
3 
 

 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы  

 

 

                             БЕКІТЕМІН 

                                               Оқу –әдістемелік жұмыс 

                                          жөніндегі проректор 

                                                                        _________________  С. В. Коньшин  

                                     "______" ________________2017 ж. 

 

 

 

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ АВТОНОМДЫ 

ЭНЕРГИЯМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 

 

Оқу құралы 

 

 

 

Келісілді:                                                 ӨЖЭ кафедрасы мәжілісінде қаралды 

                                                            және бекітілді  

ОӘБ бастығы                             

___________Мухамеджанова Р.Р.         "____"____2017 ж. хаттама№___  

"_____"______2017 ж.         

 

Сараптама және әдістемелік                   Кафедра меңгерушісі 

қамтамасыз ету бойынша                       ________________ Р.А.Мұсабеков 

ЖУЭК төрағасы 

_____________Курпенов М.А. 

"_____"______2017 ж.                             

 

Редактор                                                 Құрастырған: 

_________________ 

"_____"______2017 ж.                             _______________Г.Р.Бергенжанова                                                                 

 

Стандарттау бойынша маман                  

_________________  

"____"_______2017 ж.                              

  

                                                     

Алматы 2017 

 



4 
 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Р. Бергенжанова  

 

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ АВТОНОМДЫ ЭНЕРГИЯМЕН 

ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
 

Оқу құралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  

АЭжБУ 

2017 



5 
 

 

ӘОЖ  658.26:621.1(075.8) 

КБЖ  31.37-5я38 

          Б44 

Пікір берушілер: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педогогикалық университеті, «Математика» кафедрасының доценті 

 Б.Ж. Жақашбаев  

биология ғылымдарының кандидаты, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педогогикалық университеті, «Математика» кафедрасының 

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы 

А.Б. Кокажаева  

техника ғылымдарының кандидаты, АЭжБУ 

 «Жылу электр қондырғылары» кафедрасының доценті  

   Б.Т. Бахтияр  

Алматы энергетика және байланыс университетінің Ғылыми кеңесі     

басуға ұсынады (21.11.2017ж №4 хаттама). АЭжБУ 2017ж. ведомостік 

әдебиеттер басылымдарын шығарудың тақырыптық жоспары  

бойынша басылады, реті 18. 

 

Бергенжанова Г.Р. 

Б44    Орталықтандырылған және автономды энергиямен жабдықтау 

жүйелері: Оқу құралы (жоғары оқу орындарының «Жылу энергетикасы» 

мамандығы студенттеріне арналған)/ Г.Р.Бергенжанова. -  Алматы: АЭжБУ, 

2017. -   96 б.:  кесте - 4, ил.-44, әдеб.көрсеткіші - 16 атау. 

 

 

 

ISBN  978-601-7889-45-6 

 

Ұсынылып отырған оқу құралында орталықтандырылған және 

автономды энергиямен жабдықтау жүйелері,  жүйелерінің жұмысы және 

негіздері қарастырылған.   

Оқу құралы «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша білім алатын 

студенттерге арналған.  

    

                                                                                         ӘОЖ 658.26:621.1(075.8) 

                                                                              КБЖ 31.37-5я38  

 

 

 

ISBN   978-601-7889-45-6 

                                                                                ©  АЭжБУ, 2017 ж.  

                                                                        Бергенжанова Г.Р., 2017



3 
 

 

 

 

Гулим Рысказыевна Бергенжанова 

 

  

 
 

 

 

 

  

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ АВТОНОМДЫ ЭНЕРГИЯМЕН 

ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
Оқу құралы 

 

  

  

  

  

  

  

Редактор                                                                                Ж.Н. Изтелеуова 

  

 

Басуға __.____.___ қол қойылды 

Таралымы  50  дана. Пішімі  60х84  1/16 

 

 

 

Баспаханалық қағаз № 2 

Есептік-баспа табағы 6,0.№  ___тапсырыс 

Бағасы   3000 тг. 

 

 

 

«АЭжБУ» коммерциялық емес АҚ 

Алматы қ.,  Байтұрсынұлы көшесі, 126 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

  көшірмелі-көбейткіш бюросы 

Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126  



4 
 

 

 

Резюме 

В учебном пособии приведено основные схемы тепловых 
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сетей. В задачу гидравлического расчета входят:  определение диаметра 

трубопроводов; - определение падения давления (напора); определение 

давлений (напоров) в различных точках сети;- увязка всех точек сети при 

статическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых 

давлений и требуемых напоров в сети и абонентских системах.  
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Кіріспе 

 

Адамзаттың барлық іс-әрекеті тікелей энергияның кез келген түрін 

қолданумен байланысты. Жер қойнауының энергетикалық қорын [отын-

энергетикалық ресурстар (қазба отын) – көмір, мұнай және газ] қолдана 

отырып адам өз тіршілігі үшін қажетті  өнеркәсіпті, соның ішінде негізгі 

энергия тасымалдағыштарды (жылулық және электр энергиясы) өндіретін 

қондырғыларды, тасымалдайтын қондырғылар мен машиналарды ойлап 

тапты, ғылым, медицина мен мәдениетті дамытты.  Адамзаттың өмiрi үшiн 

энергия айтарлықтай маңызды қызметтер атқарады. Жылыту, суыту, 

жарықтандыру, тұрмыстық құралдар, көлік сияқты қызметтерге сұраныс 

артуда. Энергия негізгі мұқтаждықтарды қанағаттандырады және 

экономикалық өсу мен әлеуметтік дамудың маңызды бөлігі болып табылады. 

Энергияны өндіру үшiн отын керек - газ, мұнай, көмiр, ядролық энергия және 

тағы басқа біріншілік энергия көздері (күн, жел күшiмен қимылдаушы және 

гидроэнергия). Осы энергияның барлық түрлерiн қандай да бір машиналар 

немесе қондырғылардың көмегімен түрлендіру қажет. Елімізде және бүкіл 

әлемде энергияны тұтыну күн санап артуда.  Тұрғын және қоғамдық 

ғимараттарды жылуландыру үшін өндірілетін органикалық отынның үштен 

бір бөлігі шығындалатыны баршамызға мәлім. Сонымен қатар отынды өндіріп 

алу процесі жаңа кен орындарын игеруге байланысты қымбат. Сондықтан 

отанымызда халық шаруашылығын одан әрі дамыту үшін алдымен отынды 

үнемдеу керек. Қазіргі заманда күнделікті  өмірді электр энергиясыз елестету 

мүмкін емес.  

Ел энергетикасына халық шаруашылығының барлық отын 

энергетикалық жүйесі, сонымен  қатар  басқа энергия тасығыштар мен  

отынды өндіру   және тасымалдау, пайдалану жүйелері, электр энергиясы 

кіреді [1]. Жалпы  энергетика  отын өндіру өнеркәсібінен, электр 

энергетикасынан  және өнеркәсіптік энергетикадан құралады. Энергетиканың 

алғашқы екі құраушысын анық  елестету оңай болса (ол құраушылардың 

қандай нысаналарда қолданылатыны жөнінде), ал өнеркәсіптік энергетика 

жөнінде  толық түсініктер  қалыптасуы  қиынырақ. Өнеркәсіптік энергетика  

халық шаруашылығы салаларының энергетикасы  болып табылады. Халық 

шаруашылығына кіретін салалар және өндірістер арасында үлкен 

айырмашылықтар болғандықтан өнеркәсіптік энергетика ұғымының құрамын  

жинақтау жеткілікті күрделі. Нақты өндіріс үшін өнеркәсіптік энергетика 

астарында өнеркәсіптік өндірістің энергетика шаруашылығын түсіну керек. 

Жылу техникасы деп жылу алу, өзгерту, беру және қолдану әдістерін 

зерттейтін, сонымен қатар жылу және бу генераторларының, жылу 

машиналарының, аппараттардың жұмыс істеу принциптері мен 

құрылыстарының өзгешеліктерін зерттейтін жалпы техникалық пәнді айтады. 
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Қалалар мен ірі қоныстанған мекендер ғимараттарының инженерлік 

жүйелері жылумен қамтамасыз етіледі. Жылумен қамтамасыз ету халық 

шаруашылығының негізгі бір саласы, ол күрделі инженерлік құрылым болып 

саналады. Жылумен қамтамасыз ету жүйесінің жылу көзі ретінде жылу электр 

орталықтары және қазандық жатады, осыған байланысты жылу энергиясын 

өндірудің қиюластырылған және бөлек тәсілдерін айырады. Егер жылумен 

қамтамасыз ету ЖЭО-нан болса, жылу мен электр энергиялары 

қиюластырылған тәсілімен өндіріледі, ал жылумен қамтамасыз ету жүйесі 

орталықтандырылған болып саналады. 

Көптеген қалалар мен тұрғылықты жерлерде орталықтандырылған 

ыстық сумен қамтамасыз етудың игерілуі жаппай тұрғын үй құрылысының 

басталуына сәйкес келеді. Дәл осы уақыттан бастап қосымша жылу 

жүктемесінің қарқынды өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне байланысты 

ыстық сумен қамтамасыз етуге көп көңіл бөлінуде. Қазіргі уақытта тұрғын, 

мәдени және өнеркәсіптік ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз етудің 

үлесіне жылу энергиясының жалпы шығынының 40-60% тиеді, ал жаңа 

құрылыс аудандарында 60%-дан жоғары. 
Жылулық энергия отынды жаққанда немесе күн (немесе т.б.) 

энергиясының бір бөлігін тұтынғанда өндіріледі және су буы, ыстық су 

түрінде беріледі. Жылулық энергия жылу желілері арқылы тұтынушыға 

беріледі. Желідегі ыстық су температурасы әдетте 90-нан 150
о
С дейін, ал 

будың температурасы 150-ден 250
о
С дейін болады. Желідегі бу мен ыстық 

судың қысымы әдетте 16 атмосферадан аспайды. 

Жылулық энергияны қолдану аймақтары: 

- тұрғын, қоғамдық және өндіріс ғимараттарын жылумен жабдықтау 

үшін (жылуландыру, ыстық сумен қамдау, желдету және ауаны баптау);  

- өндірісте жылулық энергия технологиялық процестерді жүзеге асыру 

үшін (кептіру, буландыру, айдау және ректификация, сонымен қатар 

технологиялық қыздыру, жуу, қайнату, булау және т.б.). 

Пәнді оқытудың мақсаты – энергиямен жабдықтаудың 

орталықтандырылған және автономды жүйелерін жобалауда, зерттеуде және 

қолдануда мамандарды дайындау. 

Пәнді оқытудың міндеттері – автономды және орталықтандырылған 

энергиямен жабдықтау жүйесінің, қондырғыларының сипттамасы мен 

құрылымын, пайдалану режимі туралы білімді қалыптастыру; автономды 

және орталықтандырылған энергиямен жабдықтау жүйесін жобалауды 

есептей алу. Энергиямен жабдықтау жүйелері мен энергия 

тасымалдағыштарды таңдау әдістерімен танысу. Жылуландыру, желдетуі, 

ыстық сумен жабдықтау, технологиялық мұқтаждықтарға кететін жылу 

шығынын есептеу әдістері мен жылуландыру сұлбаларын есептеу әдістері 

бойынша дағды қалыптастыру.  

 Оқу құралының мақсаты - болашақ жылуэнергетика мамандарына 

жылумен қамтамасыз ету жүйелері туралы толық мәлімет беру, жылу 
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желілерінің сұлбаларымен таныстыру және есептерін шешудегі тәжірибелік 

білімдерін кеңейту.  
1 Жылулық энергияны өндіруші көздер және олардың қағидалық 

сұлбалары 

 

1.1 Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің топтары 

 

Жылумен қамтамасыз ету жүйесі  жылуды өндіруші жылу көзінен, 

жылуды тасымалдаушы – жылу желілерінен және жылуды қолданушылардан 

тұрады. 

Жылу көзінің жылуды қолданушыларға қарасты орналасу жағдайына 

байланысты жылумен қамтамасыз ету жүйелері екі түрге бөлінеді: 

- орталықтандырылған; 

- орталықтандырылмаған. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйесінде келесідей үш 

процесс орындалады:  жылутасығышты дайындау, тасымалдау және 

пайдалану. 

Жылутасығышты дайындау ЖЭО-ның арнайы жылуды даярлаушы 

қондырғыларында, сонымен қатар қалалық, аудандық, кварталдық немесе 

өнеркәсіптік қазандықтарда іске асады. Жылутасығышты жылу желілері 

арқылы тасымалдайды, ал қолданушылардың жылуды қабылдағыш 

аспаптары арқылы оны пайдаланады.  

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылу көзі 

мен қолданушылардың жылуды қабылдағыштары бөлек-бөлек, көптеген 

жағдайда бір-бірінен өте қашық орналасады, сондықтан жылуды өндіру 

көзінен жылуды қолданушыға жылу желілері тасымалдайды. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелерін орталықтану 

дәрежесіне байланысты төрт топқа бөледі: 

– топтық – бір топ ғимаратты жылумен қамтамасыз етеді; 

– аудандық – (ауданның) бірнеше топ ғимаратын жылумен қамтамасыз 

етеді; 

– қалалық – бірнеше ауданды жылумен қамтамасыз етеді; 

– қала аралық – бірнеше қаланы жылумен қамтамасыз етеді. 

Жылутасығыш түріне сәйкес жылумен қамтамасыз ету жүйелері сулық 

және булық болып екіге бөлінеді. Суды - маусымдық жүктемелерді және 

ыстық сумен қамтамасыз ету жүктемесін (ЫСҚ); буды - өнеркәсіптік 

технологиялық жүктемелерді қанағатандыру үшін қолданады. 

Орталықтандырылмаған жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылу 

көзі мен қолданушылардың жылу қабылдағыштары бір агрегатқа 

біріктірілген, не болмаса бір-біріне жақын орналасқан болады, сондықтан 

жылуды қолданушыға жеткізу үшін аралық буын – жылу желісінің қажеті 

жоқ. 
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Орталықтандырылмаған жылумен қамтамасыз ету жүйелері автономды 

және жергілікті болып екіге бөлінеді. 

Автономды жүйелерде әрбір бөлмені (цех алаңын, пәтерді, комнатаны) 

жылумен қамтамасыз ету жеке жылу көзінен қамтамасыз етіледі. Мұндай 

жүйелерге пештен жылыту және жеке пәтерді жылыту жатады. Жергілікті 

жүйелерде әрбір ғимаратты жылумен қамтамасыз ету жеке жылу көзінен, 

әдетте жергілікті қазандықтан жүзеге асады. 

 Жылуландыру дегеніміз – орталықтан электр энергиясымен бірге 

өндірілген жылумен қамтамасыз ету. Электр энергиясымен бірге жылу электр 

орталығында (ЖЭО) өндірілген жылу, электр қуатынан бөлек су жылытқыш 

қазандықтарында өндірілген жылудан тиімді болады. 

Жылумен орталықтан қамтамасыз ету жүйелер түрін таңдаған кезде 

аймақтың жылу жүктемесін ескеру қажет. Егер, жылулық жүктеме мөлшері 

төмен болса, ЖЭО салу тиімді болмауы мүмкін, сондықтан бұл жүктемені 

қамтамасыз ету үшін су жылытқыш қазандықтар қолданылады. 

Жылуландыру арқылы энергияны тиімді пайдалануының екі қағидасы 

орындалады: ЖЭО жылу мен электр энергиясын қатар өндіру; бір ортадан 

жылумен қамтамасыз ету. 

Жылу мен электр энергия қатар өндіру кезінде, барлық жұмсалған жылу 

мөлшері, жылу мен электр энергия бөлек өндірілген кезіндегіден төмен 

болады, сондықтан жылу және отын шығысы азаяды.  

Жылу электр орталығында жоғары көрсеткішті бу, электр энергиясын 

өндірген соң жылуландыруға жіберіледі, сондықтан электр энергиясын 

өндіруге жұмсалған меншікті жылу мөлшері төмендейді. 

Жылу мен электр энергиясы бөлек өндірілген кезде жылу электр 

станциясында (ЖЭС) жоғары көрсеткішті бу тек электр энергиясын өндіруге 

жұмсалады, ал жылу су жылытқыш қазандықтарында өндіріледі. Сонымен 

отын екі жерден - электр энергияны өндіруге ЖЭС-да және жылуды өндіруіне 

су жылытқыш қазандықтарында жұмсалады. Сондықтан, жылуландыру 

арқылы бір жерден электр энергия мен жылуды өндіру тиімді болады. 

Жылу электр орталықтарының жылу сұлбаларының төрт түрі болады: 

          - турбинадан өткен бу жылуландыру жүйесіне баратын суды жылытады, 

сонымен бу электр қуатын өндіруіне және жылуландыруға жұмсалады, бұл бу 

турбинасы нашар вакуумды ЖЭО;  

- бу турбинасы қарсы қысымды, өндіріске бу жіберетін ЖЭО;  

- бу турбинасы конденсатты, бу алымы арқылы өндіріске бу жіберетін 

ЖЭО;  

- бу турбинасы конденсатты, бу алымы бар, су жылытқыш арқылы 

жылуландыруға ыстық су жіберетін ЖЭО.  

Қазақстан республикасының орталықтандырылған жылумен қамтамасыз 

ету жүйелерінің жылулық жүктемесінің басым бөлігін ЖЭО-да орнатылған 

жылуландырушы турбоагрегаттар қамтамасыз етеді. Турбоагрегаттар электр 
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энергиясын қиыстыра өндіреді, басқаша айтқанда электр энергиясы мен жылу 

бір уақытта бір агрегатта өндіріледі. 

Қазіргі заманауи органикалық отынмен жұмыс жасайтын  ЖЭО-да 

бірлік қуаты (50÷250 МВт) жоғары және аса критикалық (9,0÷13 МПа және 

24 МПа; 555
○
С және 540

○
С) бастапқы параметрлері бар жылуландырушы 

турбиналардың екі түрі орнатылған: 

- Т типті, бу алымдарында қысым (0.07÷0,24 МПа) және ПТ типті, бу 

алымдарында қысым (0,8÷1,6 МПа) болатын конденсаттық турбина; 

- бу алымдарында қысым (0,4÷4,0 МПа) болатын қарсы қысымды Р 

типті турбина. 

1.1-суретте бастапқы параметрлері 13 МПа, 555
○
С, бу алымдары бар 

конденсаттық турбинамен жабдықталған, органикалық отынмен жұмыс 

жасайтын ЖЭО-ның түпкілікті сұлбасы көрсетілген. 

 

 
 

1 – бу қазаны; 2 – турбина; 3 – электр генераторы; 4 – конденсатор; 5, 

6 – жүйелік су қыздырғыштар;   7 – су ысытушы қазан;   8, 9, 12, 14, 20, 21, 

24 – сорғылар;  10 –химиялық су тазалау;  11 – деаэратор; 13 – қосымша су 

реттегіші;  15, 16, 18, 19–коллекторлар; 17 – құбырлар топтамасы; 22 – ТҚҚ; 

23 – деаэратор; 25 –ЖҚҚ; 26 – конденсат жинақтағыш бак;  27 – РСҚ. 

 



10 
 

 

1.1 сурет – ПТ типті турбинасы бар ЖЭО-ның қағидалық сұлбасы 

 

ЖЭО–да ПТ типті конденсаттық турбиналар орнатылған (1.1 сурет). 

ЖЭО-ның жылуды даярлаушы қондырғысының құрамына осы турбина 2 

кіреді. Турбинаның білігіне электр генератор 3 кигізілген. Турбинада  жұмыс 

жасаған буды орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету үшін екі 

бағытта қолданады. Жоғары қысымдағы (шамамен 0,8÷1,6 МПа), турбинада 

жұмыс жасаған бу турбинаның өндірістік бу алымынан шығарылады. Осы бу 

19 коллектор арқылы бу желісіне қолданушыларға жіберіледі және негізінен 

технологиялық мақсаттар үшін қолданылады.  

Турбина істен шығып, тоқтап қалған жағдайда резерв ретінде реттегіш 

салқындатушы қондырғы РСҚ 27 пайдаланылады. Ол буды 1 бу қазанынан 19 

коллектор арқылы қолданушыларға береді. РСҚ-дан өтерде будың көлемі 

ұлғайып (дросселдену құбылысы), қысымы мен температурасы төмендейді. 

Қолданушылардан қайтқан конденсаты ЖЭО-ға 18 коллектор арқылы 

беріледі. Конденсаттың сапасын бақылау үшін оны 26 жинақтағыш бакта 

жинайды, кейіннен конденсатты 21 конденсаттық сорғы және 22 төмен 

қысымды қыздырғыштар (ТҚҚ) арқылы айдап 23 стансалық деаэраторға 

өткізеді. Төменгі қысымды буды (шамамен 0,05÷0,25 МПа) турбинаның 

жылуландырушы бу алымдарынан алады. Оны ЖЭО-да кейіннен жылу 

желісіне айналымда болатын жүйелік суды қыздыру үшін қолданады. Қыс 

мезгілінде ЖЭО-да жүйелік суды даярлау екі немесе үш тізбектей қосылған 

қыздыру сатыларында жүргізіледі. Жүйелік суды қыздыру және деаэрациялау 

(суда еріген О2, СО2 газдарын аластау) үшін атмосфералық деаэратордың 

қосымша суын қолданады. Мұндай сұлбаны әдетте, жүйелік судың мөлшерін 

толықтыруды аса қажет етпейтін, жабық жылумен қамтамасыз ету жүйесінде 

қолданады. Жылу желісінен стансаға қайтарылған салқын су 8 бустерлік 

сорғы және 15 кері коллектор  арқылы конденсатордың 17 құбыршалар 

топтамасына беріледі. Турбинада жұмыс жасаған 4 конденсаторға кіретін 

будың жылуы қыс кезінде желіде салқындаған жүйелік суды алдын-ала 

қыздыру үшін пайдаланылады. Құбыршалар топтамасынан жүйелік су әрі 

қарай тізбектей қосылған 5 және 6 жүйелік су қыздырғыштарға беріледі. 

Қыздырғыштар, турбинаның жоғарғы және төменгі жылуландырушы бу 

алымдарынан келетін, булармен қоректенеді. Осыдан кейін жүйелік су 9 

жүйелік сорғыға барып, оның көмегімен 16 коллектор арқылы тікелей жылу 

желісінің  тура магистралдық құбырына беріледі. Қыс кезінде жүйелік су 

магистралдық құбырға өтпес бұрын 7 шыңдық су ысытушы  қазанына беріліп, 

тағы да бір қыздыру сатысынан өтеді. Жаз айларында жүйелік су тек қана 

қолданушыларды ыстық сумен қамдау үшін қолданылады. Сондықтан 

турбинаның екінші жылуландырушы бу алымынан келген (қысымы 

0,5÷1,5 кгс/см
2
) бумен қыздырылады. Турбинадан 4 конденсаторға берілген 

конденсатты 20 конденсаттық сорғы арқылы 22 ТҚҚ (төменгі қысымды су 

қыздырғыштар) жүйесіне және 23 деаэраторға береді. Деаэрирленген су 
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қоректік су сорғысы 24 арқылы 25 ЖҚҚ (жоғары қысымды су қыздырғыштар) 

жүйесіне өтіп, 1 бу қазанының су үнемдегішіне барады. Сулық жылу желілері 

ысырапталған суды химиялық тазартылған, деаэрирленген сумен (қосымша 

сумен) толықтырады. Осы мақсатта салқын суды су құбырынан 10 химиялық  

тазартуға жібереді, одан кейін су 11 атмосфералық деаэраторға беріледі және 

деаэраторда турбинада жұмыс жасаған бумен қыздырылады. Деаэратордан су 

12 қосымша су сорғысына беріледі және оның көмегімен 13 реттегіш клапан 

арқылы 13 бустерлік сорғының сорушы құбырына жіберіледі. Реттегіш үшін 

импульсті 9 жүйелік су сорғысының қысымдаушы және сорушы клапандарын 

байланыстыратын ұстатқыштағы кез келген бір нүктеден алған дұрыс. 

Ысырапталған су шығыны желіге берілген қосымша су мөлшерінен артып 

кетсе, импульстік нүктедегі қысым азаяды. Сонда 13 реттегіш клапан 

ашылып, желіге баратын қосымша су мөлшері көбейеді. Егер ысырапталған 

су шығыны желіге берілген қосымша су мөлшерінен кем болса, импульстік 

нүктедегі су қысымы артады және 13 клапан сәл жабылып, желіге берілетін 

қосымша су мөлшері азаяды. 

Т турбинасы орнатылған ЖЭО - ның қағидалық сұлбасы 1.2 - суретте 

көрсетілген. 

 
 

1 – бу қазаны; 2 – турбина; 3 – электр генераторы; 4 – конденсатор; 5, 

6 – жүйелік су қыздырғыштар;   7 – су ысытушы қазан;   8, 9, 12, 14, 20, 21, 

24 – сорғылар;  10 –химиялық су тазалау;  11 – деаэратор; 13 – қосымша су 

реттегіші;  15, 16, 18, 19 –коллекторлар; 17 – құбырлар топтамасы; 22 –

 ТҚҚ; 23 – деаэратор; 25 –ЖҚҚ. 
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1.2 сурет – Т типті турбинасы бар  ЖЭО-ның қағидалық 

сұлбасы 

Бұнда жылуды даярлаушы қондырғылар қосымша судың вакуумдық 

деаэраторларымен жабдықталған. Мұндай қондырғылар әдетте қосымша суды 

көп шығындайтын көбіне ашық жылумен қамдау жүйесінде қолданылады. 

Бұнда салқын құбырдан алынған және желіге қосылатын шикі суды алдын-ала 

дайындайды. Алдымен  осы суды конденсаторға берілген бумен 17 

құбыршалар топтамасында 30 ÷ 35°С-қа дейін қыздырады. Кейіннен су 

химиялық тазалаудан өткесін 14 сорғының көмегімен 11 вакуумдық 

деаэраторға жібереді. Деаэраторда бұл суды басқа, температурасы жоғары  су 

қыздырады. Қыздырушы суды, 9 жүйелік сорғыдан кейін орналасқан, 

тегеуріндік құбырдан алады. Деаэраторда тазартылған суды 12 қосымша су 

сорғысы оның 11 багынан тартып алып, ыстық су аккумуляторына береді 

немесе қосымша су реттегіші арқылы 8 бустерлік сорғының сорушы 

құбырына береді. 

Егер жаңа құрылған ауданда ірі кәсіпорындарды пайдалануға қосу 

графигі ЖЭО-ны және магистралды жылу желін іске қосу сызбасынан озық 

болса, су ысытушы қазандықты орнатады (1.3 сурет).  

 
1- сужылытқыш қазан; 2 - химиялық су тазарту; 3 - толтырғыш судың 

деаэраторы; 4 - толтырғыш сорғышы; 5 - желілік сорғышы; 6 - шикі судың 

сорғышы; 7 - рециркуляциалық сорғыш; 8 - деаратор буының 

салқындатқышы; 9 - су ағынды эжектор; 10 - газ бөліну багі; 11 - эжекторлық 

сорғыш; 12 - ыстық судың бак аккумуляторы; 13 - қысым реттегіш. 
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1.3 сурет – Аудандық қазандықтың қағидалық сұлбасы 

ЖЭО мен магистралдық  жылу желілері іске қосылған уақыттан бастап 

бұл қазандық резервтік не болмаса шыңдық жылу көзі ретінде қала береді.  

