


















 
 

АҢДАТПА 

Бұл дипломдық жобада тұрғындар саны 48032 адам болатын елді мекенге 

арналған кәріз тазарту құрылыстары жобаланды. Сарқынды судың есептік 

шығыны табылды, сондай–ақ сарқынды сулардың ластану концентрациясы мен 

сарқынды су қоспасының концентрациясы есептелді. Қалалық сарқынды 

суларды тазартудың қажетті деңгейі есептеліп, оларды тазарту әдісі таңдалды.  

Қажетті құрылыстардың өлшемдері есептеліп, олардың сызбалары, 

сонымен қатар тазарту ғимаратының бас жоспары мен жер жұмыстардың 

сызбалары ұсынылды. Ал жобаның қорытынды бөлімдерінде: нысанның 

құрылыс технологиясы және оның экономикалық бөлігі қарастырылды. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

В данном дипломном проекте спроектированы канализационные 

очистные сооружения для населенного пункта с численностью населения 

48032 человека. Был найден расчетный расход сточных вод, а также 

рассчитаны концентрация загрязнения сточных вод и концентрация смеси 

сточных вод. Был произведен расчет необходимой степени очистки городских 

сточных вод и выбран способ их очистки.  

Были рассчитаны размеры необходимых сооружений, представлены их 

чертежи, а также чертежи генерального плана очистного сооружения и 

земляных работ. А в заключительных разделах проекта были рассмотрены: 

технология строительства объекта и его экономическая часть. 
 

 

ABSTRACT 

In this diploma project, sewage treatment plants are designed for a settlement 

with a population of 48032 people. The calculated wastewater flow rate was found, 

and the concentration of wastewater pollution and the concentration of the 

wastewater mixture were calculated. The calculation of the required degree of urban 

wastewater treatment was made and the method of their purification was chosen.  

The dimensions of the necessary structures were calculated, their drawings 

were presented, as well as drawings of the master plan of the treatment facility and 

earthworks. And in the final sections of the project were considered: the technology 

of construction of the facility and its economic part.  
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КІРІСПЕ 

 

Тазарту құрылыстары – бұл сарқынды суларды әртүрлі ластаушы 

заттардан тазартуды қамтитын арнайы құрылыстар кешені. Тазартудан шыққан 

суды одан әрі пайдалануға болады немесе ол табиғи суларға ағызылады. 

Сарқынды суларды тазарту адам өмірінде және қоршаған орта 

экологиясында маңызды рөл атқарады. Сарқынды сулардың жағдайы 

әрқайсымыздың денсаулығымызға тікелей әсер етеді. Сарқынды сулардағы 

ластаушы заттар өсімдіктер мен жануарлардың өліміне әкелуі мүмкін, ал 

топырақтың сол нашар тазартылған сарқынды сумен улануынан әртүрлі 

бактериялар адам ағзасына еніп, әртүрлі аурулардың қоздырғышы бола алады. 

Біздің маман ретіндегі негізгі міндетіміз – сарқынды суларды дұрыс және 

сапалы тазарту. Сарқынды сулардың ластануын есептеу, тазартудың дұрыс 

әдістері мен құрылымларын таңдау қажет. Сарқынды суды дұрыс тазалаумен 

біз қоршаған ортаның жағдайына жағымсыз әсер ететін бактериялар мен 

ластаушы заттардың мөлшерін ең кішкентай бөлшектерге дейін азайтамыз. 

Өйткені, тазартылған суды біз оны булану өрістеріне жіберуден гөрі сол 

зауыттың технологиялық қажеттіліктеріне қолдана аламыз. 21 ғасырда суды 

үнемдеу – бүкіл әлемнің басты міндеттерінің бірі. Өйткені, су ресурстары өте 

шектеулі. Біздің басты мақсатымыз – су ресурстарын пайдалануды ұзартып, 

олардың шығынын азайту. 

Қарастырылып отырған дипломдық жобаның мақсаты – Ақмола облысы, 

Степногорск қаласына қолайлы, тиімділігі жоғары және минималды құны бар 

кәріз тазарту құрылыстарын жобалау. 

Дипломдық жобаның негізі міндеттеріне жатады:  

1) Степногорск қаласының сарқынды суларын қажетті тазарту дәрежесін 

анықтау.  

2) Сарқынды су тазарту әдісін таңдау. 

3) Тазарту ғимараттарын есептеу. 

4) Жобаның техника – экономикалық бөлігін қарастыру. 
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1 Технологиялық бөлім 

  

1.1 Степногорск қаласына қысқаша сипаттама  

 

Қаланың жобалануы 1959 жылы бастау алады, ал қала мәртебесі 1964 

жылдың ортасында ғана алынды. Ол Ақмола облысының облыс орталығы – 

Көкшетау қаласынан 270 шақырымда, ал Қазақстан Республикасының 

астанасы Нұр–сұлтан қаласынан 180 шақырым жерде орналасқан. 2021 жылғы 

мәліметтерге сәйкес тұрғындарының саны шамамен 48032 адамды құрайды. 

Степногорск қаласы Ақмола облысында орналасқан ең ірі өнеркәсіптік 

орталықтарының бірі болып есептелінеді. Қалада «Степногорск тау – кен 

химия комбинаты» Акционрлік Қоғамы, «Степногорск подшипник зауыты» 

Акционрлік Қоғамы орналасқан, барлығы 59 кәсіпорын мен өндіріс орындары 

бар. 

Ақмола облысының құрылымында Степногорск қаласы бойынша өндіріс 

көлемі 2021 жылы 16,7 пайызды құрады. 2017 жылы өнеркәсіп өндірісінің 

көлемі 91,1 млрд.теңгені немесе 2018 жылға 103,4 пайыз құрады. Нақты көлем 

индексі – 87,8 пайыз. Өнімнің түрлері: қара металлургия, уран, пестицитдер, 

қысқы дизель өнімдері, алтын және т.б. 

Қаланың табиғи – климаттық жағдайы. Топырақтың маусымдық 

қатуының нормативтік тереңдігі 2,05 метр құрайды. Солтүстік – батыс бөлігі 

жазық үстіртті құрайды, оңтүстік – батыс бөлігі биік жазықпен созылады, ал 

шығыс бөлігі төбелермен, жартастармен сипатталады.  

Қаланың негізгі өзендері Селетинское және Ақсу өзендері. Селетинское 

өзені Степногорск қаласынан 50 шақырым жерде орналасқан және ол Ертіс 

өзенінің бассейніне жатады. Бұл Селетинское өзені Степногорск қаласы үшін 

сумен жабдықтаудың бір көзі болып табылады. Қаланың жанында Ертіс маңы 

жазығына қарай ағатын ұсақ дала өзені болып табылатын Ақсу өзені ағып 

өтеді.  

 

 

1.2 Степногорск қаласының сарқынды суының есептік шығындары 

 

Тұрмыстық сарқынды сулардың есептік шығындарын анықтау. 

Бірінші кезекте Степногорск қаласы үшін тұрмыстық сарқынды 

сулардың орташа тәуліктік, сағаттық, секундтық шығындары анықталады. 

Олар келесі формулалар арқылы анықталады: 

 

Q
орт.тәул

=
q

б
∙N

1000
, м3/тәул,  (1.1) 

 

Q
орт.сағ

=
q

б
∙N

(24∙1000)
, м3/сағ, (1.2) 
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q
орт.сек

=
q

б
∙N

(24∙3600)
, л/с, (1.3) 

 

мұндағы N – Степногорск қаласының тұрғындар саны, 48032 адам;  

𝑞б– 1 тұрғынның орташа су әкету нормасы, 210 л.  

 

Q
орт.тәул

=
210∙48032

1000
=10086,72 м3/тәул, 

 

Q
орт.сағ

=
210∙48032

(24∙1000)
=420,28м3/сағ, 

 

q
орт.сек

=
210∙48032

(24∙3600)
=116,74 л/с. 

