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Кіріспе 

   

Зертханалық жұмысты орындаудың алдында студент әдістемелік нұсқау 

бойынша жұмысты орындауға дайындалып келуі:  

- алдын-ала жұмыс орындау тәртібімен және өлшеу мәліметтерімен, 

есептеу әдістерімен нұсқау бойынша оқып дайындалуы; 

- студенттің жұмысты орындауға дайын екендігі тексерілген соң, 

зертханалық жұмысты орындауға рұқсат алуы қажет. 

Зертханалық жұмысты орындаудың алдында студент зертханадағы 

қауіпсіздік техникасының және өрт қауіпсіздігі ережелерін оқып, жұмыс 

орнында алғашқы түсіндірме жұмыстарын өткені туралы қол қоюы керек. 

Жұмысты бастар алдында зертханалық қондырғымен, жұмысты қауіпсіз 

жүргізудің ережелерімен танысу қажет. Жұмысты жасап болған соң жұмыс 

орнын ретке келтіру керек. 

Студент зертханалық жұмысты орындап болған соң, табылған 

мәліметтер бойынша есептер өткізіп, қорытынды жасайды. 

Зертханалық жұмыс бойынша есептік жазбасын өңдеп, қорғап тапсыруы 

қажет. Зертханалық жұмыс бойынша есептік жазбасы АЭжБУ стандарты 

бойынша безендірілуі қажет.  

Есептік жазбаны қорғаудан бұрын, студент есептік жазбаны оқытушыға 

тексертуге береді. Оқытушы рұқсат бергеннен кейін қорғайды. Есептік 

жазбасын әр студент жеке тапсырады және келесі бөлімдерден тұрады: 

- жұмыстың мақсаты; 

- зертханалық қондырғының сүлбесі мен сипаттамалары; 

- жұмыс бойынша табылған мәліметтер бойынша есептеу әдістемесі; 

- өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері; 

- қорытынды. 

Есептік жазба қорғалған соң оқытушыға тапсырылады.  
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Зертханалық жұмыс №1. Жылуалмасу аппаратының жылулық 

сипаттамаларын жасау 

 

Жұмыстың мақсаты: рекуперативті жылуалмасу аппаратының (ЖА) 

жылулық жүктемесінің өзгеруін және жылулық сипаттамаларын тексеру, 

сонымен қатар зерттеу жұмыстарын өткізуге дағдылану. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Рекуперативті жылуалмасу аппаратында (ЖА) жылу қыздыру беті 

арқылы жылу ыстық жылутасығыштан қыздырылатын (салқын) 

жылутасығышқа беріледі. 

 

 
1.1 сурет- Рекуперативті жылуалмасу аппараты (ЖА) 

 

Рекуперативті жылуалмасу аппаратының жылулық есебі кезде екі 

теңдеу қолданады, бұл жылуберу және жылулық баланс теңдеулері: 

Жылуберу теңдеуі: 

 

                                   Q = k∙F∙∆tлог .                                                           (1.1) 

     

Жылулық баланс теңдеуі: 

 

                           Q = G1∙Cp∙(t1'- t1") = G2∙Cp∙(t2"- t2')  ,                               (1.2) 

 

мұнда Q - берілген жылу мөлшері, кВт;  

k - жылу беру коэффициенті, кВт/(м
2
∙
о
С); 

F - ЖА-ның жылу бет ауданы, м
2
; 

G1 мен G2 - жылу тасығыштардың массалық шығыстары, кг/с; 

Cp - жылу тасығыштардың жылусыйымдылығы, кДж/(кг∙
о
С); 

t' пен t"- жылутасығыштардың кірісі мен шығысындағы температурасы; 

∆tлог - орташа логарифмдік температуралық айырым, 
о
С. 

                                              
 

,

ln
м

б

мб

лог

t
t

tt
t





                                                   (1.3) 

 

∆tб  мен ∆tм - жоғары және төмен температуралық тегеурін, 
о
С. 
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1.2 сурет- Жылуалмасу аппаратының (ЖА) жылу бет бойымен 

жылутасығыштың температурасының өзгеру графигі 

 

Осы (1) мен (2) теңдеулердің бірге өткізілген шешімінің дәлдігі төмен 

болғаннан, жылулық  жүктемені Q сапалы реттеуі де дұрыс болмайды. 

Жылулық жүктемені Q реттеген кезде ол бір мағыналы болғаны дұрыс. 

Сондықтан  ЖА есебін өткізген кезде жылуалмасу аппаратының (ЖА) 

жылулық сипаттамаларын ескеру керек: 

 

                   ,'

2

'

1


мp
WttcGQ                                       (1.4) 

 

мұнда Q - берілген жылу мөлшері, кВт;  

ε - өлшемсіз меншікті жүктеме. 

 

Жылуалмасу аппаратының (ЖА) жылулық сипаттамаларын табу үшін 

келесі теңдеулерді қолданамыз: 

 

                          tt бм
baQ     ∇ ,                                                    (1.5) 

  

                        ,                                                                 (1.6) 

 

мұнда W = G∙Cp - массалық жылусыйымдылық (Wб -жоғары, Wм-төмен);  

ω = k∙F/Wм- жұмыс тәртіп коэффициенті;  

а мен в - жылуалмасу аппаратының сипаттайтын коэффициенттері. 
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2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма. 

