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АҢДАТПА  

 

 Дипломдық жобаның мақсаты Ақтоғай елді мекенін таза ауыз суымен 

қамтамасыз ету. Жоба барысында елді мекеннің суға қажетті мөлшері 

анықталып есептемелер жүргізілді. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі мен 

зерттеу мәні нақты көрсетілді.  

 Бұл есептеулердің көмегімен елді мекенге қажетті су шығындары мен 

ұңғыма таңдалды. Жобаның экологиялық бөлімінде санитарлық қорғау аймағы 

мен су алу экологиясы қарастырылды. 

 

 

АННОТАЦИЯ   

  

Целью дипломного проекта является обеспечение чистой водой 

население Актогай. В ходе проекта были определены необходимое количество 

воды населенного пункта и проведены расчеты. Во введении четко отражена 

актуальность темы и сущность исследования.  

 С помощью этих расчетов были выбраны необходимые для населенного 

пункта затраты на воду и скважину. В экологической части проекта 

рассмотрены зоны санитарной охраны и экология забора воды. 

 

 

ANNOTATION  

 

 The goal of the diploma project is to provide clean water to the population of 

Aktogay. During the project, the necessary amount of water in the locality was 

determined and calculations were made. The introduction clearly reflects the 

relevance of the topic and the essence of the research. 

  These calculations were used to select the necessary water and well costs for 

the locality. In the environmental part of the project, sanitary protection zones and the 

ecology of water intake are considered. 
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КІРІСПЕ 

 

Экономикалық даму үстінде жатқан мемлекеттердің ең басты шешетін 

мәселесі ол халықтың өсуіне және өмір сүруіне жақсы жағдайды 

қалыптастырып беру. Сол арқылы ел экономикасымен қатар сапасы да қосалқы 

дамиды.Халықты таза сумен қамтамасыз ету жүйесін қалыптастыру үлкен 

маңызды істердің бірі болып табылады.  

 Қазіргі кезде суды пайдалану және тұтыну саласының  негізгі мақсаты  – 

су ресурстарын кешенді пайдалану, сонымен қатар  бүгінгі жағдайда 

экономикалық жағынан қарапайым халыққа ұтымды  болуы үшін суды алатын 

халық ысырапсыз, ұтымды қолдануында қарастыру керек. Қазақстандағы жер 

асты сулары және  ағынды сулардың өзі  орынсыз жұмсалып, төгіліп, кетіп 

жатыр.Көптеген елді мекендер қазір қарапайым ауыз суын қымбатқа алып ішіп 

отыр , өз құбырларынан алынатын судың сапасы мәз емес. Судың құрамында 

кездесетін ауру тудыртаын бактериялардың көп болуы сонымен қатар су 

түсінің, иіснің талаптарға сай келмеуі біршама адам ағзасына зиянын 

тигізетінін ұмытпағанымыз дұрыс. Тіршіліктің тірегі болатын судың сапасына 

қойылатын талаптар жылдық нормамен ескеріліп отырады. 

          Суды алып қана қоймай оны тасымалдауға кететін құбырдыңда сапасы 

жақсы болуын ескерген жөн себебі су тарайтын құбырдың көп уақытқа жарауы 

, қақ түзбеуі және өзінен ешқандай химиялық элементтердің түзілмеуін 

ескерген дұрыс. Қазіргі кездегі өзекті сұрақтардың бірі ол -осы судың сапасын 

жоғалтып алмай қаладан тыс жатқан ауылдық жердің тұрғындарына жеткізу. 

Дипломдық жұмыста Павлодар облысы, Ақтоғай ауданындағы Ақтоғай 

елді мекенінін сумен жабдықтау жүйесі қарастырылады. Ақтоғай елді 

мекенінің табиғи су сапасын жақсарту мәселесімен қатар, елді  мекеннің су 

сапасын жақсарту үшін  халықтың сұранысындағы суды ескере отырып соған 

сай етіп  есеп жүргізу,  су құбыр желісін есептеу, негізгі  технологиялық 

жұмыстарын қарастыру, техникалық қауіпсіздікке мән беру, экономикалық 

есептеулер жүргізу дипломдық жобаның  мақсаты болып табылады.   
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 1 Негізгі бөлім  

 

 1.1  Ақтоғай елді мекенінің сипаттамасы 

 

Ақтоғай елді мекені Павлодар облысының солтүстік – батысында 116 км 

шақырымдық жерде орналасқан. Ақтоғай елді мекені 1907 жылы жер 

аударылған азаматтардың жер игеруіне байланысты құрылған болатын. Елді 

мекен 9,38 мың км2
  жер бөлігін алып жатыр. Солтүстігінде Ертіс ауданымен 

шектессе, оңтүстігінде Ақсумен шектесіп жатыр. 

Ақтоғай елді мекенінің климаты қатал континенталды сипатқа ие себебі 

қыс мезгілінің қаңтар айында температура көрсеткіші −17°-18°С болса, жаз 

мезгілінде яғни шілде айында  +20°+21°С аясында  .Жауын-шашынның 

жылдық мөлшерінің көрсеткіші  250-300 мм құрайды. Суық ауа райында жел 

оңтүстік – батыс бағытта соғады. 

Аумақтың жер бедері жазық болып келеді. Ақтоғай ауданы арқылы Ертіс, 

Сасықсор, Тайқоңыр өзендері ағып жатыр.Жер қыртысы негізінен құм 

,құмдауыт  топырақтанатн тұрады. Аумақ бойынша қою қызғылтты топырақ 

тараған. Топырақтың көп бөлігі тың игеру барысында жыртылған.Аумақтың 

өсімдік жамылғысы топырақтың таралуына қарай   дәнді , қылқанды селеу 

өсімдіктері көп өседі. Құмды болып келетін өңірлерде  қарағайлы ормандар , 

өзен жайылмаларында шалғынды тоғайлар тараған .  Елді мекенде қасқыр, 

түлкі, қоян , қарсақ, борсық, суыр және аламандар мекен етеді . 

Елді мекендегі  ауылшаруашылық: сүтті мал шаруашылығы және дәнді 

қыл шаруашылығы. Күнбағыс өсіріліп , ұсақ тері шикізаты жасалынады. 

Ақтоғай елді мекенінде шағын 364 бизнес орталықтары  қызмет етіп тұр, себебі 

аудандағы кәсіпкерлік - аудан экономикасының маңызды құрамдас бөлігі және  

құралы болып табылады. Аумақтың ұлттық құрамы 2012 жылдың 1 

қаңтарындағы есептеу көрсеткіштері бойынша қазақтар – 10580 адам , орыс 

ұлты- 1892 , украиндер- 702 адам. Жалпы ұлттық құрамада 14030 адам. 

Халықтың саны 1991 жылы 21 мың адам, 2012 жылы14 мың адам. Халықтың 

орташа тығыздығы 1999 жылы 1 км² - 2,15 адамнан болса  2012 жылы 1,43 

адамға келеді. 
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 1.2 Сумен жабдықтау жүйесін есептеу 

 

 

 Ақтоғай елді мекеніндегі халықтың саны 3798 адамды құрайды , бұл 

қазіргі тұрғылықты адамдардың саны. Бұл елді мекенде мектеп пен балабақша 

бар олардағы адам саны: 

 -Балабақшада 85 адам 

 - Мектепте 110 адам 

Осы көрсеткіштерге байланысты елді мекен үшін қажетті ауыз суын 

ескептейміз, ол мына формуламен есептеледі: 

 

                      𝑄орт.тәу =
𝑁     ⋅   𝑞орт

1000
   ;м3/тәу,                                               (1.2)       

 

 мұндағы q орт – 1 шаққандағы тәуліктік су мөлшері , м3/тәу  

                         N – елді мекендегі тұрғындар саны , адам 

 Cу тұтынудың нормасы құрылыстық нормаға сай қабылданды.Тәуліктік 

ауыз су шығыны осы формула арқылы анықталады: 

Cонда: 

 

                   𝑄орт.тәу
елді мекен =  

3798 ⋅ 120

1000
 = 455.76 м3/тәу                               (1.2.1) 

 

          Балабақша мен мектептің тәулікке шаққандағы су шығынын анықтасақ:                 

       

                             𝑄орт.тәу
б.бақша

 =
85⋅ 75

1000
 = 6.375 м3/тәу                                                (1.2.1) 