Аудандық қазандықтардың (АҚ) жылу қуаты 175-235 МВт 

құрайды. Осындай жылу жүктемелердің концентрациясы үлкен 

агрегатты, қазіргі уақыттағы техникалық жабдықталған қазандарды 

пайдалануды қажет етеді, олар отынды қолдануда жоғары пайдалы 

әсер коэффициентін қамтамасыз етеді. 
 

1.2 Жылуландырудың энергетикалық тиімділігін анықтау 

 

ЖЭО орнатылатын жылуландырулық бу турбиналарының өндіретін 

электр энергиясы жылуландыру арқылы және конденсатты  өндіруге бөлінеді.  

Сондықтан, толық өндірілетін электр энергиясының мөлшері, келесі 

формуламен табылады: 

 

Э = Эт + Эт.к,                                                    (1.1) 

 

мұнда Эт – жылуландыру арқылы өндірілген электр энергиясы;  

Эт.к – конденсатты түрмен өндірілген электр энергиясы. 

ЖЭО  жылуландыру арқылы өндірілген электр энергиясының мөлшері 

келесі формуламен табылады: 

 

                                    Эт = эт·Qт,                                                          (1.2) 

 

 мұнда эт –жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшері;  

Qт – сыртқы жылу тұтынушыларға жіберілген жылу мөлшері. 

Жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия мөлшерін 

Карно циклы арқылы табуға болады: 

  

эт =
Тв−Тн

Тн
=

Тв

Тн
− 1,                                          (1.3) 

 

 мұнда  Тв  және Тн – жылудың кірісі мен шығысының температурасы, К. 

Егер жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергияның 

мөлшерін, өндірілген электр энергиясын кВт·сағ, ал жылуды ГДж әлде Гкал 

деп алсақ,  (1.3) формуласын келесі түрде жазуға болады: 

 

 эт = 278 ∙ (
Тв

Тн
− 1), кВт·сағ/ГДж;                         (1.4) 

не болмаса 
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        эт = 1163 ∙ (
Тв

Тн
− 1),кВт·сағ/Гкал.                         (1.5) 

Негізінде  1 ГДж = 1/ 4,187 Гкал = 278 кВт·сағ, сондықтан (1.4) – (1.5) 

формулалар бір-біріне тең болады, яғни 278 кВт·сағ/ГДж = 1163 кВт·сағ/Гкал 

= 1 ГДж/ГДж. Жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергиясының мөлшері циклдағы жылудың кіріс температурасы Тв өскенде, 

ал жылудың шығыс температурасы Тн төмендегенде өседі. Жылудың шығыс 

температурасын төмендету үшін екі немесе үш рет жылыту пайдаланылады. 

Бұл кезде жылудың бір бөлігі төмен температурасымен Тн беріледі, сондықтан 

меншікті жылуландыру арқылы өндірілген электр энергиясының мөлшері 

азаяды. 

Қазіргі бу турбиналы ЖЭО-да регенеративті су жылыту жүйесі 

қолданылады, бұл ішкі жылуландыру болып саналады. Сондықтан, электр 

энергиясы сыртқы және ішкі жылуландыру арқылы өндіріледі. Қуаты жоғары 

ЖЭО-да ішкі жылуландыру арқылы өндірілетін электр энергиясының мөлшері 

15 – 20 %  дейін жетеді. Жылу электр орталығындағы жылуландыру арқылы 

өндірілген толық меншікті электр энергиясының мөлшерін келесі формуламен 

өрнектеуге болады: 

  

                  эт = эо + эв.т = эо·(1 + ет),                             (1.6) 

 

 мұнда эо – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергиясының мөлшері;  

эв.т – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшері;  

ет = эв.т /эо – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр энергиясының 

келтірілген мөлшері. 

ЖЭО-ның барлық ішкі шығындарын ескерген кездегі сыртқы 

жылуландыру арқылы өндірілген нақты меншікті электр энергиясының 

мөлшері:  

          эо = Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т),                                         (1.7) 

 

егер эо  мөлшерін  кВт·сағ/ГДж  немесе  кВт·сағ/Гкал  алсақ: 

  

                            эо = 278·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т);                                    (1.8) 

  

                              эо = 1163·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т),                                  (1.9) 

 

мұнда Нт – будың турбинаға кірісінен жылуландыруға жіберілуіне 

дейінгі изоэнтропты жылу құламасы;  

ηоі – турбинаның ішкі келтірілген пайдалы эсер коэффициенті (ПӘК);  

ηэм – электрмеханикалық ПӘК;  

іт – жылуландыруға алынған бу энтальпиясы, іт = іо – Нт·ηоі ;  
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іо – турбинаның кірісіндегі бу энтальпиясы;  

ік.т – жылуландыруға алынған бу конденсатының энтальпиясы. 

Регенеративті жылытқышқа жылуландыру жылытқыштан шыққан 

конденсат кіріп, tк.т (Tк.т) температурасынан tп.в (Tп.в) температурасына дейін  

жылытылады. Бұл температуралар, жылуландыру және регенерацияға 

алынған булардың қанығу (қайнау) температураларына тең. 

Жоғарыда келтірілген қарапайым жылулық сұлба бойынша ішкі 

жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергиясының мөлшері: 

  

эв.т =
Нр∙𝜂𝑜𝑖∙𝜂эм

(𝑖т−𝑖к.т)
∙

(𝑖п.в−𝑖к.т)

(𝑖р−𝑖п.в)
,                                         (1.10) 

 

мұнда  Нр – турбинадан регенеративті жылытқышқа алынатын будың 

адиабатты жылуқұламасы;  

ір – регенеративті жылытқышқа алынатын будың энтальпиясы (ір = іо - 

Нр·ηоі). 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген келтірілген меншікті электр 

энергиясының мөлшерін (1.9) және (1.10) теңдеулерін бірге шығарып 

табамыз: 

 

ев.т =
Нр

Нт
∙

(𝑖п.в−𝑖к.т)

(𝑖р−𝑖п.в)
.                                 (1.11) 

 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген келтірілген меншікті электр 

энергиясының мөлшері қыздырылған бу көрсеткіштері мен қоректік судың 

температурасы өскен сайын, ал жылуландыруға арналған будың қысымы 

төмендеген сайын өседі. Жылу электр орталығындағы электр энергиясын 

өндіруге жұмсалған отын шығысы: 

  

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к,                                             (1.12) 

 

мұнда   b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы;  

b
э
т.к – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы. 

Сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы:    

                 b
э
т = 1/(ηбг·ηэм),                                                  (1.13) 

 

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК-і. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы: 

                b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт),                                         (1.14) 



16 
 

 

 

мұнда   η
р

іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын 

өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті: 

 

𝜂𝑖Т
р

= 𝜂𝑖Т ∙
1+ет.к

1+ет.к∙𝜂𝑖Т
.                                          (1.15) 

 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерациясыз электр қуатын өндіруінің ішкі 

абсолютты ПӘК-ті:      

                                     ηіт  = Нт.к·ηоі /(іо – іт.к).                                        (1.16) 

 

Конденсатты өндірілген келтірілген меншікті электр энергия мөлшері: 

  

                            ет.к =
Нр

Нт.к
∙

(𝑖п.в−𝑖к.т)

(𝑖р−𝑖п.в)
.                                         (1.17) 

 

Жылу өндіруге жұмсалған отын мөлшері: 

  

                             Вт.т = b
т
т·Q,                                            (1.18) 

 

мұнда  b
т
т – жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы: 

  

                            b
т
т = 1/ηбг.                                          (1.19)  

 

Жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысын  кг/ГДж  немесе 

кг/Гкал мен көрсету үшін 0,029 ГДж/кг немесе 0,007 Гкал/кг  бөлу қажет, 

сонда: 

  

                            b
т
т = 34,1/ηбг,                                         (1.20) 

немесе  

                           b
т
т = 143/ηбг.                                          (1.21) 

 

2 Жылулық жүктемелер 

 

2.1 Жылумен қамдау жүйелерінің түрлері 

 

Кез келген жылумен қамдау жүйесінің негізгі міндеті – тұтынушыларды 

қажетті мөлшерде сапалы жылумен қамтамасыз ету. Тұтынушы мен жылу 

көзінің орналасуына байланысты жылумен қамдау жүйесі 

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған (кейде автономды деп те 

айтады) болып екіге бөлінеді. Орталықтандырылмаған жүйеде жылу көзі мен 
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тұтынушылардағы жылу қабылдағыштар бір қондырғыда бірге орналасуы 

мүмкін немесе бір-біріне өте жақын орналасуы мүмкін. Бұнда жылу көзінен 

жылуқабылдағышқа берілетін жылу аралық түйіндерсіз, яғни жылулық 

желілерсіз жүзеге асады. Орталықтандырылмаған жылу көзінің түрлері 2.1 

суретте келтірілген. 

 

 
 

2.1 сурет - Орталықтандырылмаған жылу көзінің түрлері 

 

Дербес жылумен қамдау жүйесінде ғимаратқа (цехтің бір бөлігі, 

бөлмелер, пәтерлер) жеке көзден жылу беріледі. Бұндай жүйелерге пештен 

жылуландыру және пәтер аралық жылуландыру жатады. Жергілікті жылумен 

қамдау жүйесінде әрбір ғимаратқа жылу жеке жылуландыру көзінен беріледі, 

әдетте жергілікті немесе дербес қазандықтардан. Бұндай жүйеге көбінесе 

ғимаратты орталықтан жылуландыру жатады. Орталықтандырылған жылумен 

қамдау жүйесінде жылу көзі мен тұтынушылардағы жылуқабылдағыштар 

көбінесе едәуір үлкен ара қашықтықта жеке-жеке орналасады, сондықтан 

жылу жылу көзінен тұтынушыға жылулық желілер арқылы беріледі. 

Орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесі үш сатылы тізбекті 

процестен тұрады: 

- жылутасымалдағышты дайындау; 

- жылутасымалдағышты тарату; 

- жылутасымалдағышты қолдану. 

Жылутасымалдағышты дайындау ЖЭО-да арнайы жылу дайындаушы 

қондырғыларда және қалалық, аудандық, топтық (кварталдық) немесе 

өнеркәсіптік қазандықтарда жүзеге асады.  Жылутасымалдағыш жылу 

желілері бойынша тасымалданып таратылады. Жылутасымалдағыш 

тұтынушылардың жылуқабылдағыштарында пайдаланылады. 

Орталықтандырылған жылу көзінің түрлері 2.2 суретте келтірілген. 
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2.2 сурет - Орталықтандырылған жылу көзінің түрлері 

Төрт топқа бөлінген орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесінің 

сипаттамалары: 

- топтық – бір топқа ғимаратқа жылу бір көзден беріледі; 

- аудандық – бір жылу көзі арқылы бірнеше топты ғимараттарды 

(ауданды) жылумен қамдайды; 

- қалалық – бірнеше аудандарды бір жылу көзі арқылы жылумен 

қамдайды; 

- қала аралық – бірнеше қалаларды бір жылу көзі арқылы жылумен 

қамдайды. 

Жылулық жүктемелер қолдану сипатына байланысты маусымдық және 

жыл бойылық болып екіге бөлінеді. Жылуды тасымалдау үшін әдетте екі 

жылутасымалдағыш қолданылады: су және су буы. Яғни, дағдыдағыдай 

маусымдық жүктемені және ыстық сумен қамдау жүктемесін қанағаттандыру 

үшін жылутасымалдағыш ретінде су, өнеркәсіптік технологиялық жүктеме 

үшін бу қолданылады. Ондаған, жүздеген километр (100-150 км көп) 

қашықтыққа жылу беру үшін химиялық байланысқан күйдегі жылуды 

тасымалдау жүйесі қолданылуы мүмкін. 

Жылутасығыш түріне сәйкес жылумен қамдау жүйелері сулық және 

булық болып бөлінеді. Суды - маусымдық жүктемелерді және ыстық сумен 

қамдау жүктемесін (ЫСҚ); буды - өнеркәсіптік технологиялық жүктемелерді 

қанағатандыру үшін қолданады. Себебі, бумен салыстырғанда судың 

жылутасымалдағыш ретінде біраз  артықшылықтарының болуында: жылулық 

жүктемені орталықты сапалы реттеу мүмкіндігі, тасымалданғанда жылу 

шығынының төмен болуы және өте алыс ара қашықтыққа тасымалдауға 

болатындығы, қыздыратын бу конденсатының ысырапталмауы, ЖЭО-да 

энергияны қиыстырып өндірудің жоғарылығы, сонымен қатар судың 

жылусиымдылығы жоғары. 

Суды жылутасымалдағыш ретінде пайдалану құбыр диаметрін 

кішірейтуге және желінің бастапқы құнын арзандатуға, жергілікті жылыту 

жүйелерінде температураны санитарлық-гигиеналық талаптарға сай (95
0
С) 

деңгейде ұстауға мүмкіндік береді. Бірақ, суды жылутасымалдағыш ретінде 

қолданғанда кемшілігі бар – суды құбыр ішімен айдауға көп энергия 

жұмсалады. 

Буды жылутасымалдағыш ретінде пайдаланғанда оны тікелей 

технологиялық қондырғыларда қолдануға болады, тасымалдауға электр 

энергиясы жұмсалмайды.  Бірақ, буды 10 км-ден аз ара қашықтыққа ғана 

тасымалдауға болады, сонымен қатар бу құбырларынан қоршаған ортаға 

бөлінетін жылу шығыны көп болады.  Сол себептен бумен жылу беру, әдетте 

өндірістің технологиялық мұқтаждығы үшін жүзеге асады. 
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2.2 Жылуды қолданушылар 

 

Орталықтанған жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылуды 

қолданушыларға жатады: 

1) Ғимараттардың жылу қолданушы санитарлы-техникалық жүйелері 

(жылыту, желдету, ауаны баптау, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелері). 

2) Жылулық өнеркәсіптік аппараттар және құрылғылар (газдық, сұйық 

және қатты заттарды қыздырғыштар, буландырушы және ректификациялаушы 

аппараттар, кептіргіштер, химиялық өндіріс реакторлары). Олар үшін 

технологиялық процестерде нашар қызған буды (p = 0,3÷0,8 МПа және одан 

жоғары)  немесе қаныққан буды немесе ыстық суды (t = 150 
○
С) қолданады. 

3) Қозғауды турбинадан немесе бу машинасынан алатын күштік 

технологиялық аппараттар (бу балғалары және престері, бу сорғылары, газ 

сығымдаушы компрессорлар және т.б.) жылу тасығыш ретінде қаныққан 

немесе аса қызған буды қолданады (t = 250÷280 
○
C;  р = 0,8÷1,2 МПа). 

Бір жылдың ішінде жылуды тұтыну режимі бойынша тұтынушыларды 

екі топқа бөледі: 

- маусымдық тұтынушылар, жылуды жылдың тек суық маусымында 

қажет етеді, бұнда жылу шығыны негізінен сыртқы ауа температурасына 

тәуелді болады; 

- жыл бойылық тұтынушылар, жылуды жыл бойы қажет етеді, бұнда 

жылу шығыны кейбір кезде сыртқы ауа температурасына тәуелді болады. 

Бірінші топқа жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелері жатады, ал 

екінші топқа ыстық сумен қамдау (ЫСҚ) жүйелері және технологиялық 

агрегаттар жатады. Егер ауаны баптау жүйесі үшін жылдың жылы 

маусымында жасанды суық қолданылса және ол абсорбциялық немесе 

эжекторлық әдістер арқылы негізінен жылулық энергияны қолданса, онда 

бұндай жүйелер екінші топқа жатады. 

Жылыту, желдету және ауаны баптау, ыстық сумен қамдау (ЫСҚ) 

жүйелерінің міндеті -  ғимараттың ішіндегі ауаның санитарлық-гигиеналық 

нормалар талап ететін параметрлерін (метеорологиялық жағдайларын) 

қалыптастыру. 

Орталықтанған жылумен қамдау жүйесінен алынған жылуды 

қолданушылар осы жүйенің абоненттері деп аталады, ал абоненттер арқылы 

шығындалған жылу — жылу көзінің жылулық жүктемесі деп аталады. 

Жылу тұтынудың әр келкілігіне байланысты абоненттерді үшке бөледі: 

тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өндірістік ғимараттар. Соңғы топқа 

ауылшаруашылық өндірістік ғимараттар мен кешендерді жатқызады. 

Тұрғын үйлер мен көптеген қоғамдық үйлер үшін маусымдық және жыл 

бойылық жылу шығындары сипатты. Тұрғын үйлерде арнайы желдету 

жүйесін орнатпайды, таза ауа терезелер арқылы ішке кіреді, ал ол 

жылуландыру жүйесінен келген жылу арқылы жылытылады. 
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Өндірістік ғимараттар үшін жылу тұтынудың барлық түрі қолданылады. 

Кейбір қоғамдық-коммуналды кәсіпорындарды, яғни монша, кір жуу 

орындары және т.б. жылу тұтыну сипатына байланысты өндірістік 

объектілерге жатқызады. 

Тұрғын және қоғамдық үйлердің жылыту жүйелерінде негізгі 

жылутасығыш ретінде, жылытқыш приборға кірердегі ең жоғары 

температурасы  tг = 105÷95
○
С болатын ыстық су қолданылады. Бала 

бақшалары мен ауруханалар үшін ыстық судың температурасы tг = 85
○
С. 

Өндірістік ғимараттардың басым бөлігі мен баспалдақ алаңдары үшін 

tг = 150
○
С. Тұрғын және қоғамдық үйлер үшін санитарлық нормалар бойынша 

жылытқыш прибор бетінің температурасы 95
○
С (tо.п ≤ 95

○
С) жоғары болмауы 

қажет.  Егер жылумен қамдау жүйесінде жылутасығыш ретінде буды қолданса 

(мысалы, өндірістік бөлмелерді жылыту үшін), оның температурасы 130
○
С 

жоғары болмауы қажет. 

Егер жылыту жүйелерінің жылытушы элементтері немесе тік құбыры 

(сәуле шашыратушы тақталармен жылыту) ғимараттың құрылымына 

кірістірілген болса, тұрғын үйдің жылынатын едендік бетінің орташа 

температурасы – 24
○
С, өндірістік ғимараттың едені үшін   – 26

○
С, бөлменің 

биіктігі 2,5÷2,8 м болса, төбе бетінің орташа температурасы – 28
○
С аспауы 

керек. Ыстық сумен қамдау жүйесіндегі судың температурасы 60÷70
○
С  

аралығында болуы тиіс. Жүйелік судың тура беруші құбырдағы t1 

температурасын 130
○
С немесе 150

○
С қабылдайды.  Технологиялық процестер 

үшін қысымы 0,3÷0,8 МПа қаныққан немесе нашар қызған буды немесе 

температурасы 150 
○
С суды қолданады. 

Ауаны баптауды келесі мәселелерді шешу үшін қолданады: 

- ауаны желдету жүйесі метеорологиялық жағдайлар мен бөлмедегі 

ауаның тазалығы тағайындайтын нормаларға жауап бере алмаса; 

- технологиялық талаптарға жауап беретін метео жағдайды туғызу және 

ұстау. 

Жылыту, желдету, ауаны баптау жүйелері бөлмелерде санитарлық-

гигиеналық нормалар талап ететін метеорологиялық жағдайлар туғызуы 

қажет. Сондықтан тұтас жылды екі периодқа (салқын (суық) және жылы) 

бөледі. Салқын периодта тұрғын үй бөлмесінің ішінде температура 

tішкі = 18÷22 
○
С (20÷22

○
С), ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ауа  = 65%  

(45÷30 %) және ауаның қозғалыс жылдамдығы 0,3 м/с (0,1÷0,15 м/с)   аспауы 

қажет, жақшада оның тиімді, рұқсат етілген мәндері көрсетілген. 

Жылы периодта бөлменің ішіндегі температураны сыртқы ауаның 

есептелген температурасынан (күндіз сағат 13-те  ең ыстық айдың орташа 

температурасы)  тек қана  3
○
С  жоғары болатын етіп, ауаның салыстырмалы 

ылғалдығы ауа  = 65% аспауын, қозғалыс жылдамдығы 0,5 м/с аспауын 

қадағалап отырады. Өндірістік бөлмелерде комфорттық жағдай шарттары осы 

айтылған шарттарға жуық. 
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Жылыту маусымы күз айларында орташа тәуліктік температура +8
0
С 

тең немесе одан кем болған жағдайда басталады және көктемде орташа 

тәуліктік температура +8
0
С тең немесе одан үлкен болған жағдайда аяқталады. 

Бөлменің ішінде приборлардан, адамдардан, күн түсуінен, ал өндірістік 

ғимараттарда технологиялық қондырғылардан жылу бөлінеді. Мұның өзі 

жылыту маусымының ұзақтығын азайтады. Осы факторларды ескере отырып, 

тұрғын және қоғамдық ғимараттың жылынатын бөлмелеріндегі ішкі ауаның 

температурасы + 18 
○
С деп қабылданады, ал жылыту жүйелерін жобалау үшін 

соңғы 50 – жылдық периодтың сегіз қыстарында кездескен ең суық бес күндер 

бойынша алынған орташа температураны есептік температура tсыртқы
е
  деп 

ұйғарады. 

Желдету арқылы бөлмеден жылы ауа (зиянды қоспаларға толы) 

шығарылады, ал оның орнына сыртқы ортадан таза жылытылған ауа беріледі. 

Сонда сыртқы ауаны, бөлменің есептелген ішкі tішкі температурасына дейін 

қыздыруға шығындалатын Qжел жылуды желдету жылуы деп атайды. 

Максималдық желдету жүктемесін есептеу үшін жылыту маусымының жалпы 

ұзақтығының 15 % құрайтын сыртқы температуралардың орташа мәнін 

қабылдайды. Желдетудің есептік сыртқы температурасы tсырт.жел. деп 

белгіленеді. Ерекше жағдайларда, өндірістік цехта зиянды ластанған ауа 

мөлшері басым болса, желдету жүктемесін есептерде tсырт.жел= tсырт.е деп 

қабылдайды. 

  

2.3 Жылуды қолдану. Негізгі есептеуші кейіптемелер 

 

Жылумен жабдықтау жүйелерінде жылуды қолданушылар болып 

саналады: 

1) Жылыту, желдету және ауаны баптау, ыстық сумен қамдау жүйелері. 

2)  Жылулық өнеркәсіптік аппараттар және құрылғылар (газдық, сұйық 

және қатты заттарды қыздырғыштар, буландырушы және ректификациялаушы 

аппараттар, кептіргіштер, химиялық өндіріс реакторлары). олар үшін 

технологиялық процесстерде нашар қызған буды (p = 0,3÷0,8 МПа және одан 

жоғары)  немесе қаныққан буды немесе ыстық суды (t = 150 
○
С) қолданады. 

3) Қозғауды турбинадан немесе бу машинасынан алатын күштік 

технологиялық аппараттар ( бу балғалары және престері, бу сорғылары, газ 

сығымдаушы компрессорлар және т.б.) жылу тасығыш ретінде қаныққан 

немесе аса қызған буды қолданады (t = 250÷280 
○
C;  р = 0,8÷1,2 МПа).  

 

2.3.1 Маусымдық жылулық жүктеме. 

Жылулық жүктемелердің есептік кейіптемелері. 

1. Жылыту. 

Жылыту үшін жылулық жүктеме Qжылыту келесі кейіптемеден 

анықталады: 
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                                 Qжылыту = Qт + Qи – Qішкі жылу бөліну ,                          (2.1) 

 

мұнда Qт – бөлменің сыртқы қоршауларының жылуды жоғалтуы; 

Qи – инфильтрация салдарынан жылудың жоғалуы; 

Qішкі жылу бөліну – ішкі жылу бөлінулер. 

а) жылуөту салдарынан жылуды жоғалту: 

 

                                           Qт = )( сырткы

1

е

iшшкi

N

i

ii ttFК 


 ,                         (2.2) 

 

мұнда К – қоршаудан жылуөту еселеуіші, Вт/(м
2
∙К); 

F – қоршаудың ауданы, м
2
; 

  – есептелген температуралар құламасына түзету енгізуші еселеуіш 

(ғимараттың жоғарғы және төменгі қабатының қоршаулары үшін енгізілген); 

tішкі,  t
е
сыртқы – ішкі және сыртқы температураның есептелген мәндері. 

Ғимараттың төбесі үшін  1 0,75÷0,9, жертөлесі үшін  2 0,5÷0,7. 

Жуық есептеулер үшін (іріленген көрсеткіштер бойынша) келесі 

кейіптемеден қолданады: 

 

                                               Qт = q0 V (tішкі – tсыртқы),                            (2.3) 

 

мұнда q0 – ғимараттың меншікті жылулық сипаттамасы 

(ғимараттың меншікті жылу жоғалтуы), Вт/(м
3
·

○
С); 

V – ғимараттың сыртқы өлшемдері арқылы анықталған көлемі, м
3
. 

q0 – жуықталған кейіптеме бойынша есептейді не болмаса анықтамалық 

мәліметтерден алады. 

1958 жылға дейін және одан кейін салынған тұрғын немесе қоғамдық 

үйлер көлемі V > 3000 м
3
 болса, температуралар құламасы Δt =tішкі-

t
е
сыртқы = 48 ºС, болса 

 

                                                  q0 = а/
n V ,                                                (2.4) 

 

мұнда  а = 1,85 Вт/(м
3
·

○
С);  n = 6;  а = 1,52 Вт/(м

3
·

○
С),  n = 8. 

Сыртқы қоршауларының жақсы жылулық қорғанысы бар, 2000 жылдан 

кейін салынған үйлер үшін q0  (2.5) кейіптемеден анықталады. 

Егер  t  ≠ 48 
○
С  (t

е
сыртқы  ≠ − 30

○
С) болса,   qжылыту  есептеу үшін βt  

еселеуішін енгізеді: βt = 1,2 егер t
е
сыртқы ≥ – 10

○
С; βt = 1,1 егер t

е
сыртқы= – 20

○
С; 

βt = 0,9 егер   t
е
сыртқы< – 40 

○
С. 

βt  еселеуішін келесі кейіптемеден анықтайды   βt=0,54 – 22/(tішкі-tсыртқы). 

Сонда qжылытуt = qжылыту∙βt = qжылыту (0,54 – 22//(tішкі-tсыртқы). 

Жалпы жағдайда qжылыту Н. С. Ермолаевтың жуықталған кейіптемесі 

бойынша анықтайды 
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 )(
1

)( еден2тобе1

гимарат

кабыргатерезекабырга КК
Н

КККq
S

P
жылыту  ,        (2.5) 

 

мұнда   
кабырга

терезе

F

F
  – әйнектермен қамту еселеуіші; 

S – ғимараттың жоспарынан анықталған аудан, м
2
; 

гимаратH  – ғимараттың биіктігі, м; 

Р – ғимараттың жобасынан сыртқы өлшемдері бойынша анықталған  

периметрі. 