Зертханалық жұмыста жылуалмасу аппаратты (су қыздырғышты) 

зерттеп, өлшенген су шығысы Gі, кірісі t' мен t"шығысындағы 

температураларын қолданып,  жылуалмасу аппараттың сипаттамаларын 

анықтау қажет: 

1) W1 = G1∙Cp ; W2 = G2∙Cp  - массалық жылусыйымдылық (осылардың 

Wб -жоғарысы, Wм-төмені). 

2) k∙F = Q/∆tлог. 

3) ω = k∙F/Wм- жұмыс тәртіп коэффициенті. 

4) - өлшемсіз меншікті жүктеме. 

5) (1.5) пен (1.6) теңдеулерді бірге шешіп а мен в коэффициенттерін 

табу. 

 

3. Жұмысты өткізу тәртібі. 

Зертханалық қондырғыны (1.3 сурет) іске қосып, өлшегіш аспаптардың 

көрсеткіштерін жазып алу қажет. 

 
1.3 сурет - Зертханалық қондырғының сүлбесі 

 

Өлшенген мәліметтерді 1.1 кестеге толтыру қажет. 

 

1.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Желі су 

шығысы, G1, 

кг/с 

Қыздырылатын 

су шығысы, G2 , 

кг/с 

Желі су 

температурасы, 
о
С 

Қыздырылатын су 

температурасы, 
о
С 

кірісте, 

t1' 

шығыста, 

t1" 

кірісте, 

t2' 

шығыста, 

t2" 

      

      

 

Өлшенген мәліметтерді қолданып тапсырма арқылы су қыздырғыштың 

жылулық сипаттамаларын табу қажет. Табылған мәліметтерді 1.2 кестеге 

толтырыңыз да, қорытынды жазыңыз. 
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1.2 кесте - Табылған мәліметтер 

W1 = 

G1∙Cp 

W2 = G2∙Cp Q ε ω а в 

       

       

 

4. Бақылау сұрақтары: 

1) Жылуалмасу аппараттардың түрлері мен жұмыс атқару қағидасы. 

2) Температуралық тегеурін, оны табу әдістері. 

3) Орташа логарифмдіқ температуралық тегеурін. 

4) Жылуберу теңдеуі, жылу беру коэффициенті немен байланысты? 

5) Жылубаланс теңдеуі мен жылусыйымдылық. 

6) Жылуалмасу аппараттардың жылулық сипаттамалары. 

 

 

Зертханалық жұмыс №2. Ғимараттарды жылытуға қажетті 

меншікті жылуды табу 

 

Жұмыстың мақсаты: ғимараттардың жылулық жүктемесін және 

өзгерісін анықтай білу, ғимараттардың жылулық сипаттамаларын тексеру, 

сонымен қатар зерттеу жұмыстарын өткізуге дағды алу. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Ғимараттарды жылумен қамтамасыз етуді жобалаған кезде жылулық 

жүктемедегі қажетті меншікті жылу (qo , Вт/м
2
) және ғимараттардың ауданы 

(F, м
2
) арқылы табады: 

 

                                Qот = qo∙F , кВт,                                                           (2.1) 

 

мұнда F - ғимараттардың толық аудандары, м
2
; 

qo - ғимараттарды жылумен қамтамасыз етудегі меншікті жылу, Вт/м
2
. 

Негізінде ғимараттарды жылумен қамтамасыз етуге қажетті меншікті 

жылу мөлшерін норма бойынша алады (СНиП 41-02-2003). 

Сонымен қатар, ғимараттарды жылумен қамтамасыз етуге қажетті 

меншікті жылу мөлшерін керекті өлшемдер өткізіп, келесі формула арқылы 

табуға болады: 

 

                              ,                                                     (2.2) 

 

мұнда Qот, tвн, tн – жылу жүктеменің, ғимарат ішіндегі температураның, 

сыртқы ауа температурасының орташа мөлшерлері; 
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t
р

вн, t
р

н – ғимарат ішіндегі температурасының, сыртқы ауа 

температурасының есептік мөлшерлері, мысалы Алматы қаласына:  

 t
р

вн = 20 
o
C, t

р
н= - 25 

о
С. 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма. 

Ауданы F белгілі, берілген жүктемесі Qот бар ғимарат ішіндегі 

температураны tвн және сыртқы ауа температурасын tн өлшеп, жылумен 

қамтамасыз етуге меншікті жылу qo мөлшерін (2.2) арқылы табу қажет. 

 

3. Жұмыс өткізу тәртібі. 

Ғимараттың жылумен қамтамасыз ету сүлбесі мен өлшеу өткізу 

қағидасы 2.1 суретте келтірілген. 

 
2.1 сурет - Ғимараттың жылумен қамтамасыз ету сүлбесі мен өлшеу 

өткізу қағидасы 

 

2.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Желі су 

шығысы, G1 , 

кг/сағ 

Кірістегі желі су 

температурасы, 

t1', 
о
С 

Шығыста желі су 

температурасы t1", 
о
С  

Сыртқы ауа 

температурасы, 
о
С 

 

Өлшенген 

tн 

Есептік 

tн
р 

     

     

 

Өлшенген мәліметтерді қолдана отырып, тапсырма арқылы жылулық 

жүктеме мен меншікті жылу мөлшерлерін табу қажет. Табылған мәліметтерді 

2.2 кестеге толтырыңыз да, қорытынды жазыңыз. 