 

Максималды тәуліктік, сағаттық және секундтық шығындарды мына 

формуламен есептейміз: 

 

Q
макс.тәул

= Q
орт.тәул

∙Kтәул, м3/тәул, (1.4) 

 

Q
макс.сағ

= Q
орт.тсағ

∙Kжалп, м3/тәул, (1.5) 

 

q
макс.сек

= q
орт.сек

∙Kжалп, л/с, (1.6) 

 

мұндағы Qорт.тәул – орташа тәуліктік шығын, 10086,72 м3/тәул; 

Qмакс.сағ– орташа сағаттық шығын, 420,28 м3/сағ; 

qмакс.сек – орташа секундык шығын, 116,74 л/с; 

Kтәул – орташа тәуліктік шығынға байланысты су әкету 

жүйесіндегі біркелкісіздік коэффициентінің мәні, Kтәул=1,1…1,3 арасында 

қабылданады, Kтәул=1,3; 

Kжалп – орташа секундтық шығынның мәні бойынша су әкету 

жүйесінің біркелкісіздік коэффициентін Kжалп А.1 кестеден қабылдаймыз, 

Kжалп=1,4. 

 

Q
макс.тәул

= 10086,72∙1,3=13112,74 м3/тәул, 

 

Q
макс.сағ

= 420,28∙1,4=588.39 м3/сағ, 

 

q
макс.сек

=116,74∙1,4=163,43 л/с. 

 

Кәсіпорындарда сарқынды суларының есептік шығындарын анықтау. 

Кәсіпорындардың болжамды шығындары – тұрмыстық, су себер және 
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өндірістік сарқынды суларға кететін шығындардан құралады. Тұрмыстық 

сарқынды суларды шығару нормасы кәсіпорындағы цехтардың сипатына 

байланысты.  

Степногрск қаласының подшипник зауытының тұрмыстық сарқынды 

сулар шығындары  келесі формулалармен анықталады, тәуліктік шығын: 

 

Q
тәул

=
25N1+45N2

1000
, м3/тәул, (1.7) 

 

мұндағы N1 және N2 – тәулігіне жұмыс істейтін, су әкету нормасы бір 

адамаға 25 және 45 л келетін, жұмысшылар саны. 

 

Q
тәул

=
25∙972+45∙1398

1000
=87,21м3/тәул. 

 

Максималды сағаттық шығын: 

 

Q
макс.сағ

=
25N3∙K1+45N4∙K2

T∙1000
, м3/сағ  (1.8) 

 

Q
макс.сағ

=
25∙326∙3+45∙470∙2,5

8∙1000
=9,6 м3/сағ, 

 

мұндағы N3 және N4– ауысымдағы жұмысшылардың ең көп санымен, су 

әкету нормасы бір адамға 25 және 45 л келетін,  жұмысшылардың саны; 

К1 және К2–тиісінше суық және ыстық цехтардағы сағаттық 

әркелкілік коэффициенті 3 және 2,5; 

Т – бір ауысымда сағат саны, 8сағ. 

Максималды секундтық шығын: 

 

q
макс.сек

=
25N3∙K1+45N4∙K2

T∙3600
, л/с,  (1.9) 

 

q
макс.сек

=
25∙326∙3+45∙470∙2,5

8∙3600
=2,7 л/с. 

 

Кәсіпорындардың су себер сарқынды суларының шығының айқындау 

келесі формулалар бойынша жүргізіледі:  

 

Q
тәул

=
40N5+60N6

1000
,м3/тәул, (1.10) 

 

Q
макс.сағ

=
40N7+60N8

8∙1000
,м3/сағ, (1.11) 

 

q
макс.с

=
40N7+60N8

45∙60
,л/с, (1.12) 
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мұндағы N5 және N6 – су себер бөлмелеріндегі жеке су себерлерді 

қолданатын, күніне бір адамға су әкету нормасы 40 және 60 л келетін, 

жұмысшылар саны. N7 және N8 – ауысымдағы жұмысшылардың ең көп 

санымен, су әкету нормасы бір адамға 40 және 60 л келетін, су себер 

қолданатын жұмысшылардың саны. 

 

Q
тәул

=
40∙972+60∙1398

1000
=122,76 м3/тәул, 

 

q
макс.сағ

=
40∙326+60∙470

8∙1000
=5,1м3/сағ, 

 

q
макс.с

=
40∙326+60∙470

45∙60
=15,27 л/с. 

 

Кәсіпорындар сарқынды сулардың өндірістік шығыстарын анықтау 

келесі формулалар бойынша жүргіземіз: 

 

Q
тәул

=mM, м3/тәул, (1.13) 

 

q
макс.сағ

=
mM1

T
K1, м3/сағ, (1.14) 

 

q
макс.с

=
mM1∙1000

T∙3600
K1, л/с, (1.15) 

 

мұндағы m – 1 т өнімге келетін сарқынды сулардың үлестік шығысы, м3; 

M – кәсіпорынның бір тәуліктегі өнім саны, 40 м3; 

M1 – кәсіпорынның бір тәуліктегі максималды шығысындағы 

өнім саны, 44 м3; 

Т – бір ауысымдағы сағат саны, 8сағ; 

K1 – кәсіпорын үшін сағаттық біркелкісіздік коэффициенті, K1 = 

1 деп қабылданады. 

 

Q
тәул

=220∙40=8800 м3/тәул, 

 

q
макс.сағ

=
220∙44

8
∙1=1210 м3/сағ, 

 

q
макс.с

=
220∙44∙1000

8∙3600
∙1=336,11 л/с. 

 

Ұқсас кәсіпорындардың өндірістік сарқынды суларының шығынын 

шамамен есептеу осы кәсіпорынның бастапқы деректерін пайызға көбейту 
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арқылы табамыз(жұмысшылар санына байланысты): «Целингормаш» ЖШС–50 

пайыз; Тау–кен жабдықтары зауыты–70 пайыз. Өндірістік сарқынды сулардың 

жалпы шығыны А.1 кестеде келтірілген. 

Тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулардың жалпы есептік 

шығындарын анықтау.  

Барлық сарқынды сулардың жалпы шығындарын анықтаған кезде біз 

тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулардың тәуліктік, максималды 

сағаттық және максималды секундтық шығындарын қосамыз. Өндірістік 

сарқынды сулардың жалпы шығыны А.1 кестесінен алынады. 

 

Q
қоспа.тәул

=Q
тұрм.с

+Q
өнд.с

, м3/тәул, (1.16) 

 
Q

қоспа.макс.сағ
=Q

тұрм.макс.сағ
+Q

өнд.макс.сағ
, м3/сағ, (1.17) 

 
Q

қоспа.макс.сек
=Q

тұрм.макс.сек
+Q

өнд.макс.сек
, м3/сағ, (1.18) 

 

мұндағы Q
тұрм.с

– тұрмыстық сарқынды сулардың орташа тәуліктік 

шығыны, 10086,72 м3/тәул; 

Qөнд.с – өнеркәсіп кәсіпорынның сарқынды суларының  

тәуліктік шығыны, 19799,93 м3/тәул; 

Qтұрм.макс.сағ – тұрмыстық сарқынды сулардың максимаолы 

сағаттық шығыны, 588,39 м3/сағ; 

Qөнд.макс.сағ – өнеркәсіп кәсіпорынның сарқынды суларының  

максималды сағаттық шығыны, 2694,34 м3/сағ; 

Qтұрм.макс.сек – тұрмыстық сарқынды сулардың максималды 

секундтық шығыны, 163,43 л/с; 

Qөнд.макс.сек – өнеркәсіп кәсіпорынның сарқынды суларының  

максималды секундтық шығыны, 778,98 л/с. 

 

Q
қоспа.тәул

=10086,72+19799,93=29885,72 м3/тәул, 

 
Q

қоспа.макс.сағ
=588,39+2694,34=3282,73 м3/сағ, 

 
Q

қоспа.макс.сек
=163,43+778,98=942,41 л/с. 

 

 
1.3 Сарқынды суының концентрация есебі 

 

Тұрмыстық сарқынды сулардағы концентрацияны анықтау.  

Бір тұрғынға шаққандағы суды ластауға бейім заттардың мөлшерін, 

олардың тұрмыстық сарқынды суындағы концентрацияны анықтау үшін, A.2 

кестесі бойынша бір тұрғынға шаққандағы суды ластайтын заттардың 
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мөлшерін қабылдауымыз қажет. Ластаушы заттардың концентрациясы бір 

тұрғынға шаққандағы үлестік су әкету арқасында анықталады. 