Мұнда  q0,  ∆t0 = [18 – (–30 
○
С)] = 48

○
С – үшін есептелген; 

б) инфильтрация салдарынан жылудың жоғалуы: 

 

                                         Qи = 0,28 )( сырткыішкіауа

1

ttcG
N

i

i 


k
*
,                          (2.6) 

 

мұнда  Gi –  инфильтрация салдарынан  i - інші қоршау арқылы өткен 

ауа мөлшері, кг/сағ; 

ауаc  − ауаның меншікті массалық жылу сыйымдылығы; 

ауаc  = 1 кДж/(кг∙
○
С); 

N – қоршаулар саны; 

k
*
 – қоршау арқылы өтерде ауаның жылынуын ескеруші еселеуіш; 

k
*
 = 0,7 – үш түпті панельдер мен терезелердің түйісетін тұстарын 

ескеруші еселеуіш; 

k
*
 = 0,8 – әр түпті панельдер мен терезелердің түйісетін тұстарын 

ескеруші еселеуіш; 

Есептеулерді ықшамдау үшін инфильтрация еселеуішін    енгізеді: 

 

      2

сырткы

ішкі

сырткы

сырткыішкі

сырткыішкіауа сырткы

т

и 12
гимарат)(

)(



 




















Т

Т

ttq

ttсF

Q

Q
Нgb

жылыту

,  (2.7) 

 

мұнда  b – инфильтрация тұрақтысы, с/м, (тәжірибеден анықтаған); 

гимаратН  – ғимараттың биіктігі; 

b = 0,035+0,04 – өнеркәсіптік ғимараттар;  b = 0,008÷0,01 – екі түпті 

әйнектелген тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін; 

g – еркін түсу үдеуі, м/с
2
;   

Тсыртқы,  Тішкі – сыртқы және ішкі ауаның  абсолюттік температурасы,  К;  

сырткы  – желдің жылдамдығы, м/с. 

Сонымен сыртқы қоршаулар мен инфильтрация салдарынан  жылуды 

жоғалту: 
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                               )1(е

жылыту Q  qжылыту V (tішкі – t
е
сыртқы).                     (2.8) 

 

Сыртқы орта температурасының ілездік мәні үшін  tн: 

  

             Qжылыту = (1+ ) qжылыту V (tішкі – tсыртқы).                  (2.9) 

 

Екі теңдеуді (3.8) және (3.9) салыстырудан, жылытуға кететін нақты 

жылу мөлшері ∆t = (tішкі – tсыртқы) температуралар құламасына тура 

пропорционал болатыны көрінеді: 

 

 Qжылыту = 
е

жылытуQ (tішкі – tсыртқы)/(tішкі – tсыртқы5);                       (2.10) 

 

в) ішкі жылу бөлінулер. 

Жалпы жағдайда 

 

Qішкі жылу бөліну = Qадам + Qқондырғы + Qэлектр + Qмат + Qкүн.рад. + Qтехн.проц. 

 

Тұрғын пәтерлерде тұрмыстық жылу бөлінулерді  Qбыт, Вт, келесі 

кейіптемеден анықтайды: 

 

                      
тургын

болінужылу  ішкіQ  = Qтұрмыстық = 21 Fпл.                                   (2.11) 

2. Желдету. 

Желдетуге шығындалатын жылу мөлшерін жергілікті желдету жүйесінің 

жобасынан немесе ғимараттың типтік жобасынан қабылдайды, ал нақты 

жұмыс жасайтын қондырғылар үшін олардың пайдаланымдық мәліметтерінен 

қабылдайды. 

Желдетуге шығындалған жылу мөлшері Qжел, Вт, тең: 

 

                                   Qжел = m Vжел сауа (tішкі қыздған– tсыртқы),                   (2.12) 

 

мұнда  m – ауаны алмастыру саны, 1/с немесе 1/сағ; 

Vжел – желденетін ғимарат көлемі, м
3
; 

сауа – ауаның көлемдік жылу сыйымдылығы,  св = 1260 Дж/(м
3
∙К); 

tішкі қызған – бөлмеге жылытылып берілген ауаның температурасы, 
○
С; 

tсыртқы – сыртқы ортаның температурасы, 
○
С. 

Ыңғайлы болу үшін  (3.13) кейіптемесін келесідей түрлендіреді: 

 

                                     ),( сырткыішкісырткы желжел

е

жел ttVqQ                               (2.13) 

 

мұнда   qжел – меншікті желдетулік жылу шығыны , Вт/м
3
∙
○
С; 

Vжел сыртқы – желденетін ғимараттың сыртқы көлемі, м
3
. 
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Қоғамдық үйлерді желдетуге шығындалған жылу туралы мәліметтер 

болмаған жағдайда оны келесі кейіптемеден анықтайды: 

 

                                        Qжел = тургынжылытукогамжылыту жел FqКК 
,                  (2.14) 

 

мұнда   Кжел – қоғамдық ғимараттарды желдетуге шығындалған жылуды 

ескеруші еселеуіш.  Кв = 0,4; 

Кжылыту қоғам – қоғамдық ғимараттарды жылытуға шығындалған жылуды 

ескеруші еселеуіш.  Кжылыту қоғам    0,25; 


жылытуq  – 1 м
2  

тұрғын ауданды жылытуға қажет максималдық жылу 

мөлшерін анықтайтын іріленген көрсеткіш, Вт/м
2
; 

тургынF  – тұрғын аймақтың ауданы , м
2
. 

Жылыту жүйесін жобалау үшін алынған сыртқы орта температурасына 

байланысты  


жылытуq  келесі мәндерін  (2.1 кесте) қабылдайды. 

 

2.1 к е с т е - Қоғамдық ғимараттар үшін  


0
q  мәндері 

t
е
сыртқы, 

○
С – 10 – 20 – 30 – 40 



жылытуq , Вт/м
2 128 151 174 186 

 

2.3.2 Жыл бойылық жылулық жүктеме. 

Ыстық сумен қамдау. 

1. Апта бойынша  орташа жылу шығыны ор.апта

ЫСQ , Вт.  Жеке қоғамдық, 

тұрғын немесе өнеркәсіптік ғимаратты тұрмыстық ыстық сумен қамдау 

жылуы  ор.апта

ЫСQ  келесідей анықталады: 

 

                                  ор.апта

ЫСQ а М c (tы – tсуық)/ nс,                                   (2.15) 

 

мұнда  а – ыстық судың нормалық шығыны (апта бойынша 1 адамның 

орта есеппен ыстық суды шығындауы, кг/(адам.тәу.); 

М – суды шығындайтын адамдар саны (тұрғындар саны, адам.); 

tы – ыстық судың температурасы, 
○
С; 

tсуық – салқын судың температурасы,
○
С  (

кыс

суыкt = 5 
○
С; 

жаз

суыкt = 15 
○
С); 

c – судың жылу сыйымдылығы,  c  = 4187 Дж/(кг∙К); 

nс – ыстық сумен қамдау  уақытының ұзақтығы, с/тәу. 

Егер: c = 4,19 кДж/(кг∙
○ 

С); nс = 24 сағ/тәу. қабылдаса, онда  ор.апта

ЫСQ

 кДж/сағ өлшенеді. 

Тұрғын үйлер, жатаханалар, пансионаттар, демалыс үйлері, ауруханалар 

және т.б. үшін nс = 24 сағ/тәу. немесе  nс = 86400  с/тәу. 
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Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың саны мен сипаты туралы 

мәліметтер жоқ болса, орташа сағаттық жылу шығынын, nс = 24 болғанда 

келесі кейіптемеден анықтайды: 

 

                   ор.апта

ЫСQ  = М (а + в) с ( ыt  – 
кыс

суыкt )/ nc,                       (2.16) 

 

мұнда  М – тұрғындар саны;   

а – ыстық судың tы = 60
○
С болғанда, тұрғын ғимаратта жеке адамға 

шығындалу нормасы, л/тәу;   

b – ыстық судың tы = 60
○
С болғанда, жеке адамға қоғамдық ғимаратта  

шығындалу нормасы, л/тәу. 

Егер М = 1 болса, а = 110 л/тәу, b = 20 л/тәу, (tы – tсуық) = 55 
○
С,  о р . а п т а

ЫСQ

 = 346,5 Дж/c. 

2. Тұрмыстық ыстық сумен қамдау үшін тәулік бойы келесі жылу 

шығыны орын алады: 
ор.тау

ысQ  = ор.апта

ысапта Q ,                                      (2.17) 

 

мұнда   апта  – жылуды апта бойы бір қалыпсыз шығындау еселеуіші;   

апта  = 1,2 – тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін;   

апта  = 1,0 – өнеркәсіптік ғимараттар үшін. 

3. Ғимаратты тұрмыстық ыстық сумен қамдау үшін шығындалған 

есептелген  (максималдық сағаттық) жылу мөлшері: 

 
ор.апта

ыстауапта

е

ыс QQ  ,                                    (2.18) 

 

мұнда  тау  – ыстық суды ең көп қолданған тәуліктің жылуды бір 

қалыпсыз шығындау еселеуіші.  

Қалалар мен қоныстанған аймақтар үшін тау = 1,7÷2,0; өндірістік 

кәсіпорындар үшін  тау  = 1,0. 

Жаз маусымында ыстық сумен қамдауға шығындалған орташа сағаттық 

жылу мөлшері  (кДж/сағ nс = 24 сағ болғанда) мына кейіптемеден анықталады: 

 




ор.апта

ыс

ор.апта

ыс

c

жаз
суык)()(

QQ
n

t
ы
tсваМ




,                      (2.19) 

 

мұнда    = 0,8 – жаз кезінде ыстық суды қолданудың орташа сағаттық 

шығынының кемуін ескеретін коэффициент (курорттық және оңтүстік 

аймақтар үшін 1 ). 
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Сонымен ыстық сумен қамдауға арналған үш түрлі жылу шығынын 

ажыратады: 

- орташа апталық; 

- орташа тәуліктік; 

- максималдық сағаттық  (есептелген), оның мәні бойынша ыстық сумен 

қамдау жүйелерін жобалайды. 

Барлық жылу шығындарын қыс және жаз мезгілдері үшін есептеуге 

болады. 

 

2.3.3 Жылдық жылу шығыны. 

Қондырғының отын шығынын анықтау үшін, жұмыс тәртібін және оны 

жөндеу уақыттарын тағайындау үшін  жыл бойғы  жылумен қамдауға 

шығындалған  жылуды және оның  жыл маусымдары мен айлары бойынша 

өзгеруін білген жөн. 

Жеке ауданды жылумен қамдауға шығындалған жылу келесі түрде 

анықталады: 
жыл

техн

жыл

ыс

жыл

жел

жыл

жылыту

жыл QQQQQ  ,                                   (2.20) 

 

мұнда  
жыл

ыс

жыл

жел

жыл

жылыту ,, QQQ  және  жыл

техQ  – жылытуға, желдетуге, ыстық 

сумен қамдауға және технологиялық мұқтаждарға қажет жылдық жылу 

шығындары. 

1. Жылыту: 

а) тұрғын және қоғамдық үйлер үшін 
жыл

жылытуQ  келесі кейіптемеден 

анықтайды: 

,жылыту

ор

жылыту

жыл

жылыту nQQ                                                         (2.21) 

 

мұнда  nжылыту – жылыту маусымының ұзақтығы, сағ/жыл (с/жыл); 
ор

жылытуQ  – жылыту маусымында жылытуға жұмсалған орташа жылу 

шығыны (ішкі жылу бөлінулері ескерілмеген), Дж/сағ. 

 






е. сырткыішкі

жылытусырткы.ор.ішкіе

жылыту

ор

жылыту tt

tt
QQ  

             (1+)qжылытуV (tішкі – tсырткы е.)  е. сырткыішкі

.жылытусырткы.ор.ішкі

tt

tt




,                  (2.22) 

 

мұнда  tішкі,  tсыртқы е.,  tсыртқы.ор.жылыту – ішкі ауаның, сыртқы ауаның 

есептелген және жылыту маусымының орташа сыртқы  сәйкес температурасы,
 

○
С; 

б) өнеркәсіптік ғимараттар үшін ішкі Qішкі жылу бөліну  жылу бөлінулер бар 

болса: 
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жылытусырткы.ор.ішкі

жылытусырткы.ор.кезекші ішкі
кезекшікезекшіжылыту

ор

жылыту

жыл

жылыту tt

tt
nnnQQ .           (2.23) 

 

Мұнда кезекшіn  – кезекші жылыту жүйесінің жұмыс ұзақтығы, сағ/жыл; 

tішкі кезекші = 5
○
C – кезекші жылыту жүйесі жұмыс жасаған кездегі ішкі ауа 

температурасы.  (2.24) кейіптеме ғимаратта ішкі жылу бөлінулер бар болған 

кезде негізгі жылыту жүйесінің жұмыс ұзақтығы nжылыту азаятынын көрсетеді. 

Жылыту маусымының кез келген аралығында сыртқы ауаның орташа 

температурасы былай анықталады: 

 

tсырткы.ор.жылыту = (n1tсыртқы1.ор+ n2tсыртқы2.ор+…+nm tсыртқыm.ор)/(n1+n2+…+nm).  (2.24) 

 

2. Желдету: 

Желдетуге жіберілген жылдық жылу шығыны: 





































жылыту
n

n

tt

tt
n nnQQ кезекші

жел. сырткыішкі

желсырткы.ор.ішкі
жел 1)( желжылыту

е

жел

жыл

жел ,         (2.25) 

 

мұнда  е

желQ  – желдетуге қажет есептелген жылу шығыны, Дж/сағ  

(tсыртқы = tсыртқы жел. болғанда е

желQ  анықтау үшін  (2.12) кейіптемесін қолданады). 

3. Ыстық сумен қамдау. 

Ыстық сумен қамдауға жұмсалған жылдық жылу шығыны: 

 

















)( жылытуыжылыту

ор.апта.

ыс

жыл

ыс

кыс суыкы

жаз суыкы
nnnQQ

tt

tt
 ,                  (2.26) 

 

мұнда  ор.апта.

ысQ  – ыстық сумен қамдауға жұмсалған орташа апталық жылу 

шығыны, Дж/с (кДж/сағ); 

nы,  nжылыту – ыстық сумен қамдау жүйесінің жұмыс ұзақтығы және және 

жылыту маусымы ұзақтығы, с/жыл (сағ/жыл); 

  = 0,8 – жазғы маусымда ыстық судың сағаттық шығынының кемуі; 

tы,  tсуык кыс,  tсуык жаз – ыстық судың және құбырлық салқын судың 

қыстағы және жаздағы температурасы,
○
 С.  

Келесі температуралар қабылданған tы = 60; tсуык жаз = 5 
○
С;  tсуык 

жаз = 15 
○
С. 

4. Технологиялық мұқтаждарға қажет жылдық жылу шығынын арнайы 

қондырғының қуаты бойынша анықтайды. 
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2.4 Жылумен жабдықтау жүйелерінің жылулық жүктемелер 

сызбасы 

 

Жылыту және желдету жылулық жүктемелері сыртқы ортаның 

температурасына тәуелді. Сондықтан олар тәулік бойы шамалы өзгереді де,  

жыл бойы қатты өзгерістерге ұшырайды. 

Ыстық сумен қамдау жүктемесінің сызбасының тәулік бойғы сипаты бір 

қалыпсыз болғанымен, жыл бойлық сипаты  бір қалыпты. 

Технологиялық жүктеменің жыл бойлық сипаты  бір қалыпты, ал тәулік 

бойғы сипаты бір қалыпсыз. 

Жылыту жүктемесінің сыртқы орта температурасына тәуелділігі 2.3 

суретте бейнеленген. Сызбадан ғимараттың жылыту жүйелері жобаланатын 

сыртқы орта температурасының есептелген мәніне t
е
сыртқы ең үлкен жылулық 

жүктеме сәйкес келетіні е

жылытуQ , ал сыртқы ортаның tішкі=20
0
C 

температурасында жылулық жүктеме нөлге теңелетіні көрінеді. 

 

 
 

2.3 сурет - Жылыту жүктемесінің сыртқы орта температурасына 

тәуелділігі 

 

2.4 суретте ғимаратты желдету жүктемесінің сыртқы орта 

температурасына тәуелділігі бейнеленген. Сызбақтан ең үлкен желдету 

жүктемесі сыртқы ортаның tсыртқы = tсыртқы жел. температурасына сәйкес келетіні 

байқалады. Осы температура үшін желдету жүйесі есептеліп, жобаланады. 

Егер өнеркәсіптік ғимаратта технологияға байланысты ластанған ауа өте көп 

болып, бөлмедегі ауаны жиі-жиі алмастыру қажет болса, желдету жүктемесі 

артады және оның мәні жылыту жүктемесінің есептелген е

жылытуQ мәніне 

жетеді. Ол жүктеме сыртқы ортаның t
е
сыртқы температурасына сәйкес келеді. 
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2.4 сурет - Желдету жүктемесінің сыртқы орта температурасына 

тәуелділігі 

 

2.5 суреттің сол жағында тұрғын ауданды ыстық сумен қамдауға 

шығындалған жылудың өзгерістерінің тәуліктік сызбасы, ал оң жағында жеке 

тұрғын үйдің ыстық сумен қамдау үшін шығындалған жылу өзгерістерінің 

сызбасы  көрсетілген. Сызбадан  жеке тұрғын үй үшін жылу өзгерістері өте 

басым және айрықша болатыны көрінеді. Бірнеше қолданушылардың ыстық 

суды қолдану бірге қарастыру арқылы сызбаны біршама тегістеуге болады. 

Тұрғын ауданның суды қолдану сызбасынан оның екі шыңы барлығы көрінеді 

(таңертең және кешке жақын). Апта ағымында суды шығындау бір келкі емес. 

Демалыс күндері (сенбі, жексенбі) су шығыны үлкейеді. 

 

 
2.5 сурет -  Тұрғын ауданды  ЫСҚ тәуліктік сызбасы 
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Жазғы ыстық сумен қамдаудың жылулық жүктемесі оның қыстық 

мәнінің 70÷85% құрайды. 

 

2.5  Қосынды жылулық жүктемелер ұзақтығының  сызбасы 

 

Қондырғының тиімді жұмыс тәртібін тағайындау үшін және өндірілген 

жылу мөлшерін анықтау үшін жылулық жүктеменің ұзақтық сызбасын 

пайдаланады. Бұл сызбада қосынды жылу шығынының жыл маусымдары 

бойынша жыл ұзақтығына n = 8760 сағ/жыл (31536 млн с/жыл) тәуелділігі 

бейнеленеді. 

Жылулық жүктеменің ұзақтық сызбағын тұрғызу үшін алдымен 

қосынды жылулық жүктеменің сыртқы орта температурасына тәуелділігін 

білу қажет. Содан кейін сыртқы ауаның tсыртқы температурасы қанша сағат 

белгілі мәнде тұрғанын анықтайтын мәліметтерді пайдаланып, қосынды 

жылулық жүктеменің уақыт ұзақтығына тәуелділігін тұрғызады (2.6 сурет). 

Қосынды жылулық жүктеменің tсыртқы температураға Q = f (tсыртқы) 

тәуелділік  сызбасын тұрғызу үшін жылулық жүктеменің әр түрін Qжылыту,  

Qжел,  Qыс  сыртқы ауаның  төрт түрлі  арнайы тем пературалары үшін есептеп 

tсыртқы= tсыртқы жаз;  tсыртқы= tсыртқы бөлме = +8 
○
С;  tсыртқы = tсыртқы жел және  

tсыртқы = tсыртқы е. алады. 

1. Жылыту. 

Сыртқы ауаның кез келген tсыртқы температурасында жылулық жүктеме 

келесі кейіптемеден  анықталады: 

 

е. сырткыішкі

сырткыішкіе

жылытужылыту tt

tt
QQ




 ,                                                (2.27) 

 

мұнда   
е

жылытуQ  – жылулық жүктеменің есептелген мәні. 

 
е

жылытуQ )1(болінужылу  ішкіит  QQQ qжылытуV(tішкі е.–tсыртқы е.)–Qішкі жылу бөліну.    (2.28) 

 

Мұнда  qжылыту сыртқы ауа температурасы tсыртқы = t
е
сыртқы  болғанда 

есептеледі. 

жылытуQ  = f (tсыртқы) тәуелділігі сызықты, сондықтан оны сыртқы 

температураның екі мәні үшін анықтау жеткілікті. Оның бірі:   

tсыртқы=tсыртқы бөлме=8
○
C, екіншісі  tсыртқы= t

е
сыртқы (ал tсыртқы > tсыртқы бөлме,  

болғанда  жылытуQ = 0, себебі жылыту жүйесінің жұмысы тоқтатылады). 
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2. Желдету. 

Желдету жүктемесі кез келген tсыртқы температурада келесі кейіптемеден  

анықталады: 

 

Qжел=
е

желQ  ,
24

тау

жел. сырткыжел.е..

сырткыжел.е n

tt

tt




                                          (2.29) 

 

мұнда  nтәу – желдету жүйесінің тәуліктік жұмыс ұзақтығы, сағ;   
е

желQ –желдетуге қажет есептелген жылу шығыны  (2.12) кейіптемеден       

tсыртқы=tсыртқы жел. жағдайда анықталады . 

tсыртқы ≤ tсыртқы жел. болған жағдайда tсыртқы=tсыртқы жел. және  Qжел = е

желQ  

қабылдайды.  Яғни tсыртқы (tсыртқы ≤ tсыртқы жел. болғанда)    Qжел = f (tсыртқы) 

сызбасы горизонтал сызықпен бейнеленеді. 

3. Ыстық сумен қамдау. 

Ыстық сумен қамдау жүктемесі келесі кейіптемеден анықталады: 

 

Qыс = ор.апта

ысQ = М (а + в) с (tы– tсуық)/ nтәу.                 (2.30) 

 

Жеке адамға су шығыны  а = 110 л/тәу қабылданады;  в = 20 л/тәу;  

nтәу = 86400 с/тәу;  с = 4187 Дж/(кг∙
○
С);  Qыс -ң  өлшем бірлігі Вт (Дж/c). 

Шаруашылық мұқтаждарына кеткен қосынды жылу шығыны 

(коммуналдық тұрмыстық қолданушылар) келесі түрде анықталады 

 

Q =  Qжылыту +Qжел+Qыс = f (tсыртқы).                         (2.31) 

 

Q = f (tсыртқы) тәуелділігі негізінде жылулық жүктеме ұзақтығы сызбасы 

тұрғызылады. Оны тұрғызу үшін келесі тәртіпті қолданады: 

 

2.2 к е с т е - Жылулық жүктеменің ұзақтығы, Қазан қаласы t
е
сыртқы =– 30;     

tсыртқы жел. = – 18 
○
С 

tсыртқы, 
○
С – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 0 + 8 

n, сағ 1 20 117 328 790 1520 2480 3800 5230 

 

1)  tсыртқы бөл.= + 8
 ○

С үшін абсцисса осінде берілген қала үшін жалпы 

жылыту маусымының ұзақтығын, яғни  tсыртқы бөл. орын алатын сағаттар мәнін 

белгілейді (5230 сағ.). 

2) Осы нүктеден а b  перпендикулярын тұрғызып, оны bb   

көлденеңімен қиылысқанша созады. 

3) tсыртқы = 0 
○
С температурасы үшін оның осы мәні сақталатын уақыт 

ұзақтығы анықталып, абсцисса осінде белгіленеді (3800 сағ.). 
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4) Перпендикуляр тұрғызып, оның   cc   көлденеңімен қиылысу нүктесі  

c  анықталады. 

5) Осындай тәсілмен басқа сыртқы орта температуралары (tсыртқы = –

 10 
○
С;  tсыртқы = tсыртқы5;  tсыртқы = – 30

○
C)  үшін fеd  ,,  нүктелері анықталады. 

6) fådcb  ,,,,   нүктелері бірігіп, жылулық жүктемелер ұзақтығы 

сызбасын береді (2.6 суреттің оң жағында көрсетілген сызба). 

Төртбұрыш аggа   ауданы ыстық сумен қамдауға жазда шығындалған 

жылуға тең. аbfо   фигурасының ауданы қысқы маусымда жылытуға, 

желдетуге және ыстық сумен қамдауға жұмсалған жылу шығындары. 

 

 
2.6 сурет – Жылулық жүктемелер сызбасы  

 

 

3 Жылумен қамдау жүйесінің негізгі элементтері, 

жылутасымалдағыштар 
 

3.1 Жылумен қамдау жүйесіндегі жылутасымалдағыштарды жіктеу 
 

Орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесі тұтынушыларды төмен 

және орташа  потенциалды (350
0
C дейін) жылумен қамтамасыз етеді. 

Жылуландыру жүйесі келесідей негізгі элементтерден тұрады: жылу 

көзі, жылу желісі, абоненттік енгізулер және жергілікті жылу тұтыну жүйесі. 

Жылутасығыш пен жылумен қамтамасыз ету жүйелерін таңдау  жүктеме 

мен жылу дайындау орталығының түріне байланысты. Негізінде жылумен 

қамтамасыз ететін жүйелердің құрылысы қарапайым болғаны дұрыс. Бұл 

оларды құрастырып орнату және пайдалануға оңай болады. 
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Жылуландыру жүйесінде жылутасымалдағыштың қозғалысына 

байланысты жүйе тұйықталған, жартылай тұйықталған және тұйықталмаған 

болып үшке бөлінеді. 

Тұйықталған жүйеде тұтынушы жылутасымалдағыш жылуының бір 

бөлігін ғана қолданады, ал жылутасымалдағыштың өзі өзінде қалған жылудың 

екінші бір бөлігімен жылу көзіне қайтарылады да, қайтадан жылу қабылдайды 

(екі құбырлы жабық жүйе). 

Жартылай тұйықталған жүйеде тұтынушы жылутасымалдағыш 

жылуының бір бөлігін және жылутасымалдағыштың өзінің бір бөлігін 

қолданады,  ал қалған жылутасымалдағыш бойындағы жылуымен жылу көзіне 

қайтарылады (екі құбырлы ашық жүйе). 

Тұйықталмаған жүйеде тұтынушы жылутасымалдағышты да және оның 

бойындағы жылуды да толығымен пайдаланады (бір құбырлы жүйе). 

Абоненттік енгізулерде жылу желісімен келген жылутасымалдағыш 

жылуы жылутұтынудың жергілікті жүйесіне беріледі. Бұнда көптеген 

жағдайларда жергілікті жүйеде жылуландыру мен желдету үшін 

қолданылмаған жылу ыстық суды дайындау үшін пайдаға асырылады. 

Орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесіндегі 

жылутасымалдағыштың түріне байланысты жылуландыру жүйесі сулық және 

булық болып екіге бөлінеді. 

Жылутасымалдағыш ретінде суды қолданудың артықшылығы: оны ұзақ 

ара қашықтыққа тасымалдауға болады, яғни ірі жүйелерде су температурасы 1 

км жол жүргенде 1°С температураға азаяды; бу конденсаты ЖЭО-да сақталып 

қалады; жылулық жүктеме мөлшерін орталықтан реттеу қолайлы.  

Ал кемшіліктері:  сорғы арқылы кері қайтқан суды айдауда электр 

энергиясының  шығыны жоғары болады; авария болған кезде шығындалған су 

мөлшерінің жоғары болуы (бу жүйесінен 20 – 40 есе жоғары); жылутасығыш 

тығыздығының жоғары болуы және жылу жүйесінің әрбір жерімен тығыз 

гидравликалық байланысы. 

Будың энергетикалық потенциалы — оның қысымы — ол 1 км жол 

жүргенде орта есеппен 0,1 - 0,15 МПа төмендейді. 