 

 2.2 кесте - Табылған мәліметтер 

Жылу жүктеме, 

кВт 

Qот=G1∙Cp∙(t1'- t1") 

Аудан, F, м
2 

Меншікті жылу 

qo= Qот/F 
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4. Бақылау сұрақтары: 

1) Жылумен қамтамасыз ету жүйелердің түрлері мен қондырғылары. 

2) Жылу жүктемелердің түрлері мен жылдық графигі. 

3) Ғимараттардың жылу балансы, жылу шығындары. 

4) Жылуалмасуға арналған аппараттар мен олардың түрлері. 

5) Ғимараттарды жылытуға қажетті меншікті жылуды табу әдістері. 

6) Жылыту жүйелерінің түрлері. 

 

 

Зертханалық жұмыс №3.  Айналым сорғысы бар абонеттік 

кірісіндегі араласу коэффициентін табу 

 

Жұмыстың мақсаты: абоненттік кірісіндегі жылулық және 

гидравликалық құбылыстарын зерттеу жұмыстарын өткізуге дағдылану, 

ғимараттардың жылыту жүйелерін жобалау жағынан білімдерін жоғарылату. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Ғимараттарға баратын желі су сапасын ұстау үшін норма бойынша 

(СНиП РК 4 02-05-2001) ғимараттардың абонентік кірісінде судың 

жылдамдығы шектеледі. Бұл шарт абоненттік кірісіндегі қондырғыны таңдау 

арқылы орындалады және тура желі судың кері желі сумен араласуы арқылы 

да жүзеге асады. Араласу түйіннің жылулық есебі жылыту жүйенің есептік 

жұмыс тәртібінен өткізіледі. 

 

 
           а)принципиалды сүлбе                        б) өлшеу өткізу сүлбесі:  

1-айналым сорғы; 2-сорғыны реттеу аспабы; 3-реттегіш қақпақша; 4-

қақпақша штогі; 5-қақпақша жетегі; 6-температура өлшегіш; В-ауа 

шығарғыш; О-жылу бергіш (радиатор); М1 мен М2 - манометрлер. 

3.1 сурет - Айналым сорғысы бар абонеттік түйіннің сүлбесі 

 

Араласу коэффициенті кері желі су шығысы Gо мен тура желі суы 

шығысының Gсв қатынасымен табылады: 

 

                                        u = Go/Gсв.                                                            (3.1) 

 



 

 

15 

Желі судың жылусыйымдылығының температурамен байланысы барын 

ескермеуге болады, сондықтан араласу коэффициентін температуралар 

мәндері арқылы табуға болады: 

 

                         .                                                                      (3.2) 

 

Бұл айналым сорғысы бар абоненттік түйін жылу жүктеме реттеу 

кезінде ауыспалы араласу коэффициентімен жұмыс атқарады. 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма және жұмыс өткізу тәртібі. 

Абоненттік түйін арқылы жылулық жүктемені өзгертіп араласу 

коэффициентін  табу қажет. Өлшеніп табылған мәндерді 3.1 кестеге 

толтырыңыз. 

 

3.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Gсв, т/сағ Gгвс, т/сағ t1 , 
о
С t2 , 

о
С t3 , 

о
С Р1, кгс/см

2 
Р2, кгс/см

2
 

       

 

 

Өлшенген мәліметтерді қолданып, тапсырма арқылы (3.1) формуламен 

абоненттік түйіннің араласу коэффициентін табуға болады. Толық тегеурін 

келесі формуламен табылады: 

 

                                     ∆Н = Н1 - Н2 ,                                                         (3.3) 

 

мұнда Н1 , Н2 - тура және кері магистральдағы пьезометриялық тегеурін. 

Пьезометриялық тегеурін қысым мен судың тығыздығы арқылы 

табылады 

Н1 = Р1/ρ , Н2 = Р2/ρ. 

 

Айналым судың массалық шығысы Gц келесімен табылады:  

 

                                      Gц = (1 - u)∙(Gсв - Gгвс).                                         (3.4) 

 

Жүйенің тиімді гидравликалық кедергісі 

 

                                                 Sц = ∆H/Vц
2
 ,                                              (3.5) 

 

мұнда Vц - айналым судың көлемдік шығысы, Vц=Gц /ρ. 
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3.2 кесте -Табылған мәліметтер 

Gот=Gсв- Gгвс ,  

т/сағ 
u ∆Н, мм су.бағ Sц , мм∙сағ/м

6 
Gц , т/сағ 

     

 

 

4. Бақылау сұрақтары: 

1) Жылумен қамтамасыз ету жүйелердің жылыту және ыстық сумен 

қамдау жүктемелерін жүйеге қосу сүлбесінде бөлінетін түрлері мен 

қондырғылары. 

1) Абоненттік түйіннің қажеттілігі және араласу коэффициенті. 

2) Жылыту жүктемесін орталықтан сапалы реттеу және оның графигі. 

3) Жылыту жүктемесін жергілікті реттеу түрлері. 

4) Жылыту жүйесінің гидравликалық кедергісі дегеніміз не ? 

5) Жылыту жүйелерінің су шығыстарының түрлері қандай ? 