                     

 

                                 𝑄орт.тәу
мектеп =

110∙20

1000
 = 2.2 м3/тәу                                             (1.2.1) 

 

Тәуліктік су шығынын анықтау үшін максималды су тұтыну мөлшерін 

келесі формуламен анықтаймыз: 

    

                                      Qмакс.тәу = Kмак∙Qор.так
елд.мекен,                                           (1.2.2)                              

 

мұндағы  Qмакс.тау – көп  тәуліктік су тұтыну шығыны,м3/тәу; 

 Сонда:  

                                    

                        Qмакс.тәу = 1,3∙ 455,76 = 592.48                                        (1.2.2)                              

 

Cу шығынының минималды мөлшері мына формула бойынша 

анықталады: 

       

                                              Qмин.тәу = Kмин∙Qор.так
елд.мекен,                                         (1.2.3)                                                 
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Сонда: 

                                

                               Qмин.тәу=0.7∙ 455.46=319.03                                      (1.2.3)                              

 

Cудың ең көп және ең аз қолданылуы бойынша судың шығындарын мына 

формуламен анықтаймыз: 

 

                                         Qмин.сағ = kмин.сағ·
Qтәу.орт

24
,м3/сағ                              (1.2.4)                              

 

                                         Qмакс.сағ = kмакс.сағ·
Qтәу.орт

24
,м3/сағ                             (1.2.5)                              

мұндағы kмин.сағ және kмакс.сағ біркелкі емес коэффициенттер болып табылады 

оларды мына формуламен анықтаймыз: 

                                           𝑘мин.сағ = мин ⋅ макс ,                                                 (1.2.6)                              

                                                𝑘макс.сағ = макс ⋅ мин ,                                                (1.2.6) 

Сонда: 

                                          𝑘мин.сағ = 0,4 ⋅ 0,1 = 0,004,                                         (1.2.6) 

                                          𝑘макс.сағ = 1,4 ⋅ 1,8 = 2,52                                      (1.2.6) 

Осы коэффициенттерді қолдана отырып тәуліктік су шығындарын анықтаймыз: 

 

                                         Qмин.сағ = 0.004·
592.48

24
 =0.098                                  (1.2.7)                              

                                         Qмакс.сағ =2,52·
319,03

24
= 33,49                                       (1.2.7)                              

 

 

 1.3 Арынды мұнараны есептеу 

 

Ақтоғай елді мекенін сумен қамтамасыз ету үшін арынды мұнараның 

болуы шарт себеебі бұл мұнара арқылы суды толыққанды жеткізе аламыз. 

Арынды мұнараның жалпы көлемін мына формула арқылы табамыз: 

 

                                    Wрез =Wрет+Wорт,                                                                                           (1.3)                              
 

мұндағы  Wpет – арынды мұнарадағы реттеуші су көлемі, м3;   

                  Wөрт – өртке қарсы су көлемі, м3; 

Арынды мұнараның реттеуші су көлемін мына формуламен анықтай 

аламыз: 
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                              Wрет = 
𝑃∙𝑄макс.тау

100
,                                                           (1.3.1)  

                             

мұндағы P – арынды мұнарадағы судың қалдығы, %;                 

              Q тәу.mа х – тәулік ішіндегі максималды су шығыны, 211,02 м3/ тәу.  

 

Сонда: 

                             Wрет =
16,85∙211,02

100
=35,55 м3                                                                     (1.3.2)                              

 

Өртке қарсы қолданылатын судың көлемі мына формуламен анықталады:  

 

                             𝑊өрт=(𝑞сырт+𝑞ішкі)·600·0,001,                                       (1.3.3)                              

 

мұндағы    𝑞сырт- сыртқы өртті сөндіруге қажетті су шығыны 

                     𝑞ішкі- ішкі өртті сөндіруге қажетті су шығыны 

                     600- өрт сөндірудің уақыты 

                     0,001- түзету коеффициенті 

 

Сонда: 

                                𝑊өрт=(10+5)·600·0,001=9,0 м3                                                           (1.3.4)  

                             

Арынды мұнараның жалпы көлемі мынаған тең болады: 

  

                               𝑊б= 35,55+9,0=44,55м3.                                                (1.3.5)                              

 

Арынды мұнараның багының көлемін мына формула арқылы 

анықтаймыз:   

                            𝑉б = 
𝜋∙𝑑2

100
 ∙ ℎ                                                                     (1.3.6)                              

 

Сонда мұнара багының диаметрі: 

                                                    

                            Dm=√
44.55∙4

3.14

3
= 3.84м                                                     (1.3.7)                              

 

Арынды мұнараның сиымдылығы 45 м3 құрайды. 

 

 

 1.4 Су алу ғимараты туралы мәліметтер 

 

 Ұңғыманың жалпылама сипаттары: 

 -Статикалық деңгей белгісі – 36 м 

 -Деңгейдің  төмендеуі – 6,1 м  

 -Дебиті – 23,7 м3/сағ 
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       -Тапсырыс берушінің суға қажеттілігі- 91,2 м3/сағ 

 -Су алу ғимаратына дейінгі қашықтық – 1,3  км 

Елді мекенге қажетті ұңғыманы келесі формуламен анықтайды:  

 

                                         𝑛 =
𝑄тр

𝑄үңғ
, 

                                                               

        (1.4)                                                                                                                                                               

 

 мұндағы  Q тр – суға тапсырыс берушінің суға қажеттілігі , м3/сағ; 

                           Q ұңғыма. -ұңғыма дебиті ,  м3/сағ; 

Сол арқылы  анықтаймыз :   

 

                                            𝑛 =
91,2

23,7
=≈ 3,84 = 4 ұңғ.                                    (1.4.1)    

                                  

 Есеп бойыншы  3 негізгі ұңғыма болуы тиіс себебі негізгі ұңғымалардың 

санына байланысты резервтік ұңғымалар саны анықталады. 

Жалпы ұңғымалар санын анықтау үшін келесі формуланы қолданамыз: 

                                           N = n’ + n рез ,                                                            (1.4.2)                              

                                                                                                                                   

 Сонда ,     

                                           N = 4+1 = 5 ұңғыма,                                                (1.4.3) 

                              

 3 ұңғымаға сәйкес дебитті анықтау керек сол  үшін келесі формуланы 

қолданамыз: 

 

                                           𝑄′ұңғ =
𝑄тр

𝑛′
,  м3/сағ                                                    (1.4.5)    

                                                                                                                    

Нәтижесінде шығатын есептік дебит тең мәнге ие  болады: 

 

                                           Q’ұңғ = 
91,2

4
 = 22,8 м3/сағ                                            (1.4.6)                               

   

 

 1.5  Су деңгейінің есептік төмендеу шарттары 

 

 Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау үшін,үлестік 

дебитін табамыз : 

 

                                    𝑞үл. =
𝑄ұңғ.

𝑆
 , м3/сағ                                                    (1.5)     

                                                                                                              

 мұндағы    𝑄ұңғ- ұңғыманың дебиті, м3/сағ; 
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           S – деңгей төмендеуі, м; 

 Содан :        

 

                                     𝑞үл.=
22,8

6,1
=3,73м3/сағ                                                (1.5.1) 

 

     Есептік деңгей төмендеуін табу үшін мына формуланы қолданамыз:  

 

                                     𝑆ес. =
𝑄ұңғ.

′

𝑞үл.
, м                                                            (1.5.2)      

                                           

          Есептік деңгей көрсеткіші келесідегідей болады:   

 

                                           𝑆ес.= 
22,8

3,73
= 6,11 м                                                    (1.5.3) 

                                                             

          Cулы қабат үшін рұқсат етілетін төмендеуді анықтаймыз: 

 

                                  𝑆рұқ.
Н ≤ Н – ((0,3...0,5) ·m +∆Нн + ∆Нф) , м                (1.5.4) 

                                                                  

     мұндағы: ∆Нн - ұңғымадағы судың статикалық деңгейі мен сулы 

қабаттың табаны арасындағы айырмашылық, м; 

                            ∆Нн -  ұңғымада сораптың динамикалық деңгейге батыру 

тереңдігі ( ∆Нн =5 – 10 м); 

                            ∆Нф - - сүзгіге кіре берістегі ұңғымадағы арын жоғалуы( ∆Нф = 

0,5-1,5 м); 

                             m  - сулы қабат қуаттылығы, м. 