Егер жылу дайындау орталығы аудандық қазандықтар болса, онда жылу 

тасығыш температурасы жоғары болғаны дұрыс. Жылутасығыштың 

температурасы жоғары болғаннан оның шығыны азаяды, бұл құбырлар 

диаметрінің мөлшерін кішірейтеді. Ал егер жылу дайындау орталығы ЖЭО 

болса, жылу тасығыштың температурасын жылуландырудың тиімділігіне 

байланысты таңдау қажет. Жылутасығышы ыстық су жылумен қамтамасыз 

ету жүйелерінің ашық немесе жабық түрін таңдау үшін суық су сапасын 

ескеру қажет. Жылутасығышы ыстық су жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің жабық түріне қарағанда ашық түріне басында жіберілген қаражат 

мөлшері азырақ болады. Ал пайдаланған кезде су дайындауға шығынданған 

қаражат мөлшері көбейеді. 
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Егер ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде жылуды пайдаланушылар 

жылу дайындау орталығынан алыс болса, жылу жүйесі түрі ашық болғаны 

тиімді болады. 

 

3.2 Сулық жүйелер 

 

Жылу желісіндегі құбырлардың санына байланысты жылумен 

қамтамасыз ету жүйесі бір құбырлы, екі құбырлы, үш құбырлы, төрт құбырлы 

немесе қиыстырылған болуы мүмкін. 

Аталмыш жүйенің қарапайым сұлбалары 3.1 суретте келтірілген. 
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а — бір құбырлы (тұйықталмаған), б — екі құбырлы ашық  (жартылай 

тұйықталған), в—екі құбырлы жабық (тұйықталған), г —қосарланған, д—үш 

құбырлы; е — төрт құбырлы, 1 — жылу көзі, 2 — жылу желісінің тура 

құбыры, 3 — абоненттік енгізу, 4 — желдету калорифері, 5—

жылуландырудың абоненттік жылуалмастырғышы, 6 — қыздырғыш прибор, 7 

— жергілікті жылуландыру жүйесінің құбырлары, 8 — ыстық сумен 

қамдаудың жергілікті жүйесі, 9 — жылу желісінің кері құбыры, 10 — ыстық 

сумен қамдау жүйесінің жылуалмастырғыштары, 11 — суық су құбыры, 12 — 

технологиялық аппарат, 13 — ыстық сумен қамдау жүйесінің тура құбырлары, 

14 — ыстық сумен қамдау жүйесінің рециркуляциялық құбырлары, 15 — 

қазандық, 16 — су қыздырғыш қазан, 17 — сорғы. 

 

3.1 сурет - Сулық жылумен қамдау жүйесінің қағидалық сұлбасы 
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Бір құбырлы (тұйықталмаған) жүйелер экономикалық тұрғыдан 

қарағанда тиімді (3.1, а сурет), бірақ бұндай жүйені жылуландыру мен 

желдету үшін берілетін желілік судың орташа сағаттық шығыны   тұтынатын 

ыстық судың орташа сағаттық шығынына тең болғанда ғана қолданған дұрыс. 

Бірақ, еліміздің көптеген аудандарында жылуландыру мен желдетуге 

берілетін желілік судың есептік шығыны ыстық сумен қамтамасыз етумен 

салыстырғанда көп. Осындай шығын теңсіздігінің салдарынан, ыстық су 

жүйесіндегі суды ағызып жіберуді қамтамасыз ету керек болады, ал ол өте 

үлкен шығын. Осыған байланысты екі құбырлы жылумен қамдау жүйесі 

қолданыс тапқан: ашық (жартылай тұйықталған) (3.1, б сурет) және жабық 

(тұйықталған) (3.1, в сурет). 

Егер жылу көзі жылуландырылатын ауданнан едәуір алыс ара 

қашықтықта орналасса, онда қосарланған жүйені қолданған дұрыс, мысалы 

бір құбырлы жүйе мен жартылай тұйықталған екі құбырлы жүйе (3.1, г сурет). 

Бұндай жүйеде ЖЭО құрамына кіретін шыңдық су қыздырғыш қазандар 

жылуландырылатын ауданда орналасады. ЖЭО-нан қазандыққа дейін бір 

құбырмен ыстық сумен жабдықтауға қажетті жоғары температуралы су 

беріледі, ал жылуландырылатын ауданның ішінде екі құбырлы жүйе өтеді. 

Қазандықта ЖЭО-н келген температурасы жоғары суға кері магистральдан 

келген су қосылады да тұтынуға жөнелтіледі. 

Үш құбырлы жүйе жылуландырудың су шығыны тұрақты болатын 

өндірістік жүйелерде қолданыс тапқан, ол технологиялық мұқтаждықтар үшін 

қолданылады (3.1, д сурет).  Бұндай жүйеде екі тура құбыр болады, олардың 

бірімен температурасы тұрақты болатын ыстық су технологиялық 

аппараттарға және ыстық судың жылуалмастырғыштарына беріледі, ал екінші 

құбырмен температурасы айнымалы ыстық су жылуландыру мен желдетуге 

жөнелтіледі. Ал осы жүйеде салқындаған су бір кері құбыр арқылы жылу 

көзіне қайтарылады. 

Төрт құбырлы жүйе (3.1, е сурет) ондағы металл сыйымдылығы үлкен 

болатындықтан, тек қана ұсақты жүйелерді және абоненттік енгізулерді 

қарапайымдандыру үшін ғана қолданылады. 

 

3.3 Ашық және жабық жүйелер 

 

Сулық жүйеге суды беру тәсілі бойынша сулық жүйелер жабық және 

ашық болып екіге бөлінеді. Қолданушыларды жылумен қамдау үшін 

қолданылатын құбырлар санына байланысты сулық жүйелер бір, екі немесе 

көп құбырлы болып жіктеледі. Ашық жылумен қамдау жүйесі үшін ең аз 

құбырлар саны бірге тең, ал жабық жүйе үшін екіге тең. 

Жабық жүйеде желі суы тек жылутасығыш ретінде пайдаланылады, 

жүйеден алынбайды. Ыстық сумен қамдаудың жергілікті қондырғыларына 

жылулық желі суымен арнайы су-сулық қыздырғыштарда ысытылған ауыз су 

құбырының суы келеді (3.2 сурет). 
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1-суық су; 2-су-сулық қыздырғыштың төменгі сатысы; 3-айналымдық 

сорғы; 4- температура реттегіш; 5-шығын реттегіш; 6-элеватор; 7- су-сулық 

қыздырғыштың жоғарғы сатысы; 8-ыстық су алу крандары; 9-жылытқыш 

аспаптар. 

3.2 сурет –Жабық сулық жүйе 

 

Ашық жүйеде желі суы ыстық сумен қамтамасыз етудің жергілікті 

қондырғыларына тікелей келеді (3.3 сурет). Бұндай жүйеде су шығыны жалпы 

су шығынының 20-40% құрайды. 

 

 
1-диафрагма; 2-кері клапан; 3-элеватор; 4-араластырғыш-температура 

реттегіш; 5-ыстық су алу крандары; 6-жылытқыш аспаптар. 

 

3.3 сурет –Ашық сулық жүйе 

 

Абоненттік енгізулері арзан және қарапайым ашық жүйенің жабық 

жүйемен салыстырғанда біршама жетістіктері бар, олар: 

- көп мөлшерде төмен потенциалды тасталатын жылуды қолдану 

мүмкіндігі жоғары, мысалы ЖЭО (турбина конденсаторының жылуы) және 

кейбір өндіріс салалары, нәтижесінде жылутасымалдағышты дайындауға 

кететін отын шығыны азаяды; 
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- ыстық судың орталық аккумуляторларын қою арқылы ыстық сумен 

қамдау шығынының орташа мәнін ала отырып, жылу көзіндегі жылудың 

есептік шығынын азайтуға болады; 

- жергілікті ыстық сумен қамдау жүйесінің қызмет ету мерзімі ұзақ 

болады, өйткені бұнда жылулық желіден құрамында агрессивті газдар мен қақ 

түзетін тұздары болмайтын су келеді; 

- жергілікті ыстық сумен қамдау жүйесінің жылуландырушы құбырлары 

бойынша абоненттерге су беру арқылы, суық су желісінің таратушы 

желілерінің диаметрін 16% азайтуға болады; 

- ыстық сумен қамдау және жылуландыруда су шығындары бірдей 

болса, бір құбырлы жүйеге өтуге болады. 

Қоректік судың көп мөлшерін тазартудан басқа, ашық жүйенің 

кемшіліктеріне жатады: 

- толық тазартылмаған судың түсі өзгеріп, иісі шығуы, түрлі 

бактериялар болуы мүмкін; 

- жүйе тығыздығын бақылау қиын. 

Бір құбырлы суды кері  қайтармайтын жылумен қамдау жүйесі 

қарапайым және перспективті деп саналады. Оны жылыту-желдету 

жүктемесіне қажет желілік су шығыны  ыстық сумен қамдау жүктемесіне 

қажет су шығынына тең болған жағдайда қолданады. Алдымен желілік су 

жылытқыш приборларға жіберіледі, кейіннен желілік су ашық ыстық сумен 

қамдау жүйесіне барады. 

Жылуды коммуналдық-тұрмыстық мақсаттарға қолданушыларға желілік 

су екі құбырлы (тура және кері) жүйемен беріледі. Тура құбырмен ыстық су 

стансадан абоненттерге (қолданушыларға) беріледі, кері құбырмен 

салқындаған су стансаға қайтып келеді. 

Жоғары қайратты технологиялық жүктемесі бар өнеркәсіптік ауданды 

жылумен қамдау үшін үш құбырлы жүйені де қолдануға болады. Бірінші 

құбыр ыстық суды жылыту және желдетуге, екінші құбыр технологиялық 

жүктемені жабу үшін және ыстық сумен қамдау үшін, ал үшінші құбыр 

салқындаған суды стансаға қайтару үшін керек болады. Мұндай шешімді 

қабылдаған кезде ЖЭО-дан берілген жылуды реттеу әдістері  ықшамдалады. 

Жабық жылумен жабдықтау жүйесінде параллель өткізгіштердің саны 

екеуден кем болмауы тиіс. Ыстық суды тура құбырмен абоненттік 

қондырғыларға жеткізсе, кері құбырмен салқындаған су стансаға 

қайтарылады. Жабық жылумен жабдықтау жүйесі – ол жылыту (абоненттерді 

тәуелді немесе тәуелсіз қосу) және ыстық сумен қамдау ЫСҚ – (абоненттер 

тек қана жылуалмастырғыш арқылы қосылған). 

Абоненттерді жылу желіне қосудың екі түрлі сызбасы қолданылады: 

тәуелді және тәуелсіз. Тәуелді сызба бойынша жылу желінен келген ыстық су 

абоненттік қондырғының приборларына тікелей беріледі, ал тәуелсіз сызбада 

– ыстық су жылуалмастырғыштан өтеді де, екінші жылутасығышты 

қыздырады, ал екінші жылутасығышты тікелей абоненттік қондырғыда 
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қолданылады. Тәуелді қосу сызбасында  абоненттік қондырғыдағы судың 

қысымы жылу желіндегі су қысымына тәуелді, ал тәуелсіз сызбада – 

қысымның мұндай тәуелдігі жоқ. Тәуелді сызбада абоненттік қосудың 

қондырғылары, тәуелсіз сызбамен салыстырғанда, қарапайым, арзан және 

абонентік қондырғыда желілік судың өте үлкен температуралар тегеурінін 

алуға болады. 

Тәуелді сызбаның кемшілігі жылу желісі абоненттік қондырғының 

жылытушы приборларымен өте қатаң гидравликалық байланыста болады, 

мұның өзі жүйенің жұмыс мүмкіндіктерін  шектеп, оның сенімділігін 

азайтады және пайдалануды күрделендіреді. 

Мысалы, жылыту техникасында өте кең қолданылатын шойын 

радиатордың жұмыстық қысымы 0,6 МПа аспауы керек. Қысымның осы 

шектік мәннен асып түсуі жылытушы қондырғының апатына әкеп соғады. 

Егер абоненттік қондырғыда рұқсат етілген қысым мен желіде есептелген 

қысымның айырмасы өте аз болса да, жылу желісінде қысымның сәл 

жоғарылауы абоненттік қондырғыда орнатылған приборлардың жарылып 

кетуіне себеп болады. Ал қысымның жылу желісінде жоғарылауына кішігірім 

стансада орнатылған  сорғыны апаттық сөндіру немесе желідегі клапанды 

мәжбүрлі жабу себеп болады. Сондықтан абонентті жылу желісіне тәуелсіз 

қосу сұлбасы сенімділігі жағынан қолайлы. 

 

3.4 Жылыту жүйесін қосу сұлбалары 

 

Жылытушы қондырғыны тәуелді  қосудың әртүрлі сұлбалары 3.4 а,б,в 

суреттерінде бейнеленген. Жылу желісінің тура құбырымен ыстық су 4 

шығын реттегіш клапан арқылы ғимаратты жылыту жүйесіне беріледі. 

Жүйеде ыстық су жылытушы приборларды 10 аралап шығып, өзінің жылуын 

сол приборлар арқылы қоршаған ортаға береді. Салқындаған су жылу 

желісінің кері өткізуші құбырына барады. Мұндай сызбаларды өнеркәсіптік 

ғимараттардың жылыту жүйесінде қолданады. Егер жылу желісінің  тура 

өткізуші құбырындағы судың температурасы 95
○
С асып кетпесе (ал бір 

құбырлы жүйеде 105
○
С  аспаса) мұндай сұлбаны тұрғын және қоғамдық 

ғимараттарда да қолдануға болады. 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жылыту жүйелері жылу 

желісінің араластырушы құрылғы көмегімен тәуелді сызбаға сәйкес 

жалғанады (3.4 б, в сурет). Тұрғын үй, жатақхана, мектеп, емхана, музей 

ғимараттарында жылутасығыштың максимал температурасы 105
○
С, ал жылу 

желінің тура құбырында  ыстық судың температурасы 150
○
С деп 

қабылданады, кейбір  ірі жылумен жабдықтау жүйесінде ыстық желілік судың 

температурасын 170÷190
○
С дейін жоғарылату экономиакалық тұрғыдан тиімді 

болып саналады. 

Араластырушы құрылғы абоненті желіге қосу нүктесінде орналасады. 

Ол тура құбырмен жіберілген ыстық суға кері құбырда сәл салқындап қалған 
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суды қосып, араластырады. Оның нәтижесінде температурасы тура құбырдағы 

судың температурасынан едәуір төмен араластырылған су пайда болады. 

Абоненттік қосуда араластырушы құрылғы ретінде ағынды немесе ортадан 

тепкіш су сорғыларын пайдаланады. 

 

 
 

Жылыту жүйесін қосудың әртүрлі сұлбалары: I, II – жылу желісінің тура 

және кері құбырлары; 1 – желілік су қыздырғыш; 2 – желілік сорғы;  3 –

қосымша су сорғысы;  4 – су шығынын реттегіш;  5 – температура реттегіші;  

6 – элеватор;  7 – қыздырғыш;  8 – араластырушы сорғы;  9 – айналма су 

сорғысы; 10 – жылытушы прибор; 11 – кеңейткіш ыдыс; 12 –қосымша су 

шығынын реттегіш;  13 – жүйедегі ауаны аластаушы ысырма. 

 

3.4 сурет - Сулық жылумен қамдаушы жабық жүйе 

 

3.4 суретте ағынды сорғысы (элеваторы) бар тәуелді қосу сұлбасы 

келтірілген. Жылу желісінің тура өткізуші құбырында орналасқан шығын 

реттегіштен 4 кейін су элеваторға 6  барады. Элеваторы бар сұлбаның 

кемшілігі жергілікті жылыту қондырғысында өзіндік жергілікті  су 

айналымының (жылу желіне тәуелсіз) жоқтығы. Желілік су элеватордың 

саптамсына берілмесе (мысалы, желіде апаттық жағдай туындаса), мұндай 

жүйе жұмысын доғарады, жылытушы қондырғыда су айналымы тоқтап, 

жылыту жүйесіндегі су мұздап, қатып қалуы мүмкін. 
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Ортадан тепкіш су сорғысы бар қосу сұлбасы мұндай кемшіліктер 

болмайды (3.4, в сурет). Қалыпты жағдайларда 8 су сорғысы кері құбырдан 

салқындаған суды тартып алып, 4 реттегіш клапан арқылы желіден келген 

ыстық сумен араластырады. Жылу желісінде апат болған жағдайда 8 су 

сорғысы жылытушы қондырғыда су айналымын біршама уақытқа дейін 

(8÷12 сағат) тоқтатпай, жалғастыра береді де, жүйеде судың мұздап-қатып 

қалуын болдырмайды. 

Көп қабатты 12 этажды немесе одан жоғары ғимараттарда жылыту 

жүйелері жылу желісіне жылуалмастырғыш арқылы, яғни тәуелсіз сызба 

бойынша қосылған (3.4, г сурет). 

 

3.5 Жабық жылумен қамдаушы сулық жүйелердің ыстық сумен 

қамдау жүйелерін қосу сұлбалары 

 

Жабық ыстық сумен қамдау жүйесінің қондырғылары жылу желісіне су-

сулық жылуалмастырғыштар арқылы жалғанады (3.5 а,б сурет). 

Жылу желісінің тура өткізуші құбырынан желілік су температура 

реттегіш 3 арқылы су-сулық 4 қыздырғышқа барады. Мұнда ол суық су 

құбырынан жіберілген суды, құбыр қабырғасы арқылы қыздырады. 

Салқындаған желілік су кері өткізуші құбыр арқылы қайтадан жылу желісіне 

қайтарылады. Температура реттегіш 3 жұмысына импульс беруші- 

қыздырғыштан кейінгі суық су құбырынан келген су. 

Салқын су өз құбырынан «өзінен кейін» қысымды реттегіш арқылы 

келіп, 4 қыздырғышқа барады. Бұл жерде салқын су ысып, кейіннен жергілікті 

ыстық сумен қамдау жүйесіне барады. «Өзінен кейін» қысымды реттегіштің 

(ӨКҚР) міндеті - салқын су құбырынан келген судың қысымын абоненттік 

қосуда тұрақтандыру. 

Ыстық суды көп мөлшерде шығындаушы және ыстық сумен қамдау 

жүктемелері бір қалыпсыз абоненттерге (моншалар, кір жуу орындары, 

өндірістік мекемелер) әдетте ыстық су аккумуляторын орнатады. 

Аккумулятордың міндеті жылулық жүктемелер сызбасын түзету, 

сондай-ақ жылу желісінде кенеттен жылу беру доғарылған жағдайда 

қолданушыда ыстық су қорын жасау. 

3.5 а суретте ыстық су аккумуляторы 1 қондырғының ең жоғарғы 

нүктесінде, ал 3.5 б суретте көрсетілген сұлбаданың төменгі нүктесінде 

орналасқан. Аккумулятор жоғарыда орналасса, оны ыстық сумен толтыру 

үшін су құбырында жеткілікті тегеурін болуы тиіс, ал керісінше оны ыстық 

судан босату үшін аккумулятордың өзіндік статикалық тегеуріні жеткілікті. 

Жергілікті ыстық сумен қамдау жүйесінде су айналымы 5 сорғы арқылы іске 

асады. 
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1 – ыстық су аккумуляторы;  2 – «өзінен кейінгі» қысымды реттегіш;   

3 –температура  реттегіш;    4 – температура  реттегіш;   5 – сорғы; 6 – суды 

таратушы ысырма. 

 

3.5 сурет -   Жабық жылумен қамдаушы сулық жүйелерде ыстық сумен 

қамдау жүйелерін қосу сұлбалары 

 

Аккумулятор төменде орналасса, оны ыстық сумен толтыру (зарядтау) 

үшін 5 сорғы жұмыс жасайды. Керісінше оны ыстық судан босату үшін 

салқын су құбырының тегеуріні қажет. 

Бұл сызбада 5 сорғы үнемі жұмыс жасап тұрады. Ыстық сумен қамдауға 

су аз шығындалған жағдайда, 5 су сорғысының әсерінен су аккумулятор 1 

және жергілікті ыстық сумен жабдықтау жүйесінің тұйық тізбегі арқылы өтіп, 

үнемі айналымда болады. Су көп шығындалған жағдайда, аккумулятор 

арқылы өтетін су қозғалысының бағыты өзгереді. 
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3.6  Жабық жылумен қамдаушы сулық жүйенің  жылыту және 

ыстық сумен қамдау жүйелерін қосу сұлбалары 

 

Екі түрлі жылулық жүктемені қиылыстыру – жылыту және ыстық сумен 

қамдау жүйелері қазіргі замандық тұрғын үйлерге тән. 

3.6 а суретте жылыту және ыстық сумен қамдау жүйелерін жеке 

абоненттік  пунктте паралель қосу қарастырылған.  

 
 

1 –қыздырғыш;   2 – калорифер;    3 – жылытушы прибор; 4 –суды 

таратушы кран;   5 – элеватор;   6 –шығын реттегіш; 7 –температура реттегіш. 

 
3.6 сурет - Жабық жылумен жабдықтау жүйелерінің жылыту және 

ыстық сумен қамдау жүйелерін бірге қосу  сұлбалары 

 

 Мұндай жағдайда абонентік пункттегі су шығыны жылыту мен ыстық 

сумен қамдауға кететін су шығындарының қосындысына тең. Желілік судың 

жылытуға кететін шығыны тұрақты шама және оның есептік мөлшерін 6 

шығын реттегіш тұрақты етіп ұстайды. Ыстық сумен қамдауға қажет су 

шығыны тұрақсыз шама, оны 7 температура реттегіш жүктемеге сәйкес мәнде 

тұрақты етіп ұстайды. 

Ыстық су аккумуляторы тұрғын үйлерде орнатылмайды. Ол жүйені 

күрделендіріп, оның габариттік өлшемдерін асырып жібереді. Жылыту және 

ыстық сумен қамдау приборлары параллель қосылған абоненттік пунктте 

желілік су тиімді қолданылмайды. Жылу желісіне жылыту жүйесінен кері 

қайтарылатын судың температурасы to = 50÷70
о
С, оны температурасы  
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tсуык = 5÷15
о
С қалалық құбырдан келген салқын суды қыздыру үшін 

қолданбайды. 

Жылыту және ыстық сумен қамдау қондырғылары екі сатылы,  аралас 

қосылған сұлбада (3.6, б сурет) жалпы  су шығыны біршама азаяды. 

Төменгі қыздыру сатысында 1
* 

салқын су алдын-ала абоненттік 

қондырғыдан қайтарылған желілік су арқылы қызады. Мұның өзі  жоғарғы 

саты 1 қыздырғышының жұмыс өндірулігін азайтып, оған баратын желілік су 

шығынын кемітеді. Жылыту жүйесімен төменгі сатының қыздырғышы  

1
*
 желілік су арқылы тізбектей, ал жоғарғы саты қыздырғышы 1 параллель 

жалғанған. Мұндай жағдайда ЫСҚ жүктемесі аккумуляторды орнатуды қажет 

етпей, жылытуға берілген ыстық су шығынының төмендеуі есебінен 

жабылады (түн мезгілінде ыстық суды қолдану азаяды, керісінше жылытуға 

көп жылу мөлшері қажет). Бұл сұлбаны қолданғанда, жылулық жүктеме 

тұрақты болып қалғанда,  ЖЭО-ға  қайтарылған желілік судың температурасы 

төмендейді (себебі абоненттік пунктте оның шығыны азайды). Яғни, 

температурасы төмен желілік суды қыздыруға төменгі қысымды буды 

қолданады, оның өзі жылулық бу алымының электр энергиясын көп өндіруіне  

мүмкіндік береді. 

Жылыту және желдету. Қоғамдық ғимараттарды жылумен жабдықтауда 

ыстық суды қолдану жүктемесінің үлесі шамалы, бірақ желдету жүктемесі 

басым. Сондықтан калориферлерді екі сатыда қосу арқылы желілік су 

шығынын азайтуға болады (3.6, в сурет). 

Жабық жылумен қамдау жүйелерінің артықшылықтары. 

1) ЫСҚ жүйесінің қондырғыларына баратын құбырдың салқын суы, 

жылу желісінде айналымда болатын судан гидравликалық оқшауланған. 

2) ЫСҚ жүйесіне салқын су құбырынан келген судың да, желілік судың 

да сапалары тұрақты. 

3) ЫСҚ жүйесіне салқын су құбырынан келген суға санитарлық бақылау 

жасау оңай, себебі ол ғимаратқа кірген бетте су таратушы ысырмаларға дейін 

аз ғана жол жүреді. 

4) Жүйенің герметикалығын бақылау да оңай, себебі оны қосымша 

судың шығыны бойынша анықтайды. 

Жабық жылумен қамдау жүйелерінің кемшіліктері. 

1) Су-сулық қыздырғыш орнатқандықтан ЫСҚ абоненттік пункттің 

қондырғылары күрделеніп, оны пайдалану қиындайды. 

2) Қалалық құбырдан келген салқын суды пайдаланғанда су-сулық 

қыздырғыш және жергілікті  ЫСҚ құбырлары қақтанады, ол жылу алмасу 

процесінің тиімділігін төмендетеді. 

3) Деаэрирленбеген қалалық салқын суды пайдаланғанда су-сулық 

қыздырғыш коррозияға ұшырайды. Коррозия процесі бойында  О2 және CO2 

газдары көп мөлшерде еріген, яғни қанығу индексі теріс және құрамында 

хлоридтер мен сульфидтер үлесі басым жұмсақ суларды қолданғанда үдейді. 
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3.7 Ашық жылумен жабдықтау жүйесінің ыстық сумен қамдау 

жүйелерін қосу сұлбалары 

 

Ашық жылумен жабдықтау жүйелерінің негізгі түрі – екі құбырлы жүйе 

(3.7 сурет).  

 

 

ЫСҚ жүйелерін қосу сұлбалары: 1 – ыстық су аккумуляторы;  2 – суды 

таратушы ысырма; 3 –сорғы;  4 – араластырғыш;  5 –температура реттегіш;  

6 – шығын реттегіш; 7 – кері клапан; 8 – ауаны шығарушы ысырма; 9 – 

дроссельдік шайба. 

 

3.7 сурет - Ашық жылумен жабдықтау жүйелері 

 

Ыстық су абоненттерге І өткізуші құбыр арқылы келеді. Кері 

қайтарылған су II  өткізуші құбырмен қозғалады. Жылыту жүйесінің 

қондырғылары жылу желісіне жабық жүйедегі сұлбалар бойынша қосылады. 

Ашық жүйеде абоненттерді ыстық сумен қамдау тікелей жылу желісінен 

іске асырылады (3.7 сурет). Жылу желісінің тура құбырынан ыстық су 

температура реттегіш 5 арқылы 4 араластырғышқа беріледі. Осы 

араластырғышқа кері құбырдан 7 клапан арқылы салқындаған су да беріледі. 

Араластырғыштан су тұрақты температурада (шамамен 60
0
С)  жергілікті 

ыстық сумен қамдау жүйесіне барады. Кері клапан 7 ыстық судың тура 

құбырдан кері құбырға ағып кетуіне жол бермейді. ЫСҚ жүктемесінің 
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сызбасын түзету үшін 1 ыстық су аккумуляторы орнатылған. Жоғарғы 

аккумуляторды сумен толтыру жылу желіндегі судың тегеуріні есебінен 

жүреді, ал керісінше судан босату – жылу желісінің статикалық тегеуріні 

есебінен жүреді. 

Аккумуляторды төменде орналастыруға да болады (3.7 сурет). Төменгі 

аккумуляторды сумен толтыру 6 шығын реттегіш клапаны арқылы іске асады. 

Клапанға импульс беруші 9 дросселдік шайбада су қысымы төмендейді. 