Тұрмыстық сарқынды сулардың ластану концентрациясы, Стұрм, мг/л: 

 

Стұрм=
a∙n

q
б

,мг/л, (1.19) 

 

мұндағы а – бір тұрғынға ластаушы заттардың мөлшері (А.2 кестеден), 

ақ.з= 65 г/сағ·тәул, аОБҚтолық = 40 г/сағ·тәул; 

qб – бір тұрғынға шаққандағы су әкетудің нормасы, 210 

л/сағ·тәул; 

n–тұрғындар саны, n = 48032 адам. 

 

Сқ.з=
65∙1

210
=310 мг/л,  

 

СОБҚтолық=
40∙1

210
=189 мг/л.  

 

Өндірістік сарқынды сулардың концентрациясын анықтау. 

Өндірістік сарқынды сулардың концентрациясын Ю.В. Вороновтың 

«Сарқынды сулар және сарқынды суларды тазарту» кітабының «Сарқынды 

сулар және олардың қысқаша сипаттамасы» бөлімінен аламыз. Қара 

металлургияның сарқынды суларының ластану концентрациясы (соның ішінде 

машина жасау зауыттары):Сқ.з = 420 мг/л; СОБҚтолық = 70 мг/л. 

Сарқынды сулар қоспасындағы ластану концентрациясы.  

Сарқынды су тазарту қондырғыларына тұрмыстық және өнеркәсіптік 

сарқынды сулардың қоспасы ретінде түсетіндіктен, сарқынды сулар 

қоспасының концентрациясын есептеу керек. 

Сарқынды сулар қоспасының қалқыма заттар және ОБҚтолық 

концентрациясы: 

 

Сқоспа қ.з=
Стұрм.с.қ.з ∙Q

тұрм.с
+Сөнд.с.қ.з ∙Q

өнд.с

Q
қоспа.тәул

, мг/л, (1.20) 

 

Сқоспа ОБҚ
толық

=
Стұрм.с.ОБҚтолық

∙Q
тұрм.с

+Сөнд.с.ОБҚтолық
∙Q

өнд.с

Q
қоспа.тәул

, мг/л, (1.21) 

 

мұндағы Стұрм.с, Сөнд.с – заттардың концентрациясы, мг/л; 

Qтұрм.с, Qөнд.с – сарқынды сулардың шығындары, м3/тәул; 

Qқоспа.тәул – тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулардың 

тәуліктік шығыны, 29885,32 м3. 

 

Сқоспа қ.з=
310∙10086,72+420∙19799,93

29885,32
=382,89 мг/л, 
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Сқоспа ОБҚ
толық

=
189∙10086,72+70∙19799,93

29885,32
=110,17 мг/л. 

 

 

1.4 Қажетті тазалау дәрежесін анықтау 

 

Бұл дипломдық жобада тұрмыстық және өндірістік қалдықтармен 

ластанған сарқынды суларды, яғни ол сулар күнделікті тұрмыста дәрет алуда, 

кір жууда, көкөністер мен жемістер жууда, уй тазалауда және т. б. 

қолданылады.  

Балық шаруашылығы мақсатына арналған су қоймасына ағызылатын 

қалалық сарқынды сулар, ағызылғаннан кейін заттардың концентрациясы А.3 

кестеде көрсетілген мәннен артық өзгертпеуі тиіс. 

Су қоймасына жіберілетін сарқынды суларды тазартудың қажетті 

деңгейін анықтауды: қалқыма заттардың, сарқынды су қоспасындағы ОБҚ–ның 

рұқсат етілетін шамасының, сарқынды сулардың ерітілген оттегін және басқа 

да зиянды заттарды тұтынуы бойынша жүргіземіз. 

Араластыру коэффициентін есептеу.  

Тазалаудың қажетті дәрежесін есептеу үшін, ең алдымен, ағынды судың 

резервуар суымен есептелген клапанға араластыру дәрежесі анықталады. 

Араластыру дәрежесі араластыру коэффициентімен сипатталады: 

 

γ =
1 – е–αL

1
3

1 – 
Q

qмакс.сек
∙е–αL

1
3

 , (1.22) 

 

мұндағы L – сарқынды суларды шығару орнынан бақылау жармасына 

дейінгі қашықтық, 4000м; 

Q – гидрологиялық жылда су қоймасындағы су шығыны 95 

пайыз қамтамасыз етілуі, 3,2 м3/с; 

qмакс.сек – ағынды сулардың орташа секундтық шығыны, 0,942 

м3/с; 

α – араластырудың гидравликалық жағдайын ескеретін 

коэффициент; 

е – табиғи логарифмнің негізі, 2,72. 

Араластырудың гидравликалық жағдайын ескеретін коэффициентті 

келесі формула бойынша табамыз: 

 

α =ξ · φ ·(
Е 

q
макс.сек

)

1

3
, (1.23) 

 

мұндағы φ – өзен орамының коэффициенті, 1,1; 

ω – шығару түріне байланысты коэффициент, шығарылымның 

арна түрі–1,5; 
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Е – турбулентті диффузия коэффициенті. 

Турбулентті диффузия коэффициенті: 

 

Е=
Vорт · Норт

200
, (1.24) 

 

мұндағы Vорт – су қоймасындағы су ағысының орташа жылдамдығы, 0,45 

м/с; 

Норт – резервуардың орташа тереңдігі, 2,62 м. 

 

Е=
0,45 · 2,62

200
=0,0058, 

 

α =1,5 · 1,1 ·
0,0058 

0,942
=0,464, 

 

γ=
1 - 2,72-0,464∙4000

1
3

1 - 
3,2

0,942
∙2,72-0,464∙4000

1
3

≈3. 

 

γ біле отырып, біз ағынды сулардың қандай концентрациясын төгуге 

болатындығын анықтай аламыз, яғни сарқынды суларды қаншалықты тазарту 

керек, тазартудың қандай технологиялық схемасын қабылдаған жөн. 

Қалқыма заттар бойынша тазалаудың қажетті деңгейін анықтау. 

Санитариялық талаптарға сәйкес су айдынына түсетін судағы қалқыма 

заттардың рұқсат етілген шекті құрамы мына формула бойынша айқындалады: 

 

m = p (
αQ

q
+ 1) + b, мг/л, (1.25) 

 

мұндағы α – араластыру коэффициенті, 3 тең; 

𝑝 – сарқынды суларды ағызғаннан кейін су айдынындағы 

қалқыма заттар құрамының рұқсат етілетін ұлғаюы, 0,75 мг/л;  

𝑄 – су айдынындағы судың орташа айлық шығыны 95 пайыз 

қамтамасыз етілген, 3,2–ге м3/с;  

𝑞 – сарқынды сулардың орташа секундтық шығыны, 0,942 м3/с;  

𝑏 – сарқынды суларды ағызғанға дейін су қоймасындағы 

қалқыма заттардың концентрациясы, b = 7,8 мг/л. 

 

m=0,75 (
3∙3,2

0,942
+1) +7,8 = 16,2 мг/л. 

 

Қалқыма заттар бойынша сарқынды суларды қажетті тазарту дәрежесі 

(пайызбен): 
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Э=
Сқоспақ.з-m

Cқоспақ.з

∙100%, (1.26) 

 

мұндағы Сқоспа.қ.з – тазартылғанға дейін сарқынды судағы қалқыма 

заттардың мөлшері, 681,03 мг/л. 

 

Э=
382,89-16,2

382,89
∙100%=89%. 

 

Резервуарға ағызылатын сарқынды сулардың рұқсат етілген мөлшері 

төмендегі формуламен анықталады: 

 

Lтолық
ст =

αQ

0.4q
(О

р
-0,4Lтолық

р -О)-
О

0,4
, мг/л(О2), (1.27) 

 

мұндағы 𝑄 – су қоймасындағы су шығыны, 3,2 м3/с;  

𝑂𝑝 – су айдынындағы ерітілген оттегінің құрамы, 6 мг/м3;  

𝑞 – ағызылатын сарқынды сулардың мөлшері, 0,942 м3/с;  

𝐿толық
р

 – оттегінің толық биохимиялық тұтынылуы, 2,4 мг/м3;  

𝛼 – араластыру коэффициенті, 3;  

𝑂 – суда ерітілген оттегінің минималды концентрациясы, 4 

мг/м3 қабылданады. 

 

Lтолық
ст =

3∙3,2

0,4∙0,047
(6-0,4∙2,4-4)-

4

0,4
=36 мг/л(О2). 