          Нәтижесінде мына шарт орындалуы тиіс:  

                                               Sес. ≤ Sрұқ.                                                      (1.5.5)        

                                         
Сол  арқылы : 

 

                          𝑆рұқ.
Н  ≤  122,6 – ( 0,5 ·45,3+9+1,5 ) =  м                                  (1.5.6) 

                                                

         Шарттың орындалғанын  тексереміз:  

 

                                6,11 ≤ 89,45 м , шарт орындалды .                            (1.5.7)     

                                            

          Есептік динамикалық деңгейдің белгісін мына  келтірілген формула 

бойынша анықтай аламыз: 
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               Нес.дин.= Нст + Sес. , м                                                           (1.5.8)   
                                             

            мұндағы Нст – ұңғымадағы статикалық деңгей белгісі, м. 

  Нәтижесінде  Нес.дин.= 36 + 6,11 = 42,11 м                                                   (1.5.9)    
 

 

 1.6    Ұңғыманы таңдау және дайындау 

 

 Ұңғыманың таңдау үшін  гидрогеологиялық жағдайларды ескере отырып  

су алу аймағы үшін сулы қабаттың тереңдігіне байланысты роторлы 

бұрғылауды таңдаймыз .  

Ұңғыманың сипаттамасы: 

- ұңғыманың тереңдігі - Нұңғ = 140 м; 

- кондуктор ұзындығы – Нконд = 40 м; 

- шегендік құбырлар колонналарының саны – nk = 2; 

- кондуктор диаметрі – Дконд= 377 мм;  

- пайдалану колоннасының диаметрі – Дк = 273 мм;  

- сулы қабатқа пайдалану колоннасының табандығының кіруі -3 м; 

- колонналарды түсіру тереңдігі - Нк =85 м;  

Су алынатын ұңғыма пайдалану жағдайы мен құрылымына   байланысты 

екіге бөлінеді. Елді мекеннің литологиялық сипатында көп таралған сазды 

балшық бірақ суды жақсы өткізетін қабат  орташа қиыршық тас болып 

табылады. Сүзгінің маңызы үлкен   суды таза етіп өткізумен қатар қоқыс 

заттардан сақтайды және арынға біркелкілік береді. 

 

 

1.7  Сүзгіні есептеу 

 

Сүзгі өлшемі су қозғалысына байланысты анықталады. Ол үшін шарт 

төмендегідей болуы тиіс: 

 

                               Qес. ≤ F·Vф ,                                                                 (1.7) 

 

мұндағы  Qес – ең жоғарғы  есептік су шығыны, м3/тәу; 

                   F – сүзгі бетінің ауданы, м2, 

Сол  арқылы : 

                                        𝑄ес. =
𝑄𝑚𝑝∙24

𝑛′
 , м3/тәу ,                                                 (1.7.1) 

 

                                  F = 𝜋Dф · lф , м                                                      (1.7.2) 

 

 мұндағы Dф – сүзгінің диаметрі, м; 

                           lф  - сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы,м; 
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                 Vф - сүзудің рұқсат етілген кіріс жылдамдығы, м / тәул. 

         Сүзудің рұқсат етілген жылдамдығы Vф, м/тәу формуланы анықтаймыз: 

 

                      Vф = 65·√Кф
3  , м/тәу                                                           (1.7.3) 

 

           мұндағы: Кф-сүзу коэффициенті, м/тәу;  

           Қиыршықтас үшін Кф = 115 қабылдаймыз. 

 

                                Vф = 65·√115
3

 = 316 м/тәу ;                                               (1.7.4) 

 

           Ең көп есептік су шығынын табамыз: 

 

                     𝑄ес. =
91,2∙24

2
  =1094 м3/тәу ;                                               (1.7.5)     

        

         Сүзгі бетінің ең аз ауданын анықтаймыз: 

 

                                 F = 
𝑄ес.

𝑉ф
 = 

1094

316
 = 3,46 м2                                                                                      (1.7.6) 

 

         Cүзгінің ең аз ұзындығын мына формула бойынша анықталады:  

 

                                𝑙ф  =  
𝐹

𝜋𝐷ф
 , м                                                              (1.7.7) 

 

 Сонда , 

 

                                       𝑙ф  =  
3,46

3,14·0,182
 = 6,05 м                                                  (1.7.8) 

 

Cүзгі бетінің ең үлкен ауданы :  

 

                                    F = 3,14·0,18·6,05 =3,41 м2                                                                    (1.7.9) 
 

Сулы қабат жыныстарының біртекті емес коэффициентін формула арқылы 

табамыз: 
 

                                     η = 
𝑑60

𝑑10
 ,                                                         (1.7.10) 

 

d10, d60 - сулы қабат жыныстарының құрамындағы бөлшек өлшемдері 10 және 

60% құрайды, сонда :   
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                                                 η = 
6,0

1,8
  = 3,3                                                    (1.7.11) 

 

Сым орамасы бар сүзгі тесіктерінің өлшемдері 1, 25d50 - ге тең. 

 

                                                1,25d50 = 1,25·4,5 =5,625 мм                     (1.7.12) 

 

Мұндағы d50 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 50% 

болатын бөлшек өлшемдері кездеседі. d10, d 50, d 60 - бөлшектердің мөлшері, cулы 

аймақтардың құрамында тиісінше  10, 50, 60 % құрайды.  
 

 

  1.8 Суағардың есептік шарттары 

 

Елді мекеннің сұранысын ескере келе  4  жұмыс және 1 резервтік ұңғыма 

қабылданды.Сол арқылы ұңғымалардың  орналасу қатарлы жүйесін  

қабылдаймыз. Ұңғымалар арасындағы қашықтық ұңғымалардың әсер ету 

радиусына байланысты болып келеді және  ол мына формула арқылы 

анықталады:  

 

                                           L = 2R                                                            (1.8) 

 

  мұндағы нәтижесі :  

 

                                              L =2∙ 800= 1600 м                                               (1.8.1) 

 

         Cуағар арасындағы қашықтық l = 1,8 м -ге тең. 

         Гидравликалық шартты орындау барысында  резервті ұңғыманы бөліп 

аламыз,  себебі  орналасуы тазалау құрылыстарының торабына жақын . 

 

 

  1.9  Динамикалық деңгей есептемесі  

          Сорғы жабдығын таңдауға әрбір ұңғыманың қажетті арынын мына 

формула бойынша анықтаймыз : 

 

,
. нс

h
мдлтрвгтр

hhhHH                       (1.9) 

  

          мұндағы: Нг - суды көтерудің геометриялық биіктігі, 4 м жоғары 

қабылданады. 

                            Төгілу белгісі ∇из= 100,0 + 4,0 = 104,0 м. 

                            һв.тр - сорғыдағы арынның жоғалуы, м;  

          Сорғының бату тереңдігін мына формула арқылы анықтаймыз: 
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                        һв.тр = 1000і·1,1·l, м ,                                                          (1.9.1) 

 

          мұндағы: 1000і – 1 км ұзындықтағы арын жоғалуы; 

                    l- су айдағыш құбырдың ұзындығы, км. 

                           1,1 – су айдағыш құбырдағы жергілікті кедергілерді есептейтін 

коэффициент; 

                            Һдл  – су жинағыш ұңғымадан тазарту ғимаратына дейінгі су 

тартқыштың қысым шығыны ұзындығы, м; 

                           һм – жергілікті кедергілерден өту үшін арынның жоғалуы, м; 

ұзындығы бойынша арын жоғалуынан 10% -ға тең . 