Дросселдік шайба жергілікті ЫСҚ жүйесінің негізгі беруші құбырында 

(стояк) орналасқан. Су шығыны төмендегенде, шығын реттегіштің клапаны 

ашылып, негізгі беруші құбырдан судың біраз бөлігі аккумуляторға беріледі, 

яғни ол сумен толтырылады. Су шығыны көп болған жағдайда, қондырғы 

аккумялатор судан босатылатын жағдайға ауысады. Бұл кезде реттегіш 

клапаны толығымен жабылады.  Өзін іске қосушы құрылғы арқылы 3 сорғы 

қосылып, суды аккумулятордан ыстық суды қолдану жүйесіне жібереді. 

 

3.8  Ыстық сумен қыздырылатын су жылытқыштар  
 

Топтық жылуландыру пунктінде бөлікті (секциялы) және тақташалы су 

жылытқыштар қолданылады.  

Бөлікті су жылытқыштардың (3.8 сурет) ішінде Л-68 жезден жасалған 

құбырлар орналасады, ал сыртқы жағы диаметрі жоғары құбырдан жасалған.  

 Бірнеше бөліктер қосылып, керекті жылу бетті су жылытқыштар 

жинауға болады. Жезден жасалған құбырлар ішімен қыздырылатын су өтеді, 

ал сырт жағынан қыздыратын ыстық су жіберіледі. Бөлікті су 

жылытқыштардың жылу тасығыштарының ең жоғары қысымы 1 МПа 

аспайды, ал жылу өткізгіш коэффициентінің мөлшері 1000 – 1500 Вт/(м
2
·К) 

аралығында болады. 

                   

                                      а)                                       б) 

  

а - бөлікті су жылытқыштың көрінісі; б - бөлікті су жылытқыштың 

кесіндісі. 

3.8 сурет - Бөлікті су жылытқыш 

 



46 
 

 

Соңғы кезде тақташалы су жылытқыштар қолданылады (3.9 сурет).   

 

                     

      а)                                    б)                                                 в) 

  

а - тақташалы су жылытқыштың көрінісі; б - су жылытқыштың 

тақташалы бөлігі; в – су жылытқыштың ішімен қыздырылатын судың өту 

көрінісі. 

3.9 сурет - Тақташалы су жылытқыш 

 

Тақташалы су жылытқыштарда тақташаның бір жағынан қыздырғыш 

ыстық су өтеді, ал екінші жағынан қыздырылатын су өтеді. Қыздырғыш 

ыстық су мен қыздырылатын су бір-біріне қарсы ағады. 

Тақташалы су жылытқыштардың тақташалары бөліктерге қосылып 

жасалады. Бірнеше бөліктерді қосып, керекті жылу бетті су жылытқыш 

жинауға болады. Тақташалы су жылытқыштардың ерекшілігі мен 

артықшылығы бұл өте жоғары жылу өткізгіштілігі мен жинақтылығы  (1 м
3 

көлемінде жылытқыш ауданы 100 м
2
).  

Тақташалы су жылытқыштардың пайдалануы мен күтуі өте тиімді. 

Тақташалы су жылытқыштар тез бөлшектенеді, бөлшектерін оңай ауыстыруға 

болады. Тақташаларды кірден тазалауға және ауыстыруға болады. 

 

3.9  Ыстық су жинағыш бактары  
 

Ыстық сумен қамтамасыздандыратын жылулық желілерінде 

тұтынушылардан артылып қалған суды жинағыш бактарға жинауға болады. 

Ыстық су жинағыш бактың көлемі бір тәуліктегі артылатын судың көлеміне 

тең алынады. Тұтынушының жылулық желіге қосылуына ыстық су жинағыш 

бактың орналасып қосылу сұлбасы 3.10 суретте көрсетілген. 
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1-қысым реттегіш; 2-температура реттегіш; 3-ыстық су жинағыш бак; 4-

су жылытқыш; 5-сорғы; 6-ыстық су жапқышы; 7-сүлгі (орамал) кептіргіш; 8-

кері клапан. 

 

3.10 сурет - Тұтынушының жылулық желіге қосылу сұлбасында ыстық 

су жинағыш бактың орналасуы 

 

Тұтынушыларға ыстық су шығысы болмаған кезде сорғы арқылы су екі 

ағынға бөлінеді. Бір ағын ыстық су жинағыш бакты толтырады, ал екінші 

ағын құбырларға айналым су болып жіберіледі. Егер тұтынушыларда ыстық 

су шығысы пайда болса, су жинағыш бактың ағыны азайтылады, ал айналым 

су шығысы жоғарылайды.  

 

4 Жылу желілері 

 

4.1 Жылу желілерінің сұлбасы 

 

Жылу желісі – жылуды жылу көзінен  қолданушыға тасымалдайтын 

орган. Жылу желісі жылу көзінен аудандық жылу қолданушыларға тартылған 

магистральдық құбырлардан басталады. Магистральдық құбырдан  көптеген  

таратушы құбырлар басталады. Таратушы құбыр магистральдық құбырмен 

секцияға бөлуші камера (СК) арқылы байланысады. Егер магистральдық 

құбырдың диаметрі  D ≤ 700 мм болса, онда жылу желісі тұйықталған болып 

саналады. Мұнда секцияға бөлуші камера магистральдық құбырдың әрбір 2÷4 

км аралығында орналасады. 

Тұйықталған жылу желісінің басты ерекшелігі – сенімділігі мен 

үнемділігі. Апаттық жағдайда жылу беруді оның есептелген қосынды 

шығынының (оған жылытудың және желдетудің максималдық сағаттық жылу 

шығыны және ыстық сумен қамдаудың орташа сағаттық жылу шығыны 

кіреді) 70 %  пайызына дейін кемітуге болады. 

Егер кәсіпорындар үшін жылу беруді тоқтату мүмкін болмаса, онда 

сақиналы немесе қосалқы жылу желілерін қарастыру қажет. Жер астында 
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орналасқан диаметрі  D ≤ 700 құбырлардың ақауын жою уақыты 24 сағаттан 

аспайды. 

Бір бағытта өткізгіш жылу желісі. 

4.1 суретте өзінің жылулық қуаты 2000 МДж/с және жылуды  бір 

бағытта өткізгіш екі құбырлы сулық жылу желісінің сұлбасы берілген. Ол 

жылуды  электрлік қуаты 500 МВт ЖЭО -дан тасымалдайды [9]. 

Жылу желісінің радиусы 15 км. Жүйелік су екі құбырлы ұзындығы 10 

км транзиттік магистральмен беріледі (сұлбада әрбір магистраль жеке түзу 

сызықпен бейнеленген). ЖЭО-дан шығарда магистральдың диаметрі 1200 мм. 

Жол-жөнекей суды тармақтарға үлестіруге байланысты магистральдық 

құбырдың диаметрі кішірейеді. Жылуды қолданушы соңғы ауданға  жүйелік 

су диаметрі D = 500 мм төрт магистральдық құбырмен беріледі. 

Магистральдар арасында буындық байланыстар және резервтік сорғылардың 

қосымша стансасы орнатылған. Буындық байланыстардың өткізу қабілетін 

асыру үшін олар тек диаметрі D ≥ 800 мм магистральдық құбырларды 

қамтиды. 

Магистралдық құбырларда секцияға бөлуші ысырмалар 2 км сайын 

орнатылған. Буындық байланыстар мен секцияға бөлуші ысырмалардың 

орналасу ерекшелігі сондай, егер диаметрі  D ≥ 800 мм магистральдың кез 

келген бөлігінде ақау шығып қалса, жылу желісіне қосылған барлық 

абоненттер еш уақытта жылусыз қалмайды. Егер ақау  D = 700 мм және одан 

кіші құбырда шығып қалса, онда қолданушылар жылусыз қалады. 

 

 
 

T1 – ЖЭО коллекторы; 2 – магистральдық  желі;  3 – таратушы желі; 4 –

секцияға бөлуші  камера;   5 – секцияға бөлуші ысырма;   6 − сорғы;  7 – 

буындық байланыс. 

 

4.1 сурет - Екі магистральдық екі құбырлы жылу желісінің сұлбасы 
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Сақиналы жылу желісі. 

Ірі қалаларды ЖЭО-дан жылумен қамдау үшін жылу электр 

орталықтарын өзара буындық байланыстары бар магистральдармен 

біріктіреді. Мұндай жағдайда біріккен бірнеше жылу көзі бар сақиналық жылу 

желісі пайда болады (4.2 сурет). 

 
 

4.2 сурет-Үш жылу орталығын (ЖЭО) біріктірген жылу желісі 

 

Сақинаға ірі аудандық немесе өнеркәсіптік қазандықтар да қосыла 

алады. Магистральдық желілерді біріктіру - жылумен жабдықтауды 

резервтеумен қатар, ЖЭО-ның қазандар санын азайтады және жылу 

көздерінің жүктемесін тиімді үлестіру негізінде қондырғылардың тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. Буындық байланыстардың ыстық суды өткізу 

қабілетін жоғарылату үшін сорғылардың қосымша станциясы орнатылады. 

Радиалды жылу желі. 

Жылу көзінен шығатын магистральдың диаметрі 700 мм немесе одан 

кіші болған жағдайда, диаметрі станциядан алыстаған сайын кішірейе беретін 

радиалдық (сәулелік) жылу желісінің сұлбасын ұсынады (4.3 сурет). 

Мұндай желіні алғаш рет орнату құны арзан және пайдалануы 

қарапайым болады. Бірақ магистральдан ақау шықса, ол жерден тыс 

орналасқан қолданушылар жылусыз қалады. Мұндай желіде ақауды жою үшін 

24 сағаттан  кем уақыт қажеттігін ескерсе, желіні қолдану тиімді деуге 

болады. 
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4.3 сурет- Радиалды жылу желісі 

 

4.2 Жылу желісінің профилі мен трасса 

 

Жаңа ауданды жылумен қамдаудың жобасын жасағанда бірінші  этапта 

жылу көзінен тұтынушыға дейінгі жылу желісінің бағытын (трассаны) таңдау 

керек. Бұл ауданның жылулық картасы бойынша суретке түсірілген жердің 

геодезиялық материалдарын, қолданыстағы жер үсті және жер астына 

орналастырылған коммуникациялар мен құрылымдарды, топырақ 

сипаттамасы мен топырақ суының орналасу тереңдігін және т.б.  ескере 

отырып жүргізіледі. 

Жылу желісінің трассасын таңдаған кезде келесідей негізгі шарттарды 

ескеру керек: жылумен қамдаудың сенімділігін, пайда болатын аварияларды 

тез жоюды, қызметкерлердің қауіпсіздігін, жылу желісінің ең қысқа 

ұзындығын және оны салғанда жұмыс көлемінің аз болуын. 

Сонымен қатар, құбырларды басқада инженерлік желілермен (суық су 

құбыры, газ құбыры, канализация, электрлік кабельдер және т.б.) бірге 

орналастыруды қарастыру керек, егер ол барлық желілердің қауіпсіздігі мен 

сенімділігіне сәйкес келсе. Оларды бірге орналастыру жер астына 

орналастыру әдісі (өткелсіз және өтпелі каналдар, қалалық және квартал 

ішінің коллекторлары) немесе жер үстіне орналастыру әдісі (көп этажды 

тіректер, эстакадалар) бойынша орындалуы мүмкін. 

Қаланың тұрғын аудандарында жылу құбырларының трассасын ережеге 

сай, инженерлік желілерге арналған техникалық жолақтарда  көшенің қызыл 

белдемшелеріне, жолға және өтуге болмайтын бөліктерге, жасылдандырылған 

бөліктерге параллель төсейді. Ал егер арнайы негіздемесі болса, онда жылу 

құбырларын  тротуарлар мен өтпелі бөліктерге орналастыруға болады. 
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d300 мм болатын таратушы желілер қоғамдық және тұрғын үйлердің 

техникалық жертөлелерінде, дәліздерде, тоннелдерде (биіктігі 1,6 м жоғары)  

орналастырылады. 

Жер астына орнатылған құбырларда коррозияны болдырмау немесе 

азайту үшін қаңғыма тоқтармен (трамвай жолдары, тұрақты ток кабельдері 

және т.б.), балпақты аймақтармен қиылыспауын қадағалау керек. Құрылысқа 

жатпайтын территорияларда құбырларды тіректері төмен болып жасалатын 

жерүсті төсемелерде орналастырады. Бұндай жағдайда жылулық желі 

трассасы автомобиль жолының жанымен (I, II және III категориялы жолдарды 

қоспағанда) немесе жылулық желіні жөндеу және құрылысы үшін жол 

құрылымдарын ескеріп салады. Жылу құбырлары төсемелерін 

орналастырғанда оның сенімді жұмысы үшін оларды жыралы, сайлы 

жерлерде, жасанды ойықтарда, отырған топырақтық жерлерде орналастыруға 

болмайды. Сонымен қатар, жылулық желілердің құрылысы мен оны 

пайдалануға кететін қаражат шығындарын азайту үшін трассаның өзендермен, 

жыралармен, батпақты жерлермен өтпеуін қадағалау керек. 

Өндірістік кәсіпорындардың алаңқайларында жылулық желіні арнайы 

белгіленген өтуге болмайтын бөліктердегі техникалық жолақтарда   

технологиялық құбырлармен бірге орта мен жылутасымалдағыштың 

параметрлеріне тәуелсіз жерасты немесе жерүсті әдісі бойынша төсейді. 

Құбырлар инженерлік желілер және түрлі құрылымдар қиылысқанда 

олар бір - бірінен белгілі  арақашықтықты сақтай отырып әртүрлі деңгейде 

орналастырылады, сонымен қатар олардың бір-біріне кері әсері болмайтындай 

шаралар орындалуы керек. Бұнда жылулық желілерді салуға кететін 

шығындар мен жылумен қамдаудың сенімділігін арттыру үшін олардың 

күрделі коммуникациялармен (теміржол, автомобиль жолы, трамвай жолы, 

метрополитен жолы, өзендер және т.б.), ғимараттармен және құрылымдармен 

қиылысуы 90° бұрышпен жасалуы керек; метрополитен үшін бұл бұрышты 

60° дейін азайтуға болады, басқалары үшін — 45° дейін. 

Таңдап алынған жылулық желі трассасы берілген ауданның  

геодезиялық жоспарына енгізіледі, бұнда ғимараттар мен басқа да 

құрылымдарға таралатын құбырлардың бағыттары көрсетіледі. Жылу 

құбырларының таңдап алынған төсемелерінің түрі үшін тұтынушылардың 

жылулық жүктемелері негізінде трасса бойымен есептік аймақтың диаметрі, 

содан кейін компенсаторлардың түрлері мен орналастырылуы, қозғалмайтын 

тіректер, төсемелерді жер астына орналастырғандағы камералар таңдалып 

алынады.  Құбырларды жерасты орналыстырғанда құрылыс шығындарын 

азайту үшін камераларды аспаптар мен қондырғылар қойылған аймақтарға, 

сонымен қатар  сальникті компенсаторлар, ысырмалар, ағызғылар 

орналастырылған жерлерге ғана салу керек. Камералардың саны азайған 

сайын, табиғи  компенсациялы құбырларды, жұмсақ (радиалды) және екі 

жақты осьтік компенсаторларды орналастыру керек. 
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Жылулық желі трассасы бойынша көлденең кескіні нақты түсірілім 

және жердің тік жоспарының (рельефті ұйымдастыру) негізінде тұрғызылады.  

Көлденең кескінге жатады: жердің жоспарлық және қара белгісі, топырақтық 

су деңгейінің орналасуы, қолданыстағы және жоспарлық коммуникациялар 

мен құрылымдар және олардың белгіленулері, жылулық желінің көлбеу 

орналасқан аймақтары. Егер құбырлар ағызғымен жобаланса, оны да кескінде 

көрсетеді. Құбырды жерасты төсемеде өткелсіз каналда орналастырғандағы 

аймақтың трассасы мен кескіні 4.4 суретте мысал ретінде көрсетілген. 

Кейбір аймақтарда жылулық желіні көлбеу орналастыру 

жылутасымалдағыш қозғалысының бағыты мен төсеменің орналасуына 

тәуелсіз 0,002 пайыздан төмен болмауы керек, тек көпірлермен қиылысқанда 

төсемелерді түзу орналастыруға болады. 

Жеке үй немесе ғимараттарға кіретін жердегі жерасты төсемесі 

ғимараттың жертөлесін су басып кетпеуі үшін ғимараттан ең жақын камераға 

дейін көлбеуленіп орналастырылуы керек. 

Жылулық желі трассасының төменгі нүктесінде камерада 

орналастырылатын жерлендіруші (төмен түсіруші) құрылғылар, ал жоғарғы 

нүктесінде ауа шығарғыштар белгіленеді. 

 

 
К-камера; НК-компенсатор түбі; 1-жердің қара белгілеулері; 2-жердің 

жоспарлық белгілеулері; 3-суағызғы; 4-канализация; 5-суық су құбыры;  

6-электр кабелі. 

 

4.4 сурет – Өткелсіз каналдағы (а) трасса жоспары мен (б) жылу 

құбырының кескіні 
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4.3 Төсемелерді орналастыру әдістері 

 

Жылу құбырлары жерасты және жерүсті әдісі бойынша төселеді. 

Жерасты әдісі көбіне тұрғын аудандарда жиі қолданыс тапқан. Жерүсті әдісі 

көбіне өндірістік кәсіпорындардың территорияларында энергетикалық және 

технологиялық құбырлармен бірге орналастырылады. 

Жылулық желілерінің құбырлары негізінде үш бөлшектерден құралады: 

- жылу тасығыш өткізетін болаттан жасалған құбырлар; 

- құбырлардың сыртқы жағын тотықтанудан қорғайтын және жылу 

шығынын төмендететін оқшауландырғыш құрылмасы; 

- құбырлардың салмақтық жүктемесін және олардың жұмыс атқару 

кезіндегі пайда болатын әртүрлі күштерді қабылдайтын, құбырлар мен 

олардың оқшауландырғыш құрылмаларын қоршаған орта әсерінен қорғайтын 

тіректік құрылмалар (жерастымен өтетін құбырларға әсер ететін жер салмағы, 

жер үстімен өтетін әртүрлі көліктер салмағы және т.б. күштер). 

Жылулық желілерінің құбырлар бөлшектерінің құрылымы желі 

құбырларының түрі мен қолданатын материалдарына байланысты. Мысалы, 

жер астында арықсыз салынған жылу құбырларында оқшаулағыш пен тіректік 

құрылмалар бір бөлшекке біріктірілген. 

Жылулық желілерінің құбырлар оқшаулағыш құрылмасы оларда 

колданылған заттарға қарай тұтас, бір бөлшекті немесе жекеленген бірнеше 

бөлшектер түрінде орындалуы мүмкін. Мысалы, бірнеше бөлшектерден 

тұратын оқшаулағыш құрылмалар бірінің үстіне бірі салынып кұбырларды 

тотықтанудан қорғайтын, олардан мүмкін болатын жылу жоғалымын 

шектейтін және жылу оқшаулағышын ылғалданудан сақтайтын жекеленген 

қабаттардан құралады. 

Тұрғын ықшамаудандарда таратушы желіні кейбір кезде арзан болу 

үшін ғимараттың техникалық жертөлесінде (дәлізде, тоннелде) 

орналастырады. Құбырларды каналдарда және техникалық жертөлелерде 

орналастырғанда жылу құбырлары механикалық әсерлер мен жүктемелерден, 

сонымен қатар топырақтық және беттік сулардан қорғалған болып саналады. 

Құбырлар өзінің салмағын көтеру үшін арнайы қозғалмалы тіректер орнатады. 

Құбырларды өткелсіз төсегенде олар тікелей топырақтық сумен түйіседі  және 

сыртқы механикалық жүктемелер құбырлар мен жылуоқшаулағыштарға 

түседі. Өткелсіз төсеме құны каналды төсемелермен салыстырғанда 25—30% 

арзан, бірақ құбырларды жөндеу қиын. 

Каналдарды темірбетондардан жасайды. Каналдарды беттік және 

топырақтық сулардан қорғау үшін, оларды сырты гидроқорғанышты рулонды 

материалдармен жабыстырылған битуммен жабады. 

Өтпелі каналдарда құбырларды жөндеу жұмыстарын жүргізу оңай 

болғаныменен, оларға кететін капитал шығындары үлкен. Сондықтан оларды 

арнайы жауапкершілігі жоғары аймақтар және құбырларды басқа инженерлік 

коммуникациялармен бірге орналастырғанда ғана қолданған дұрыс. Түрлі   
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коммуникацияларды бірге төсегенде өтпелі каналдарды коллекторлар деп 

атайды. 4.5 суретте көлемдік элементтерден тұратын қалалық коллектор 

келтірілген.  

Өтпелі  каналдарды (коллекторларды) табиғи немесе мәжбүрлі 

желдетеді,   өйткені каналда жөндеу жұмыстары кезінде ауа температурасы 

40
0
C төмен және каналда телефон байланысы,  кернеуі 30 В дейінгі  электрлік 

жарықтандыру кезінде 50
0
C төмен болуы керек. Ылғалды жинау үшін 

трассаның төменгі нүктелерінде су жиылып ағып кетуіне арналған ойықшалар 

(тесіктер) орналастырады немесе суды әкетуге арналған автоматты немесе 

қашықтықтан басқарылатын сорғылар орналастырады. 

Каналда өту ені 700 мм және  биіктігі 2 м (биіктікті балкаға дейін, яғни 

1,8 м қабылдауға рұқсат етіледі) аз болмауы керек. Трассада әрбір 200—250 м 

сайын люктер қояды. Өткелсіз каналдар әдетте  диаметрі 500—700 мм дейінгі 

құбырлар үшін салынады. Оларды төртбұрышты, цилиндрлі пішінді 

темірбетонды,  асбестцементті және металл құбырлардан және т.б. 

плиталардан жасайды. Бұнда жылу құбырларының беті мен канал 

қабырғаларының арасына ауалы орын қалдырады, ол ауалы орындар арқылы 

жылуоқшаулағыш кептіріледі және каналдан ылғал әкетіледі.  4.6 суретте 

төртбұрышты темір бетеннон жасалған өткелсіз канал қимасы келтірілген. 

 

 
 

1 және 2 — тура және кері құбырлар; 3 — суық су құбыры; 4 —телефон 

кабельдері; 5 — күштік кабельдер; 6 — темірбетонды көлемдік элемент. 

 

4.5 сурет – Көлемдік элементтерден тұратын қалалық коллектор
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1 және 2 – сәйкесінше төменгі және жоғарғы бетон блоктар, 3-цементтен 

жасалған байланыстырушы элемент,  4 — тіректік плита, 5—құм төсеме. 

 

4.6 сурет – Өткелсіз каналдың қимасы 

 

Каналсыз төсемелерді әдетте құбырлардың кішігірім диаметрлері (200—

300 мм дейін) үшін орнатады. Каналсыз әдіспен төселген құбырларды 

жылуоқшаулағыш түріне байланысты монолитті қабықта (оболочках), құйып 

(құйып-құрастырылған) жасалған және себіліп төселген (4.7 сурет) және 

массалық жүктемені қабылдау сипатына байланысты жүктелген және 

жүктелмеген деп бөледі. 

Монолитті қабықтағы құрылымды әдетте зауытта жасап шығарады. 

Трассада тек қана жеке элементтердің қосылған жерлері пісіріліп жалғанады 

да, оқшауланады. Құйылып жасалған құрылымдар зауытта да не болмаса 

трассаның бойында да құбырды (және біріктіріліліп қосылған жерлерді де, 

тығыздағаннан кейін) сұйық жылуоқшаулағыш материалдармен (құйғаннан 

кейін олар қатып қалады) құйып отырып жасалуы мүмкін. Себіліп төселген 

оқшаулағышты сусымалы жылуоқшаулағыш материалдардан арықтарда 

жөнделген және тығыздалып тапталған құбырларда орындайды. 

 

 
а— құрастырылған және монолитті қабықта; б — құйып (құйып-

құрастырылған) жасалған; в — себіліп төселген. 

 

4.7 сурет – Каналсыз орналасқан  жылуқұбырларының түрлері 
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Жүктелген құрылымға жылуоқшаулағыш жабыны жеткілікті 

механикалық беріктікке ие және құбырларды сыртқы жүктемеден (топырақ 

салмағы, жоғарғы бетінде өтіп жатқан транспорт салмағы және т.б.) босататын 

құрылымдар жататын. Оларға құйып (құйып-құрастырылған) жасалған және 

монолитті қабықтар жатады. 

Жүктелмеген құрылымдарда сыртқы жүктемелер жылуоқшаулағыш 

арқылы тікелей құбырға әсер етеді. Оларға себіліп оқшауланған құбырлар 

жатады. 

Каналсыз төсеме кезінде ең бастысы құбырларды топырақтық және 

беттік сулардан және қаңғыма токтардан қорғауды қамтамасыз ету керек. 

Осыған байланысты құбырлардың бетінде коррозияға қарсы жабын, ылғалдан 

қорғағыш жабын, электрохимиялық қорғағыш, сонымен қатар құм және 

қиыршық тасты сала отырып ілеспе дренаж салады (4.8 сурет). Құмды әдетте 

құбырды құрғақ топыраққа орналастырғанда себеді (4.8, а сурет). Ал егер 

топырақтық су деңгейі өте аз болса, құмның орынына қиыршық тас себеді 

(4.8, б сурет). Ал егер, топырақтық су деңгейі өте жоғары болса, құмды да, 

қиыршық тастыда бір  дренажды құбыр (кейде екі жағынан екі дренажды 

құбыр қояды) орната отырып себеді (4.8, в сурет).  

Жылу желілерінің құбырларын жобалау мен салу кездерінде әсіресе 

пайдалану жағдайында әсер ететін күштердің бәрі ескеріліп, оларға қарсы 

алдынала арнайы шаралар белгіленіп іске асырылады. Сонымен бірге, жылу 

желілерінің құбырларын пайдалануға беру алдында және кейін де әртүрлі 

арнайы сынақтардан өткізіп отырады. 

Жылулық желілер құбырларына келесі талаптар қойылады: 

- белгілі қысым мен температурасында жеткілікті механикалық беріктігі 

мен тығыздығы; 

- ауыспалы жылулық жұмыс тәртібі кезінде термиялық кедергіге 

беріктігі; 

- механикалық көрсеткіштері тұрақты болуы; 

- сыртқы және ішкі тотығуға төзімді болуы; 

- ішкі жағында эрозия болмауы; 

- температуралық кеңею коэффициентінің төмен болуы; 

- құбырлардың қосылуының қарапайым болуы. 

Жылулық желілерінде болаттан жасалған құбырлар қолданылады. 

Құбырлардың ішкі қысымы мен температурасына байланысты, жасалатын 

болат түрі, диаметрі мен қабырғасының қалыңдығы Мемлекет аралық 

стандартта көрсетілген. 
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а — құм төселген; б — құм төселген және дренажды құбыры бар; в — 

қиыршық тасты және құмды, әрі дренажды құбыры бар; 1 —жергілікті 

топырақ; 2 — құм; 3—қиыршық тас; 4 — дренажды құбыр; 5—дренажды 

қиыршық тасты төсеме. 

 

4.8 сурет – Монолитті қабықтағы каналсыз салынған жылу құбыры 

құрылымының қимасы 
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Сонымен, құбырмен өтетін жұмыс дененің белгілі шығысы, қысымы 

мен температура арқылы құбырдың диаметрі мен жасалатын болат түрі 

стандарт бойынша таңдалынады. Құбырлар бір-бірімен электр пісірумен 

қосылады. 