 

Зертханалық жұмыс №4. Жылулық желінің электрлік үлгісі 

арқылы гидравликалық тәртібін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: жылулық желінің гидравликалық тәртібінің үлгісін 

және гидравликалық құбылыстарын зерттеу жұмыстарын өткізуге дағдылану, 

жылулық желінің гидравликалық реттеуін өткізу жайлы білімін жоғарылату. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Осы зерханалық жұмыста жылулық желінің гидравликалық тәртібін 

үлгелеуге қолданатын электрлік үлгілеу электр және жылулық жүйелерде 

ағындар өтуінің заңдары салыстырмалы болуына байланысты. Электржеліде 

ток айналымы Кирхгоф теңдеуімен сипатталады 

 

                        ; 

                       ,                                                          (4.1) 

 

мұнда Ik - электрлік желіде k-нүктеде кезігетін токтардың мөлшері; 

Ii , Ri , Ei , ri - тұйық і-электр желіде ток күші, кедергі, электр 

қозғалтқыш күш (ЭҚК), ЭҚК көзінің ішкі кедергісі. 

Сонымен қатар көп айналымды (тұйық) жылулық құбырларда ағын 

жүрісі Кирхгоф теңдеуімен сипатталады: 

 

                    ; 

                     ,                                              (4.2) 

 



 

 

17 

мұнда Vk - жылулық желіде k-нүктеде кезіккен ағындар шығысының 

мөлшерлері; 

Vi , Si , Hoi , Soi - тұйық і-жылулық желіде ағын шығыстары, 

гидравликалық кедергі, шартты түрдегі тегеурін, сорғылардың ішкі кедергісі. 

Сонымен электрүлгілеу арқылы келесі мөлшерлердің байланысын 

көрсетуге болады: 

 

                           ,                               (4.3) 

 

сонымен тегеурін шығыны келесіге тең: 

 

                     .                                             (4.4) 

 

(4.3) арқылы табылған мөлшерлерді (4.1) теңдеуге енгізіп келесіні 

табамыз 

 

                  .                              (4.5) 

 

а , b мен с коэффициенттерінің мөлшерлері өлшем белгілерге 

байланысты. 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма және жұмыс өткізу тәртібі. 

Зертханалық жұмыста желі сорғысы және бірнеше тұтынушылары бар 

жылулық желі берілген. Сорғының сипаттамасы, желі бөлшектерінің 

гидравликалық кедергісі, абонент кірісінің сипаттамалары берілген. Осы 

сипаттамалар арқылы электрлік үлгі жасалған. 

Жылулық желі сүлбесі 4.1 суретте, ал электр үлгі сүлбесі 4.2 суретте 

келтірген. 

 
СН-желі сорғысы; 1, 2, 3, 4, 5 - тұтынушылар. 

4.1 сурет - Жылулық желінің сүлбесі 
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Ri - абоненттік кірісінің кедергісі; rі - желі бөлігінің кедергісі. 

4.2 сурет - Жылулық желінің электрлік үлгісінің сүлбесі 

 

Зертханалық жұмыста жылу желінің тура және кері құбырлар 

бөліктерінің кедергісі: 

Sн-1 = S1-2 = S2-3 = S3-4 = S4-5 = 30 мм∙сағ
2
/м

6
 ; 

Абоненттік кірісінің кедергілері: 

                         S1 = S2 = S3 = S4 = S5 = 800 мм∙сағ
2
/м

6
 ; 

Желі сорғысының сипаттамалары: Н0= 6115 мм ; S0 = 60,79 мм∙сағ
2
/м

6
. 

Электрүлгі сипаттамаларын қолданып толық желі кедергісін табамыз 

                         S = 13,153 мм∙сағ
2
/м

6
. 

Желі сорғы сипаттамасы: Н = 6115 - 60,79V
2
, мм.су бағ. 

Сонымен сорғының тегеуріні Нн-н = 4162,8 мм, н-1 бөліктегі су шығысы 

Vн-1 = 5,676 м
3
/сағ. 

Өлшем белгі коэффициенті а= 1 Ом∙м
6
/(мм∙сағ

2
). 

Электрүлгінің толық электрлік кедергісі  342,57 Ом. 

Егер Е = 4 В, І = 11,676 мА, І
2
= 136,33 (мА)

2
, 

сонымен b = 2,057;  b
2
 = 4,23, с = 0,000654 В/мм, с/а∙b

2
 = 1,546∙10

-4
 . 

Жылулық желінің электрлік үлгісінің сүлбесінде Е = 4 В орнатып, 

белгілі кедергілер Ri= 800 Ом,  ri= 30 Ом толық кедергі 60,79 Ом болады. 

Өлшеулер өткізіп; табылған мөлшерлерді 4.1 - кестеге толтыру қажет. 

 

4.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Нүкте 1 2 3 4 5 

R, Ом      

Rэкв, Ом      

I, A      

U, В      

∆Н=a∙b
2
∙U, 

мм 
     

Өлшенген мәліметтерді қолданып пьезометрикалық график салып 

қорытынды жазу керек. 
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4. Бақылау сұрақтары: 

1) Құбырлардың меншікті гидравликалық кедергісі дегеніміз не? 

2) Құбырларды қосу түрлері. 

3) Пьезометриялық график дегеніміз не? 

4) Абонентерді желіге қосудың түрлері. 