 

                                  длhh  1,0
м

 , м,                                                              (1.9.2) 

 

   №1 ұңғыма есебі 

          Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

∇1 = 100,0 – Нес.дин. = 100,0 – 42,11 =57,89  м 

Нг = ∇из −  ∇1 = 104,0 – 57,89= 46,11 м 

L = Ндин.ур + 5м = 42,11+5 = 47,11 м  

Һв.тр = 0,0083·1,1·46,11 =0,420 м  

Һдл = 0,0083·800 + 0,0083·800+ 0,0086·800 = 20,16 м 

Һм = 0,1· 20,16= 2,016 м  

Нтр = 46,11 + 0,42 + 20,16+ 2,016 + 1,5 = 70,20 м  

   №2 ұңғыма есебі 

           Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

∇1 = 100,5 – Нес.дин. = 100,5 – 42,11= 58,39 м 

Нг = ∇из −  ∇1 = 104,0 – 58,39 = 45,61 м 

L = Ндин.ур + 5м = 42,11 +5 = 47,11 м  

Һв.тр = 0,0083·1,1·45,61 = 0,416 м  

Һдл = 0,0083·800 + 0,0083·800 = 13,28м 

Һм = 0,1· 13,28= 1,328 м  

Нтр = 45,61 + 0,41 +13,28 + 1,328+ 1,5 =61,61 м  

№3 ұңғыма есебі 

           Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

∇1 = 101,0 – Нес.дин. = 101,0 – 42,11 = 58,89 м 

Нг = ∇из −  ∇1 = 104,0 – 58,89 = 45,11 м 

L = Ндин.ур + 5м = 42,11+5 = 47,11 м  

Һв.тр = 0,0083·1,1·45,11 = 0,411 м  

Һдл = 0,0086·800 = 6,88м 

Һм = 0,1· 6,88 = 0,688 м  

Нтр = 45,11 + 0,411 + 6,88 + 0,688+ 1,5 = 54,5 м   

  

 

 1.10 Санитарлық белдеу  
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          Санитарлық қорғау аймағы 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 белдеу радиусы мына формула бойынша анықталады: 

 

                                                   𝑅𝐼𝐼 = √
𝑄𝑏∙𝑇

𝜋∙𝜇∙𝑚
 , м                                          (1.10) 

 

          Мұндағы: Qв – су алудың өнімділігі , м3/с 

 

                                           Qв = 91,2 ·24 = 2188,8 м3/с                              (1.10.1) 

 

 Мұндағы: Qв – су алудың өнімділігі , м3/с 

                     Т - сулы қабатқа түскен микробтық ластанулар ұңғымаға 

жетпеуі тиіс уақыт (400 тәулікке тең қабылданады)); 

                              m – сулы  қабаттың қуаты, м; 

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

бойынша қабылданады); осы курстық жобада μ = 0,2 алынады. 

           Екінші белдеудің радиусы тең: 

 

                                               𝑅𝐼𝐼 = √
21,88∙400

3,14∙20,5∙0,2
 =260 м                                          (1.10.2) 

 

          III белдеу радиусы да сол  формула бойынша тек қана ұңғыманы 

пайдаланудың барлық уақыты ішінде ластанудан қорғауды ескере отырып 

анықталады, яғни Т = 25 жыл = 9125 тәулік. 

 

                                          𝑅ІІІ = √
21,88∙9125

3,14∙20,5∙0,2
 =124,53 м                                   (1.10.3)   
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2 Су шаруашылығын пайдалану 

 

 Суды пайдалану барысында тек халыққа жеткізу жолын ғана 

қарастырмай халыққа ұтымды жолында ақпарат ретінде айтып өткен жөн. 

Сның бірі ретінде су шаруашылығын ысырапсыз әрі тиімді пайдалану. 

 Қазіргі экономикалық дамудың әсерінен көптеген жолдар арқылы ақаба 

судың өзін тазалап қайта пайдаланып керекке жаратуға мүмкіндік туып 

жатқанын ескергеніз жөн болар. Халықты ауыз суымен қамтамасыз ету 

барысында тәулік бойынша неше литр суды тұтынады және қажет етеді осының 

барлығы бір жүйеге кіреді. Себебі бұл жүйеде су алу ғимаратынан шыққан 

судан бастап оны шығару, белгілі арын таңдау, құбыр жүргізу осының барлығы 

кіреді. Сумен қамтамасыз ету барысында қандай жерден су алынады, 

экономикалық жағынан қандай шығын кетеді осы сұрақтарда өз жауабымен 

болуы тиіс. Сумен қамтамасыз етудің бірнеше сипаты мен түрі бар және оларға 

келесі әдістері жатады: 

1. суды қажет етіп тұрған аумаққа байланысты ол мейлі ауыл немес 

қалалық жер болуы мүмкін, өндірістік орын, кішігірім зауыт пен 

фабрикаларда осы топтық санауға жатады; 

2. пайдалану мақсатына байланысты яғни ол ауыз суы ретінде немесе 

шаруашылыққа болуы мүмкін. 

 Сумен қамтамасыз ету жүйесі бір уақытта бірнеше жүйелі түрде жұмыс 

жасай алады ол яғни аралас сумен қамтамасыз ету болып есептеледі.Ол жүйеге 

келесі мәліметтер жатады: 

1. судың алынуына байланысты ол жүйе жер астымен немесе жер 

үстімен орындалуы мүмкін; 

2. алынып жатқан су көзін халыққа жеткізуіне байланысты ол 

механикалық түрде немесе арынды жүйелі түрде орындалуы мүмкін; 

3. Суды жеткізу және оның типтік сипатына қарай ол дегеніміз жеке 

немес барлығына бір жүйемен жеткізілу дегенді білдіреді. 

 Елді мекенді сумен қамтамасыз ету барысында суды қоладанатын тек 

қана адамдар емес оның ішінде су көзін шаруашылықта , мал шаруашылығында 

пайдаланады. Елді мекенде суды қолдану тарапына байланысты оларды біз үш 

топпен қарастырамыз , оларға: 

 Ақтоғай елді мекенінің есептік динамикалық көрсеткішін  мынандай 

жолмен есептейміз: 

 

                    Н есеп.дин = 36+6.11= 42.11                                                        (2.1) 

 

         Cу деңгейі әр жыл мезгілі сайын деігейін өзгертіп отырады және деңгей 

өзгеруін осы формула арқылы анықтаймыз:     

 

                                        S =  𝑆0  ∑ +𝑆вл 𝑛
1 ,                                                          (2.1.1) 

 

          мұндағы  S0 – су деңгейінің төмендеуі, м;            
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                     Sвл -су алу ғимаратындағы судың төмендеуі, м;             

                          n – әсер ету ұңғымасы. 

Жұмыс жасап жатқан ұңғыма суының басқа су алу ғимарттары арқылы 

төмендеуі: 

 

                    S вв =Н- √н2 𝑄𝑐кв

2𝜋𝜅скв
⋅ √𝑙𝑛

2.25𝑎𝑦 𝑡𝑐𝑘в

𝑟0
2 −

𝑄𝑐кв

𝜋𝜅
∙ 0,5𝜉 −

𝑄вод

2𝜋𝜅вод
∙

𝑙𝑛
2.25𝑎вод⋅𝑡вод

𝑟вод
2                                                                           (2.1.2) 

 

 мұндағы H- сулы қабаттағы қуаттылық белгісі , 21,6 м;          

                   Qскв – су алатын ғимараттағы дебиттің саны, 91,2 м 3/тәу;     

                    r – ұнғыманың берілген радиуcы, 0,08 м;               

                     k cкв-  ұңғыма орналасқан участкадағы сүзілу коэффициенті,  

100,0 м/тәу;   

                   а у - деңгей өткізгіштік коэффициенті, 4,8⋅103 м2/тәу;     

                 ζ - ұңғымадағы ішкі сүзілу кедергісі, 2,02 ;              

                    Q вод – cy алатын ғимараттың өнімділігі,  1210 м3/тәу;         

                      K вод - су алу ғимаратының сүзілу коэффициенті, 74,6 м/тәу;               

                  а вод - деңгей өткізгіштік коэффициент, 1,65∙104 м2/тәу;            

                      r вод- әсер ету су алу ғимаратына дейіңгі гадиус, 3000 м. 

          Сонда: 

 

                  Sвв=21,6-√466,56
50,86

628
⋅ √𝑙𝑛

2.25⋅4800∙10000

0.0064
−

91,2

314
⋅ 1,01 −

                               
1210

6,28⋅74,6
⋅ 𝑙𝑛

2.25⋅1.65⋅100

9
= 2.18м                                                (2.1.3) 

 

  Жұмыс жасап тұрған ұңғыманың суының төмендеу деңгейі 2,18 метрді 

құрайды. Су қорының  қамтамасыз етілу мөлшері мына формуламен 

анықталады:  

 

                                Qэ=Qe+

𝑉∙𝛼

𝛵
                                                                                       (2.1.4) 

 

 мұндағы Qэ – пaйдалану қоры, м3/тәу ;       

                          Qе – табиғи жинақтық қоры 3 ; 

                           Т – ғимарттты пайдалануға берілетін уақыт 27 жыл шамамен ;            

                            α – жер асты суын қолдану коэффициенті, α = 0,5-ке тең; 

Сумен қамтамасыз ету барысында оның негізгі элементі болады оларға келесі 

мәліметтер жатады: 

1. сумен қамтамасыз ету барысындағы оның алыну жолы табиғи болуы 

бұл сумен қамтамасыз етуді неғұрлым жеңілдетеді дегенді білдіреді. 

