ғана емес, сонымен қатар бүкіл Алматы облысы үшін де оң 

әлеуметтік маңызға ие болады. 

Әлеуметтік маңызды дәрежесі бойынша мынаны атап өту қажет: 

1. Белгіленген қуаты 16,98 МВт және жылына 67 млн. кВтсағ-тан 

астам электр энергиясын өндіре отырып, ГЭС Алматы облысының 

жүктемелерін өз көздерімен жабу саласын арттырады, электр энергиясының 

сапасын ұстап тұруға және тұтынушыларды жабдықтау сенімділігіне ықпал 

етеді. 

2. Қазақстанның отын-энергетикалық кешенінің үлесіне СО2 әлемдік 

шығарындыларының 0.5% келеді, сондықтан Қазақстан үшін парниктік газдар 

шығарындыларының көрсеткіштерін төмендету өзекті проблема болып 

табылады.  

Осыған байланысты жаңартылатын су ресурстарындағы гидроэнергетика 

объектілерінің құрылысы басымдыққа ие болады. ГЭС құрылысы СО2 

шығарындыларының санын жыл сайын 0.1 млн. тоннаға қысқартуға мүмкіндік 

береді. Бұдан басқа, жылу электр станциялары бөлетін NO2, SO2 және қатты 

бөлшектер сияқты шығарындылардың саны қысқарады. 

Нәтижесінде, бұл атмосфералық ауаның сапасын жақсартуға, яғни 

халыққа антропогендік жүктемені төмендетуге және экологиялық жағдайды 

жақсартуға мүмкіндік береді. 

3. ГЭС салу және пайдалану үшін құрылатын инфрақұрылым 

объектілері (кірме жолдар, электр беру желілері және тұтқалар) ГЭС орналасқан 

өңірді көліктік және ақпараттық қамтамасыз етуді жақсартады және олардың 

жедел экономикалық дамуына бастамашылық етеді. 

4. ГЭС сияқты энергетикалық нысанның құрылысы халықты 

жұмыспен қамту мәселесін белгілі бір дәрежеде шешеді. 2 жылды құрайтын 

станция құрылысы кезеңінде құрылыс-монтаж кадрларының 300-ге жуық адамы 

қажет болады. Пайдалану кезеңінде өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың жалпы 

саны 18-20 адамды құрайды. 

5. Жобаны іске асыру энергетика саласында білікті кадрларды даярлау 

бөлігінде білім беруді дамытуға серпін береді, жастардың инженерлік 

мамандықтарды: гидротехниктер, электр энергетиктер, күрделі энергетикалық 

объектілерді монтаждаушылар мен құрылысшылар игеруге қызығушылығын 

арттырады. 

Осылайша, Алматы облысының Талдықорған өңірінің Сарқант ауданында 

ГЭС-2 құрылысының әлеуметтік маңызды жобасын іске асыру электр 

энергиясына деген сұраныстың артуын қамтамасыз етуге, оны электрмен 

жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын арттыруға, экологиялық жағдайды 

жақсартуға, жаңа жұмыс орындарын құруға, жұмыспен қамтуды, аймақ 
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халқының әл-ауқаты мен өмір сүруінің қолайлылығын арттыруға мүмкіндік 

береді.  

Осы жоба бойынша инвестициялардың көлемі мен құрылымы орындалған 

сметалық есептеулер негізінде айқындалған. Құрылыстың ұзақтығы 2 жылды 

құрайтынын ескере отырып, қаржыландыру кестесі қабылданып, қаржыландыру 

көздері анықталды. 

 

Кесте 3.1 – Инвестициялар құрылымының кестесі 
№  Шығындар баптары Құны, млн. теңге 

1 СМР 2761,3 

2 Құрал-жабдықтар 627,4 

3 Басқалар 588,84 

 Барлығы 3977,54 

 

Кесте 3.2 – Инвестициялар кестесі 
 

№ 

 

       Атауы 

Жалпы 

құны,млн. тенге 

Жылдар бойынша қаржыландыру, 

млн.тенге 

2014 2015 

1 ГЭС-2 3 977,54 2 841,3 1 136,24 

 Барлығы 3 977,54 2 841,3 1 136,24 

 

Осы жобаны қаржыландыру қажеттілігін акционерлік капиталға 

салынатын әлеуетті инвесторлардың меншікті қаражатын пайдалану есебінен 

өтеу жоспарланып отыр. 

"Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" ҚР 

Заңына сәйкес жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын өндіруші 

объектілер жаңадан құрылған қаржы-есеп айырысу орталығына шығарылатын 

электр энергиясының барлық көлемін тіркелген тарифтер бойынша сатуды 

жүзеге асыра алады. 

Есептеу моделі қазіргі уақытта мұндай саралаудың болмауына 

байланысты ең жоғары жүктеме сағаттарында тарифтерді ұлғайтуды 

көздемейді. Осыған байланысты бұл жұмыста жоғары жүктеме сағатындағы 

электр энергиясының тарифі жоғары жүктеме сағатындағы тарифке тең деп 

қабылданады. 

 

 

3.2 Негізгі технологиялық және техникалық - экономикалық 

көрсеткіштер 

 

Алдын ала есептеулерге сүйене отырып, мынадай технологиялық 

көрсеткіштер қабылданады. 
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Кесте 3.3 – Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер және 

қаржылық есеп-қисаптардың нәтижелері 
№ Атауы Өлшемі Көрсеткіштер 

1 ГЭС-тің белгіленген қуаты МВт 16,98 

2 Электр энергиясын орташа көпжылдық өндіру млн. кВтс 67,7 

4 Электр энергиясына орташа босату тарифі тенге/кВтс 17,9 

5 Құрылыстың сметалық құны млн.тенге 3977,54 

6 Үлестік күрделі салымдар:   

 белгіленген қуаттың 1 кВт-қа мың.тенге/кВт 234,2 

 1 кВт сағ электр энергиясын өндіру тенге/кВтс 58,75 

7 Пайдалану кезеңіндегі қызметкерлердің жалпы саны Адамдар 18 

8 Пайдаланудың есептік кезеңі Жыл 25 

9 Инфляцияның орташа жылдық деңгейі % 6 

10 Өтелудің қарапайым мерзімі Жыл 6,3 

11 Дисконттау ставкасы % 12 

12 Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі Жыл 8,9 

13 Таза ағымдағы құн (NPV) млн. Тенге 1637,0 

14 Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) % 20,1 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Бас жоспардың шешімі қажетті технологиялық және көліктік 

қатынастарды,ықшамдылықты, аудандастыруды, пайдалану 

қарапайымдылығын қамтамасыз етеді. 

2. Су-энергетикалық есептеулер   нәтижесі бойынша   салынатын  

ГЭС тің   белгіленген қуаты 16,9 МВт болатындығы  анықталған  және   орташа 

жылдық электр энергиясын 67,7 ГВт өндіруге мүмкіндік  бар  екендігі  

анықталған. 

3. Өзендегі максималды ағым кезінде, 6 ай ішінде ГЭС НПУ белгісін 

сақтай отырып, номиналды жүктемемен жұмыс істей  алады. 

4. Су қоймасының өңделуі құрылыс-пайдалану суағарымен (СЭВ) 

жүргізіледі, оның құрылымы мен жинақталуы су қоймасын толығымен 

босатуға мүмкіндік береді. 

5.  ГЭС штаттық кестесі бойынша ең үлкен ауысымда жұмыс 

істейтіндердің жалпы саны 17 адамды құрайды. 
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ҚОСЫМША 

 

АҚ Талдықорған  аймағындағы  электр  қуатын  өндіру  және  

жинақтаудың  қазіргі  кездегі  жағдайы 

 

Талдықорған өңірі Алматы облысының солтүстігінде орналасқан 

және"ТАТЭК" АҚ Аймақтық Электржелілік компаниясының аймағына кіреді. 

Қазіргі уақытта өңірде он өндіруші көз бар, оның төртеуі 2008-2013 

жылдар аралығында енгізілген-бұл Қаратал ГЭС және Ақсу ГЭС каскады. 

Талдықорған энергия торабының электр генерациялайтын қуаттарының 

ағымдағы жағдайы АҚ-кестеде келтірілген. 

 
№ Электр 

станциясының 

атауы 

Қуаты,МВт  Бір 

жылдағы 

өндіру, млн. 