5) Жылыту жүйесінің гидравликалық кедергісі дегеніміз не? 

6) Жылыту жүйелерін үлгілеу түрлері. 

 

 

Зертханалық жұмыс №5. Сұйықтың құбыр ішінде өтуінің 

гидравликалық кедергісін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: жылулық желінің құбырларында гидравликалық 

тәртібін және гидравликалық құбылыстарын зерттеу жұмыстарын өткізуге 

дағдылану, жылулық желінің гидравликалық кедергісін табу жайлы білімін 

жоғарылату. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Жылулық желінің құбырының ұзындығы ℓ, ішкі диаметрі d, сұйық 

жылдамдығы ω кезінде тегеурін құламасы ∆Н Дарси формуласымен 

табылады: 

 

                                 ,                                                      (5.1) 

 

мұнда λ - гидравликалық үйкеліс коэффициенті; 

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

Гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ құбырдың ішкі қабырғасының 

бұдырлығы kэ мен сұйықтың ағу тәртібіне (Рейнольдс санына Re) 

байланысты. 

Егер λ Рейнольдс санына байланысты болмаса, сұйықтың ағу тәртібі 

орташа болғаннан ұзындығы ℓ құбырында тегеурін құламасын келесімен 

табамыз 

 

                                   ,                                                     (5.2) 

 

мұнда Sу - желі құбырының меншікті гидравликалық кедергісі; 

V - сұйықтың көлемдік шығысы. 

Бұл формулада тегеурін шығыны мм.су.бағ өлшенеді. Меншікті 

гидравликалық кедергі мөлшерлері құбыр диаметріне байланысты, құбыр 

ішінің бұдырлығы kэ= 0,5 мм (жаңа құбыр) 5.1-кестеде келтірген. 
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5.1 кесте - Құбырдың меншікті гидравликалық кедергісі 

Құбырдың ішкі диаметрі, d , мм Sу , мм∙сағ
2
/(м

6
∙м) 

14 56,76 

21 67,5 

27 18,1 

33 6,3 

51 0,64 

70 0,121 

                    101                              0,0177 

 

Құбыр бойымен тегеурін шығынымен қатар жергілікті кедергілер 

болғаннан (бұрылыстар, ағынның екі жаққа бөлінуі, жапқыштар т.б.) тегеурін 

шығыны да қосылады. Жергілікті кедергі кедергі коэффициенті ξі мен 

жергілікті кедергінің эквивалентті ұзындығымен ℓэ сипатталады: 

 

                               ;                                                       (5.3) 

 

                                   .                                                            (5.4) 

 

Гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ меншікті гидравликалық кедергі 

Sу арқылы, егер құбыр жаңа болса  kэ= 0,5 мм, келесімен табылады: 

 

                         λ = 15,748∙10
7
∙Sу∙d

5
.                                                           (5.5) 

 

Ұзындығы ℓ құбырдың егер жергілікті кедергілерін де ескерсек толық 

тегеурін шығыны келесімен табылады: 

 

                      ∆Н = ∆Нл + ∆Нм = Sу∙(ℓ + ℓэ)∙V
2
.                                         (5.6) 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма. 

Зертханалық жұмыста өлшеніп табылған мәліметтер ∆Н, V, ℓ, d арқылы 

ішкі диаметрі 14 мм және 21 мм болаттан жасалған құбырларға Sу мөлшерін 

табу қажет. Жергілікті кедергілердің эквивалентті ұзындығы келесімен 

табылады: 

                                      ,                                                 (5.7) 

 

мұнда ∆Н = ∆P/gρ;   Sy = ∆Н/(ℓ∙V
2
) , V = Vp∙60. 
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Осыдан соң (4) формуладан жергілікті кедергілердің коэффициентін 

табуға болады: 

                                                   .                                                            (5.8) 

 

3. Зертханалық қондырғы және жұмыс өткізу тәртібі. 

Сүлбе бойынша екі коллекторға кірісі 1 және шығысы 2 жапқыштары 

бар құбырлар қосылған: 

3-пластиктен жасалған ішкі диаметрі 12 мм ұзындығы 121 см кұбыр;  

4-болаттан жасалған ішкі диаметрі 15 мм кұбыр; 5-болаттан жасалған 

ішкі диаметрі 14 мм кұбыр екі 90
о 

бұрылысы бар; 6-болаттан жасалған ішкі 

диаметрі 21 мм кұбыр; 7-болаттан жасалған ішкі диаметрі 14 мм ден 21 мм 

ауысуы бар; 8-болаттан жасалған диаметрі кеңеюі мен тарылуы бар;  

9,10-болаттан жасалған араларында қосылуы бар. Су қалалық су 

құбырларынан беріледі. Кірісінде су өлшегіш (11) орнатылған.  

Коллекторлардағы қысым айырмашылығы дифференциалды 

манометрмен (12) өлшенеді, мөлшері 14 миллиамперметрмен көрсетіледі. 

Болаттан жасалған құбырлардың тік  ұзындығы 150 см. 

