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Кіріспе 
• Бөгет – өзен арнасындағы су деңгейін көтеру, су ағынын арттыру, 

бөген жасау және т.б. жұмыстары үшін ағынды суды кесе-көлденең 
қоршай салынған гижротехникалық ғимарат түрі. 

•  Бөгеттер – көлдегі судың ағынын тоқтататын құрылғы, және ол ерте 
заманнан бері құрылған. Бөгеттерді топырақтан, тастан, кірпіштен, 
бетоннан құрайды, немесе осы материалдарды комбинациялау үшін 
қолданылады. Адамдар бөгеттерді көлдегі су ағынын реттеу үшін 
және әртүрлі басқа мақсаттар үшін құрайды. 

• Сол мақсаттардың бірі – су тасқынының алдын алу. Қатты жаңбр 
таулы жерлерде өзендегі су деңгейінің көтерілуіне алып келуі мүмкін. 
Өзгеріссіз аймақтарда өзен орналасқан жер аймақтарды басып өтіп 
жағаға шығуы мүмкін. Ал бөгет мұндай жағдайлардың алдын алады, 
яғни, көлдің ағысын тоқтатады немесе бәсеңдетеді және судың 
шығысын қалыпты режимге келтіруді қамтамасыз етеді. 
 



Әдеби шолу 

1-сурет. Бөгеттер 



Бөгет түрлеі 
Гидроэнергетикалық кешен құрылымында атқарылған рөлге 

байланысты: 

1.Бітеу  бөгеттер (Глухие плотны), суды тікелей өткізбейтін 
дамбалар. Бөгет арқылы судың өтуі жағалаудағы су 
айдындары немесе қақпалар арқылы жүзеге асырылады.Олар 
бөгеттің (немесе оның негізінің) денесінде орналасқан, бірақ 
ені өте жіңішке болады (бөгеттің ұзындығымен 
салыстырғанда) 

 

2.Төгілетін бөгеттер   (водосливная плотины),  Судың 
шамадан тыс толуы кезінде оның жотасынан судың ағып 
өтуіне рұқсат ететін, салыстырмалы түрде кең фронттар 
арқылы су  төменгі бьефке төгіледі 

2-сурет. Бітеу бөгет 

3-сурет. Төгілетін бөгет 



Бетон бөгеттер   

5-сурет. Аркалық бөгеттер                                                                  6-сурет. Гравитациондық бөгеттер 

4-сурет. Контрофорсты плотиналар түрлері 



  Жоғарғы және төменгібьефтегі су деңгейлері 

7-сурет. Бьефтегі су деңгейлері   



Төменгі бьефтегі су деңгейі 

8-сурет. Төменгі бьефтегі су деңгейінің қисықтық байланысы 



Бөгетке әсер ететін күштер 

9-сурет. Бөгетке әсер ететін барлық күштердің жалппы сызбасы. 



Бөгетке әсер етеін гидростатикалық қысымдарды 
анықтау 

10-сурет. Бөгетке әсер ететін күштер сызбасы 



11-сурет. Бөгетке әсер ететін күштер сызбасы 



Бөгеттің негіз бойымен жылжуы 

12 -сурет. Бөгеттің негіз бойымен жылжуы 



жартасты жер үшін 

                                                             f=0,6-0,8; 

құмды  жер үшін 

                                                           f=0,4-0,5; 

балшық  жер үшін 

                                                              f=0,2-0,3.  

         Бөгет пен оның негізі арасындағы f-үйкеліс коэффициенті 

әр түрлі жер үшін келесі мәнге ие:  



13-сурет. Бөгеттің шынайы 

профилі: 

          1-теориялық бейнесі; 

          2-бөгеттің жотасы; 

         3-галерея;  

         4-іргетастық плита;  



1. ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ  

1- сурет. Зертханалық қондырғының схемасы. 



Тәжірибелік зерттеу жұмысы «S1 - Drainage and seepage tank 
demonstrator» арнайы тәжірибелік қондырғысында жүргізілді. 

2- сурет. «S1 - Drainage and seepage tank demonstrator» қондырғысы   



Бөгеттің пвх пластикалық материалдан жасалғын  моделі . 3-сурет 

h=25 см  

Құм  



4-сурет. Тәжірибе жүргізуге арналған құрылғы. 



Тәжірибе жүргізу барысы.  

    Негіз бойымен жылжу өлшеме 

және фильтрлік қысымсыз. / төменгі 

бьефте су жоқ/. 

     Өлшеме қысымының әсерінен 

негіздің бойымен жылжуын және 

бөгеттің қалқуын тексеру ; 



1-тәжірибелік жұмыс. 

      Салмақ және фильтірлік қысымсыз бөгеттің негіз бойымен жылжуын 
зерттеу. 

5-сурет. Жоғарғы бьефке су толтыру 



5-сурет. Жоғарғы бьефке су толтыру 



6-сурет. Бөгеттің негіз бойымен  жылжуы 
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ЖБ-тегі су деңгейі   𝐻, см 

Салмақ қысымын ескермегендегі массаның биіктікке 

тәуелділік графигі 



      Бұл жағдайда бөгет 
бастапқы орныннан 
толық орын ауыстырған. 

        Себебеі үйкеліс 
коэффициенті аз.Бөгеттің 
табаны жылтыр бет. 

7- сурет. Бөгеттің толық жылжуы.  

m =3 кг   



2 – тәжірибелік жұмыс. 

 

Салмақ қысымының әсерінен бөгеттің 

негіз бойымен жылжуының  және 

қалқуының орнықтылық коэффициентін 

анықтау. 



7-сурет. Жоғарғы және төменгі бьефке су толтыру. 



7-сурет. Жоғарғы және төменгі бьефке су толтыру. 



Бөгеттің негіз бойымен  жылжуы 
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Қорытынды 

      Бұл тәжірибелік жұмыста бөгеттің жылжуының орнықтылығы 
зерттелді. Зерттеу нәтижесінде байқағаным бөгет пен негізі  
арсасындағы үйкеліс коэффициенті көп болса, сонымен қатар 
бөгеттің массасы ауыр болса, онда бөгет өзінің орнықтылық 
қалпын сақтайды.  

       Бұл зерттеу жұмысы студенттер мен жас ғалымдардың 
«Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясына 
ұсынылды және баяндама жасалды. 