 

Ерітілген оттегі бойынша тазартудың қажетті дәрежесін есепту. 

Ерітілген оттегі бойынша сарқынды суларды тазартудың қажетті 

дәрежесі мына формула бойынша анықталады: 

 

Э=
Сқоспа ОБҚтолық

-Lтолық
ст

Сқоспа ОБҚтолық

∙100%, (1.28) 

 

мұндағы Сқоспа.ОБҚтолық – тазартылғанға дейін сарқынды судағы оттегіні 

биохимиялық тұтыну мөлшері, ОБҚтолық бойынша алынады, мг/л. 

 

Э=
110,17-36

110,17
∙100%=67%. 

 

ОБҚтолық бойынша сарқынды суларды қажетті тазартуды есептеу. 

Органикалық заттардың тотығуына қажетті оттегінің жалпы мөлшері 

ОБҚ деп аталады және мг/л өлшенеді. 
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Есептеуде биохимиялық процестер есебінен резервуардағы сарқынды 

сулардың өзін–өзі тазартуын, сондай–ақ сарқынды сулардың резервуар 

суларымен араласуын ескереміз. 

Сарқынды сұйықтық үшін ОБҚтолық шамасы мына формула бойынша 

анықталады: 

 

Lст=
αQ

q∙10-kст
∙(Lп.д-Lр∙10

-kр)+
Lп.д

10-kст
, мг/л, (1.29) 

 

мұндағы 𝑘ст және 𝑘𝑝 – сарқынды сумен оттегінің тұтыну жылдамдығының 

тұрақтылары, сәйкесінше 1,1 және 1,3 қабылдаймыз;  

𝐿п.д – сарқынды су қоспасының шекті рұқсат етілген ОБҚтолық 6 

мг/л –ге тең деп қабылданады;  

𝐿р – ОБҚтолық өзен суының сарқынды суларды шығару орнына 

дейін, мг/л. 

 

Lст=
3∙3,2

0,047∙10-1,1
∙(6-4,6∙10

-1,3)+
6

10-1,1
=23 мг/л. 

 

Тазартудың қажетті дәрежесін мына формула бойынша анықтайды: 

 

Э=
La-Lст

La

∙100%, (1.30) 

 

мұндағы Сқоспа.ОБҚтолық – тазартылғанға дейін сарқынды судағы ОБҚтолық 

мөлшері, 110,17 мг/л. 

 

Э=
110,17-23

110,17
∙100%=79%. 

 

 

1.5 Тазарту әдісін таңдау және негіздеу 

  

Су қоймасына келіп түсетін сарқынды сулар «Жерүсті суларын сарқынды 

сулармен ластанудан қорғау қағидаларының» талаптарына сәйкес келуге міндетті.   

Тазарту станциясының құрамы сарқынды суларды қажетті тазартуға, 

станцияның өткізу қабілетіне, сарқынды сулардың химиялық құрамына, 

шөгінділерді пайдалану әдісіне және басқа да жергілікті жағдайларға байланысты 

анықталады.   

Сарқынды сулардың сипаттамаларына және оларды тазартудың қажетті 

деңгейіне жету үшін есептеулерге сәйкес жобада сарқынды суларды механикалық 

тазарту схемасы қолданылады.   

Ең алдымен, сарқынды суларды механикалық тазартылуы болат сүзгілеу 

торларында (прозорлардың мөлшері 16 мм – ге дейін қабылданады) және судың 
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дөңгелек қозғалысы бар құм ұстағышта жүзеге асырылады.   

Тазартылған сарқынды суларды су қоймасына жібереміз. Тұнбаны өңдеген 

кезде, қажетті дренаж жүйесімен жабдықталған жоғары жүктелген тұнба 

алаңдарында кептіре отырып, тұндырғыштардағы артық тұнбаның тығыздалуын 

ескереміз.   

Кептірілген тұнбаны көгалдандыру мен орман шаруашылығында минералды 

тыңайтқыш ретінде пайдалануға жол беріледі.   

Құм ұстағыштардан алынған құм жойылады және кебу үшін құм алаңдарына 

жіберіледі. Құрғатылған құм және тордан шыққан қалдықтар қаланың санитарлық 

қызметімен келісілген орындарға тасымалданады. Тазарту ғимаратына түсетін 

сарқынды сулардың шығынын, тазартылған сарқынды судың әкету құбырында 

радиалды тұндырғыштан кейін орналасқан «Брест–3» шығын өлшегішпен 

жүргіземіз. Оның жұмыс істеу принципі ультрадыбыспен негізделген.  

Тазарту қондырғысының алаңы жоспарланған схема бойынша шағын 

аумақты қамтиды.  Жобаланған схеманы іске асыру сарқынды суларды есептелген 

концентрацияға дейін тазартуды қамтамасыз етеді. 

 

 

1.6 Тазарту ғимараттарын есептеу 

 

1.6.1 Қабылдау камерасы және торлар 

 

Қаладан келген саркынды судың келіп түсуінің бірінші пункті қабылдау 

камералар болып табылады. Сарқынды судың шығынына байланысты кабылдау 

камераның өлшемін А.4 кесте бойынша қабылдаймыз. Qорт.сағ = 609,51 м3/сағ 

болғандыктан, екі қабылдау камерасы тұрғызылады. 

Келесі пункт – торлар. Олар әдетте сұйыктықтың қозғалыс жолына 

орнатылады. Торлар органикалык және минералды ірі ластаушы заттарды ұстауға 

арналған. Мұндай заттарға мыналар жатады: үлкен қокыстар, қағаздар, шүберектер, 

көкөністер мен жемістердің қалдыктары, сондай–ақ басқа да тұрмыстық не өндірістік 

қалдықтар.  

Тордың өзі металл жақтауға бекітілген тігінен немесе көлбеу орнатылған 

параллель шыбыктардан тұрады.  Тордың көлбеуі әдетте 60–80 градус. Болат торлар 

экономикалық тұрғыдан ең тиімді болып табылады, сонымен қатар олардың қызмет 

ету мерзімі 20 жылдан жоғары. 

Яковлев С. В – тің «Кәріз» оқулығынан тұрмыстық сарқынды суларға арналған 

тордың ені 16 мм–ге тең, жылына бір адамға кешіктірілген қокыстардың саны 6 л 

құрайды.  

Тор прозорларының саны формула бойынша анықталады: 

 

n=
q

bhϑ
∙k3, (1.31) 

 

мұндағы 𝑞 – сарқынды судың максималды шығыны, м3/с;  
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𝑏 – торыдың прозор шамасы, м;  

ℎ – ағынның тереңдігі, м;  

𝑣𝑝 – сарқынды судың тор аркылы қозғалу жылдамдығы 1 м/с–қа тең; 

𝑘з – ағыстың тырмамен және кешіктірілген ластанумен шектелуін 

ескеретін коэффициент, k3=1,05 де п аламыз. 

 

n=
0,942

0,016∙1,5∙1
∙1,05≈41. 

 

Тордың енін табамыз: 

 

Bp=bn+S(n-1),мм, (1.32) 

 

мұндағы 𝑆 – өзек қалыңдығы, мм. 

 

Bp=16∙41+16(41-1)=1296 мм. 

 

Біз арнаның ені 1400 мм және тереңдігі 2000 мм болатын МГ 8T маркалы 

екі торды(бір жұмыс және бір резервтік) қабылдаймыз. 

Тордағы қысымның жоғалуы мына формула бойынша есептелінеді: 

 

hp=ξ
ϑ1

2

2g
K, м3, (1.33) 

 

мұндағы 𝑣1 – тордың алдындағы арнадағы судың жылдамдығы, 0,8 м/с тең 

деп қабылдаймыз;  

𝜉 – кедергі коэффициенті;  

𝐾 – тордың бітелуі есебінен арынды жоғалтудың ұлғаюын ескеретін 

коэффициент, 3 деп аламыз. 

Кедергі коэффициенті мына формула бойынша аныкталады: 

 

ξ=β(
S

b
)

4

3sinα, (1.34) 

 

мұндағы 𝛽 – тор өзектерінің көлденең қимасының пішініне байланысты 

коэффициент, тік бұрыш үшін 2,42–ге тең;  

𝛼 – тордың көкжиекке еңкею бұрышы, 60 градуска деп 

қабылданады. 