2. Табиғи су көздері арқылы су жинау ғимаратын жобалау 
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3. Тегеурінді станциялар бұл әрбір құбыр үшін берілетін маңызды бөлік 

4. Суды алғаннан кейін оның халыққа таза және сапалық нормасы 

сақталып барғанын қадағалау үшін орындалатын су тазарту 

ғимаратының  болуы 

5. Сапалы және қалта көтерімді су құбыры  

6. Суды төтенше жағдайда сақтау резервуары 

7. Ішкі су жіберу жүйесі ол өрт сөндіруге және санитарлық техникалық 

су жіберу барысында қолданылады. 

Қазіргі уақытта планета бойынша ең актуалды қиындықтардың бірі ол осы 

тұтынатын таза ауыз суының яғни тұщы судың жоқтығы болып табылады.Таза 

сумен қамтамасыз етудің жолында ең бірінші оның анализдік жобасымен 

қатар су ресурсының анализдік жүйесіде тексерілуі тиіс.  

 Қазақстан Республикасы басқа мекмлекеттермен яғни еуропалық 

мемлекеттермен салыстырғанда  таза су ресурсына бай мемлекет болып 

есептелмейді.Тұщы судың судың тапшы болуы үлкен экологиялық қиындық 

болып табылады. Еліміздегі басты су ресурсын қолданатын салалар олар ауыл 

шаруашлығы, жеңіл және ауыр өндіріс орындары, коммуналдық шаруашылық 

салалары болып табылады. Судың тапшы болуының бір себеебі табиғи 

ресурстарды дұрыс қолданбау болып табылады.Жер астындағы су жер бетінде 

орналасқан су секілді біркелкі аумаққа таралған. 

 Еліміздің дамуына әсер ететін тағы бір үлкен факторлардың бірі ол судың 

сапасының төмен болуы. Судың сапасына әсер ететін факторларға біз 

антропогендік және жасанды факторларды жатқызамыз. 

 Жасанды факторларға айта кететін болсақ оларға қар суының өзгерісі 

жәнеде таулы амймақтардағы  қатты жаңбыр жауған кезіндегі судың 

минералдық көрсеткішінің бұзылуын айта кетсек болады. Антропогендік 

фактор дегеніміз адамның яғни тірі жанның әсері нәтижесінен судың 

сапасының бұзылуы. Қазіргі уақытта суды ластайтын, сапасын құртатын үш 

мыңнан аса жер анықталынып отыр. Өте жоғары ластану көрсеткіштеріне ие 

болып отырған Ақтөбе облысы, Жамбыл облысы, Павлодар және Талдықорған 

облыстары жатады. Себебі осы аудандарда мұнай, фосфор, түсті металлургия 

зауыттары көптеп орналасқан.Бұл аумақтардағы судың ластану көрсеткіші 100 

және 180 ПДК-ны құрайды.  

 Көп аудандарда қазіргі кезде нормалық талапқа судың сапасын мүлде сай 

келмейді. Осы ауқымды проблеманың алдынг алу үшін өкіметтен 2002 және 

2010 жылдар үшін ауылдық округтерге 195 млрд жұмсалса , қала үшін 140 

млрд теңге және жалпылама 335 млрд теңге бөлінді.  

   Жер асты суының  табиғи жинақ қорын мына формуламен анықтаймыз :   

  

                                    Ve=𝜔 ⋅ 𝜇 = 𝐹 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝜇                                                        (2.1.5) 

 

  мұндағы  µ – су беру көрсеткіші, 0,2-ге тең;    

             F – барлау участкасының ауданы,м2  

    𝐹=𝜋𝑟2=3,14∙30002=28260000,0м2,                                       (2.1.6) 
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 мұндағы  Н – сулы қабат қуаттылығы 21,6 м.  

    

                          Ve = 28260000⋅0,2⋅ 21,6 =122083320 м3                                 (2.1.7) 

 

                         Q в = 
122083320⋅0,5

10000
= 61,041,6м 3/тәу.                                       (2.1.8) 

 

          Жер астындағы су ресурстарының табиғи мөлшерін анықтау үшін Дарси 

формуласы қолданылады : 

 

                                  Qе = F ⋅k ⋅ J ,                                                                 (2.1.9) 

 

 мұндағы  K – ұңғыма суының сүзілу коэффициенті, 100 м/тәу;            

                          J – жер асты суының гидравликалық ылдилығы, 0,001- ге тең. 

                          F– ағын қимасының ауданы, ол мына формула арқылы 

анықталады :  

 

                           F=2R⋅ 𝐻, м2                                                                     (2.1.10)  

                   

                           F=2⋅ 2800 ⋅ 21,6 = 604800 м2.                                             (2.1.11)  

 

Су шаруашылығын пайдалану барысында оның сапалық сипаты мен құрамы 

басты қаралатын мәселе болып есептеледі. Жер беті суы үшін келесі 

көрсеткіштер белгілі шкала бойынша нормамен сақталынады және оларға 

келесі сипаттамалар жатады: 

1. Судың лайлылық көрсеткіші 1-ші класс бойынша 20, ал 2-ші класс 

бойынша 1500 мг/литрге тең болуы тиіс; 

2. Түстілігі бастапқы класс бойынша 35 ал орташа класс бойынша 

120град шамалас болуы керек; 

3. Иісі 20 және 60 С бойынша екі мен үшке тең болуы тиіс; 

4. Сілтілік мөлшері 6,5- 8,5 (рн) ; 

5. Судағы теммірдің мөлшері 1 мг/литр; 

6. Судағы марганец көлемі 0,1-1,0 аралығында болуы керек; 

7. Перманганатты қышқылдылқ 5 мг/литр. 

 Жер асты су көзі үшін келесі көрсеткіштер нормамен сай болуы тиіс: 

1. Судың лайлылығы 1,5 мг/л аспауы тиіс; 

2. Судың түстілік сипаты 20 град; 

3. Сілтілік көрсеткіші 6,5-8,5 аралығында болуы керек; 

4. Судағы темірдің жалпы мөлшері 0,3-10  мг/литр; 

5. Судағы марганецтің мөлшері 0,1 мг/литр болуы керек; 

6. Судың құрамында күкіртсутек болмауы керек. 

Ауыз суы эпидемиялық тұрғыда және радиациялық тұрғыда таза болуы тиіс 

және органолептикалық қасиетке ие болуы тиіс.Судың негізгі спасы 

физикалық, химиялық, бактериологиялық қасиетіне байланысты болып келеді. 
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 Судың лайлылығы судағы артық қосылыстардың болуынан байқалады. 

 Лайлылық мөлшері кеелсі топтарға бөлсек болады: 

1. Аз лайлылық 50мг/литрге дейін; 

2. Орташа лайлылық 50-250 аралығында; 

3. Лайлы 250-2500; 

4. Жоғарғы лайлы 2500. 

 Ауыз суының стандартына лайықты лайлылық көрсеткіші 1,5 мг/литр 

болуы тиіс. Судың мөлдірлік сипаты дегеніміз судың күн сәулесін өткізуі. 

Жалпы күн сәулесін өткізуін цилиндрлі әйнек ыдысқа су құйып оның үстіне 1 

мм болатын қара айқасты  ақ фонға қою арқылы анықтаймыз. Судағы мөлдірлік 

500 градуста байқалады. 

 Судың құрамындағы иісі  мен дәмі судың құрамындағы газдардан және 

минералдық тұздардың болуы әсерінен білінеді. Ең әлсіз дәм мен иіс 1 баллдық 

шкаламен есептеледі. 

 Судың температурасы  8-12 градус арасында болады. Дәл осы 

температура арасында су ішкен адамның шөлі басылып, тамақ ауыруы 

болмайды. 

 Судың құрамындағы фтордың көп болуы тістегі эмальдың бұзылуына, 

әкеліп соғады ал егер фтор жетіспеген жағдайда адамның тістері криес болады. 