кВт * сағ 

Иесі 

Белгілен-

ген 

Есептік 

кезеңнің 

фактысы 

1  Текелі ЖЭО 24  24  209,6  ЖШС "Казцинк-

ТЭК» 

2  Қаратал ГЭС (жазғы 

/ қысқы режим)  

10.1  7.5/5  43,6  ЖШС "Казцинк-

ТЭК» 

3  Успен ГЭС 

(жазғы/қысқы 

режим))  

1.6  1.4/1.2  4.8  АО «Кайнар»  

4  Антонов ГЭС (жазғы 

/ қысқы режим) 

1.6  1.4/1.2  1.2  АО «Кайнар»  

5  Алакөл МГЭС 0.4  0.3  1.3  ШҚ "Татьяна» 

6  Сарканд МГЭС 0.4  0.3  8.0  ТОО «Тамерлан»  

7  Ақсу ГЭС 

(Абакумовка) 

1.8  1.8/0.8  20.0  ТОО «ТТ-Group»  

2008 жылы 

енгізілген 

8  Каратальска

я ГЭС-2  

(летний/зим

ний режим)  

4.4  4.4/0.8  22.1  ТОО 

«АСПМК-

519» 

Введена в 

2008г.  
 

Қаратал  ГЭС-2 

(жазғы/қысқы 

режим))  

4.4 4.4/0.8 22.1 ТОО «АСПМК-

519» 2008 жылы 

енгізілген 

9  Қаратал  

ГЭС-3 

(жазғы/қысқы 

режим))  

4.4  4.4/0.8  20.6  ТОО «АСПМК-

519» 2009 жылы 

енгізілген 

10  Қаратал  ГЭС-4 

(жазғы қысқы 

режим)  

3.1  3.1/0.6  16.4  ТОО «АСПМК-

519» 2010 жылы 

енгізілген 

    Талдықорған 

энергия торабы 

бойынша жиыны 

(жазғы/қысқы 

режим) 

    

  51,8  48,6/35,0     347,6  
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Талдықорған өңірінің электр энергетикалық нарығының болжамды жай-

күйі 

Талдықорған өңірі соңғы жылдары Талдықорған энергия торабында 

электр энергиясын тұтыну мен өндіру серпінін және өңірдегі өнеркәсіптің 

дамуын ескере отырып, электр энергиясын тұтынудың өсуі күтіледі. Алдыңғы 

жылдардың нақты мәндері және болжамды мәндер 4.2-кестеде келтірілген 

Кесте 4.2-2008÷2013 жж. Талдықорған энергия торабының электр 

энергиясын нақты тұтыну, өндіру және тапшылығы және олардың 2019 жылға 

дейінгі болжамы 

 
Жыл-дар 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тұтыну 

млн.кВт.сағ 
794 741 800 833 943 891 950 1020 1100 1180 1250 1350 

Өндіріс 

млн.кВт.сағ 
252 213 299 318 321 341 330 330 380 380 450 450 

Тапшылық 

млн.кВт.сағ 
542 528 501 515 622 550 620 690 720 800 800 900 

 

Талдықорған өңірінің энергия торабына Лепсі өзенінде жобаланатын 

ГЭС-2 тарту 

Жобаланатын ГЭС-2 өндіруден асатын Талдықорған энергия торабында 

электр энергиясының айтарлықтай тапшылығы Талдықорған энергия 

торабында барлық өндірілетін электр энергиясын өткізудің объективті 

мүмкіндігі туралы бекітуге мүмкіндік береді. 

ГЭС-2 өндіруі энергия тұтынудың өсуі болмаған жағдайда да, 

Талдықорған энергия торабын тұтынуға толық сай келеді. 

"Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" ҚР 

Заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес жаңартылатын энергия көздерін 

пайдаланатын өндіруші объектілер жаңадан құрылған қаржы-есеп айырысу 

орталығына тіркелген тарифтер бойынша өндірілетін электр энергиясының 

барлық көлемін сатуды жүзеге асыра алады. 
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БҚ  Инженерлік  желілер,  жүйелер  және  қажетті  құрылғылар 

 

Осы қосымшада ГЭС пайдалану кезіндегі инженерлік-техникалық іс-

шаралар мәселелері қамтылған. 

 

Шаруашылық ауыз су құбыры 

Гидротораптағы ауыз судың негізгі тұтынушылары станция алаңы 

объектілерінің қызмет көрсетуші персоналы болып табылады: ӘКК, 

компрессорлық, май шаруашылығы, өтпелі. 

Қызмет көрсетуші персоналдың тұрмыстық қажеттіліктері үшін су тұтыну 

нормалары ҚР ҚНжЕ сәйкес қабылданды 4.01-02-2001 " сумен жабдықтау. 