Құбырлар тіреуіштердің үстіне орналасады. Жылулық желілердің 

тіреуіштерінің екі түрі болады – еркін қозғалысты және қозғалыссыз. 

Еркін қозғалысты тіреуіштер құбырлардың температуралық ұзаруына 

кедергі жасамайды. Еркін қозғалысты тіреуіштер жұмыс атқару қағидасына 

қарай тайғанақты, шығырлы, аспалы болады. Қозғалыссыз тіреуіштер 

құбырлардың қозғалмай тұрақты орналасуына себеп болады және 

температуралық ұзару кезіндегі кернеу қүшін қабылдайды. 

4.9 суретте еркін қозғалысты тайғанақты тіреуіштің құрылысы 

көрсетілген. Тайғанақты тіреуіш темірбетонды тіректің үстіне орналасады.  

 

 
 

 1-құбыр; 2-оқшаулағыш; 3-тайғанақты тірек; 4-темірбетонды тірек. 

 

4.9 сурет - Еркін қозғалысты тайғанақты тіреуіштің көрінісі 

  

Құбыр қызып ұзарған кезде тайғанақты тірек арқылы қозғалады. Ал 

еркін қозғалысты шығырлы тіреуіштің құрылысы 4.10 суретте көрсетілген. 

Құбыр қызып ұзарған кезде шығыр тірек үстінде сырғанап қозғалады. 

 
1-құбыр; 2-оқшаулағыш; 3-тайғанақты тірек; 4-шығырлы тірек. 

 

4.10 сурет - Еркін қозғалысты шығырлы тіреуіштің көрінісі 
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 Егер тайғанақты және шығырлы тіреуіштер орналастырып қоюуға 

болмайтын жағдай туса, аспалы треуіштер қолданылады, 4.11 сурет, 4.12 

суретте қозғалмайтын тіреуіштің құрылысы көрсетілген. 

 

 
  

а-қамытпен төбеге ілінген; б-арқалыққа байланып ілінген; в-серіппелі. 

 

4.11 сурет - Аспалы тіреуіштер 

 

 Екі қозғалмайтын тіреуіштер арасында еркін қозғалысты тіреуіштер 

орналасады, ал құбырдың қызып ұзаруын өтеу үшін өтеуіштер қажет болады. 

Жылу желілерде қолданылатын болаттан жасалған құбырлардың 

температуралық ұзаруын келесі формула арқылы табуға болады: 
  

                                          ∆ = 0,0012·t·ℓ,                                 

  

мұнда t – құбыр температурасы, град;  

ℓ - құбыр ұзындығы, м;  

∆ - құбыр ұзаруы, см. 

 

 
  

4.12 сурет - Қозғалмайтын тіреуіштің құрылысы 
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4.4  Жерүсті әдісі бойынша құбырлардың орналасуы 

 

Жерүсті жылу құбырларын жеке тіректер (аласа және биік) мен 

мачталарға (діңгектерге), ферма түрінде тұтас жасалған эстакадаларға немесе 

балкаларға,  мачталардың жоғарғы жағына бекітілген тартқыштарға 

отырғызады. Ал өндірістік кәсіпорындарда қарапайым төсеме, яғни 

кронштейндерге ғимараттың құрылымы мен шатырына байланысты 

орналастырады. 4.13 суретте жерүсті әдісімен  құбырларды орналастырудың 

кейбір негізгі түрлері келтірілген.  

 

 

а — жеке тұрған тіректерде (мачталарда), б — эстакадаларда, в — 

ілінген құрылымдарда; 1 — металл ұшы, 2 — ілінбелі тіректер; 3 — 

тартқыштар. 

4.13 сурет – Құбырларды жерүстіне төсеудің негізгі түрлері 
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Тіректер мен мачталарды  металдан немесе темірбетоннан жасайды. 

Эстакадалар мен анкерлік тіректерді (қозғалмайтын тіректер) әдетте металдан 

жасайды. Бұнда құрылыс конструкциялары бір, екі, және көп қабатты болып 

жасалуы мүмкін. Жеке тұрған тіректер мен мачталарға құбырларды 

орналастыру қарапайым, әрі құбырлардың саны аз болғанда (екі-төрт) 

қолданылады.  

Құбырларды аласа тірекке орналастырғанда құбырдың астындағы 

тіректен жер бетіне дейінгі ара қашықтық құбырлар шоғырының ені  1,5 м 

дейін болғанда - 0,35 м кем болмауы керек, ал құбырлар шоғырының ені 1,5 м 

көп болғанда - 0,5 м аз болмауы керек. 

Жылу құбырларын эстакадаларға орналастыру өте қымбат, әрі металл 

көп шығындалады. Осыған байланысты оны тек құбырлар саны көп (бес-алты, 

әрі оданда көп) болғанда қолданған дұрыс. Бұнда диаметрі үлкен құбырлар 

тікелей эстакаданың тіректеріне сүйенеді, ал диаметрі кіші құбырлар ілінбелі 

тіректерге сүйенеді. Құбырлармен түрлі коммуникациялар және инженерлік 

желілер  (су құбыры, канализация, газ құбыры, электр кабелдері және т.б.), 

темір жол,  автомобиль жолы, трамвай жолы, өзен, жыралар, ғимараттардың 

құрылыс құрылымдары қиылысқанда арнайы құрылымдарды қолданады, ол 

барлық инженерлік  коммуникациялар мен құрылымдардың сенімді және 

қауіпсіз жұмысын және жылулық желіні салуға кететін шығындардың 

минималды болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан вертикаль және 

горизонталы ось бойынша ара қашықтықты берілген нормада сақтау керек. 

Жылулық желілердің өзендерден өту тәсілінің ең оңайы құбырларды 

дайын көпірлер арқылы өткізу. Егер көпірлер болмаған кезде, көпір салу 

қымбатқа түседі, сондықтан құбырларды дюкер арқылы су астымен өткізуге 

болады.  

Дюкер дегеніміз өзен астымен өтетін жабық арық, ішінде құбырлар 

орналасады және құбырларды тексеретін жұмысшылар өтуге болатын жағдай 

жасалады. Жұмысшылар өтетін жердің биіктігі 2 метр және ені 1 метр болады. 

Дюкердің механикалық беріктігі жоғары деңгейде жасалады. Дюкер сырт 

жағынан тоттанбау үшін оқшаулағышпен жабылады және қалқып кетпеу үшін 

шойыннан жасалған салмақпен басылады. Дюкердің өту жолы мен орналасуы 

4.14 суретте көрсетілген, ал кесіндісінің көрінісі  4.15 суретте көрсетілген. 
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1 — жағалаудағы камера; 2 – болат құбыр; 3 – бетонды қозғалмайтын 

тірек;  4 — жылуқұбырлары; 5 — темірбетонды жүк. 

 

4.14 сурет – Суастында  дюкерде құбырларды төсеу 

 

 
 

 

 1-дюкердің шойыннан жасалған басылу салмағы; 2-темірбетоннан 

жасалған беріктік сырты. 

  

4.15 сурет - Дюкердің көлденең кесіндісінің көрінісі 
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Жылу желілер құбырлары автомобильдер және темір жолдардың 

жұмысына кедергі жасамау үшін олардың астымен өткізіледі. Жол астынан 

өткен кезде қалқанды (4.16 және 4.17 суреттер) немесе құбырлы (4.18 сурет) 

гидравликалық домкратпен өту тәсілдері қолданылады, сондықтан жол 

жұмысына кедергі болмайды. 4.16 суретінде жол астынан қалқанды өту тәсілі 

көрсетілген. Шахта (1) және тоннель (2) арқылы жол астымен гидравликалық 

(4) домкратпен қалқан (7) итеріліп өткізіліп отырады, ал қалқан өткен соң 

темірбетоннан немесе болаттан жасалған құбырлар орнатылады. Осы тоннель 

арқылы орнатылған құбырлар ішіне жылулық желілерінің құбырлары 

өткізіледі. Ал құбырлы тәсіл бойынша жол төсеуінің денесін болаттан 

жасалған гильза-құбырмен тесіп өтуге де болады, 4.18 сурет. Гильза-құбыр 

жол төсемінен өткен соң ішін жерден тазалайды, ал жылулық желі құбырлары 

сол гильза-құбыр ішіне орналасады. Жол төсемінің іргесінен шыққан жылу 

желі құбырлары темірбетонды плитамен жабылады. Электрленген темір жол 

астымен өтетін жылу желі құбырлары электрлік оқшаулау арқылы 

тотықтанудан қорғанысы болуы қажет.  

  

 

  

 
  

1-өндірістік шахта; 2-дайын тоннель; 3-жер алынған орын; 4-

гидравликалық домкрат; 5-жүк көтергіш кран; 6-жер таситын вагонетка; 7-

қалқан.  

 

4.16 сурет - Жол астынан қалқанды өту тәсілі 
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4.17 сурет - Жол астымен қалқанды өтудің көлденең кесіндісі 

 

 

 

 
1-темірбетон плитасы; 2-асфальт; 3-бетон дайындығы; 4-жылу желі 

құбыры; 5-құбыр оқшаулағышы; 6-гильза-құбыр; 7-арық түбі. 

  

4.18 сурет - Жол төсінен гильза-құбыр арқылы өту көрінісі 

 

4.5 Жылу құбырлары мен арматуралар 

 

Жылу желісін салу үшін болат құбырлар қолданылады, олар электрлік 

немесе газдық пісіріп жабыстырғыштар арқылы жалғанады. Болат құбырлар 

ішкі және сыртқы бетінен де коррозияға тез ұшырайды, сондықтан жергілікті 

ыстық сумен қамдау жүйесі үшін болат цинктелген қолданыс тапқан. Болат 

құбырлардан қазіргі уақытта электрлік пісірілген және ирек тігісті және 

тігіссіз ыстықдеформацияланған және суықдеформацияланған, маркалары Ст. 

3, 4, 5, 10, 20 және аз легірленген құбырлар қолданыс тапқан. Электрлік 

пісірілген құбырлар шартты диаметрі 1400 мм, ал тігіссіз — 400 мм диаметрлі 

құбырларда қолданылады. 

Жылу желісінде қолданылатын құбырларға қойылатын талаптар: 

- механикалық беріктігі мен тығыздығы; 

- иілгіштігі мен термиялық кедергіге төзімділігі; 

- механикалық қасиеттерінің тұрақтылығы; 
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- ішкі және сыртқы коррозияға төзімділігі; 

- ішкі бетінің кедір-бұдырлығының аз болуы; 

- ішкі бетінде эрозияның болмауы; 

- температуралық деформация коэффициентінің аз болуы; 

- құбыр қабырғасының жылуоқшаулағыш қасиетінің жоғары болуы; 

- жеке элемнеттерін жалғағанда қарапайым, сенімді және тығыз болуы; 

- сақтау, тасымалдау және құрастырудың қарапайым болуы. 

Арматура деп реттегіш және жапқыш құрылғыларды айтады. 

Арматуралардың түрлері: ысырма, шибер, кран, клапан, ласұстағыш. Жылу 

желісінде қолданылатын арматуралар белгіленуі бойынша жапқыш, 

реттелетін, қорғағыш, дросселденетін, конденсат әкеткіш және бақылаушы-

өлшегіш болып бөлінеді. Барлық арматуралардың стандартты қосылғыш және 

құрылымдық өлшемдері болады. Олар арматураларды құбырларда бұранда 

және фланецтердің көмегі арқылы орналастыруға арналған. 

Жалпылама белгілену бойынша негізгі арматураға жапқыш арматуралар 

жатады, өйткені олар жылу желісі трассасында жиі қолданылады. 

Арматуралардың басқа түрлері көбіне жылулық пунктерде, сорғылық және  

дросселдеуші кішігірім стансаларда және т.б. қолданылады. 

Жапқыш арматуралардың негізгі түрлері ысырмалар мен вентилдер 

(шұралар). Ысырмаларды көбіне су желісінде, вентилдерді — бу желісінде 

қолданады. Оларды болаттан және шойыннан жасайды, жалғастырушы 

ернеулерін фланецті (ернемекті) және муфталы (жалғастырғыш) етіп жасайды. 

Жапқыш арматураларды жылу көзінен шыққан жылу желісінің барлық 

құбырларына, dу100 мм тармақтардағы түйіндерде, жеке ғимаратқа кіретін 

dу50 мм тармақ түйіндерінде және т.б. орналастырады. Сонымен қатар, суды 

түсіруге арналған штуцерлерде, ауа шығару және дренаждар үшін қолданады. 

Бұдан басқа, сулық желілерде секциялық ысырмалар қойылады. Секциялық 

ысырмалар қойылған жерлерге тура және кері құбырлар арасында,  диаметрі 

негізгі құбырдың 0,3 диаметрін құрайтын мойнақтар (перемычки) 

орналастырады, бұл  авария кезінде жылутасығышты айналымға түсіру үшін 

керек. Мойнақта екі ысырманы бірінен кейін бірін орналастырады, ал 

олардың ортасына бақылаушы вентиль қояды, ол ысырмалардың тығыз 

жабылғандығын бақылау үшін керек. 

Құбырлар мен арматураларды қоршаған орта мен жылутасығыштың 

есептік параметрлеріне, шартты қысымына байланысты таңдайды. 

Арматуралардың кейбір түрлері 4.19 суретте келтірілген. 
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а –шпинделі тік орнатылған ысырма; б –шибер; в - шпинделі көлбеу 

орнатылған ысырма; г – кран. 

 

4.19 сурет - Арматуралардың кейбір түрлері 

 

4.6 Жылуоқшаулағыш материалдар мен құрылымдар 

 

Жылуөткізгіштік коэффициенті 0,23 Вт/(м×К) төмен болатын   

материалдар көбіне жылулық оқшаулағыш ретінде қолданылады және 

жылуоқшаулағыш материалдар деп аталады. 

Жылуоқшаулағыштарды құбырларға,  арматураларға, фланецті 

қосылған жерлерге, компенсаторлар мен тіректерге келесідей мақсаттармен 

орнатады: 

- жылуды тасымалдағанда оның шығынын азайту, нәтижесінде жылу 

көзіндегі қондырылған қуат пен отын шығыны азаяды; 

- тұтынушыға берілетін жылутасығыш температурасының құлауын 

азайту, нәтижесінде жылутасығыштың қажетті шығыны азаяды және 

жылумен қамдау сапасы артады; 

- жөндеу тексеру жұмыстары жасалатын жерлерде (камераларда, 

каналдарда) жылуқұбырының бетінің және ауаның температурасы төмендету, 

нәтижесінде құбырларды жөндеу жеңілдейді және күйіп қалу қауіпі азаяды. 

Бұдан басқа жылуоқшаулағыштар кей кезде болат құбырлардың бетін 

коррозиядан қорғаушы қызметін атқарады. 

Жылуоқшаулағыштар ретінде жылуөткізгіштігі төмен, коррозияға 

белсенділік коэффициенті төмен, суды аз өткізетін,  электр кедергісі жоғары, 

механикалық кедергісі жоғары болатын материалдарды қолданады. Жануға 

және шіруге тез ұшырайтын, сонымен қатар қышқыл, күшті сілті, улы газдар 

мен күкірт бөлетін   материалдарды қолдануға болмайды. 

Жылу оқшаулағыштарға негізінде келесі талаптар қойылады: 

- жылу өткізгіш коэффициентінің төмен болуы; 

- су сіңіргіштілігі төмен болуы және капилярлы ылғал көтерілу биіктігі 

жоғары болмауы; 
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- тотықтану белсенділігі төмен болуы; 

- электрлік кедергісінің жоғары болуы; 

- ортаның негіздік тектесулігі 8,5 төмен болмауы (рН ≥ 8,5); 

- механикалық беріктігі жеткілікті болуы. 

Жылу электр стансалардағы құбырлардың оқшаулағыштарына 

қарағанда, жер астымен өткізілетін құбырлардың жылу оқшаулағыштарына 

қойылатын талаптар бөлек болады. Егер, жылу электр стансалардағы бу 

құбырларының оқшаулағыштарының жылу өткізгіш коэффициенті төмен 

және жоғары температураға төзімді болуы тиіс деп талап қойылса, су 

сіңіргіштілігі мен капилярлы ылғал көтерілу биіктігі жөнінде талаптар 

қойылмайды. Ал жер астымен өткізілетін жылу желілер құбырларының 

оқшаулағыштарының материалдарына қойылатын негізгі талаптардың 

біріншісі бұл су сіңіргіштілігі төмен болуы және капилярлы ылғал көтерілу 

биіктігі жоғары болмауы. 

Қазіргі кезде жылу желілерінің оқшаулағыштарының өте көп түрлері 

бар, сондықтан олардың түрін таңдаған кезде техника-экономикалық есептеу 

өткізеді. Құбырлардың оқшаулағыштарының жылу шығыны төмен, жұмыс 

атқару мерзімі жоғары және қаржы жағынан тиімді болуына талап қойылады. 

Жылу желілерінде жылу оқшаулағыш ретінде бейорганикалық 

материалдардан (минералды және шыны мақта) жасалған, сонымен қатар әкті-

кремнеземді, совелитті, вулканитті заттар қолданылады, әрі асбестен, 

бетоннан, асфальттан, битумнан, цементтен, құмнан немесе басқада 

компоненттерден жасалған заттар каналсыз төсемелер үшін: битумоперлит, 

асфальтоизол, армопенобетон, асфальтокерамзитобетон және т.б. үшін 

пайдаланылады. 

Қолданатын бұйымдардың түріне байланысты жылуоқшаулағыштарды 

орамдар (маталар, жолақтар, шнур, жгут), данамен (плиталар, блоктер, 

кірпіштер, цилиндрлер, жартыцилиндрлер, сегменттер, қыршықтар), 

құйылмалы (монолитті және құйылған), мастиктер және толтырмалар деп 

бөледі. 

Орамдалған және даналы бұйымдарды жылу желісінің барлық 

элементтері үшін қоладанады. Оларды бандаждар, сымдар, винттер және т.б. 

цинктелген, кадмийленген немесе коррозияға төзімді материалдардан 

жасалған заттармен және жабынды қабатпен орап бекітеді. 

Құйылмалы және толтырылатын оқшаулағышты әдетте жылулық 

желінің  қызмет етуді қажет етпейтін элементтері үшін қолданады. Мастикті 

оқшаулағыштарды жапқыш дренажды арматуралар мен сальникті  

компенсаторлар үшін қолданады, мысалы сальникті компенсаторлар мен 

арматуралардың тығындалатын сальниктерінде шешіліп алынатын 

құрылымдар үшін жиі қолданады. 

Болат құбырларды жерастына немесе жерүстіне каналда 

орналастырғанда, сонымен қатар монолитті қабықта каналсыз төсемеде 

орналастырғанда жылуоқшаулағыш құрылымдарды үш қабат етіп жасайды: 

коррозияға қарсы қабат, жылуоқшаулағыш және жабындық қабат. Коррозияға 
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қарсы қабат болат құбырдың сыртқы бетіне төселеді және жағылатын немесе 

оралатын материалдардан (изоль немесе бризольдан изолды мастикте, 

эпоксидті немесе органосиликатты эмальдар мен краскалардан, стекло-эмаль 

және т.б.) бірнеше қабатталып жағылады немесе оралады. Оның үстіне негізгі 

жылуоқшаулағыш қабат (оралатын, данамен немесе  монолитті бұйымдардан 

жасалған) орналастырылады. Содан кейін жабындық қабат қойылады, ол 

жылуоқшаулағыш қабатты механикалық әсерлерден, ауадан және ылғалдан 

қорғайды. Жабындық қабат жерасты төсемеде екі-үш қабатты изолдан немесе 

бризолдан изольді мастикте жасалады, металл торға оралып асбестті – 

цементті сылақпен сыланады, түрлі сіңіргіш қабілетке ие лакті шынылы 

матамен оралады, фольга изольмен қапталады, ал жерүсті төсемеде —

цинктелген болат беттерден, алюминийден, алюминий қорытпасынан, 

шыныцементтен, шынырубероидтан, шыныпластиктен және т.б. 

жабындалады. 

Монолитті жылулық оқшауланған құбырларды каналсыз 

орналастырғанда, монолитті жылуоқшаулағыштың қызметі – жылуды 

оқшаулау және көтергіш құрылым, сондықтан  оның механиалық берітігі 

жоғары болуы керек. Бұнда ең әлсіз орынға оқшаулағыштардың қосылған 

жері. 

Монолитті каналсыз төсемеден басқа, оқшаулағыштардың құйылған 

және салынған (себіліп салынған) түрлері де жиі қолданылады. Олар әдетте 

құрылыс кезінде жөнделген және тығыздалған құбырларда ұнтақ тәрізді 

себіледі немесе құбыр орналасқан орынға  траншеяға сұйық құйма ретінде 

құйылады. Осылай құйылған немесе себілген құбырларда оқшаулағыш 

бірқалыпты болуы үшін құбырларды арнайы төсемеге (бетон діңгектер, 

асбестцементті құбыр бөлшектері және т.б.) орналастырады. 

Монолитті қабықтағы каналсыз құбырлардың негізгі түріне 

битумперлитті оқшаулағыштағы құбырлар жатады (4.20 сурет).  

 

 
 

1 - құбыр, 2 - коррозияға қарсы жабындағы битумперлит, 3 - екі 

қабатталып салынған бризоль. 

 

4.20 сурет – Монолитті битумперлитті оқшаулағыш 
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Жер астымен арықта және арықсыз өткізілетін жылу желілер 

құбырларының оқшаулағыштарын соңғы кезде жылу шығыны төмен 

пенополиуретаннан жасайтын болды. Құбырлар пенополиуретаннан жасалған 

оқшаулағышымен бірге заводтан келеді, сондықтан да өте тиімді. Негізінде 

қолданылатын оқшаулағыштарына қарағанда пенополиуретаннан жасалған 

оқшаулағыштардың жылу шығындары 2,5 есе төмен болады, жұмыс 

атқаратын мерзімі жоғарылайды, ал пайдалану мен күтуге жұмсалатын 

қаржылар 9 есе төмендейді.  

Құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығы техникалық және техника-

экономикалық шешімдер арқылы таңдалады.  

Құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығын таңдаған кездегі негізгі 

техникалық шешімдер: 

- жылулық желінің әрбір нүктелерінде жылу тасығыштың 

температурасын керекті мөлшерде ұстап отыру; 

- жылу шығындарын нормативтік мөлшерден асырмау; 

- құбырдың оқшаулағыш сыртындағы температурасын берілген 

нормативтік мөлшерден асырмау (40-50 
о
С). 

Негізінде құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығын техника-

экономикалық есептер арқылы таңдайды. 

 

4.7 Компенсаторлар 

 

Болат құбырлардың температуралық деформацияға компенсациясының 

жылуда тасымалдау техникасында алатын орыны зор. Егер құбырда 

температуралық деформацияға компенсация болмаса, онда құбыр 

қабырғалары қатты қызған кезде үлкен қиратқыш кернеу пайда болуы мүмкін. 

Жылу құбырларының бойында температура сызықты түрде жоғарылаған 

кезде мехникалық кернеу пайда болады, оның шамасы Гук заңымен 

анықталады: 

                                            σ= E∙i, Па,                                                 (4.1) 

 

мұндағы Е-қатаңдық модулі, Па;  

і- салыстырмалы деформация. 

Ұзындығы  l құбырды қыздырғанда, оның ұзындығы мына шамаға 

өзгереді: 

                                        tll   , м,                                                   (4.2) 

 

мұндағы    - сызықты ұзару коэффициенті, өлшем бірлігі - 1/м. 

Құбырдың ұзындығы өскенмен, оның қабырғалары сығыла түседі, 

сондықтан олардың салыстырмалы сығылуы келесі формуламен анықталады: 

 

                                            t
l

l
i 


  .                                               (4.3) 
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Құбырдың тік бөлігі қызғанда пайда болатын сығылу кернеуінің 

шамасы құбырдың диаметріне, ұзындығына және қабырғасының 

қалыңдығына тәуелсіз болады да, тек қана температуралар айырмасы мен 

құбыр материалының тегіне тәуелді: 

 

                                               tE , Па.                                             (4.4) 

 

Осы кезде пайда болатын сығылу күшін келесі формула арқылы 

анықтауға болады: 

                                         EiffP   , Н,                                             (4.5) 

 

мұндағы f  - құбыр қабырғасының көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

Құбырдың қызуы салдарынан болатын кернеуді азайту мақсатымен 

және оның өздігінен орын ауыстыруын (егер құбырдың ішіндегі 

жылутасығыш температурасы 50
0
С астам болса)  жол бермеу үшін 

температуралық ұзаруды теңгерудің әртүрлі әдістерін қарастырады. Жұмыс 

істеу ережесіне байланысты қолданылып жүрген компенсаторлар екі түрге 

бөлінеді: осьтік және радиалды болып. 

Осьтік компенсаторлар құбырдың тік бөлігінде пайда болатын 

температуралық ұзаруларды теңгеру үшін қолданылады. 

Радиалды теңгеруді құбырдың кез келген конфигурациясы үшін 

қолдануға болады. Олар құбырдың ұзаруын, оның қисық бөліктерінің 

майысуы және бұралуы түрінде қабылдайды. 

Осьтік компенсаторлардың екі түрі болады: сальникті (4.21, 4.22 - 

суреттер) және серпімді (4.23 сурет). 

 

 
 

1-стақан; 2-корпус; 3-толтырма; 4-тірегіш сақина; 5-грундбукс. 

 

4.21 сурет – Бір жақты сальникті компенсатор 
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4.22 сурет – Екі жақты сальникті компенсатор 

 

 
 

4.23 сурет – Үштолқынды сильфонды компенсатор 

 

1 стақан мен 2 корпустың арасында 3 сальникті тығыздамалар 

орналасады. Тығыздықты қамтамасыз ететін сальникті толтырмалар 4 тіректік 

сақина мен 5 грундбукстың арасында қысылып тұрады.  Әдетте толтырманы 

графитпен қаныққан қимасы квадрат асбестті сақиналардан жасайды. 

Компенсатор құбырға пісіріліп жапсырылады, сондықтан фланецті 

жалғастырғыштардың саны аз болады. 

Сальникті компенсаторлардың кемшілігі - пайдалану барысында жүйелі 

түрде жөндеп тазалауды қажет етеді. Сальникті компенсаторлардың 

толтырмалары тез тозып, беріктігін жоғалтады. Сондықтан оларды жиі 

ауыстырады. Бұндай кемшілік серпімді компенсаторларда болмайды.  

Сильфонды секциялар легірленген болаттардан жасалады. 

Радиалды компенсация кезінде құбырдың термиялық деформациясы 

трассадағы құбырдың өзінің жеке бөлігінің арнайы иілгіш бұрылыстарымен 

немесе табиғи бұрылыстарымен қабылданады.  Соңғысын табиғи 

компенсация деп атайды. 

Радиалды компенсаторлардың түрлері: П-, Г-, S-,  -тәріздес және 

симметриялық емес (4.24 сурет). 
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а) П-тәрізді компенсатор;       

 

 

                      

 
б) S- тәрізді компенсатор; 

 

 

 

 
 

в) -тәрізді компенсатор;                       
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г) бұрыштық компенсация. 