Жұмыс өткізу кезінде біріншіден кәрізге кететін құбырдағы мен 6 

құбырдағы жапқыштар ашылады. Коллекторлардан 13 жапқышпен ауа 

аластанады. Ауа толық аластанғанда дифманометр ноль көрсетеді. 6 

құбырдағы жапқыш жабылады, 4 құбырдағы жапқыш ашылады да өлшеу 

өткізіледі, шығыс өлшегіш 11 мен су шығысы V , ал дифманометрмен ∆Р 

табылады. 4 құбырдағы жапқыш жабылады 3 құбырдағы жапқыш ашылады да 

өлшеулер өткізіледі. Осылай барлық құбырларда өлшеулер өткізіледі. 

Өлшеу мәліметтерін 5.1 - кестеге толтыру қажет. 

 

5.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Құбыр номері Шығыс, м
3
 Уақыт, мин ∆Р, Па 

    

    

    

 

Өлшенген мәліметтер арқылы (5.2-5.7) формулаларды қолданып, 

құбырлардың меншікті гидравликалық кедергілері мен жергілікті кедергілер 

көрсеткіштерін есептеп, қорытынды жазу керек. Табылған мөлшерлерді 5.2 - 

кестеге толтыру қажет. 

 

5.2 кесте - Табылған мөлшерлер 

Құбыр 

№ 

ℓ, м V, 

м
3
/сағ 

Sу, 

мм∙сағ
2
/(м

6
∙м) 

ℓэ , м d, м λ ξ 
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4. Бақылау сұрақтары: 

1) Қысым, қысым шығыны мен тегеурін шығыны өзара қалай 

байланысты. 

2) Құбырларда ағынның қандай ағу тәртіптері болады? 

3) Толық, пьезометриялық және теориялық (барлық) тегеурін 

дегеніміз не? 

4) Құбыр бойымен меншікті гидравликалық кедергі немен байланысты? 

5) Жергілікті гидравликалық кедергі қалай табылады? 

6) Эквивалентті ұзындық дегеніміз не? 

7) Құбыр бойымен толық гидравликалық кедергі қалай табылады? 

 

 

Зертханалық жұмыс №6. Жылыту жүктеменің орталықтан сапалы 

реттеудің температуралық графигін салу 

 

Жұмыстың мақсаты: желінің ыстық суы арқылы қыздырылған ауамен 

жылытудың жүктемесін желі су температурасымен байланысын зерттеу және 

жылыту жүктеменің сапалы реттеудің температуралық графигін салу, жылыту 

жүктемені реттеу түрлері  жағынан білімдерін жоғарылату. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Ғимараттардың тәуелді жылыту жүйелерінің қондырғылары жылулық 

жүйеге элеватор арқылы немесе тікелей қосылады. Ауамен жылытудың 

(калорифердің) элеватор арқылы жылыту жүйесіне қосылу сүлбесі 5.1 суретте 

келтірілген. 

 
Э - элеватор; К - калорифер, τ01 мен τ02 - тік және кері магистраль 

құбырларындағы су температурасы; τ1 мен τ2 - элеватордан және 

калориферден соң шығатын су температурасы. 

6.1 сурет - Ауамен жылытудың (калорифердің) элеватор арқылы 

жылыту жүйесіне қосылу сүлбесі 

 

Сапалы реттеу кезінде тура және кері магистраль құбырларындағы су 

температурасы τ1 мен τ2 сыртқы ауа температурасына tн әлде өлшемсіз жылу 
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жүктемеге байланысты. Егер жылыту қондырғысында шойыннан жасалған 

радиатор болса, онда тура және кері магистраль құбырларындағы су 

температурасының сыртқы ауа температурасымен және өлшемсіз жылу 

жүктемемен байланысы келесі теңдеулермен көрсетіледі: 

 

           ;                                (6.1) 

 

           .                                                 (6.2) 

Егер жылыту қондырғының жылу бетін ауамен күштеп үрлесе де 

жылуберу коэффициенті көп өзгермейді. Сондықтан ауамен жылытуға 

арналған калорифердің (6.1 сурет) теңдеулері келесіге айналады: 

 

                                ;                                         (6.3) 

 

                              .                                           (6.4) 

 

Осы (6.1) - (6.4) теңдеулерде есептік (есептік сыртқы температурасы 

кезіндегі) мәліметтер алынған  - жылыту қондырғыдағы 

температуралық тегеурін, тік және кері желі құбырлардағы судың 

температура айырмашылығы, айналым судың жылыту қондырғының кірісі 

мен шығысындағы температура айырмашылығы;  ішкі және сыртқы 

ауаның есептік температурасы. 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма және жұмыс өткізу тәртібі. 

Жылулық желінің орталықтан сапалы реттеудің температуралық 

графигін ,  салу керек егер тік және кері құбырлардағы 

температура  және сыртқы ауаның 

есептік температурасы  тең болса.  

Жылулық жүйеге ауалық жылыту жүктемесі қосылған (6.1 сурет)                            

. 

Зертханалық жұмыста ауамен жылытудың физикалық үлгісі қолданады. 

Жұмыс орындау кезінде келесі температуралар τ1і мен τ2і өлшенеді және соған 

сәйкес калорифер жүктемесі Qoі . 

Осы мәліметтер бойынша келесі графиктер салынады τ1= f(Qo) , τ2= 

f(Qo). График арқылы τ1= f(Qo) бойымен 95 
о
С кезінде және τ2= f(Qo) бойымен 

70 
о
С кезінде  мөлшері табылады. Өлшемі жок жылу жүктемелерді 

 тауып келесі графиктер салынады  ,  . 

