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В методических указаниях освещаются: цели и задачи дипломного 

проекта (работы) бакалавра; общие положения по организации его 

выполнения, структуре, содержанию и объему работы в текстовой и 

графической части материала.  Изложены требования к оформлению и защите 

дипломного проекта (работы), краткие рекомендации по выполнению всех 

разделов, а также дан перечень рекомендуемой литературы. 

  Методические указания предназначены для студентов специальности  

5В071700 – Теплоэнергетика, специализация – Тепловые электрические 

станции, всех форм обучения. 

 
 

 

1 Жалпы ережелер 

 

Дипломдық жоба 5В071700-Жылу энергетикасы мамандығының оқу 

жоспарына және жоғары білімнің мемлекеттік жалпы білім беру стандартына 

сәйкес, оқудың соңғы кезеңінде орындалатын жазбаша бітіру жұмысы болып 

табылады. Жоғары білімнің мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 

«бакалавр» академиялық дәрежесі мемлекеттік емтиханды тапсырғаннан кейін 

және бітіруші біліктілік жұмысын қорғағаннан кейін беріледі [1, 2]. 

Дипломдық жоба (жұмыс) жылуэнергетика саласындағы өзекті 

мәселелерді зерттеу және өзіндік үйрену нәтижелерін қорытындылау болып 

табылады. Жұмыста энергия өндіруші және энергия пайдаланушы 

қондырғылардың жұмыс істеу мерзімдерін, өндірулігін, сенімділігін, 

үнемділігін арттыру және энергия үнемдеу, қоршаған ортаны қорғау 

шараларын енгізу мақсатында жылуэнергетиканың жаңа жоғары тиімді 

технологиялық құбылыстарын енгізу, жетілдіру және қарқындату бойынша 

ғылыми-техникалық шешімдері ұсынылуы қажет.   

Дипломдық жоба (жұмыс) ғылыми жетекшінің көмегімен орындалады 

және келесі талаптарға жауап беруі қажет:  

- ғалымдармен, талдаушылармен, машықтанулармен, инженерлермен, 

құрылымдаушылармен, менеджерлермен, экономистермен жүргізілген 

жобалық шешімдердің, зерттеулердің нәтижелерін тұжырымдау;  

- зерттелген объект бойынша ғылыми негізделген теориялық 

қорытындылардан тұруы,  студенттің дәлелденген позицияны таңдауы 

арқылы қозғалған пікірталастық мәселе бойынша әртүрлі көзқарастарды 

көрсету;   

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес пайдалану 

нақты тапсырмаларды қамтамасыз ететін, зерттелетін мәселенің мәнін ашатын 

ғылыми негізделген нәтижеден тұруы қажет;   

- қарастырылған тақырыпқа қатысты жаңа нормативтік құжаттарды 

пайдалану;  
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- бірнеше жылғы динамикада нақты материалдарды пайдалана отырып 

орындау, графикалық және есептік сипаттың заманауи бағдарламалық 

құралын пайдалану;  

- кешенді инженерлік-экономикалық тәсілінің, ғылыми-зерттеулік 

сипатының, есептік -сызба бөлімінің болуы.  

 

 

1.1 Бакалаврдың дипломдық жобасының мақсаттары  

 

Дипломдық жобаның алдына қойылатын мақсаттар:  

- мамандық бойынша теориялық және практикалық білімді жүйелеу, 

бекіту және кеңейту; 

- алған білімдерін нақты ғылыми, техникалық, экономикалық, 

ұйымдық-басқарулық және өндірістік тапсырмаларды шешу кезінде қолдану;  

- мамандық бойынша заманауи отандық және шетелдік әдебиеттерге 

сүйене отырып өзіндік жұмысты жүргізу дағдысын дамыту, бітіру 

жұмысының тапсырмасын орындау кезінде зерттеу және тәжірибелеу 

әдістерін меңгеру; патенттік ізденісті жүргізу;  

- есептеуіш техника және үлгілеу әдістерін қолдана білуді дамыту және 

орнықтыру, есептік тәжірибе жүргізу;  

- техникалық есептеулердің нәтижелерін графикалық рәсімдеу 

дағдысын жетілдіру; 

- жылуэнергетикалық құбылыстар мен объектілерді автоматты басқару 

жүйесін құру; техника-экономикалық талдау жүргізу; жылуэнергетикада 

энергия үнемдеу бойынша шаралар таңдау; өміртіршілік қауіпсіздігін және 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.  

 

1.2 Бакалаврдың дипломдық жобасының (жұмысының) 

тапсырмалары  

 

Қойылған мақсаттарға сәйкес студент дипломдық жобаны (жұмысты) 

орындау барысында келесі тапсырмаларды орындауы қажет:  

- таңдалған тақырыптың өзектілігін, оның құндылығын және заманауи 

жағдай үшін маңызын және жылуэнергетиканың даму келешегін негіздеу;  

- таңдалған тақырып бойынша  теориялық ережелерді, нормативтік-

техникалық құжаттарды, ститистикалық материалдарды, анықтамалық және 

ғылыми әдебиеттерді оқу; 

- өндірістің техникалық, технологиялық, экономикалық жағдайларын, 

олардың нақты жылуэнергетикалық объектілерінің жұмыстарының техника-

экономикалық көрсеткіштеріне әсер ету сипаттамасын зерттеу;  

- қажетті материалдарды жинау, компьютерлік технология мен үлгілеу 

әдістерін пайдалана отырып талдау жүргізу үшін есептеулерді орындау;  

-  тақырыпқа қатысты дискуссиялық мәселелер бойынша өзінің 

көзқарасын баяндау;   
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- ақпаратты өңдеу және талдау әдістерін пайдалана отырып алынған 

нәтижелерге талдау жүргізу; 

- энергия пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында жүргізілген талдау 

негізінде ұсыныстар жасау және қорытынды шығару;  

- ұсынылған техникалық шешімдердің экономикалық тиімділік есебін 

орындау;  

- қауіпсіздік, қоршаған орта және қоршаған ортаны қорғау талаптарына 

жауапты шарттарды таңдау;  

- дипломдық жобаны біліктілік жұмысына нормативтік талаптармен 

сәйкес рәсімдеу.  