Сыртқы желілер мен құрылыстар", ҚР ҚНжЕ 4.0141-2006 "ғимараттардың ішкі 

су құбыры және кәрізі". Гидротораптағы судың есептік шығыны:  

 

Qhr,u
tot =10,3м3/ тәу - жалпы 

 

Qmax =3.91м3/сағ - ең жоғары су тұтыну сағатына 

 

Судың есептік шығыны мынадай тұтынушылардан құралады: 

 станция алаңындағы қызмет көрсетуші персонал (әкімшілік және 

өндірістік ғимараттар). 

 ӘКК, май шаруашылығының тұрмыстық үй-жайларындағы себезгі 

бөлмелері  

 станция және ӘКК ғимаратындағы салқындатқыштар камералары 

үшін  

Шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесі тасымалданатын. ӘКК 

ғимаратында суға арналған бак орнатылады W=3м3 

 

Жылыту және желдету жүйелерінің схемалары 

Кешен үй-жайларында механикалық сору-сыртқа тарату желдеткіші 

көзделеді. Үй-жайлардағы ауа алмасу жиілігі нормаларға сәйкес және 

технологиялық тапсырмаға сәйкес қабылданған. 

Жылыту ПТЭ-4 пешімен қарастырылған. Аккумуляторлық вентиляцияда 

табиғи іске қосылатын сорғыш, құйма – механикалық сору қондырғысынан. 

Жылыту электр пештермен жүзеге асырылады. Инженер кабинеті-желдеткіш 

табиғи, ашылатын терезелер арқылы. Қолайлы жағдай жасау үшін тұрмыстық 

кондиционерлерді орнату көзделеді. Жылыту - ПТЭ-4 электр пештері. 

 

Жобаланған объектіде тазалау бойынша арнайы іс-шараларды талап ететін 

желдеткіш шығарындылары жоқ. 

Жылыту-желдету құрылғылары үй-жайлардың мақсатына және оларда 

бөлінетін санитарлық-өндірістік зияндылыққа байланысты анықталған. 

Жылу бөлу станцияның жұмыс режимін ескере отырып анықталған-
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агрегаттар қыста жұмыс істемейді. 

Машзал блогын жылыту - Жылдың суық кезеңінде жұмыс істемейтін 

агрегаттар кезінде СФОЦ Ауа, жылыту агрегаттарымен. 

 

Жылыту және желдетудің негізгі көрсеткіштері: 

Атауы Көлемі, м3 
Жыл 

кезеңі 

Жылу шығыны, кВт 
Суықтың 

шығыны, 

кВт 

Қозғалтқышта

р электрінің 

белгіленген 

қуаты, кВт 

Жылыт

у 
Желдету ГВ жалпы 

ГЭС 

ғимараты 

2400 t=-29°С 38900   44057 - 17.535 

2400 t=30.8°С - 5157 -  - 

 

Машзал блогының жер асты бөлігінің үй – жайларында - механикалық 

іске қосылатын жалпы алмасу, сору-сыртқа тарату. 

Машзал блогының үй – жайын желдету-механикалық іске қосылатын 

жалпы алмасу, сыртқа тарату. 

Механикалық сору желдеткішінің сұлбасын пайдалана отырып, жобада 

жылдың жылы мезгілінде п сору қондырғысында сыртқы ауаны "құрғақ" 

салқындату қабылданған. Бұл қондырғыға төменгі бьеф үй-жайы, ТВС және 

электротехникалық жабдықтар, ЗМП үй-жайлары қосылады. 

Сәйкес есеп айырысу ауа алмасуымен 20000 м3/сағ бойынша үй-жайларға 

орнатуға қабылданды секция КТЦЗ-20 ауа салқындатылады да 

воздухоохладителях және температурасы 21°С-қа беріледі, көрсетілген үй-жай. 

Суық кезеңде машзалда ауа алмасу машзал терезелерінің жоғарғы 

қатарының ойықтары арқылы ауаны инфильтрлеу есебінен қамтамасыз етіледі. 

Табиғи желдетілмейтін үй-жайларда ең аз бір реттік ауа алмасу кезінде 

(зиянды бөлінулер жоқ) ауа беру электр калорифер қондырғысының көмегімен 

қысқы тәртіптің П-2 қондырғысымен және машинзалдан басқа П-1 ауа бұру 

жүйесімен қамтамасыз етіледі. 

Машинзалдан ауаны шығару-төменгі бьеф қабырғасындағы терезелердің 

жоғарғы ойықтары арқылы. 

Машина - турбиналық электр техникалық жабдықтар блогының жер асты 

үй-жайларынан, ТВС, мехмастерлік - дербес В1 жүйелерімен...В6. 