Өлшемі жок жылу жүктеменің    мөлшерін 0 ден 1 дейін өзгертіп  t01 мен  t02 

табылады (6.1) мен (6.2) ден, ал белгілі Qоі мен      мөлшерлері 

арқылы,  табылады. 



 

 

24 

Температуралық график  120/70 болғанда араласу коэффициенті u= 1 

болады, сонымен әр тұрақты тәртіпке өлшенген Qоі -ге келесі теңістік болуы 

қажет   

                                                                         (6.5) 

 

мұнда  θ
і
= τ1і - τ2і і-өлшемдегі егер Qоі болған кезде, ал  

(6.1) мен (6.2) арқылы есептеледі, егер    кезінде. 

Жылыту жүктеме сыртқы ауа температурасымен тік байланысты 

болғаннан келесі теңдеу туады: 

                                  .                                                              (6.6) 

Осы жұмыста  ,   болғаннан , 

сонымен осыны ,  графиктер салуға қолданамыз. 

Жұмыс өткізу кезінде калориферден шыққан ауа температурасы 45, 50, 

55, 60, 65 
о
С кездерінде өлшеулер өткізіледі. 

Өлшеніп табылған мөлшерлерді 6.1 - кестеге толтырыңыз. 

 

6.1 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Gсв, л/мин Qoi , Вт τ1i , 
о
С τ2i , 

о
С θ

i
 , 

о
С 

     

     

     

 

Өлшенген мәліметтерді қолданып тапсырма арқылы (6.1-6.6) 

формуламен есеп өткізіледі.  

Табылған мәліметтерді 6.2-кестеге толтырыңыз да қорытынды жазыңыз. 

 

6.2 кесте - Табылған мәліметтер 

 τ01
i
 , 

о
С τ02

i
 , 

о
С 

, 
о
С Δτо

і
, 

о
С (Δτо

і
 - 2θ

і
) , 

о
С 

      

      

      

 

Жұмысқа есеп беруде келесі графиктер болуы қажет: Qo
р 

табуға τ1= 

f(Qoі) және τ2= f(Qoі), сонымен қатар , .  

Қорытындыда жұмыста табылған орталықтан реттеу графиктерін 

оқулықтарда келтірілген графиктерімен салыстырудың нәтижесін келтіру 

қажет. 
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4. Бақылау сұрақтары: 

1)  Жылытудың қажеттілігі және ғимараттағы жылу шығындарына әсер 

ететін факторлар. 

2) Жылумен қамтамасыз етудің ауа райымен байланысты есептік 

параметрлерін ата. 

3) Ортадан жүктемені реттеу түрлері. 

4) Шойыннан жасалған радиатордан берілетін жылуға не әсер етеді? 

5) Жылуалмасу аппаратының меншікті жылулық жүктемесі дегеніміз 

не? 

6) Орталықтан сапалы реттеудің артықшылықтары және кемшіліктері. 

7) Жылыту жүйедегі айналым судың шығысын таңдау. 

8) Абонентік кірісте араласу коэффициенті дегеніміз не? 

 

 

Зертханалық жұмыс №7. Жылыту жүйесінің қыздырғышынан 

жылутасығыш өту сүлбесі анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: жылутасығыштың жылыту жүйесінің 

қыздырғышынан өту сүлбесіне жылутығыздықтарын табу және жылу алмасу 

құбылыстарының зерттеу жұмыстарын өткізу, жылулық есептер өткізу жайлы 

білімін арттыру. 

 

1. Теориялық кіріспе. 

Жылулық жүйенің бірінші мақсаты ғимарат ішінде жылыту. Жылыту 

жүйесінің қыздырғышы негізінде рекуперативті ауа қыздырғыш, сондықтан 

ауаның массалық жылусыйымдылығы өте жоғары деп санауға болады Wв → 

∞. 

Ауа қыздырғыштың ауданы эквивалентті шаршы метрмен өлшенеді, бұл 

бір шаршы метр ауданнан 506 Вт жылутығыздыққа сай. Ауа қыздырғышты 

жобалаған кезде негізіндегі жылу тасығыш шығысы мен қосылу сүлбесіне 

сәйкес жылутасығыштың орташа температурасы 82,5 
о
С ал ауа температурасы 

18 
о
С алынады. Егер ауа қыздырғыштың 1 эквивалент шаршы метр ауданынан 

q0экм жылутығыздығы алынады десек, оның мөлшері пайдалану 

көрсеткіштеріне байланысты: температуралық тегеурінге,  жылутасығыш 

шығысына, жылутасығыштың температура айырмашылығына, ауа 

қыздырғыштың қосылуына т.б. 

Жылутасығыш өту сүлбелері ауа қыздырғыштың қосылуына 

байланысты 

Жылутасығыш өту сүлбелері, 7.1 суретте келтірген. 
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   а)                             б)                                 в)  

а) астынан үстіне б) астынан астына; в) үстінен астына. 