 

ξ=2,42∙(
30

16
)
4
3∙

√3

2
=8,6, 
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hp=8,6∙
0,82

2∙9,8
∙3=0,84 м3. 

Тормен ұсталған қоқыстар мөлшері келесі формуламен анықталады: 

 

W=
δNKpρ

1000
, м3/тәул,  (1.35) 

 

мұндағы 𝛿 – жылына бір адамға келетін калдықтар;  

𝑁 – қаланың есепті тұрғындары;  

𝐾𝑝 – тастаулар түсуінің сағаттық біркелкісіздік коэффициенті, 𝐾𝑝=2; 

𝜌 – тастау тығыздығы, 750 кг/м3. 

 

W=
6∙48032∙2∙0,75

1000
=432,29 м3/тәул. 

 

Тырмамен алынатын тастаулар торлары бар бір үй–жайда орналасқан балғалы 

ұнтактағышқа түседі.   

Ұсақталған қалдықтарды қайтадан тордың алдындағы сарқынды суға тастауға 

болады. Ұнтақтағышқа берілетін сұйықтыктың шығыны 1 тонна қоқысқа 40 м3 

құрайды. Бұл жобада біз Д–3 ұсатқышты қолданамыз. Оның артықшылығы – өткізу 

қабілеті тәулігіне 100 мың м3 дейін және сағатына 0,3 – 1 тонна қокысты өңдейді. 

Оның жұмыс ұзақтығы тәулігіне шамамен 12 сағат. 

 

 

1.6.2 Құм ұстағыш және оның сипаттамалары 

 

Құм ұстағыштардың мақсаты – сарқынды суда болатын минералды 

қоспаларды, негізінен бөлшектердің мөлшері 0,2– 0,25 мм болатын құмды ұстау. 

Оның негізгі әрекет принципі–ауырлық күшінің әсерінен судың накты салмағынан 

асатын бөлшектер резервуардағы судың қозғалысы кезінде түбіне түседі.   

Құм ұстағыштағы судың көлденең қозғалысы кезінде судың жылдамдығы 

кемінде 0,15 м/с және 0,3 м/с артық емес таңдалады, судың қозғалыс жылдамдығы 

0,3 м/с артық болған кезде құм мен баска заттардың құм тұткышқа түсуіне уақыты 

болмайды. 

Тазарту қондырғысының өткізу қабілеттілігін ескере отырып–тәулігіне 

29885,72 м3, тазартылған сарқынды сулардың құрамы, сондай–ақ жергілікті 

құрылыс жағдайлары, біз судың айналмалы қозғалысы бар құм ұстағышты 

таңдаймыз. Бұл құм ұстағыштағы сарқынды сулардың қозғалысы сақина науасында 

жүреді.  

Құм ұстағыштың бір бөлімшенің сақиналы науаның қимыл қимасының 

ауданы: 

 

ω=
q

nϑmax

, м2, (1.36) 
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мұндағы 𝑞 – сарқынды сулардың максималды есептік шығыны, 0,942 м3/с;  

𝑛 – құм ұстағыш бөлімшелерінің саны, 2;  

𝑣𝑚𝑎𝑥 – сарқынды сулардың максималды ағыны кезіндегі қозғалыс 

жылдамдығы, 0,3 м/с. 

ω=
0,942

2∙0,3
=1,57м2. 

 

Ортаңғы сызық бойынша құм ұстағыш  шеңберінің ұзындығы: 

 

L=
K∙1000ϑmaxℎе.тр

μ
0

, м, (1.37) 

 

мұндағы 𝐾 –құм ұстағыштарға арналған коэффициент, 𝐾 = 1,7;  

ℎе.тр – құм ұстағыштың есептік тереңдігі, 0,5 м тең;  

υmax – сарқынды сулардың жылдамдығы, максималды шығын кезінде 

0,3 м/с тең деп аламыз;  

𝜇0 – ұсталған құмның гидравликалық ірілігі, 18 ... 24 мм/с тең. 

 

L=
1,7∙1000∙0,5∙0,3

21
=12м. 

 

Құм ұстағыштың орташа диаметрі келесі формула бойынша есептелінеді: 

 

D0=
L

π
, м, (1.38) 

 

мұндағы L – құм ұстағыштың ұзын бөлігі. 

 

D0=
12

3,14
=3,8 м. 

 

Құм ұстағыштағы сарқынды су ағынының ұзактығы максималды ағыс кезінде 

кемінде 30 с болуы тиіс:  

 

T=
L

ϑmax

, с, (1.39) 

 

мұндағы L – құм ұстағыштың ұзын бөлігі, 12м; 

υmax – сарқынды сулардың жылдамдығы, максималды шығын 

кезінде 0,3 м/с тең деп аламыз. 

 

T=
12

0,3
=40с. 
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Құм ұстағыштағы сарқынды сулардың ұзақтығы 30 с–тан асатындықтан, 

ҚН бойынша талап қанағаттандырылды. 

Құм ұстағыштың сыртқы диаметрі анықтау формуласы: 

 

D=D0+Вж, м, (1.40) 

 

мұндағы D0 – Құм ұстағыштың орташа диаметрі, м; 

Вж – Құм ұстағыштың айналма науасының ені екі бөлімшенің 

өткізу қабілетіне байланысты қабылданады, 1,8 м. 

 

D=3,8+1,8=5,6 м. 

 

Құм ұстағышта ұсталған құмның мөлшері 1 тұрғынға норма бойынша 0,02 

л/тәул, тұнба ылғалдылығы 60 пайыз және мынаны құрайды: 

 

W=
a∙N

1000
,м3/тәул, (1.41) 

 

мұндағы a – құм ұстағышта ұсталған құмның мөлшері 1 тұрғынға норма 

бойынша 0,02 л/тәул; 

N – тұрғындар саны, 48032 адам. 

 

W=
0.02∙48032

1000
=1 м3/тәул. 

 

 

Сақиналы науаның конустық бөлігінің биіктігі: 

 

hтұнб=
12∙W

π(𝐷о
2∙𝑑2+𝐷о∙𝑑)

 ,м, (1.42) 

 

мұндағы W – Құм ұстағышта ұсталған құмның көлемі, 1 м3/тәул; 

𝐷о – Құм ұстағыштың орташа диаметрі, 3,8 м; 

d – бункердің төменгі табанының диаметрі, 0,4 м. 

 

hтұнб=
12∙1

3,14(3,82 ∙ 0,42 ∙ 3,8 ∙ 0,4)
=0,7м. 

 

Құм ұстағыштың толық құрылыс биіктігі мына формула бойынша 

есептеледі: 

 

Hстр=hе.тр+hтұнб, +0,5, м, (1.43) 

 

мұндағы ℎе.тр – құм ұстағыштың ағын бөлігінің тереңдігі, 0,5 м; 
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hтұнб – сақиналы науаның тікбұрышты бөлігіндегі сұйыктық 

қабатының биіктігі, 0,7 м. 

 

Hстр=0,5+0,7+0,5=1,7 м. 

 

Есептеулер бойынша біз диаметрі 6 м, орталықтар арасындағы қашыктық 

12 м және құрылыс биіктігі 5,25 м болатын құм ұстағышты жобалауға 

қабылдаймыз. 

Құм ұстағыштарда қалып қойған құм гидроэлеваторлармен құм алаңдарына 

жіберіледі. Құм алаңдары – бұл биіктігі 1 – 2 м болатын коршау біліктері бар арнайы 

жер учаскелері, әдетте, олар қаланың жанында бос жерде орнатылады. 

 

 

1.6.3 Тұндырғыштың негізгі өлшемдерін есептеу 

 

Тұндырғыштар сарқынды суларды алдын–ала тазарту үшін, сарқынды 

сулардан механикалық қоспаларды кетіру үшін қолданылады. 

Мақсаты бойынша тұндырғыштар бастапқы (олар биологиялық тазарту 

құрылыстарына дейін орнатылады) және биологиялық тазарту құрылыстарынан 

кейін екінші реттік болып бөлінеді.  

Бастапқы тұндырғыштардың тиімділігі 50 – 60 пайызға тең. Дегенмен, 

тұндыру тиімділігін арттыруға болады. Ол үшін тұндыру уакытын 3 – 4 сағатқа дейін 

арттыру керек, содан кейін бөлшектерді жою тиімділігі шамамен 70 пайызды 

құрайды.  