Түтінге қарсы ағынды желдету эвакуациялық баспалдақ торларын сыртқы 

ауаны барлық қабаттағы тамбур-шлюздерге радиалды желдеткіштерден қорғау 

үшін көзделген. 

Болат электрмен дәнекерленген құбырлардан жасалған ауа өткізгіштер 

бетон қабырғаларының әрбір қабатында тамбурға төселеді. Тамбур-шлюздерге 

жіберу-автоматты түрде жапқышты ашатын электр жетегі бар жапқыш арқылы. 

Жылыту - электр жылытқыштардан. 

Өндірістік және әкімшілік-қызметтік үй - жайлардағы желдету жылдың 

жылы мезгілінде параметрлерді ұстап тұру үшін ауаны баптаумен жобаланады - 

25 С, ылғалдылығы 50% тұрақты жұмыс орындарында, адамдар болмаған 

жағдайда-31-33 С, ылғалдылығы 40%. 
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Ауа алмасу құрал-жабдықтардан, адамдардан және күн радиациясынан 

12000м жылу түсетін кезде артық жылуды ассимиляциялауға есептелген 

Жылдың суық кезеңінде ауа алмасу өндірістік үй - жайлар үшін - табиғи 

жарықтандыруы бар үй - жайларда бір жұмысшыға ауа есебінен және табиғи 

желдетілмейтін үй-жайларда ең аз бір рет, қосалқы үй-жайлар үшін-еселігі 

бойынша анықталған және 4000м3/сағатты құрайды. 

Жоба жылы ауада екі сатылы салқындатылып, суық мезгілде 

жылытылатын HF тізбегін қабылдады. Салқындаудың бірінші кезеңі жылу 

алмастырғыштарды (өнеркәсіптік су, t = 14С) пайдаланатын ауа 

салқындатқышы, екінші кезең - суару камерасы (қайта айналымы бар 

тұрмыстық су). 

Ауаны өңдеу және беру үшін КТЦЗ-10 типті кондиционерлер 

қабылданды. 

Жабдықты монтаждау үшін жабындардағы монтаждау ойығы және қол 

тальімен монорельсі қарастырылған. 

Ауаны үй - жайлардың жоғарғы аймағына тарату-0,5 м/с жұмыс 

орындарында ауаның қозғалуын қамтамасыз ететін Р торларымен және 1ос 

температурасының рұқсат етілген ауытқуымен. Тікелей қосылған В1 

жүйелерімен өндірістік мақсаттағы үй-жайларды тарту және қызметтік үй-

жайларға арналған ағынды жүйе тіреуішінің есебінен дәлізден шығару. 

Кондиционер орнату құруға қабылданған метеорологиялық жағдайларды 

экономикалық тұрғыдан ақталған азаюына ауа алмасу, өз кезегінде, азайтады 

шығындар электр энергиясын желдеткіш қондырғылары мен ауа мөлшері. 

Ауа алмасу ПУЭ-86 сәйкес Зарядтау кезінде батареялардың максималды 

зарядтау тогы бойынша анықталған және ауадағы күкірт қышқылының буларын 

рұқсат етілген концентрация шегінде (1мг/м3) және сутегі (0,7% артық емес) 

көлем бойынша, ҚНжЕ П-58-75 қамтамасыз етуге есептелген. 

П2 ағынды жүйесінің өнімділігі желдету жабдығының үй-жайына және 

тамбурға екі рет келетін ағынды ескереді. 

Батарея үй - жайына ауа беру-жұмыс аймағына, тамбурға есіктің үстінен 

аккумуляторлық аймаққа. Батарея үй - жайынан В2 жүйесімен ауаны шығару-

20% - дан асатын мөлшерде, оның үстіне 2/3 төменгі аймақтан, жалпы санның 

1/3 жоғарғы аймақтан, қышқылдық бес еселік сору. 

Сору желдеткіштері жарылыстан қорғалып орындалған (бір жұмыс, 

екінші резервтік) қабылданды және аккумулятор блогының үстіне жеке үй-

жайда орнатылады. 

Батареялардың үй-жайларына арналған механикалық сорудан басқа бір 

реттік табиғи сору көзделген, сору шахтасы ғимараттың шатырынан жоғары 

шығарылады. 

Тұрмыстық үй-жайлар мен санитарлық тораптарда механикалық іске 

қосылатын сору желдеткіші. Себезгілерден шығарылатындардың орнына П1 

жалпы жүйесінен ауаның келуі. 
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