 

4.24 сурет - Радиалды компенсаторлардың түрлері 

 

Температуралық ұзару теңгерілмеген кездегі сығылу кернеуі шамасын 

келесі формуламен анықтайды (сығылу кернеуінің ең үлкен мүмкін шамасы) : 

 

                                          )( ttE
l

E
ор 


  ,                                      (4.6) 

 

мұндағы   
2

21 tt
tор


  - құбыр бетінің, оның ұзындығы бойынша алынған 

орташа температурасы,  

0t  - қоршаған ортаның температурасы. 

Сальникті компенсаторы бар құбырдағы осьтік күшті мына формуламен 

анықтайды: 

                                                    
2

4

ішкіfd

S
P  , Па,                                        (4.7) 

 

мұндағы  S – тіректердегі үйкеліс күшін білдіреді, оны жеке келесі 

формуламен анықтайды: 

 

                                              S=fd
2

сыртқыPжұмbαμ, H,                                 (4.8) 

 

мұндағы Ржұм – ортаның жұмыс қысымы (магистралдық құбырлар үшін 

оның мәні (0,9-1,6) МПа аралығында;  

b=0,6 – майлықты толтырманың биіктігінің құбырдың сыртқы 

диаметріне dсыртқы  қатынасы; 

α =1,5 – майлықты толтырманың меншікті қысымының жұмыс 

қысымына қатынасы; 
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μ=0,15-0,4 – толтырманың стакандағы үйкеліс коэффициенті (біздің 

жағдайда 0,15-ке тең деп алынады). 

П және Г – тәріздес компенсаторлары бар құбырлар үшін осьтік күш 

келесі формуламен анықталады: 

 

                                              P=
A

IЕ 
, H,                                              (4.9) 

 

мұндағы 
21   - құбыр бөліктерінің ұзаруы, м. 

I -  құбырдың экваториялдық инерция моменті, келесі формуламен 

анықталады: 

 

                           I=0.05(d
4

сыртқы-d
4

ішкі), м
4
, 

                               
          (4.10) 

 

Дәнекерленген  тізелері бар құбырлар үшін (R=0)  А комплексі 

келесідей анықталады: 

 

                                          A= у
К

1

0

1 2
df=

2

)32( 2

1 lll 
.                                 (4.11) 

 

П – тәріздес компенсатор үшін, оның  С-В  бөлігінде кернеуді келесідей 

анықтайды: 

 
                                                    ,

2A

mУEd мaxсырткы
  

Па,
                                                    

(4.12) 

мұндағы lY max
- күштің әсер ету бағытынан компенсатордың арқасына 

дейінгі ара қашықтық , м. 

Дәнекерленген шығатын бөліктері үшін m коэффициентін 1-ге тең деп 

қабылдайды.  Дәнекерленген қатты тізелерді, егер дөңгелену радиусы  R=0 

деп алса, оларды иілген тізелермен алмастырғанда дөңгелену радиусы  

R=4dдәнекер болады да, температуралық ұзарудың салдарынан пайда болған 

кернеу  1,15 есеге жуық кемиді. 

Г тәріздес компенсатор үшін ең қатты сығылатын кернеу келесідей 

анықталады: 

                                                      с
,

2l

Edсырткы
  Па,                              (4.13) 

 

мұндағы  1  - компенсатордың кіші иығының бүйірлік ығысуы 

(үлкен иығының ұзаруы ), м. 

Қатты дәнекерленген  тізелер үшін (R=0)   C


 коэффициентін келесі 

формуламен анықтайды: 

                                        )
1

1(5,1
n

С  ,                                               (4.14) 
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мұнда  n=
1l

l - құбыр иықтары ұзындықтарының өзара қатынасы. 

 

5  Жылулық  режимдерді  реттеу  

 

5.1 Жылулық режимдерді реттеу тәсілдері 

 

Абоненттердің жылу жүктемесі ауа райына байланысты өзгереді. 

Сондықтан жылу жүктемесін реттеу қажет. Жылулық режимдерді реттеу 

тәсілдерін оларды іске асыру орындарына қарай орталықтан реттеу, жергілікті 

реттеу және дербес реттеу деп үш топқа бөледі де, сәйкесінше жылу дайындау 

орталықтарында, жылуды пайдалану орындарында және дербес жылу 

дайындау орталықтарында және жекелеген жылу құралдарында жүргізеді. 

Орталықтан реттеуді қолдануды оның күрделілігіне байланысты 

жылытылатын ауданның жылу жүктемелері біркелкі болуымен ғана (мысалы, 

жылыту жүктемелері ғана болса) шектеуге болар еді. Бірақ, көп жағдайларда 

жылытылатын ауданның жылу жүктемелері әртүрлі болып келеді. Бір 

ауданда, немесе тіпті  бір ғана пайдаланушының (абоненттің) жылу 

жүктемелері жылыту мен ыстық су жүктемелерінен, немесе жылыту, желдету 

және ыстық су жүктемелерінен құралуы мүмкін. Мұндай араласқан жылу 

жүктемелері бар ірі жылу жүйелерінде пайдаланушыларды жылумен сапалы 

түрде қамдау жоғарыда аталған жылулық режимдерді реттеудің үш түрінде 

қолдануды керек етеді. Әйтсе де, реттеудің дербестік түрі әрбір жылыту 

құралына орнатуға керекті арнайы реттеуіш құралдарының жетіспейтіндігінен 

іс жүзінде көп қолданыла бермейді. 

Бұл орайда, орталықтан реттеуді бір ауданның жылу тұтынушыларының 

көпшілігіне тән жалпыламалық (типтік) жылу жүктемелері бойынша да 

қолдануға болады. Мұндай жылу жүктемелері ретінде жылу жүктемелерінің 

бір ғана түрін немесе шамаларының ара қатынастары белгілі екі жылу 

жүктемелерін алуға болады. Осыған байланысты кейінгі кезде жылыту мен 

ыстық су жүктемелерінің қосындысы бойынша бір орталықтан реттеу 

жылумен қамдау жүйелерінде  кеңінен қолданыс тауып келеді. 

Жергілікті реттеу, әдетте, орталық жылу пайдалану орындарында 

(пункттерінде) (ОЖА) немесе жергілікті жылу пайдалану орындарында 

(ЖЖО) автоматты реттеуіштер жүйесінің (АРЖ) көмегімен жүргізіледі. 

Жылумен жабдықтау көзінен алынған барлық жылу мөлшері жылу 

тораптарында қыздырғыш приборлардың көмегімен ғимараттардағы ауаны 

жылытуға, желдету камераларымен келетін ауаны жылытуға, су 

қыздырғыштарында суды ысытуға  жұмсалады.  Сонымен жылумен 

жабдықтау жүйесінің жылулық жүктемесі қыздырғыш прибордың жылуберу 

тәртібіне тәуелді. Рекуперативтік қыздырғыш прибордың беретін жылуы 

келесі теңдеумен сипатталады: 

 

tkFQ  ,                                                             (5.1) 
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мұндағы  Q - қыздырғыш прибордың  - уақыт аралығында жіберген 

жылуы, кДж; 

k – жылуберу коэффициенті, кВт/(м
2
∙К); 

F- прибордың қызатын бетінің ауданы, м
2
; 

t  - қызатын және қыздырушы орталар арасындағы орташа 

температуралар айырмасы, К: 

 

22

2121  





tt
t ,                                    (5.2) 

 

мұнда t1, t2 - жылу тасушы ортаның (1-орта) тура және кері 

құбырларындағы температуралары, °С;  

τ1, τ2 - ысытылған орталардың (2-орта) жылыту құралдарына кірудегі 

және шығудағы температуралары, °С. 

t2= t1-Q/ W1 болатындықтан (мұнда W1 - 1-орта шығысының баламасы) 

(5.1) және (5.2) теңдеулерін біріктіре шешуден мынадай теңдеу алынады: 

 

1

21
1

5.01
2

WkFn

tt
t

Q






 .                               (5.3) 

 

Бұл теңдіктен көрінетіндей, жылу жүктемелерінің негізінен осы теңдеу 

құрамына кіретін бес көрсеткішті (параметрді) - к, Ғ, t, W1 және п мәндерін 

өзгерту арқылы реттеуге болады. Бірақ, іс жүзінде жылу жүктемелерін 

орталықтан реттеу мүмкіншіліктері t1 және W1 мәндеріне ғана байланысты 

болып келеді. Мұндай кезде, кейбір жағдайларға байланысты t1 және W1 

мәндерінің мүмкін болатын өзгеру аяларының да шектеулі болатындығын 

есте ұстаған жөн. (5.3) кейіптемесіндегі к, Ғ және п көрсеткіштері жылу 

жүктемелерін реттеу көрсеткіштері ретінде әдетте тек жергілікті реттеуді 

қолданған кездерде ғана пайдаланылады. 

Егер жылу тасушы орта ретінде су буы қолданылса, онда W1=∞ және 

t1=t1=t болатындығына байланысты (5.3) кейіптемесіндегі теңдеу былай 

жазылады: 








 


2

21 tt
tkFnQ конденсат ,                          (5.4) 

 

мұнда tконденсат — будың конденсатқа айналу температураcы, °С. 

Жылыту құралдарының жылу жүктемелерін жылу тасушы орта бу 

болғандағы реттеудің негізгі тәсілдері бұл құралдарға берілетін бу қысымын 

бәсеңдету арқылы tконденсат мәнін өзгертіп немесе құралдардың жұмыс істеу 
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уақыттарын өзгертіп, яғни жылу құралдарына бу беруді ауық-ауық ажыратып 

орындауға болады. Реттеудің екеуі де жергілікті реттеу болып табылады. 

Сулық жылу желілерінде қолданатын реттеу тәсілдері сапалық, сандық 

және сапалық-сандық деп үш түрге бөлінеді. Сапалық реттеуде жылу 

энергиясының мөлшері тек су температурасын өзгерту арқылы реттеледі. Бұл 

тәсілде желілік су мөлшері тұрақты. Сандық реттеуде, керісінше, су 

температурасы тұрақты да, жылу энергиясын реттеу су шығынын өзгерту 

арқылы жүргізіледі. Сапалық-сандық реттеуде жылу энергиясы су 

температурасы мен шығынын қатар өзгерту арқылы реттеледі. 

Жылумен қамдау жүйелерінде негізінен орталықтан сапалық реттеу 

қолданылады. Теуелсіз жылу жүйелерінде және абоненттік жылу 

орындарында элеватор орнына су араластырғыш сорғылар қолданылған 

тәуелді жылу жүйелерінде сапалық реттеу әдістерімен қатар орталықтан 

немесе жергілікті сандық реттеу әдістері де қолданылады. 

Элеваторлы тәуелді жылу жүйелерінде сапалы-сандық реттеу әдісі 

жылыту маусымындағы сыртқы ауа температурасынан жоғары тұстарында 

(ыстық су жүктемелері үшін желілік су температурасын 60-70 °С деңгейінен 

төмен ұстауға болмайтындығына байланысты) ғимараттардың қатты қызып 

кетуін болдырмау мақсатында қолданылады. 

Жылу жүйелерінің жылулық тәртіптерінің тұрақтылығы жағынан 

сандық реттеу әдістері сапалық реттеу әдістеріне қарағанда тиімсіз. Өйткені, 

сандық реттеу әдістерін қолданғанда жылыту жүйелеріндегі су 

мөлшерлерінің жиі өзгеріп отыруы ішкі жылу таратушы тік құбырлар 

бойындағы ауырлық (гравитациялық) қысым шамасының да жиі өзгеруін 

туындатады. Жылулық энергияны ең көп деңгейде тұтынған кезде жылыту 

жүйелеріндегі ауырлық қысым өзгерістері сандық және сапалық реттеу 

әдістерінде бір-бірінен онша алшақ болмағанымен, жылулық энергияны аз 

мөлшерде тұтынғанда бұл қысым өзгерістерінің алшақтығы айтарлықтай 

деңгейде ұлғая түседі. Жылулық энергияны аз тұтынған кездерде сапалық 

реттеу әдістерінде онша өзгеріске түсе қоймайтын тура және кері 

құбырлардағы ауырлық қысым айырмасы сандық реттеу әдістерінде күрт өсе 

түседі де, жылыту жүйелерінің жұмыс тәртіптерінің тік бағытты ретсізденуін 

туындатады. Жылыту жүйелерінің мұндай ретсізденуі әсіресе көп қабатты 

ғимараттарға тән құбылыс. 

Жылулық энергияны жылу электр орталықтарында (ЖЭО) 

дайындағанда сапалық реттеу әдісін қолдану, реттеудің басқа әдістеріне 

қарағанда электр энергиясын қиыстырылған әдіспен (жылу тұтыну негізінде 

электр энергиясын өндіру) көбірек өндіруді қамтамасыз етеді. 

(5.1) теңдеуі арқылы жылу жіберуді реттеу ыңғайсыз. Сондықтан жылу 

алмасу аппаратының жүктемесін келесі теңдеумен анықтау керек: 

 

Q=Wкіші,                                                     (5.5) 

 

мұндағы Q – қыздырғыш прибордың беретін жылуы, кВт; 
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Wкіші – жылуалмастырушы орта шығынының ең кіші шамасының 

эквиваленті,  Wкіші
 
= (Gc) кіші, кВт/К; 

G – жылутасымалдағыш шығыны, кг/с; 

с – жылутасымалдағыштың жылусиымдылығы, Дж/кг∙К; 

 - қыздыратын және қыздырылатын жылутасымалдағыштар 

арасындағы максималды температуралар айырмасы, жылытудың қыздырушы 

құралдарында ол =t1 – tішкі ,
0
С; 

t1, t2, tішкі, - сәйкесінше қыздырушы құралға кірердегі және шығардағы 

температуралар, ғимараттағы ауа температурасы,
 0
С; 

 - жылуалмастырғыш қондырғының тиімділігін сипаттайтын 

коэффициент. 

Егер қыздырушы дене мен қыздырылатын ортаның қозғалысы 

қиылыспа ағын тәртібі бойынша орындалса, онда  шамасы келесі теңдеу 

бойынша есептеледі: 

 




1

1





bWа кіші

 ,                                       (5.6) 

 

мұндағы а мен b – жылуалмастырғышта жылутасымалдағыштың 

қозғалысын сипаттайтын коэффициент, a=0,425 және b=0,65. 

 - режимдік коэффициент: 

 

кішіW

kF
                                                                            (5.7) 

немесе 

кішіулкен

кіші

улкен

tt
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QkF

















ln
2,0

.                                                                   (5.8) 

 

Бір сәттік (лездік) реттеу кезінде қыздыру ортасының шығыны тұрақты 

болып қалады. Сондықтан W=1. Сонда теңдеуді түрлендіре отырып келесі 

тәуелділікті алуға болады: 

 
25,1

















Л

A

t

t
Q ,                                             (5.9) 

 

мұндағы tа, tл - орташа арифметикалық және орташа логарифмдік 

температуралық тегеуріндер, 
0
С.  

Оларды төмендегі теңдеулер бойынша анықтайды: 

 

tа=  ішкіt
tt




2

21 ;                                        (5.10) 
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tл=    

ішкі

ішкіішкі

tt

tt

tttt







2

21

21

ln

.                          (5.11) 

 

Сулық жылумен жабдықтаушы жүйелерді реттеудің тәртібі көптеген 

факторларға тәуелді, бірақ ең басты факторы жылулық жүктеменің түрі мен 

абонеттерді қосу сұлбалары болып табылады. Жылу жіберуді реттеу бірыңғай 

жылулық жүктеме кезінде бірнеше мөлшерде қысқартылады. Мұндай 

жағдайларда тек орталық реттеумен шектелуге болады. Орталық реттеу 

ауаның түрлі сыртқы температураларында ғимараттарды жылыту үшін жылу 

қажеттілігімен сәйкес жүзеге асады. Жылу жүктемелерін реттеу (жылулық 

энергияның негізгі бөлігі ғимараттарды жылытуға жұмсалатындықтан) 

негізінен жылыту құралдарының жылу беру режимдеріне байланысты 

жүргізіледі. 

Жылыту құралдары өздерінің сипаттамаларына және кұрылымы мен 

технологиялық жасалуына қарай әртүрлі болып келеді. Олар өздерін 

қоршаған ортаға жылу энергиясын сәулелік (радиация) және еркін ағындық 

заңдылықтармен таратады. 

Жылулық желіге жылытқыш қондырғыларды қосудың тәуелді сұлбасы 

бойынша жылулық жүктемені реттеу үшін жалпы теңдеуі мына түрде болады: 
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tk

tt

tt

Q

Q
Q

тусырткыжылыішкі

сырткыішкі

жылыту

жылыту
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 0

0,21

0,21



 ,          (5.12) 

 

мұндағы Qжылыту – tсыртқы сыртқы ауаның температурасына байланысты 

жылытуға кеткен жылу шығыны, кВт; 

τ1, τ2,0 - сәйкесінше жылулық желінің құбырларына кірген және шыққан 

желілік су температуралары, 
0
С; 

k - жылуберу коэффициенті, кВт/(м
2
∙К); 

Δtжылыту- қыздырушы құралдағы температуралық тегеурін,
 0
С; 

Q
’
жылыту,τ1

’
,τ2,0

’
, k

’
, Δtжылыту

’
 – tсыртқы жылыту сыртқы ауаның есептік 

температурасы кезіндегі сол шамалар. 

Сандық реттеу кезінде тура құбырдағы желілік судың температурасы 

тұрақты. Жылулық жүктеменің реттеу су шығынының өзгеруімен 

орындалады. Есептеу мақсатына, жылулық жүктеменің шамасына байланысты 

кері жүйелік су температурасы мен су шығынын анықтау жатады. Бұл 

жағдайда τ1=const шартына байланысты кері судың температурасы мен 

желілік судың салыстырмалы шығыны (5.13) реттеудің жалпы теңдеуі 

негізінде анықталады: 

 

)1(
5.0

1 8.0

0

жылыту

жылыту

жылыту

жылыьу

жылыту
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;                        (5.13) 
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жылыту

жылыту

G

Q
010.2   ,                                  (5.14) 

 

мұндағы ішкіжылыту tt  )(5,0 0,23  , - қосылған абоненттік түйіндегі 

араластырылған суға байланысты температуралық тегеурін, 
0
С; 

3  - араластырғыш қондырғыдан кейінгі жылыту жүйесінің тура 

құбырындағы судың температурасы,
 0
С; 


0 - желілік судың температураларының есептік айырымы,

 0
С; 

 - жылыту жүйесіндегі температуралардың есептік құламасы,
 0
С. 

Жылулық жүктеменің азаюы мен су шығынының төмендеуі кезінде кері 

құбырдағы судың температурасы ғимараттағы ауаның температурасына дейін 

жетеді. Жылу беруінің одан әрі төмендеуі қыздыру құралдарын  tішкі 

температуралы сумен жиі толтыру есебінен жүзеге асады. 

Сандық реттеудің негізгі қасиеттерінің бірі ол жылутасығышты айдауға 

кеткен электр энергиясының шығынының азаюы. Бұл қасиет екі сатылы 

желілердің магистральды құбырлардағы абонеттерді араластырғыш сорғылық 

стансалар көмегімен немесе тәуелсіз сұлбалар арқылы қосуда жүзеге асады.  

Магистральды желілерде желілік су  шығыны төмендеген кезде 

араластырудың айнымалы коэффициенті бойынша жұмыс істейтін 

араластырғыш сорғылар кері магистральдан судың берілуін көбейтеді. Осыған 

байланысты жылыту жүйелерінде қажетті су шығыны сақталады және осыған 

орай сандық реттеудің кемшілігі жойылады. 

 

5.2 Жылу желісінің гидравликалық есебі 

 

Гидравликалық есептеу – жылу желісін жобалау және пайдалануда 

негізгі бөлімдердің бірі. Гидравликалық есептеуді жобалағанда анықтау керек: 

- құбыр диаметрін; 

- қысым (арын) құлауын; 

- желінің әртүрлі нүктелеріндегі қысымды (арын); 

- абоненттік жүйелер мен желілерде қажетті арын мен шекті қысымды 

қамтамасыз ету мақсатында статикалық және динамикалық режимдерде 

жүйенің барлық нүктелерінің сәйкес келуін. 

Гидравликалық есептеу нәтижелері арқылы келесідей материалдарды 

анықтай аламыз: 

- жылулық желіні салу кезіндегі негізгі жұмыс көлемін және металл 

шығындары мен капитал салымын; 

- қоректендіргіш және айналымдық сорғылардың қондырылған қуатын, 

сорғылар саны мен оларды орналастыру орынын, жылулық пунктердің 

қондырғыларын және дросселдік қондырғыларды  таңдауды; 
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- абоненттік жүйенің, жылу желісінің және жылу көзінің жұмыс 

шарттарын анықтауды және жылутұтынушы қондырғыларын жылу желісіне 

қосу сұлбасын таңдауды; 

- жылулық пункттер мен абоненттік енгізулер үшін жылулық желіге 

орналастыратын автоматты реттегіштерді таңдауды; 

- жылумен қамдау жүйесін пайдалану режимін жасауды және жылумен 

қамдау жүйесінің гидравликалық режимін өңдеуді. 

Гидравликалық есептеу жүргізу үшін жылулық желінің сұлбасы мен 

кескіні, жылу көздері мен тұтынушылардың орналасу орыны мен есептік 

жүктемелері берілу керек. 

Жылу желінің гидравликалық есептеуінде қолданылатын теңдеулер. 

Бернулли теңдеуі:  

 

𝑍1 ∙ 𝑔 +
𝜔1

2

2
+

𝑃1

𝜌
= 𝑍2 ∙ 𝑔 +

𝜔2
2

2
+

𝑃2

𝜌
+

𝛿𝑃

𝜌
 ,                   (5.15) 

 

Z1 , Z2 – геометриялық биіктік, м;  

w1 , w2 – құбырдағы су жылдамдылығы, м/с;  

Р1 , Р2 – құбырдағы су қысымы, Па;  

δР – қысым құламасы (қысым кемуі), Па;  

ρ – су тығыздығы, кг/м
3
;  

g – еркін түсу (ауырлық күш) үдеуі, g =9,81 м/с
2
. 

Су құбырларындағы тегеурін (арын) : 

  

𝐻0 = 𝑍 +
𝜔2

2∙𝑔
+

𝑃

𝛾
= 𝑍 +

𝜔2

2∙𝑔
+ 𝐻,                                            (5.16) 

 

Р – құбырдағы қысым, Па; 

 
𝑃

𝛾
= 𝐻 - пъезометриялық тегеурін, м; 

γ – судың меншікті салмағы, Н/м
3
. 

Жылу желінің гидравликалық есептеуінде 
𝜔2

2∙𝑔
  мөлшері аз болғандықтан 

есепке алынбайды, сондықтан толық тегеурін пъезометриялық тегеурін мен 

құбыр орналасу биіктігінің қосындысына тең болады: 

 

                          𝐻0 = 𝑍 +
𝑃

𝛾
= 𝑍 + 𝐻.                                                    (5.17) 

 

Сонымен пъезометриялық тегеурін  Н = Но – Z . 

Тегеуріннің кемуі:  

 

                          𝛿Н =
𝛿𝑃

𝛾
=

𝛿𝑃

𝑔∙𝜌
 .                                                       (5.18) 
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Құбыр бойымен жүретін жылутасымалдағыштың қозғалысы кезіндегі  

ΔР толық қысым құламасы ΔPсыз  үйкеліс шығындары (сызықты шығындар) 

мен ΔРжер жергілікті кедергілерден тұрады: 

 

                                 ΔP = ΔPсыз + ΔPжер.                                       (5.19) 

 

ΔPсыз үйкеліс шығындары келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                               ΔPсыз= RL,                                        (5.20) 

 

мұнда  R – меншікті қысым шығындары, Па/м, ол Д’Арси формуласы 

бойынша анықталады: 

                                                     ,
2

2

d
R


                                            (5.21) 

 

мұндағы  λ – гидравликалық үйкеліс коэффициенті; 

d – құбырдың ішкі диаметрі, м; 

ρ – жылутасымалдағыш тығыздығы, кг/м
3
; 

ω – жылутасымалдағыш қозғалысының жылдамдығы, м/c; 

L – құбыр ұзындығы, м. 

Гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ құбырдың ішкі қабырғасының 

бұдырлығы мен сұйықтың ағу тәртібіне байланысты. Құбырлардың ішкі 

қабырғалары тегіс болған кезде, гидравликалық үйкеліс коэффициентін 5.1 

кестеде келтірілген кейіптемемен (формуламен) табуға болады. 

Құбырлардың ішкі қабырғалары бұдыр болған кезде, гидравликалық 

үйкеліс коэффициентін Алтшуль А.Д. формуласымен табуға болады: 

  

                   λ = 0,11(kэ/d + 0,68/Rе)
0,25

,
     

                                               (5.22) 

 

мұнда kэ - құбыр бетінің бұдырлығы;  

d-құбыр диаметрі; 

kэ/d -салыстырмалы бұдырлық;  

Rе = wd/ν-Рейнольдс саны.    

 

5.1 к е с т е - Гидравликалық үйкеліс коэффициенті 

Шығармашы Рейнольдс саны, Rе Үйкеліс коэф-ті, λ 

Пуазель 

Блазиус 

Никурадзе 

Альтшуль 

Rе < 2300 

2300 ≤ Rе ≤ 10
4
 

Rе ≥ 10
5
 

Rе ≥ 10
4
 

λ = 64/Rе 

λ = 0,3164/Rе
0,25

 

λ =0,0032+0,221/Rе
0,237

 

λ= 1/(1,82ℓgRе – 1,64) 

  

Егер құбырдың ішкі беті тегіс болса, бұдырлық kэ = 0, Альтшуль 

формуласы Блазиус формуласына ауысады. Ал егер Рейнольдс саны жоғары 

болса Rе = ∞, Альтшуль формуласы Шифринсон Б.Л. формуласына ауысады: 



83 
 

  

                    λ = 0,11(kэ/d)
0,25

 .                                                         (5.23) 

 

Альтшуль мен Шифринсон формулаларын пайдалануы келесіден 

шешіледі, егер Rе < Rепр =568d/kэ Альтшуль формуласы қолданылады, ал егер 

Rе ≥ Rепр = 568d/kэ Шифринсон формуласы қолданылады. 

Жылу желінің гидравликалық есептеуін жеңілдету үшін келесі 

формулалар қолданылады. 

Меншікті қысым кемуі, Па/м:     

 

𝑅л =
𝐴𝑅∙𝐺2

𝜌∙𝑑5,25
 ,                                  (5.24) 

егер ρ = сопst  болғанда  

 

       𝑅л =
𝐴𝑅

𝐵∙𝐺2

𝑑5,25
. 

Құбыр диаметры, м:    

 

𝑑 =
𝐴𝑑∙𝐺0,38

(𝜌∙𝑅сыз)0,19
;                                     (5.25) 

егер ρ = сопst  болғанда   

  

𝑑 =
𝐴𝑑

𝐵∙𝐺0,38

𝑅сыз
0,19 . 

 

Құбырдан өтетін су шығысы, кг/с:   

 

 𝐺 = 𝐴𝐺(𝑅сыз ∙ 𝜌)0,5 ∙ 𝑑2,625,                                         (5.26) 

 

егер ρ = сопst  болғанда  

 

𝐺 = 𝐴𝐺
𝐵 ∙ 𝑅сыз

0,5 ∙ 𝑑2,625. 

 

Бұл формулалардағы бұдырлыққа байланысты коэффициенттер 

формулалары  5.2 кестеде келтірілген. 