 Су құрамындағы йод жалпы орташа мөлшерде кездеседі ал кейбір 

жағдайда ол болмайды. Судың құрамындағы йодтың аз болуы асқазан 

ауыруына әкеліп соқтырады. 

 Судың құрамындағы бактериялардың болуы табиғи құбылыс болып 

табылады. Бірақ оның ішінде патогендік бактериялар болуы мүмкін себебі олар 

инфекциялық аурулар тудыруы мүмкін олар холера, дизентерия, туляремия 

болады. Патогендік бактериялардың судың құрамында болуы көбінесе 

адамдардың және жануарлардың әсерінен болады. 
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3 Экономикалық көрсеткіш 

 

   Ақтоғай елді мекенінің жүйелік өнімділігі – 2184  м3/тәулік болып 

қарастырылады. Елдә мекендегі суды көтеру және тазалау үшін жобаланған 

құрылыстардың тізбесі: 

- өнімділігі  16  м3/сағ болатын ұңғымалы  су алу ғимаратының құрылысы, 3 

дана; өнімділігі 35 м3/сағ су құбыры тазарту станциясы.; 

- көлемі 75 м3 таза судың резервуары , 3 дана.; 

- биіктігі 6 м және сыйымдылығы 60  м3 болат багы бар су қысымды мұнара. 

- бірінші көтеру сорғы станциясының су көтеру биіктігі -  15 м. 

- екінші көтермелі сорғы станциясының су көтеру биіктігі – 18 м. 

  Суды зарарсыздандыруға арналған қоспа: 

-  Гипохлорит натрий (NaClO) – 7 -10  мл/м3 аралығында 

 Елді мекенін сумен жабдықтау үшін шығындарды анықтау қажет. 

 Олар : 

- Қондырғыларды жөндеу және жаңарту амортизация әдісі 

- Электроэнергия қуаты  

- Қызмет көрсетушілер және  жұмысшылардың айлық ақысы 

- Қондырғы  қызметінің шығыны болып бөлінеді  

Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісім-шарт бағасының 

ведомосі бағаның базистік деңгейімен ескерілмеген шығындардың ұлғаюына 

байланысты бағаның ырықтандырылуын ескереді және барлық объектілердің 

құрылысын аяқтау үшін қажетті қаражаттың сметалық лимитін айқындайтын 

құжат болып табылады. 

  Реагенттерді дайындау және станция қоймасына дейін жеткізуге  өз 

құнынан 15-20% мөлшерінде қабылданады. Реагенттің санын мына формула 

бойынша анықтаймыз:  

 

                                          Q=m∙d                                                                        (3.1) 

 

  мұндағы : m-өңделетін судың мөлшері, м3/тәулік ; 

                            d-реагенттің меншікті шығыны, г/ м3 ; 

   Ақтоғай елді мекеніндегі жиынтық қуаты 600 квт болып табылады. 1 кВт 

/ сағ үшін 26 теңге әрбір түтіннен шығып отырады. 

Сорғы станциясындағы өндірістік электр энергиясының шығынын есептеу үшін 

мына формуланы қолданамыз : 
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   ;                                         (3.1.1)    

                          

                   мұндағы : Сэ- электр энергиясының тарифі ; 

                                      q-өңделетін судың мөлшері, м3 /тәулік ;   

                                      Н-сорғының толық қысымы ; 
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                                      КПДн - сорғының ПӘК-і ; 

                                      Электрқозғалтқыштың КПДэ-КПДн . 

Сорғы станциясындағы  электр энергиясына кететін шығындар: 

 

   Сэ=
26∙(2184∙15∙365)

102∙0,75∙0,8
+

26∙(2184∙18∙365)

102∙0,75∙0,85
= 1117 теңге            (3.1.2)  

                             

Жиынтық сомасы  Сэ = 1040 + 913 =  2 млн. тг 

Жалақы қоры бір жұмыс күнінің саны мен орташа жылдық еңбекақысын негізге 

ала отырып айқындалады және: 

 

                                 8∙ (60000∙12) = 5,76  млн. тенге                               (3.1.3)                              

 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың жалақысына есептеу 1,5% 

мөлшерінде жалақы қорынан қабылданады және: 

 

5,76∙1,5/100 =0,0864 млн. тенге.                                                               (3.1.4)   

                            

Жалпы сомасы  Сз.п = 5.63+0,086 =5,71 млн. тенге. 

Амортизациялық аударымдар. Негізгі қор құнының орташа 8% 

мөлшерінде амортизация нормасы кезінде негізгі қорларды толық қалпына 

келтіруге амортизациялық аударымдар сомасы. 

 

СА=  45,68∙8/100 = 3,56 млн. тенге                                                          (3.1.5)                              

 

  Цехтық және жалпы пайдалану шығыстары. Осы топқа мынадай 

шығындар кіреді: 

1) цех және әкімшілік – басқару персоналына цех персоналының, зертхана, 

абоненттік бөлім және өрт-күзет күзеті қызметкерлерінің жалақысын қамтиды; 

2) цехтық шығындарға жұмысшылардың еңбек ақысынан 1,5% 

мөлшерінде әлеуметтік сақтандыруға аударымдар да кіреді.: 

3) басқа да цехтық және пайдалану шығындары 3% мөлшерінде 

қабылданады. 

Еңбек ақы қоры әкімшілік-басқару мен цех қызметкерлерінің санына 

байланысты анықталады. 
 

Орташа жылдық жалақы қоры: 

 

     8 ∙(60000∙12) = 5,76 млн. тенге.                  (3.1.6)                              

 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың жалақысына есептеу 

1,5% мөлшерінде жалақы қорынан қабылданады және: 

    5,76∙1,5/100 =0.086 млн. теңге. 
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Басқа цехтық және эксплуатациялық шығындар 3% мөлшерінде 

қабылданады және: 

5,76∙3/100 =0,0228 млн. теңге. 

Жалпы сома з. п = 5,76+0,086+0,1 = 5,94 млн.теңге. 

Судың өзіндік құны жылдық пайдалану шығыстары сомасының өңделетін 

сулардың санына қатынасымен анықталады Q мың м / жыл: 

 

                                               С= Сек./ Qжыл,                                       (3.1.7) 

 

С=2013/401= 5,01 тг./ м3 

  



27 
 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жобада  Павлодар облысы Ақтоғай ауданының орталығы 

болып келетін  Ақтоғай  елді мекенін сумен жабдықтау  жүйесі толығымен 

қамтылды. Жобалау жүйесінде бірінші кезекте елді мекеннің толықтай сипаты 

яғни климаты , халық саны , халықтың орналасу тығыздығы және ең бастысы 

елді мекенге толықтай шалу жасалып сипатталды. Ақтоғай елді мекенін сумен 

қамтамасыз ету үшін су көзінің алыну жолдары қабылданды. 

Елді мекенде жалпы тұрғын саны  3798 адамды құрайды , халық санына 

байланысты тәуліктік су шығыны 569,7 м3/тәулік .  Елді мекеннің іргесінің 

қаланғанына біраз жылдар болғандықтан елді мекенде тек мектеп пен 

балабақша ғана бар , медицина саласы үшін халық ем -шараларын ауданнан 

алады. Ауыл шаруашылығы үшін қажет етілген су мөлшерін өтеуге ағынды 

өзен сулары жеткілікті себебі бірнеше өзен елді мекенге жақын аймақта 

орналасқан.  

Ауылдағы тұрғындар үшін сапалы және таза су қажет сол себепті елді 

мекенге үш ұңғыма қазылуы керек оның екеуі негізгі ал біреуі резервтік болып 

қазылады.Ұңғыманы қазу тәсілі роторлы себебі елді мекеннің литологиялық 

көрсеткіші мен су жату тереңдігіне байланысты ең ыңғайлы әдіс болып 

келеді.Жер асты суын алғаннан кейін оны халыққа беру үшін судың сапасын 

жақсартып сүзгі қойылып арнайы су алу ғимараттарының есептік мәні 

енгізілді.Судың дәмін өзгертпей тазалау үшін гипохлорит натрийі қолданылды.  

Елді мекеді үздіксіз сумен қамтамасыз ету мақсатында тиімді қаржы мен электр 

энергиясы болуы тиіс.  