Бұл жобада тазартудың технологиялық схемасын, станцияны өндіруді 

(тәулігіне 29885,72 м3), жер асты суларының пайда болу деңгейін және геологиялық 

жағдайларды ескере отырып, радиалды тұндырғышты қолданған жөн.   

Ең алдымыен қолайлы радиалды тұндырғышт таңдау үшін формула бойынша 

сарқынды суды қалқыма заттардан қажетті тазалау әсерін аныктаймыз: 

 

Этұнд=
Сқоспа.қ.з-100

Сқоспа.қ.з

∙100%, (1.44) 

 

мұндағы Сқоспа.қ.з – сарқынды судағы қалқыма заттардың концентрпциясы, 

382,89 мг/л. 

 

Этұнд=
382,89-100

389,89
∙100%=73%. 

 

Біз тереңдігі 3 м болатын тұндырғышты қабылдаймыз, қалқыма заттардың 

концентрациясы 382,89 мг/л болған кезде 73 пайыздық жарықтандырудың әсеріне 

қол жеткізу үшін А.5 кестесіне сәйкес H1 = 500 мм цилиндрдегі тұндыру ұзактығы 

t1=1830 с болады. 

Берілген жарықтандыру әсеріне сәйкес келетін шартты гидравликалық ірілік 
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келесі формула бойынша анықталады: 

 

U=
Hтұнд

t1(
Hтұнд

500
)
η , мм/с, (1.45) 

 

мұндағы Нтұнд – тұндырғыштың ағынды бөлігінің тереңдігі, 3 м; 

η – тұндыру процесінде жүзінді агломерациясына байланысты дәреже 

көрсеткіші 1.1 суретке сәйкес бойынша анықталады, 0,1 – ге тең. 

t1 – қалқыма заттарды тұндыру ұзақтығы, 1830 с; 

h1 – цилиндрдегі су бағанының биіктігі, 500 мм. 
 

 
1 – Э = 50 пайыз; 2 – Э = 60 пайыз; 3 – Э = 70 пайыз 

 

Сурет 1.1 – η  көрсеткішінің тұну әсерімен қалалық ағынды сулардағы қалқымалы 

заттардың бастапқы концентрациясына тәуелділігі 

 

U=
3∙1000

1830∙(
3∙1000

500
)
0.1

=1,4 мм/с. 

 

Есептеу бойынша 18 градус температурадағы гидравликалық ірілігі 1,64 мм/с 

тең. 

Жылдамдықтың тік турбулентті компонентін келесі формула бойынша 

анықтаймыз: 

 

ω=0,05∙ϑ, мм/с, (1.46) 

 

мұндағы υ – жұмыс ағынының жылдамдығы, радиалды тұндырғыштар үшін 3 

мм/с қабылдаймыз. 

 

ω=0,05∙3=0,15 мм/с. 

 

Тұндырғыштың диаметрі астынғы формула бойынша қабылданады: 
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D=√
4∙q

макс.сек

n∙k∙π(U-ω)
, м, (1.47) 

 

мұндағы qмакс.сек – максималды секундтық шығын, 0,942 м3/с; 

n – тұндырғыштар саны, 4; 

k – радиалды тұндырғыштың көлемін пайдалану коэффициенті 0,45 

құрайды;   

U – 18 градус температурада шартты гидравликалық ірілігі, 1,64мм/с; 

ω – тік турбулентті жылдамдық компоненті, 0,15 мм. 

 

D=√
4∙0,942∙1000

4∙0,45∙3,14(1,64-0,15)
=21м. 

 

Радиустың жартысындағы жылдамдық келесі формула бойынша анықталады: 

 

V=
2q

макс.сек

n∙π∙D∙Hтұнд

, м/с, (1.48) 

 

мұндағы qмакс.сек – максималды секундтық шығын, 0,942 м3/с; 

n – тұндырғыштар саны, 4; 

D – тұндырғыш диаметрі, 30 м; 

Нтұнд – тұндырғыштың ағынды бөлігінің тереңдігі, 3 м. 

 

V=
2∙0,942

4∙3,14∙30∙3
=2 м/с. 

 

Есептелген жылдамдық қабылданған жылдамдықтын мәніне тең, сондықтан 

тұндырғышты қайта есептеу қажет емес. Суды жарықтандырудың теориялық уақыты 

келесі формула бойынша анықталады: 

 

 t=
n∙π∙D2∙Hтұнд

4∙q
макс.сек

,сағ, (1.49) 

 

мүндағы n – тұндырғыштар саны, 4; 

D – тұндырғыш диаметрі, 30 м;  

Нтұнд – тұндырғыштың ағынды бөлігінің тереңдігі, 3 м ; 

qмакс.сек  – максималды секундтық шығын, 0,942 м3/с. 

 

t=
4∙3,14∙242∙3

4∙0,942
=1,6 сағ. 

 

Ұсталған тұнбаның массасы келесі формула бойынша анықталады: 
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Мтұнба=kтұнба

Сқоспа.қ.з∙Этұнд

106 ∙Q
тәул

, м3/тәул, (1.50) 

 

мұндағы kтұнд – коэффициент, 1,2 тең; 

Сқоспа.қ.з – сарқынды судағы қалқыма заттардың концентрпциясы, 

382,89 мг/л; 

Этұнд – қажетті тазалау әсері, 73 пайыз; 

Qтәул – тәуліктік су шығыны, 29885,72 м3/тәул. 

 

Мтұнба=1,2∙
382,89∙0,73

106
∙29885,72=10,02 м3/тәул. 

 

Тұнбаның ылғалдылығы 95 пайыз болған кезде және оның тығыздығы 1 т/м3 

болған кезде тұнба көлемін мына формула бойынша аныктаймыз: 

 

Wтұнба=
100-Mтұнба

(100-Bтұнба)∙ρ
тұнба

, м3/тәул, (1.51) 

 

мұндағы Мтұнба – Ұсталған тұнбаның массасы, 10,02 м3/тәул; 

Втұнба – 95 пайызға тең гидростатикалық қысыммен алынатын 

тұнбаның ылғалдылығы; 

ρтұнба – бастапқы тұндырғыштардағы тұнба тығыздығы, 1 т/м3. 

 

Wтұнба=
100-10,02

(100-95)∙1
=200 м3/тәул. 

 

Тұндырғыштың жалпы биіктігін астынғы формула бойынша қабылдаймыз: 

 

H=Hтұнд+H2+H3, м, (1.52) 

 

мұндағы Нтұнд – тұндырғыштың ағынды бөлігінің тереңдігі, 3 м; 

Н2 – тұндырғыштың сыртқы қабырғасында тұнбаның жинақталу 

биіктігі, 0,3 м; 

Н3 – тұндырғыш бортының құрама сақиналы суағардың жиегінен 

жоғары көтерілуі, 0,5 м. 

 

H=3+0,3+0,5=3,8 м. 

 

Біз диаметрі 24 м, жұмыс тереңдігі 3,1 м болатын радиалды тұндырғышты 

қабылдаймыз. 

Радиалды тұндырғыштан түскен тұнба, тұнба алаңдарына жіберіледі. Тұнба 

алаңдары – бұл барлық жағынан жер роликтерімен қоршалған жер учаскелері. 
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Ылғалды тұнба табиғи түрде күн сәулесінде кептіріледі. Осылайша, 

ылғалдылықты 95 пайыздан 70 – 80 пайызға дейін төмендетуге болады, сонымен 

қатар оның көлемі азаяды.   

Сусыздандырылған тұнбаны суару алқаптарында жерді тыңайтқыш ретінде 

пайдалануға болады. Тұнба алаңдарының артықшылықтары қарапайымдылықта 

және оның шығындары аз.  
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2 Су пайдалану нысандарынын кұрылыс технологиясы 
 

2.1 Жер жұмыстарының көлемін анықтау 
 

Жер жұмыстарын орындауға қатысты мәліметтер: тoпырaқ өсімді қaбaты, саз, 

тoпырaқ сулaры бaр. Степногорск қаласында жердiң қaту тереңдiгi – 2,05 м, 

құрылыс уaқыты – маусым айы, жаз.  

Негiзiнен құрылыстарды құрылыс–мoнтaждaу бaсқaрмaсы жүзеге асырады. 