ΔРжер жергілікті кедергілерден болған қысым шығыны: 

 

                                      ,
2

2




жерР                               (5.27) 

 

мұндағы ∑ξ – жергілікті кедергілер коэффициенттерінің қосындысы. 5.2 

кестеде кедір- бұдырлыққа байланысты коэффициенттердің шамалары 

келтірілген. 
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5.2 к е с т е –Кедір- бұдырлыққа байланысты коэффициенттер 

Коэффициент Өлшемі Кейіптеме 
 
 АR 

А
В

R 

Аd 

А
В

d 

АG 

А
В

G 

м
0,25

 

м
3,25

/кг 

м
0,0475

 

м
0,62

/кг
0,19

 

м
-0,125

 

м
0,5

/кг
1,625

 

0,0894 kэ
0,25

 

0,0894 kэ
0,25

/ρ 

0,63 kэ
0,0475 

 

0,63 kэ
0,0475

/ρ
0,19

 

3,35/kэ
0,125

 

3,35ρ
0,5

/kэ
0,125

 

  

  

Сонымен қатар ΔРжер жергілікті кедергілерден болған қысым шығынын 

басқа теңдеумен де анықтауға болады: 

 

                                        ΔРжер = RLэ,                                (5.28) 

 

мұндағы Lэ – жергілікті кедергілердің эквивалентті ұзындығы, ол 

келесідей анықталады: 

 

                                                      



d

Lэ  ;                                          (5.29) 

                         

lэ = Аl·∑ξ·d
1,25 

,                                        (5.30) 

 

мұнда А – коэффициенттері құбырлардың эквивалентті бұдырлығына kэ 

байланысты. 

СНиП бойынша, жылу желінің гидравликалық есептеуіне келесі 

бұдырлық алған жөн: бу құбырлары  0,0002; дұрыс пайдаланған кездегі су 

құбырлары 0,0005; ыстық сумен қамтамасыздандыру құбырлар 0,001. 

Гидравликалық есептеу жүргізбестен бұрын жылулық желінің есептік 

сұлбасын салады. Оған бөліктердің нөмірлерін (алдымен бас магистралға, 

содан кейін тармақтарға), жылутасымалдағыш шығынын (кг/с немесе т/сағ), 

бөліктердің ұзындығын (м) енгізеді.  Мұнда бас магистралға жылу көзінен 

шыққан ең ұзын және жүктемеленген желі жатады. Барлық желі үшін ΔРр 

белгілі бар қысым құламасы, сонымен қатар тармақтар үшін жуықтап орташа 

меншікті қысым құламасы Rжер, Па/м, анықтайды: 

 

                                 ,
)1( 




L

Р
R

жум

жер
                                 (5.31) 

 

мұндағы ∑L – тармақтардың қосынды ұзындығы, бұнда қысым 

құламасына ΔРжұм шамасы қолданылады; 

α – жергілікті кедергілердегі қысым құламасының үлесін ескеретін 

коэффициент: 
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                                        .
l

l

Р

Р
э

сыз

жер





                                  (5.32) 

 

Гидравликалық есеп кестелер мен номограммалар бойынша жүргізіледі. 

Алдымен бас магистралдар есептеледі. Шығынның белгілі шамалары 

бойынша жуықтап таңдалған R меншікті қысым шығындарына сүйене отырып 

құбырлардың dсырт×S диаметрлері, R [Па/м], меншікті қысым шығындарының 

нақты шамасы, сонымен қатар ω [м/с] жылутасымалдағыш қозғалысының 

жылдамдығы анықталады. Құбырлардың таңдалатын меншікті өткізгіштігі 

жылутасымалдағыштың есептік шығынына тәуелсіз жылу желілерінде 32 мм 

кем болмауы керек. Су қозғалысының жылдамдығы 3,5 м/с көп болмауы 

керек. Құбырлардың диаметрін анықтағаннан кейін, бөліктердегі 

компенсаторлар саны мен жергілікті кедергілерді анықтайды. Жергілікті 

кедергілердегі қысым шығынын (14.4) немесе (14.5) формулалары бойынша 

анықтайды. Содан кейін бас магистральдың бөліктеріндегі толық қысым 

шығыны мен оның барлық ұзындығы бойындағы қосынды шығындарды 

табады.  Содан кейін тармақтар үшін гидравликалық есептеу жүргізеді, бас 

магистралдың бөліктеріне сәйкес келетін (ағынды бөлген нүктеден бастап 

соңғы тұтынушыларға дейін) қысым шығыны бойынша. Қысым шығынының 

сәйкестенуін тармақтардағы құбыр диаметрін таңдай отырып орындау керек. 

Сәйкессіздік 10% көп болмау керек. Егер бұндай сәйкестену мүмкін болмаса, 

онда тармақтардағы артық арынды элеваторлардың саптамалары, дросселді 

диафрагмалар және тұтынушылардың автореттегіштерімен басу (ақырындату) 

керек. Екі құбырлы сулық жылу желісінің тура және кері құбырларының 

диаметрлері  жылуландыру, желдету және ыстық сумен қамдау жүктемелі 

бірге берілгенде, ережеге сай бірдей болып қабылдану керек. 

Жылутрассасының басындағы Рр бар қысым құламасы белгісіз 

болғанда, магистральды жылу желісіндегі R меншікті қысым шығыны 

келесідей таңдалады: 

а) бас магистральдың бөліктерінде 20–40, бірақ 80 Па/м көп емес; 

б) тармақтарда – бар қысым құламасы бойынша, бірақ 300 Па/м көп 

емес. 

Гидравликалық есеп шығару реті: Құбырлардың гидравликалық есебін 

шығарған кезде берілген мәліметтерге кіретін жылу тасығыштың шығысы мен 

құбыр бойымен толық қысым құламасы. Есеп арқылы құбырлардың 

диаметрін табу қажет. 

Есептің екі бөлімі болады: алдын ала және тексеру есептер. 

Алдын ала есептеуге кіреді:  

1) Жергілікті кедергінің үлес коэффициентін таңдау әлде келесі формула 

арқылы есептеп алу қажет: 

 

 𝛼 = 1,15 ∙ 𝐴𝛼 ∙
∑ 𝜉

𝑙
∙ √

𝐺

√𝛿𝑃∙
𝜌

𝑙

.                                             (5.33) 
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 2) Құбыр бойымен меншікті қысым құламасы табылады: 

  

                       Rл = δР/[ℓ(1 + α)].                                                            (5.34) 

 

 3) Жылу тасығыштың орташа тығыздығы табылады: 

  

                        ρ= (ρбас + ρсоң)/2 .                                                             (5.35) 

 

 

4) Құбырлардың диаметрі есептеледі: 

 

𝑑 =
𝐴𝑑∙𝐺0,38

(𝜌∙𝑅сыз)0,19
           немесе     𝑑 =

𝐴𝑑
𝐵∙𝐺0,38

𝑅сыз
0,19   .                                  (5.36) 

 

Тексеру үшін есептеуге кіретіні: 

1) Алдын ала есептелген диаметр мөлшерін ең жақын стандартты 

диаметрге ауыстырамыз. 

2) Рейнольдс санын  Rе = wd/ν есептеп, сұйықтың ағу тәртібіне 

байланысты, гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ табылады. 

3) Құбыр бойымен меншікті қысым құламасы табылады: 

  

      𝑅л =
𝐴𝑅∙𝐺2

𝜌∙𝑑5,25
          немесе       𝑅л =

𝐴𝑅
𝐵∙𝐺2

𝑑5,25
 .                                 (5.37) 

 

4) Жергілікті орындардағы кедергілердің эквивалентті ұзындығы 

табылады: 

 

                  ℓэ = ∑ξ·d/λ   немесе   ℓэ = Аℓ∑ξ·d
1,25

 .                                   (5.38) 

 

5) Толық қысым құламасы табылады: 

  

                                 δР = Rсыз(ℓ + ℓэ).                                                      (5.39) 

 

  

5.3 Жылу желісінің гидравликалық режимі 

 

Сулық жылулық желі үшін келесідей гидравликалық режимдер 

құрастырылады: 

1) Есептік  – есептік желілік су шығыны бойынша. 

2) Қыстық – ыстық сумен қамдауға кері құбырдан суды максималды 

алғанда. 

3) Ауыспалы – ыстық сумен қамдауға тура құбырдан суды максималды 

алғанда. 
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4) Жаздық – жаздағы ыстық сумен қамдаудың максимал жүктемесі 

бойынша. 

5) Статикалық – жылу желісінде жылутасымалдағыш айналмағанда. 

6) Авариялық. 

Сулық жылу желісіндегі жаңа болат құбырлардың ішкі бетінің 

эквивалентті кедір-бұдырлығын kэ 0,0005 м тең деп қабылдау керек. 

Сулық жылу желісінің гидравликалық режимі (пьезометриялық сызба) 

жылуландырылатын және жылуландырылмайтын маусымдар үшін құрастыру 

керек. 

Жылу желілерінің бірнеше тараулары болған кезде аймақтардағы қысым 

мөлшерін анықтау үшін қысым сызбасы (пьезометриялық сызба) салынады. 

Пьезометриялық сызбаны салу үшін пьезометриялық тегеурін есептелінеді. 

Тегеурін дегеніміз сұйық заттың деңгейіне байланысты қысым. 

Пьезометриялық тегеурін, м және артық қысым, Па, бір-бірімен байланысты: 

  

                   Р = Н·ρ·g  және  Н = Р /(9,8·ρ),                                            (5.40) 

 

мұнда Н- сұйықтың биіктігі, м;  

Р- артық қысым, Па;  

ρ- тығыздық, кг/м
3
. 

Тармақталған жылу желісін жобалағанда және пайдаланғанда 

пьезометриялық сызба кеңінен қолданылады, бұнда нақты масштабпен жердің 

рельефі, желіге қосылатын ғимараттардың биіктігі, желі арыны көрсетіледі. 

Сонымен қатар пьезометриялық сызба арқылы  абоненттік жүйелердегі және 

желінің кез келген нүктесіндегі арын (қысым) мен бар арын (қысым 

құламасын) шамасын оңай анықтауға болады. 

Пьезометриялық сызбалар магистралды және кварталды жылу желілері 

үшін тұрғызылады. 

Пьезометрилық сызбалар жылумен қамдау жүйесінің гидростатикалық 

және гидродинамикалық режимдері үшін тұрғызылады. Магистральды 

желінің бастапқы координаты үшін ЖЭО орналасқан жерін белгілейді. Таңдап 

алынған масштабта трассаның кескіні мен қосылған тұтынушылардың 

биіктігін (9 – 10-қабатты ғимарат деп таңдап) белгілейді. Ордината осінің 

(арындар осі) нөлдік белгілеуінде әдетте жылутрассасының төменгі нүктесін 

немесе желілік сорғылардың белгіленуін көрсетеді. Статикалық арын 

сызығын тұрғызады, оның шамасы жергілікті жылу тұтыну шамасынан көп, 

әрі 5 м аз болмауы керек, бірақ жергілікті жүйе үшін максимал жұмыстық 

арын шамасынан 10 м аз болуы керек. 

Жергілікті жүйенің максимал жұмыстық арын шамасын құрайды: болат 

қыздырғыш аспаптары бар жылуландыру жүйесі үшін және калориферлер 

үшін – 80 м; шойын радиаторлары бар жылуландыру жүйесі үшін – 60 м; 

беттік жылуалмастырғыштары бар тәуелсіз қосылған сұлба үшін – 100 м. 

Жылумен қамдау жүйесіндегі гидростатикалық арын температурасы 

100°С желілік су үшін анықталу керек. 
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Содан кейін гидродинамилық режим үшін арындар сызбасы 

тұрғызылады. Ордината осіне сорғы маркасына байланысты желілік 

сорғылардың сорушы құбырына қажетті арын (30 – 35 м) салынады. Желілік, 

қоректендіруші, сорушы, араластырғыш сорғылардың сорушы құбырындағы 

су қысымы мен температурасы кавитация қысымынан төмен болмауы керек 

және сорғы құрылымының беріктік шарттары бойынша шекті шамасынан 

аспауы керек. 

Содан кейін гидравликалық есептеу нәтижелерін қолдана отырып, кері 

магистралдағы арын сызығын тұрғызады. Кері магистралдағы арын шамасы 

жоғарыда келтірілген статикалық арын сызығын тұрғызу кезіндегі талаптарға 

сай орындалуы керек. Содан кейін есептік кварталдың жылумен қамдау 

жүйесі үшін бар арын сызығы салынады, оның шамасы 40-50 м деп 

қабылдануы мүмкін. Содан кейін тура құбырдағы арын шығыны сызығы, 

сонымен қатар жылу көзінің (ЖЭО-ң) коммуникацияларындағы арын 

шығыны сызығы салынады. ЖЭО-ң коммуникацияларындағы арын шығыны 

белгісіз болғанда 25 – 30 м деп қабылданады. Тура құбырдың барлық 

нүктелеріндегі арын 160 м артық болмауы керек. 

Пьезометриялық сызбаның астына түзу сызықпен тармақталған 

жылутрассасын салады, бөліктердің ұзындықтары мен нөмірлері, 

құбырлардың диаметрлері, жылутасысмалдағыш шығыны, түйінді 

нүктелердегі бар арын көрсетіледі. 

Пьезометриялық сызба жазғы маусым үшінде тұрғызылуы керек. Ол 

үшін жабық жүйеде бас магистралдың тура және кері құбырларындағы G
s
hmax 

ыстық сумен қамдауға берілетін желілік судың максимал шығынын жіберген 

кездегі арын шығынын анықтау керек. Жылу көзінің  

коммуникацияларындағы арын шығынын, сонымен қатар есептік квартал 

алдындағы бар арын шығынын жылуландыру периодындағыдай қабылдайды. 

Кварталды желілер үшін пьезометриялық сызбаны тұрғызғанда, 

кварталды желілер магистральды желілердің жалғасы және кварталды 

желідегі гидростатикалық, әрі гидродинамикалық режимдер кезіндегі 

пьезометриялық сызбадағы арындар сызығы магистралды жылулық желінің 

пьезометриялық сызбасындағы сәйкес келетін сызығының жалғасы 

болатынын ескеру керек. 

5.1 суретте пьезометриялық сызбаны салу мысалы келтірілген. 

Горизонталь жазықтықта арындардың есептелуіне І-І деңгейі қабылданған, 0 

горизонтальдық белгісімен; Нп1, Нп4 – желінің тура құбырындағы арын 

сызбасы;   Но1, Но4 – желінің кері құбырындағы арын сызбасы; Но1 – жылу 

көзінің кері желі коллекторындағы толық арын; Нн – І желілік сорғы арқылы 

туған арын; Нст – қоректендіру сорғы арқылы туған арын немесе желінің 

толық статикалық арыны; Нк – К нүктесінде І сорғының қыздырғыш 

құбырындағы толық арын; Нт – ІІІ жылу дайындаушы қондырғыдағы желілік 

су арынының шығыны; Нп1 -  жылу көзінің тура құбыры коллекторындағы 

толық арын. Желінің кез келген нүктесіндегі арын, мысалы 3 нүктесінде 

келесідей белгіленеді:  Нп3 -  желінің тура құбырындағы толық арын; Но3 -  
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желінің кері құбырындағы толық арын. І желілік сорғы жұмысы кезінде (5.1 а 

сурет) ІІ қоректендіруші сорғы арқылы туған Нст арыны ІV қысым реттегіш 

арқылы Но1 дейін дроссельденеді. І желілік сорғы жұмысын тоқтатқан кезде 

жылулық желіде  қоректендіруші сорғы арқылы туған Нст статикалық арыны 

орнайды.  

 

 

5.1 сурет – Екі құбырлы жылулық желінің пьезометриялық сызбасы мен 

жүйенің қағидалық сұлбасы 

 

Жылулық желідегі ақауларды табу және оны жөндеу тәсілдері. 

Жылулық желілерде орын алатын ақаулардың басты себептері құбырлардың 

қосылған жерлері мен арматура тығыздығының нашарлауы және 

құбырлардың жарылуы. Жылулық желінің  жылутасығышты таратуында 

қысымның төмендеуі желі құбырларының жарылуының басты белгісі болып 

табылады. Ыстық су қысымын төмендетпеу үшін желіге берілетін қосымша 

судың шығысын жоғарылату қажет. Сонымен қатар жылулық желі 

құбырларының бұзылған (жарылған) жерін табу қажет. Бұл үшін ең 

біріншіден, желіні толық тексеріп шығу керек. Егер жер астындағы желі 

бойымен қар еруі, жер бетіне су шығуы, желі құдықтарынан бу шығуы пайда 
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болса бұл бұзылудың табылды деген белгісі. Қазіргі кезде жылулық желінің 

бұзылған жерін табу үшін электронды-аккустикалық аспаптар қолданылады.  

Жылуландырудың сенімділігін жоғарылату. Орталықтан жылуландыру 

желілері, басқа энергетика жүйелерімен бірдей (газбен-, сумен-, электр 

энергиямен қамтамасыздандыру жүйелері) сенімділігі жоғары болуы қажет. 

Стандарт бойынша жылуландырудың сенімділігі дегеніміз бұл жылумен 

қамтамасыздандыру жүйелерінің уақытында керекті көрсеткішімен жылу 

беру. Жылуландырудың сенімділігі төмендеуінің себебі апаттар болуы және 

жабдықтардың бұзылуы. Жылуландырудың сенімділігін жоғарылату үшін 

уақытында техникалық тексерулер мен жөндеулерді өткізіп отыру қажет. 

Жылулық желілерді сынау. Жылулық желілердің сынауының екі түрі 

болады – іске қосу алдындағы және пайдалану кезіндегі. Жылулық желілерді 

құрастырып орнатқан соң және күрделі жөндеуден соң іске қосу алдында желі 

жұмыс атқаруға дайын екенін білу үшін сынау өткізу қажет. Жылулық 

желілердің жұмыс атқаруы кезінде олардың құбырлары тоттанып, 

оқшаулағышы бұзылуы мүмкін. Сондықтан жылулық желілердің жұмыс 

атқару кезінде пайдалану көрсеткіштерін тексеру үшін сынаудан өткізу қажет. 

Жылулық желілердің сынауларына кіретін: қысыммен тексеру, 

гидравликалық сынау, жылулық сынау және жылу тасығыштың максималды 

температурасына сынау. 

Қысыммен тексеру жылулық желінің құбырлары мен жабдықтарының 

тығыздығын және механикалық беріктігін білу үшін өткізеді. Қысыммен 

тексеру кезінде жылулық желі тармағы барлық жағынан жабылып 

температурасы +5 тен +40 
о
С сумен толтырылады. Су қысымы сынау 

қысымына дейін көтеріледі. Сынау қысымының мөлшері 25 % жұмыс 

қысымынан жоғары болады  Рсынау = 1,25·Р . 

Сынау қысымын 10 минуттан соң жұмыс қысымына дейін түсіру керек. 

Жұмыс қысымы орнатылған соң желі құбырлары тексеріледі. Егер, желі 

құбырларында жарылған және су ағатын жерлері табылмаса, желі сынаудан 

өтті деп саналады. Жылулық желілер жылына бір рет қысыммен тексерілуі 

қажет.  

Гидравликалық сынау жылулық желінің негізгі гидравликалық 

сипаттамасын пайдалану кезіндегі гидравликалық сипаттамасымен сай 

келетінін тексеруге өткізіледі. Гидравликалық сынау кезінде бір уақытта жылу 

тасығыштың қысымын, шығысын және температурасын өлшейді. Өлшенген 

мәліметтер арқылы жылулық желі бойымен қысым құламасын ∆Р табуға 

болады. Жылу желі бойымен қысым құламасының мөлшері: 

  

                   ∆Р = (Р1 – Р2) + 9,81·(z1 – z2)·ρ , Па,                             (5.41) 

 

мұнда Р1, Р2 – желі басы мен соңындағы қысым, Па; 

z1, z2 – қысым өлшеу жердің геометриялық биіктігі, м;  

ρ – жылу тасығыштың тығыздығы, кг/м
3 
. 
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Өлшенген қысым және табылған қысым құламасы арқылы 

пъезометриялық сызба, ал су шығысы арқылы қысым сызбасы салынады. 

Негізгі және пайдалану кезіндегі пьезометриялық сызбалар салыстырылу 

арқылы құбырлардың ластанған, жартылай бітелген жерлері табылады. 

Желінің жылулық сынауы жылу шығындарының негізгі мөлшерін нормалық 

шығындарымен салыстыру үшін өткізіледі. Жылулық сынау жылуландыру 

маусымның соңында жылу желісі толық қызып тұрған кезде өткізіледі.  

Жылулық сынау кезінде 10 мин. арасында желінің тіке және кері 

құбырлардың басы мен соңында өлшеулер өткізіп, негізгі жылу шығындарын 

табады: 

 

𝑞𝜙1 =
𝐶∙(𝐺1−0,25∙𝐺𝑛)∙(𝜏11−𝜏12)

3600∙𝑙
;                                  (5.42) 

 

𝑞𝜙2 =
𝐶∙(𝐺1−0,75∙𝐺𝑛)∙(𝜏21−𝜏22)

3600∙𝑙
 ;                                 (5.43) 

 

мұнда qф1 , qф2 - желінің тіке және кері құбырлардың негізгі меншікті 

жылу шығындары, кВт/м;  

G1 , Gп – желідегі және қоректеу сулар шығысы, кг/сағ;  

τ11 , τ12 – желінің тіке құбырының басы мен соңындағы су 

температурасы, 
о
С;   

τ21 , τ22 – желінің кері құбырының басы мен соңындағы су 

температурасы, 
о
С;   

ℓ - желі құбырларының ұзындығы, м. 

Негізгі жылу шығын мөлшері нормалық жылу шығын мөлшерімен 

салыстыру арқылы оқшаулағыш сапасын тексереді. Желінің жылулық сынауы 

3-4 жылда бір рет өткізіледі. 

Жылу тасығыштың максималды температурасына сынауы желі 

жабдықтарының (өтеуіштер, тіректер) дұрыс жұмыс атқаруын тексеру үшін 

өткізіледі. Сынақ кезінде су температурасы 30 
о
С/сағ. жылдамдылығымен 

көтеріледі, ал желі құбыр соңында максималды температура 30 мин. уақыт 

ұсталуы қажет. Құбырлардың негізгі ұзаруы нормалық мөлшерінен 25 % 

жоғары болса, бұл тіректер мен өтеуіштердің дұрыс жұмыс атқармайтынын 

көрсетеді. Сондықтан тіректерде құбырлардың қысылып қалған жерлерін табу 

қажет болады. 

  

5.4 Құбырлардың тіректерін есептеу 

 

Тіректер жылу желісінің маңызды бөлшектерінің бірі болып табылады. 

Олар құбырлағы күшті қабылдайды және оны келесі бөлшекке немесе 

топыраққа береді. Жылу желісін орнату барысында екі түрлі тіректерді 

орнатады: еркін және қозғалмайтын. 

Еркін тіректер құбырдың салмағын қабылдайды және құбырдың 

температуралық деформация кезінде еркін қозғалуына мүмкіндік туғызады. 
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Қозғалмайтын тіректер құбырдың белгілі бір нүктеде орналасуына 

байланысты сол нүктеде пайда болған күшті қабылдайды. 

Еркін тіректе жатқан құбырды июші кернеу мен деформация эпюрасы 

5.2 суретте келтірілген.  

Бұнда құбырға әсер ететін күш пен кернеу анықталады. Құбырды 

өткізгіштігі жоғары екі тіректің ортасы ретінде қарастырамыз, яғни тіректің 

үстіндегі   максималды июші момент ортасындағы июші моменттен екі есе 

жоғары: 

 𝑀0 =
𝑞·𝑙2

12
= 2𝑀п,                                                 (5.44) 

 

мұндағы 𝑀0, 𝑀п — түректің үстіндегі және ортасындағы июші момент, 

Н·м; 

q — бір метр құбырдың ұзындығы бойынша толық меншікті жүктеме, 

Н/м; 

l — екі тіректердің ортасы, м. 

 

 
 

5.2 сурет – Құбырдың иілуі мен июші момент эпюрасы 

 

Толық меншікті жүктеме: 

 

𝑞 = √𝑞в
2 + 𝑞г

2 ,                                                    (5.46) 

 

мұндағы 𝑞в — жылутасымалдағыштың, құбырдың, жылуоқаулағыштың 

және қардың салмағын ескергендегі меншікті вертикальды жүктеме, ол 

құбырдың өткізгіштігіне байланысты (ішкі диаметрі) А-2-ші қосымшадан 

алынады, Н/м; 

𝑞г — желдің күшін ескергендегі меншікті горизонтальды жүктеме, Н/м, 

ол: 

𝑞г = 𝐾 ·


2

2
· с · 𝑑и,                                            (5.47) 

 

мұндағы 𝐾 - аэродинамикалық коэффициент (бір құбыр үшін 𝐾 = 0,7, екі 

немесе одан да көп құбырлар үшін 𝐾 = 1); 
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 =4,7 м/с—желдің жылдамдығы; 

с = 1,293 кг/м
3
— ауа тығыздығы; 

𝑑и— оқшауланған құбыр диаметрі, м,ол qв таңдалған кестеден алынады. 

Екі тіректің ара қашықтығы:  

 

𝑙 = √
420·𝑊

𝑞
,                                                (5.48) 

 

мұндағы W — құбырдың кедергі моменті, м
3
, ол: 

 

𝑊 = 0,1 · (𝑑н
4 − 𝑑в

4)/𝑑н.                                      (5.49) 

 

Бұрылыс орналастырылған жердегі екі тіректердің ара қашықтығын  

бұрылыссыз орналастырылған тіректердің арақашықтығынан 0,67 артық 

қылып алу керек, ал бұрылысқы немесе компенсаторға дейінгі соңғы немесе 

соңғысының алдындағы тіректердің арақашықтығы 0,82 ден артық болмауы 

керек. Құбырдағы термиялық деформация кезінде еркін тіректе пайда болатын 

горизонтальды реакция шамасы: 

 

𝑁 = 𝑞 · м, Н,                                               (5.50) 

 

мұндағы м = 0,4 үйкелу коэффициенті.  

5.5 Орталық жылулық пункттердің сорғысын таңдау 

 

Жылу желілерінде сорғы қажетті қысым мен судың қажетті мөлшерде 

берілуін қамтамасыз ету үшін қажет. Желілік сорғылар жылуландыру 

жүйесіндегі судың айналымын қамтамасыз етеді, ал қоректендіруші сорғылар 

су шығынын толықтырып тұрады. Желілік сорғылардың саны екіден кем 

болмауы керек, әрі оның біреуі резервтегі болады.  

1. Желілік сорғыларды таңдау. 

Желілік сорғылардың өндірулігін су шығынына және желідегі су 

арынының шамасына байланысты анықтайсыздар. 

Желілік сорғылардың өндірулігі Qсн, кг/с: 

/GQсн  .                                         (5.51) 

Қыста: 

  .5.0
2../2/ р

ГВ

р

ГВОВОВ GGGGG                             (5.52) 

Жазда: р

ыск

р

ыск GG . . 

Қоректендіруші сорғыларды таңдау. Ақпалардың (утечки) мөлшері Gут, 

кг/с: 
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.75,0 /GGут                                              (5.53) 

Қоректендіруші сорғылардың өндірулігі Qпп, кг/с: 

.

.

р

ыскутпп GGQ                                                 (5.54) 
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