Жоба бойынша экономикалық талдау жасалынып, судың өзіндік құны, 

жылдық пайдалану шығындарымен қатар жаңарту әдістеріде қарастырылды. 
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    А Қосымша   

 

А.1.1 Кесте - Сағаттық біркелкісіздік коэффициенттері кестесі  

 

Тәуліктегі  

сағаттар 

Сағаттық біркелкісіздік, тұрақсыздық коэффициенттерінің кейбір 

мәндері үшін халықтың тәулік сағаты бойынша шаруашылық-ауыз су 

шығындарының типтік пайыздық бөлінуі 

1,2 1,25 1,3 1,3

5 

1,4 1,4

5 

1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 

0-1  3,5  3,35 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0  0,9 0,8

5 

0,7

5  

0,6

0  

1-2  3,45  3,25 3,25 3,2 2,6

5 

2,1 1,5 1,0 0,9 0,8

5 

0,7

5  

0,6

0  

2-3  3,45  3,3 2,9 2,5 2,2 1,8

5 

1,5 1,0  0,9 0,8

5 

1,0  1,2

0  

3-4  3,4  3,2 2,9 2,6 2,2

5 

1,9 1,5 1,0  1,0 1,0 1,0  2,0

0  

4-5  3,4  3,25 3,35 3,5 3,2 2,8

5 

2,5 2,0  2,3

5 

2,7 3,0  3,5

0  

5-6  3,55  3,4 3,75 4,1 3,9 3,7 3,5 3,0  3,8

5 

4,7 5,5  3,5

0  

6-7  4,0  3,85 4,15 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0  5,2 5,3

5 

5,5  4,5

0  

7-8  4,4  4,45 4,65 4,9 5,1 5,3 5,5 6,5  6,2 5,8

5 

5,5  10,

2  

8-9  5,0  5,2 5,05 4,9 5,3

5 

5,8 6,2

5 

6,5  5,5 4,5 3,5  8,8

0  

9-10  4,8  5,05 5,4 5,6 5,8

5 

6,0

5 

6,2

5 

5,5  4,8

5 

4,2 3,5  6,5

0  

10-11  4,7  4,85 4,85 4,9 5,3

5 

5,8 6,2

5 

4,5  5,0 5,5 6,0  4,1

0  

11-12  4,55  4,6 4,6 4,7 5,2

5 

5,7 6,2

5 

5,5  6,5 7,5 8,5  4,1

0  

12-13  4,55  4,6 4,5 4,4 4,6 4,8 5,0 7,0  7,5 7,9 8,5  3,5

0  

13-14  4,55  4,55 4,3 4,1 4,4 4,7 5,0 7,0  6,7 6,3

5 

6,0  3,5

0  

14-15  4,6  4,75 4,4 4,1 4,6 5,0

5 

5,5 5,5  5,3

5 

5,2 5,0  4,7

0  

15-16  4,6  4,7 4,55 4,4 4,6 5,3 6,0 4,5  4,6

5 

4,8 5,0  6,2

0  

16-17  4,6  4,65 4,5 4,3 4,9 5,4

5 

6,0 5,0  4,5 4,0 3,5  10,

4  
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17-18  4,3  4,35 4,25 4,1 4,8 5,0

5 

5,5 6,5  5,5 4,5 3,5  9,4

0  

18-19  4,35  4,4 4,45 4,5 4,7 4,8

5 

5,0 6,5  6,3 6,2 6,0  7,3

0  

19-20  4,25  4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0  5,3

5 

5,7 6,0  1,6

0  

20-21  4,25  4,3 4,4 4,5 4,4 4,2 4,0 4,5  5,0 5,5 6,0  1,6

0  

21-22  4,15  4,2 4,5 4,8 4,2 3,6 3,0 3,0  3,0 3,0 3,0  1,0

0  

22-23  3,9  3,75 4,2 4,6 3,7 2,8

5 

2,0 2,0  2,0 2,0 2,0  0,6

0  

23-24  3,8 3,7 3,5 3,3 2,7 2,1 1,5 1,0  1,0 1,0 1,0  0,6

0  

Барлығы 100 100 100 100 100 100 100 10

0 

100 100 100 100  

 

 

            А.1.2 Кесте - Су шығының тәулік  бойынша бөлінуі, %  

 

Тәуліктегі 

сағаттар 

Жеке ғимараттар үшін судың шығындалу мөлшері  

больница 

қонақ үй 

жатақхана, 

интернат, 

мектеп 

Монша Асхана балабақша 

0-1  0,2 0,15    

1-2  0,2 0,15    

2-3  0,2 0,15    

3-4  0,2 0,15    

4-5  0,5 0,15    

5-6 0,5 0,25    

6-7 3,0 0,3  12,0 5,0 

7-8 5,0 30,0  3,0 3,0 

8-9 8,0 6,8 6,25 1,0 15,0 

9-10 10,0 4,6 6,25 18,0 5,5 

10-11 6,0 3,6 6,25 18,0 3,4 

11-12 10,0 2,0 6,25 2,0 7,4 

12-13 10,0 3,0 6,25 1,0 21,0 

13-14 6,0 3,0 6,25 1,0 2,8 

14-15 5,0 3,0 6,25 4,0 2,4 

15-16 8,5 3,0 6,25 4,0 4,5 

16-17 5,5 4,0 6,25 4,0 4,0 

17-18 5,0 3,6 6,25 6,0 16,0 

18-19 5,0 3,3 6,25 3,0 3,0 
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19-20 5,0 5,0 6,25 6,0 2,0 

20-21 2,0 2,6 6,25 7,0 2,0 

21-22 3,0 18,6 6,25 3,0 3,0 

22-23 3,0 1,6 6,25   

23-24 0,5 1,0 6,25   

Барлығы 100 100 100 100 100 

  

     А.1.3 Кесте - Су тұтыну мөлшерінің кестесі 

 

сағат ауыл мектеп бақша Барлығы 

0-1 0,75 4,27 0,15 0,003 - - 4,27 0,730 

1-2 0,75 4,27 0,15 0,003 - - 4,27 0,73 

2-3 1,0 5,6 0,15 0,003 - - 5,6 0,95 

3-4 1,0 5,6 0,15 0,003 - - 5,6 0,95 

4-5 3,0 17,0 0,15 0,003 - - 17,0 2,90 

5-6 5,5 31,3 0,25 0,005 - - 31,3 5,35 

6-7 5,5 31,3 0,3 0,006 5,0 0,63 31,9 5,45 

7-8 5,5 31,3 30,0 0,66 3,0 0,38 32,3 5,52 

8-9 3,5 19,9 6,8 0,14 15 191,2 91,2 36,1 

9-10 3,5 19,9 4,6 0,10 5,5 0,7 20,7 3,54 

10-11 6,0 34,1 3,6 0,07 3,4 0,43 34,6 5,91 

11-12 8,5 48,4 2,0 0,04 7,4 0,05 48,4 8,27 

12-13 8,5 48,4 3,0 0,06 21 2,67 51,1 8,74 

13-14 6,0 34,1 3,0 0,06 2,8 0,35 34,5 5,90 

14-15 5,0 28,4 3,0 0,06 2,4 0,30 28,7 4,9 

15-16 5,0 28,4 3,0 0,06 4,5 57,3 85,7 14,6 

16-17 3,5 19,9 4,0 0,08 4,0 0,51 20,49 3,5 

17-18 3,5 19,9 3,6 0,079 16 2,04 22,01 3,76 

18-19 3,5 19,9 3,3 0,072 3,0 0,38 20,3 3,47 

19-20 6,0 34,1 5,0 0,11 2,0 0,255 34,4 5,88 

20-21 6,0 34,1 2,6 0,05 2,0 0,255 34,4 5,88 

21-22 3,0 17,0 18,6 0,40 3,0 0,382 17,78 3,04 

22-23 2,0 11,3 1,6 0,03 - - 11,33 1,93 

 

А.1.4 Кесте - Геологиялық қима  бойынша деректер  

 

Қабат  

саны 

 литологиялық 

сипаттамасы 

Қабат қуаттылығы  

    1 Өсімдік қабаты  1,0 м 

    2 Саз балшық  17,5 м 

    3 Қылқан жапырақ 19,7 м 

    4 Сазды сланец 20,1м 
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    5   Қиыршық тас 11,4 м 

    6 Сазды құм   14,2 м 

 

 

            А.1 Сурет - Бұрғылау әдісі 

 