Oның өзiнiң өндiрiстiк бaзaсы болмайды және де олар тaпсырыс бoйыншa құрылыс 

мехaнизмдерді қолданады.  

Құрылыс мехaнизмдеріндегі құрылыс бaсқaрмaсы және де aвтoбaзaсы трестке 

ұсынылған. Бетoн oнымен бірге, темiр бетoнды құрылымдaрды дaярлaу үшiн, 

елді мекенде темiр бетoнды құрылымды заводттaр бар. Құрылыс  ұйымдaры, өз 

есебiнен сoлaрды aлып, қoймaлaрынa апарады. Қoймaлaрындa бaрлық керек 

жaбдықтaр, aрмaтурaрдың түрлерi бaр болады.  

Қазан шұңқырдың жоғарғы жағындағы өлшемдері (Lв Вв) – топырақтың 

түріне және қазан шұңқырдың тереңдігіне байланысты еңістің салынуын 

ескере отырып анықталады: 

Lж = Lт + 2 m·hқ.т, м, (2.1) 

 

Вж = Вт + 2 m·hқ.т, м, (2.2) 

 

мұндағы Lт, Вт – төменгі жағындағы шұңқырдың өлшемдері, 12,4х6 м; 

hқ.т – қазан шұңқырдың талап етілетін тереңдігі, 5,3 м; 

m – еңіс коэффициенті, 0,75. 

 

Lж = 12,4+0,5+2·0,75·5,3 = 21м, 

 

Bж = 6+0,5+2·0,75·5,3 = 14,5 м. 

 

Қазан шұңқырдың есептелген тереңдігі келесі формула бойынша 

анықталады: 

hе.тр = hқ.т – hт.ж, м, (2.3) 

 

мұндағы hт.ж – топырақтың жетіспеушілігі драглайнға үшін, 20 см. 

 

hе.тр = 5,3–0,2 = 5,1м. 

 

Жер жұмыстарының көлемін анықтау. Ғимараттың іргетасына арналған 

шұңқырдағы топырақтың көлемі астынғы формула бойынша анықталады: 

 

Vқ = hе.тр [Вт · Lт + Вж · Lж + (Вт + Вж) (Lт + Lж)], м3,  (2.4) 
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мұндағы hе.тр – топырақтың жетіспеуін есепке алмағанда қазан 

шұңқырдың есептік тереңдігі, 5,1м; 

Lт, Вт – төменгі жағындағы шұңқырдың өлшемдері, 12,4х6 м; 

Lж, Вж– жоғарғы жағындағы шұңқырдың өлшемдері, 

21х14,5м. 

 

Vқ = 5,1 [6· 12,4+ 14,5· 21+ (6+14,5)·(12,4 +21)] = 5424,4 м3. 

  

Құлама ордағы топырақ көлемін анықтау формуласы: 

 

                              Vор= ℎқ.т
2
∙

3∙в + 2m∙hқ.т (m'- m)

m'
∙ (m'- m), м3,                          (2.5) 

 

мұндағы в – съездің ені, бульдозер үшін 3,5 м. 

m' – құлама ор еңісінің коэффициенті, бульдозер үшін 5. 

 

Vор= 5,32∙
3∙3,5 + 2∙0,75∙5,3 (5- 0,75)

5
∙ (5- 0,75) = 1057 м3. 

 

Шұңқырдағы топырақ жетіспеушілігінің көлемі келесі формула бойынша 

анықталады: 

 

                   Vж = Lт · Вт · hт.ж, м3,                                    (2.6) 

 

мұндағы Lт, Вт – төменгі жағындағы шұңқырдың өлшемдері, 12,4х6 м; 

hт.ж – топырақтың жетіспеушілігі драглайнға үшін, 20 см. 

 

Vж = 12,4·6·0,2 = 15 м3. 

 

Топырақтың өсімдік қабаты 20 – 20 см тереңдікке кесіледі. Шұңқыр 

жасалғанға дейін және қарастырылған жерге бөлек құйылады немесе құрылыс 

алаңынан тыс жерлерге шығарылады.  

Өсімдік қабатын кесу алаңы машиналар мен жинақталған материалдарды 

өрнек бойынша әрі қарай жылжыту мүмкіндігін ескере отырып анықталады: 

 

                                      S = (Вж + 20) · (Lж +20), м2,                                  (2.7) 

 

мұндағы Lж, Вж– жоғарғы жағындағы шұңқырдың өлшемдері, 21х14,5м. 

 

S = (14,5+20)·(21+20) = 1414,5 м2. 

 

 

2.2 Құрылысқа қажетті машиналарды таңдау  
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Топырақты қазу жұмыстары максималды түрде механикаландырылуы 

керек, негізгі және көмекші процестер машиналар мен механизмдердің 

көмегімен жүзеге асырылады.  

Өсімдік қабатын кесу және оны тасымалдау, шұңқырдың түбін жоспарлау 

бульдозермен жүзеге асырылады. Бульдозердің түрі топырақтың тасымалдау 

қашықтығына байланысты анықталады, бұл топырақтың өсімдік қабатын кесу 

кезінде бульдозердің жұмыс схемасына байланысты. Бізде топырақтың 

тасымалдау қашықтығы 50 м, тарту күші 100 кН болатын ДЗ-53 маркалы 

бульдозерді қабылдаймыз. 

Өсімдік қабатының жер жұмыстары келесідей жүреді, бульдозермен 

жылжытылады, самосвалдарға жүктеледі және қажет болған жағдайда құрылыс 

алаңынан тыс жерлерге шығарылады. Жетекші экскаватордың маркасын таңдау 

кезінде құлама оры бар қазаншұңқырдағы топырақтың көлеміне байланысты 

экскаватор шелегінің сыйымдылығын анықтайды. Біздің жағдайда 

қазаншұңқырдағы топырақтың көлемі 6481,4 м3, шелектің сыйымдылығы 0,65 

м3 құрайды, сәйкесінше ЭО-4112А экскаваторының маркасын таңдаймыз.  

Қазаншұңқырдан қазылған топырақ автосамосвалдармен шығарылады. 

Жобалау кезінде экскаватордың үздіксіз жұмыс істеуі үшін самосвалдардың 

қажетті санын анықтау қажет. Самосвалдың маркасы мен жүк көтергіштігі 

жетекші экскаватор шелегінің сыйымдылығымен анықталады. Таңдалған 

эксковатор шелегінің сыйымдылығы 0,65 болатындықтан, біз ГАЗ-335 маркалы 

2 самосвалды аламыз. 

Құрылысқа қажетті машиналардың сипаты кесте Ә.1 келтірілген.  



31 

3 Экономика бөлімі  

 

Инвестицияланатын жoбaлaрдың сапасын  бaғaлaу барысында әртүрлi 

уaқыт аралығында  бoлғaн көрсеткiштердi  қосып өлшеуді oлaрды бастапқы 

көрсеткішке  келтiру aрқылы жүзеге aсырылуы тиіс. Демек өндірістік  кезеңнiң 

алғашқы уақытында нaқты қаражат санының қaлдығының көрсеткіші оң емес 

мәндерді қaбылдaйды,  маржаның  жoғaры көрсеткiштерге қaрaмай, өндірістік 

кезеңде ұсынылғaн жoбa іске aсырылмaйды. Су тaрту жүйесiндегі бaсқaрылу 

тиiмдiлiгi осында.  

Су жинау құрылыстарының жұмысын басқаруды жетілдірудің арқасында 

шығындардың шамалы төмендеуі елеулі экономикалық әсер береді. Кәріз 

құрылыстарының әртүрлі жағдайларда болу ұзақтығын бөлудің кездейсоқ 

сипаты, оның ішінде жабдықтар мен желі учаскелерінің істен шығуы. Сонымен 

қатар, жабдықты пайдалану кезінде оның табиғи тозуына немесе кейінгі 

апаттарға әкелетін сапалы тозуына байланысты сорғы станцияларында, тазарту 

қондырғыларында және желілерде істен шығуын ескеру қажет. 