7.1 сурет - Ауа қыздырғыштың қосылуы мен жылутасығыш өту 

сүлбелері 

 

7.1 кесте - Шойыннан жасалған түрі М140-АО радиатордың q0экм 

келесімен байланысты 

Жылутасығыш өту 

сүлбесі 

Судың салыстырмалы 

шығысы,  
q0экм, Вт 

астынан үстіне < 7 1,98∙∆tм
1,33

∙∆tпр
-0,075 

астынан үстіне ≥7 2,64∙∆tм
1,24

 

астынан астына < 7 3,3∙∆tм
1,25

∙∆tпр
-0,087 

астынан астына ≥7 4,48∙∆tм
1,15

 

үстінен астына < 7 1,93∙∆tм
1,36

∙∆tпр
-0,031 

Үстінен астына  ≥7 2,2∙∆tм
1,32

 

 

мұндағы, ∆tпр - жылутасығыштың температура айырымы;  

∆tпр= tкір -tшығ ;  

∆tм - температуралық тегеуріні;  

tауа - ғимарат ішіндегі ауа температурасы; 

, 

 мұнда tкір , tшығ - ыстық судың кірісіндегі және шығысындағы температурасы. 

Ыстық судың салыстырмалы шығысы : 

                                     ,                                                 (7.1) 

мұнда Gпр - ыстық су шығысы, т/сағ; 

Fэкм - ауа қыздырғыштың ауданы, экм; 

17,4 - шойыннан жасалған радиатордан өтетін судың шектелген 

шығысы, кг/сағ. 

Ауа қыздырғыштан алынатын жылу мөлшері: 

 

                   Qпр = q0экм∙β1∙β3∙Fэкм ,                                                               (7.2) 
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мұнда β1 - ыстық су шығысының әсер беретін коэффициенті; 

β3 - ауа қыздырғыш элементтерінің бір біріне әсер ету коэффициенті; 

Шойыннан жасалған радиатордың жұмыс тәртіп коэффициенті ω 

келесімен табылады: 

                              .                                                             (7.3) 

  

Мұнда  - салыстырмалы есептік жылу мөлшері; 

 Фо= δτo
p
/∆tм

р
- жылу жүктеменің параметрі; 

δτo
p
 - жылулық желідегі есептік температура айырмашылығы; 

∆tм
р
- есептік температура тегеуріні. 

 

2. Зертханалық жұмыс өткізуге тапсырма. 

Зертханалық жұмыста  шойыннан жасалған түрі М140-АО радиатордың 

жылутасығыш өту сүлбесіне және ыстық су шығысына байланысты  q0экм табу 

қажет. Ол үшін әр қосылу сүлбеге су шығысын өзгертіп өлшеулер өткізіледі. 

Өлшеніп табылған мәліметтер G, Qпр, tвх, tвых   7.2 кестеге енгізіледі. 

7.1 кестеде берілген формулалармен q0экм мөлшері табылады. Осыдан 

соң радиатордың эквивалентті ауданы Fэкм, радиатор секциясының 

эквивалентті ауданы fэкм = Fэкм/n (n= 4 радиатордың секция саны) табылады. 

Табылған мөлшерлерді 7.3 - кестеге толтырылады. 

 

7.2 кесте - Өлшенген мәліметтер 

Жылутасығыш 

өту сүлбесі 
Шығыс, G, м

3
/сағ Qпр, кВт tвх  , 

о
С tвых , 

о
С 

үстінен астына     

астынан үстіне     

астынан үстіне     

 

 

7.3 кесте - Табылған мөлшерлер 

Жылутасығыш 

өту сүлбесі 
∆tм , 

о
С ∆tпр , 

о
С 

q0экм, 

Вт/экм  
Fэкм , 

экм 
fэкм , экм 

үстінен астына       

астынан үстіне       

астынан үстіне       

 

4. Бақылау сұрақтары: 

1) Жылыту аспаптардың (радиаторлардың) қажеттілігі және олардың 

түрлері; 
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2) Жылутасығыш өтуіне байланысты радиаторлардың қосылу 

сүлбелері. 

3) Радиатордың 1 экм ауданы дегеніміз не? 

4) Радиатордың 1 экм ауданынан берілетін q0экм , Вт/экм мөлшері 

немен байланысты. 

5) Ғимараттардың жылу шығындары мен жылу кірісі. 

6) Жылыту аспаптардың (радиаторлардың) жылулық сипаттамалары: 

меншікті жылу жүктеме параметрі, тәртіп коэффициенті. 

7) Ғимараттардың жылулық жүйесінің гидравликалық және 

жылулық тәртіптері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

Әдебиеттер тізімі 

 Негізгі  

1 Ольховский Г.Г., Резинских В.Ф., Гуторов В.Ф. Теплофикационные 

установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. 

Нормы и требования. – М.: Москва, 2008. – 98 с.    

2  Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные 

электрические станции.–М.:МЭИ, 2010. – 464 с. 

3  Алтухов М.С. и др. Под ред. Клименко, В.М. Зорина. Теплоэнергетика 

и теплотехника. Тепловые и атомные электростанции. – М.: МЭИ, 2007. – 528 

с.  

Қосымша 

4 Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: МЭИ, 2001.- 472 с. 

5 Дукенбаев К.Д. Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический 

аспект). - Алматы, 2001.- 312 с. 

6 Дүкенбаев К. Қазақстан энергетикасы. Нарықтық қатынастар.- Алматы: 

Ғылым.1988.- 584 б. 

7 Тютебаева Г.М. Энергетические установки электростанций.  – Алматы: 

АИЭС, 2004. – 22 с. 

8 Усенбеков С. Жылуландыру және жылулық жүйелері. - Алматы, 2003. - 

47 б. 

 

 