 А.1.5 Кесте - Сүзгіні таңдау 

 

қабат жыныстары Сүзгі түрі 

       Қиыршықты  қабат 

жыныстарының көлемі 2-5 мм 

аралығында (жалпы салмағы  

50% арасында) 

   Сүзгінің  су қабылдағыш бетімен 

қатар  сым орамнан тұратын тот 

басудан сақтайтын болат өзегі бар 

.Қалыңдығы 4 мм  

                              

                  А.1.6 Кесте - Сүзгінің  параметрі 

 

Сүзгінің 

типтік 

өлшемі  

   Ішкі      

диаметрі,  

     мм 

Сыртқы 

диаметрі, 

     мм 

Бөліктің 

ұзындығы,  

       мм 

Ұңғымалы- 

лығы 

          % 

Бөліктің 

салмағы, 

     кг 

ТП 6Ф.2В      152     182    3100  39,5...51,2   106...103 
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А.2 Сурет- ұңғыманың орналасу сұлбасы 

 

  А.1.7 Кесте-  Сорап жабдықтарының маркасы  

 

№ ұңғыма Ұңғыма 

дебиті, 

м/сағ 

Талап 

етілген 

арын, м  

 Сорап 

маркасы 

Нақты 

арын, м  

Ескерту  

(арынды 

өшіру, м ) 

        1     22,8      70,20 ЭЦВ10-65      85   15,74 

        2      22,8      61,61 ЭЦВ10-65      75 13,82 

        3      22,8      54,5 ЭЦВ10-65      70 16,35 

 

А.1.8 Кесте- Құбырдың шектік жылдамдығы 

 

Диаметр, мм 
Жылдамдық, м/с 

Арынды 

≤ 250 0,7 – 2 

250 – 800 1 – 3 

> 800 1,4– 5 
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                    А.1.9 Кесте- Жалпы сметалық құнның сомасы 

 

Жұмыстың  атауы Сметалық құны 

Құрылыс- 

монтаж 

жұмысы, 

млн.тг 

Өзге де 

шығындар, 

млн.тг 

Барлығы, млн. 

тг 

Ұңғымалы су алу ғимараты 3,1 1,8 3,9 

І көтеру сорап бекеті 1,6 1,5 3,1 

Су құбыры тазалау бекеті 0,3 2,0 2,3 

ІІ көтеру сорап бекеті 2,1 1,0 3,1 

Арынды су мұнарасы 3,5 2,1 5,6 

Резервуарлар, 50 м3, 3 дана 3,0 1,0 4,0  

 

 А.1.10 Кесте- Бөлім бойынша жинақтама 

 

Жұмыстың  атауы Жұмыс түрі бойынша сметалық құны Жалпы 

сметалық 

құны, 

млн.тг 

Құрылыс 

жұмысы, 

млн.тг 

Монтаж 

жұмысы, 

ммлн.тг 

Құрылғы 

ж/е 

инвент, 

млн.тг 

Басқа, 

млн.тг 

Бөлім 1. 

Құрылыс аумағындағы 

дайындық 

 2 бөлімнен 5% 

   11 

 

11 

Бөлім 2. 

Негізгі құрылыс 

объектілері 

7,3 7 7,7  22 

Бөлім 3.  

Қосымша ж/е қызмет 

көрсету мақсатындағы 

нысан 

2 бөлімнің 4% 

0,13 0,45 0,30  0,88 

Бөлім 4.  

Энергетика 

шаруашылық нысандар  

2 бөлімнің 0,5% 

0,03 0,05 0,03  0,11 

Бөлім 5.  

Транспорт ж/е байланыс 

нысандары 

2 бөлімнің 3,8% 

0,25 0,31 0,27  0,836 

Бөлім 6.  

Ішкі желі ж/е су тарату, 

0,11 0,11 0,11  0,33 
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кәріз, жылу, газ тарату 

желісі ғимараты 

2 бөлімнің 1,5% 

Бөлім 7.  

 Аумақты абаттандыру 

ж/е көгалдандыру 

2 бөлімнің 1,5 %  

0,33    0,33 

Бөлім 8.  

Уақытша ғимараттар  

7 бөлімнің 3,1% 

0,005   0,005 0,010 

Бөлім 9.  

Басқа  шығындар, 

 Қысқы уақыттағы 

сыйақы төлеміне 

байланысты 5 бөлімнің 

3% 

   0,02 0,02 

Бөлім 10. Салынып 

жатқан кәсіпорын 

дирекциясын ұстау 9 

бөлімніің 0,7%                  

   0,00014 0,00014 

Бөлім 11.  

Пайдалану кадрларын 

даярлау 1-9 бөлімнің 

0,75% 

   0,00015 0,00015 

Бөлім  12.  

Жобалық және іздестіру 

жұмыстары 

1-9 бөлімнің 2,0% 

   0,0004 0,0004 

Сметалар бойынша 

жиыны: 

8,155 7,92 8,41 11,02 35,21 

Күтпеген шығындар 5%     1,681 

Жиынтық смета 

бойынша барлығы 

    35,301 

               

       А.1.11 Кесте- реагенттерге арналған шығындар 

 

№ Реагенттің 

атауы 

тазартылған 

судың 

жылдық 

мөлшері, 

м3/жыл 

Өңдеуге 

арналған 

мөлшер, 

мг /л  

реагентт

ің 

шығысы

, т 

реагенттің 

1 т бағасы, 

мың теңге  

барлық 

шығын

дар, 

мың 

теңге 

1 Натрий 

гипохлориді 

 

401,6 
0,007 

 

1,542 

175 2540 
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2 реагентті 

дайындау 

және жеткізу 

үшін 15% 

     

 

381 

                                                                                       Барлығы :  2921 

 

А.1.12 Кесте- Электр энергиясының жылдық шығыны   

    

Электрэнергиясын 

тұтынатын құрал-

жабдық атауы 

 

Жабдықс

аны 

Жабдық 

қуаты, 

кВт 

Жұмыс 

ұзақтығы 

сағ/тәу. 

Жұмыс 

ұзақтығы 

сағ/жыл 

Электроэ-

нергияның 

жылдық 

шығыны 

А,кВт∙сағ/ж 

А=Рн · Т 

ВК - 3 2 1,36 24 728 32,64 

БАРЛЫҒЫ 32,64∙28 = 913 мың тг. 

 

А.1.13 Кесте- өндірістік жұмысшылар санын анықтау 

 

Учаскенің атауы Кәсіп атауы Тізімдік саны, адам 

Сорап бекеттері І және ІІ көтеру сорап 

бекеттерінің машинисті 

2 

Су құбыры Желілердің қызмет 

көрсетуші персоналы 

1 

Тазарту  жұмыстары Хлораторлық қондырғы 

операторы 

2 

Басқа жұмысшылар  3 

Өндіріс бойынша жиыны  8 

 

А.1.14 Кесте- әкімшілік-басқару және цех қызметкерлерінің саны 

 

    Мамандығы Саны ,адам 
Қызметкерле

р санаты 

Директор 1 ИТР 

Мастер 2 ИТР 

Тазарту ғимаратының шебері 2 ИТР 

Механик 1 ИТР 

Кезекші техник 2 ИТР 

Барлығы: 8  

 

А.1.15 Кесте- жылдық пайдалану шығындарының есебі 
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Шығындар  Барлық шығындар млн. тенге 

Материалдар 2,92 

Электр энергиясы 2 

Амортизация  3,56 

Жұмысшылардың жалақысы 5,71 

Цехтық және жалпы пайдалану шығыстары 5,94 

Барлығы: 20,13 

 

А.1.16 Кесте- негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 

Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Саны  

Жобалық қуаты 

а) тәуліктік 

б)жылдық  

 

м3/ тәул. 

мың м3 / жыл 

 

 

401,06 

 

0,07 

Ағымдағы бағалардағы 

құрылыстардың құны 

млн. тг. 

 

75,2 

Құрылыстың шарттық бағасы млн. тг. 2221 

Бір жолғы үлестік шығындар тг/м 3  50,3 

 Өтелімділіктің есептік мерзімі   жыл 6,2 

Жылдық пайдалану шығындары млн. тг. 19,47 

1 тұрғынға арналған күрделі 

салымдар 

тг. 5,71 

Судың өзіндік құны 
тг./м3

 

5,01
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