Жобаны дайындау жобалық ұйымның қатысуымен тапсырыс берушілер 

жасаған жобалық тапсырмалар негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Жобаның әр 

бөліктерін  әзірлеу үшін кәсіби жобалау ұйымдарының міндеттерін негізгі 

жобалау ұйымдары орындайды. Жобалау жұмыстары қаланы, халық 

шаруашылығын жоғарлатудың ұзақ уақыт аралығындағы жоспарға сәйкес 

кәсіпорындарын салу мен реконструкциялаудың техникалық  және 

экономикалық тұжырым негізінде де қаралуы тиіс. Қалалық және ауылдық елді 

мекендерді аумақтық жоспарлау және дамыту жобалары. 

Техникалық және экономикалық негіздеме негізгі капиталға 

инвестициялардың маржасын сипаттайтын көрсеткіштерді, сонымен қатар 

болашақ компанияның немесе құрылымның техникалық және экономикалық 

негіздемелерін қамтуға тиіс. 

Жалпы шығындар келесі формула бойынша анықталды: 

 

Сш = См.қ + Сқ.қ, тг, (3.1) 

 

мұндағы См.қ – құрылысқа жұмсалатын машиналар құны, Б.1 кестесінде 

келтірілген, 74 200 000 тг;    

Сқ.қ – құрылыс құны, Б.2 кестеде көрсетілген, 1 840 000 тг. 

 

Сш = 1 840 000 + 74 200 000 = 76 040 000 тг. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Менің дипломдық жобамның негізгі мақсаты – Ақмола облысы, 

Степногорск қаласына қолайлы, тиімділігі жоғары және минималды құны бар 

кәріз тазарту құрылыстарын жобалау. 

Жобада сарқынды суды тазарту үшін механикалық тазалау ғимараты 

таңдалды және оны таңдау себебі айқындалды. Қорытындылай келе мен келесі 

шешімдерді жүзеге асыруға болатынына көз жеткіздім. Олар: 

Біріншіден, сарқынды сулар қабылдау бөліміне келеді, кейін торлардан 

өтеді, прозорлардың мөлшері 16 мм, бұл ұсақ қалдықтарды кешіктіруге 

мүмкіндік береді. Есептеулер нәтижесінде біз арнаның ені 1400 мм және 

тереңдігі 2000 мм,ал шыбықтардың көлбеу бұрышы 60 болатын МГ 8T 

маркалы екі торды(бір жұмыс және бір резервтік) қабылдаймыз.Ұсталған 

қалдықтар ұсақтағышқа жіберіліп, сол жерден тордың алдына түсіріледі.  

 Келесі кезеңде – құм ұстағыштар. Олардың міндеті, ірілігі 0,25 мм дейін 

баратын минералды сипаттағы қоспаларды ұстау. Олар ауырлық күші есебінен 

тұнып отырады. Жұмысымызда судың айналмалы қозғалысы бар құм 

ұстағышты жобалаймыз. Есептеулер бойынша ол диаметрі 6 м, орталықтар 

арасындағы қашықтық 11 м және құрылыс биіктігі 5,25 м болатын айналмалы 

қозғалысы бар құм ұстағыш қабылданды.Ұсталған құмдар кейін құм 

алаңдарына шығарылады.  

Үшінші кезеңде – тұндырғыш. Тұндырғышта ауырлық күшінің әсерінен 

тұндыру кезінде ауыр қоспалар мен ірі бөлшектер түбіне түсіп, сұйықтықты 

тазартуға және ағартуға ықпал етеді. Жобада біз диаметрі 24 м, жұмыс тереңдігі 

3,1 м болатын радиалды тұндырғышты қабылдадық. 

Жұмыс нәтижесінде сарқынды су тазарту ғимараты салынды, өнімділігі 

тәулігіне 29885,72 м3 болатын , тазалауға қабілетті тұрмыстық сарқынды сулар 

талап етілетін сапаға дейін жеткізілді. Сондай – ақ, есептеу нәтижесінде 

алынған деректерді ескере отырып жобаланған тор, құм ұстағыш және 

тұндырғыштың сызбасы дайындалды, олар механикалық тазартудың бір бөлігі 

болып табылады. Бұл жобаның негізгі мақсаты сәтті орындалды деп санауға 

болады. 
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ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

 

ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ҚН – Құрылыс нормалары  

ОБҚ – Оттегінің биологиялық қажеттілігі 

ОХҚ – Оттегінің химиялық қажеттілігі 
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А қосымшасы 
 

А.1 Кесте – Өндірістік сарқынды сулардың жалпы шығыны 

 

Өнеркәсіп 

Орта–тәуліктік, м3/ тәул 
Максималды сағаттық, 

м3/сағ 

Максималды  

секундтық, л/с 

тұр–

мысты

қ  

су 

себер 

өнді–

рістік 

тұр–

мысты

қ  

су 

себер 

өнді–

рістік 

тұр–

мысты

қ 

су 

себер 

өнді–

рістік 

Подшипник 

зауыты 
87,21 112,76 8800 9,6 5,1 1210 2,7 15,27 336,11 

«Целингормаш» 

ЖШС 
43,605 56,38 4400 4,8 2,55 605 1,35 7,635 168,06 

Тау–кен 

жабдықтары 
зауыты 

61,047 78,932 6160 6,72 3,57 847 1,89 10,69 235,28 

Жалпы шығын 19799,934 2694,34 778,976 

 

А.2 Кесте – Бір тұрғынға келетін суды ластайтын заттардың мөлшері 

 

Көрсеткіш 
Бір тұрғынға келетін суды ластайтын 

заттардың мөлшері., г/сағ·тәул 

Қалқыма заттар 65 

ОБҚтолық жарықтандырылмаған сұйықтық 75 

ОБҚтолық жарықтандырылған сұйықтық 40 

Аммоний тұздарының азоты N 8 

Фосфаттар Р2О5 3,3 

Беттік–белсенді заттар (ББЗ) 2,5 

 

А.3 Кесте – Су қоймаға ағызылатын сарқынды сулардың сапа көрсеткіші 

 

Көрсеткіш мг/дм 
Сарқынды су 

тазалау алдында тазалаудан кейін 

pH 6,5–8,5 6,5–8,5 

Қалқыма заттар 350–ге дейін 3 

ОБҚтолық 500–ге дейін 3 

ОХҚ 600–ге дейін 15 

Амиак азоты 45–ге дейін 0,4 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.4 Кесте – Қабылдау камераның өлшемі 

 
Сарқынды 

сулардың 

шығыны 

м3/сағ 

Өлшем, мм 

2 тармақ 

бойынша 

қысымды 

құбырдың 

диаметрі, мм 
609,51 

А В Н Н1 h h1 b l l1 

1500 1000 1300 1000 400 650 500 600 800 250 

 

А.5 Кесте – Судың тұндырғышта тұну ұзақтығы 

 

Жарықтандыру әсері, 

% 

Тұндыру уақытты t, қалқымалы заттардың концентрациясында 

h1=500 мм қабатында 

100 200 300 400 

20 600 300 
  

30 900 540 320 260 

40 1320 650 450 390 

50 1900 900 640 450 

60 3800 1200 870 680 

70 – 3600 2600 1830 
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Ә қосымшасы 

 

Ә.1 Кесте – Қолданатын машиналар сипаты 

 

Машина атауы Сипаты 

Экскаватор ЭО-4112А 

Шелек сыйымдылығы 1,0 м3; қазудың ең үлкен радиусы 14,3 м; 

қазудың максималды тереңдігі 10 м; түсірудің ең үлкен биіктігі, 

8 м. 

Бульдозер ДЗ-53 
Негізгі машина Т-100М; тарту күші, 100 кН; қайырманың ені 

4,12 м.  

Самосвал ГАЗ-335  Жүк көтерімділігі 3,5 т; шанақ сыйымдылығы 2,5 м3. 
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Б қосымшасы 

 

Б.1 Кесте – Құрылысқа қажетті машиналар тізімі 

 

Материал аты Бағасы, тг 

Самосвал 2х14 200 000 

Бульдозер 16 000 000 

Экскаватор 30 000 000 

Жалпы 74 200 000 

 

Б.2 Кесте – Жұмысшылар жалақысы 

 

Орындалатын қызметтер  Жұмысшылар саны  
Жұмыс құны, бір жұмысшыға 

санағанда, тг  

Инженер 4 4х150 000 

Күзетші 3 3х100 000 

Бас инженер 2 2х200 000 

Машинисттер 3 3х180 000 

Жалпы 12 1 840 000 
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