 

 

 

 

1.3 Бакалаврдың дипломдық жобалар тақырыбына талаптар  

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы мамандық бағдарына сәйкес болуы 

керек. Ол өзекті, яғни халық жылу энергетикасының даму жағдайы мен 

келешегін көрсетуі қажет.  

Дипломдық жобалардың тақырыптары (жұмыстары) нақты, яғни 

өнеркәсіпте немесе кафедрада іс-жүзінде енгізу үшін нәтижелерді пайдалану 

арқылы жылуэнергетика саласында шешілген нақты тапсырмаға сәйкес келуі 

керек.   

Дипломдық жұмыстың тақырыптарын бітіруші кафедралар жасайды. 

Жыл сайын оларды қарастырады және факультет кеңесі бекітеді.  

Әлемдік энергетика үшін бугаз қондырғысының екпінді дамуы тән.  

Посткеңестік кеңістікте жылуландыру қондырғыларын зерттеу, өңдеу және 

жетілдіру нәтижелері белсенді жүргізіліп, талқыланады. Жүктеме графигінің 

бірқалыпсыздығының артуына, органикалық отынның қымбаттауына 

байланысты ЖЭС жабдығының үнемді, сенімді және оңтайлы жұмысының 

қамтамасыз етілу тапсырмасының өзектілігі артады.  Энергия үнемдеуге және 

жылуэнергетикада тұтастай отын-энергетикалық кешендердің жаңартылған 

энергия көздерін пайдалануға байланысты жұмыстардың тақырыптары аса 

өзекті болып келеді.   

Қазіргі уақытта 5В071700 - Жылу энергетикасы мамандықтарының 

студенттері үшін еліміздің жылуэнергетикасының жағдайы мен дамуының 

барлық экономикалық, техникалық және әлеуметтік аспектілерін ескере 

отырып төмендегі негізгі бағыттар бойынша дипломдық жобалардың 

тақырыптарының тізімі ұсынылады:  

1.3.1 Жаңа ЖЭС құрылысының техника-экономикалық негіздемесі:  

құрамалы өндіріс негізіндегі конденсациялық түрдегі (ЖЭО), газ турбиналы 

ЖЭС, БГТ бар ЖЭС (N қаласы үшін өнеркәсіптік-жылыту ЖЭО 

құрылысының ТЭН-і; қуаты 100 МВт газтурбиналы станцияда бу турбинасын 

орнатудың ТЭН-і; Торғай көмірінде қуаты 2640 МВт ЖЭС құрылысының 
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ТЭН-і; Екібастұз көмірінде 525 МВт құрамалар үшін қазан түрлерін 

таңдаудың ТЭН-і; Қазандықты кіші-ЖЭО-на ауыстыру; Жаңа ЖЭО үшін 

Шұбаркүл көмірінде газ өндіруші қондырғы және т.б.).   

1.3.2 Техника-экономикалық немесе экологиялық көрсеткіштерін 

жақсарту мақсатында жұмыс істеп тұрған ЖЭС-і жаңарту және қайта құру (бу 

өндірулігін 400 т/сағ. дейін арттыру мақсатында БКЗ-320-140 қазанын қайта 

құру; Р-38-90 бу турбинасын Т-58-90-ға қайта құру; Р-50-130 қысымға қарсы 

турбинасын пайдалана отырып қоректік суды қыздыру сүлбесін қайта құру; 17 

МВт бастырылған бу турбинасын ЖЭО-на орнату; 500 МВт құрамалы ТҚҚ-

ны араластырғыш түріндегі қыздырғышқа ауыстыру; БКЗ-420-140 қазандарын 

көп күлділі көмірді жағуға ауыстыру; БКЗ-420-140 қазанындағы екінші 

буынды эмульгаторын орнату; азот оксидінің қалдықтарын азайту мақсатында 

П-57Р қазанын қайта құру; 300 МВт құрамындағы электрсүзгілерін ауыстыру; 

газмазутты ЖЭС-те су-көмір технологиясын қолдану; Алматы қ. ЖЭО-1 мен 

ЖЭО-2-ң біріккен жұмысы; БГҚ пайдалана отырып ЖЭС қайта құрудың 

мүмкін бағыттары; ГАА газ турбинасы бар сығымдағыш станциялардың 

экологиялық қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралар кешенін жасау; 

екіншілік энергетикалық қорларды пайдалану бойынша кешендер 

(қондырғылар) жасау және т.б.).   

1.3.3 Электрстанцияның жаңа жылумеханикалық жабдықтарын жасау 

және жобалау (тікелей магистралдағы желілік судың буландырғышын 

жобалау; 300 МВт құрама үшін аралас түрдегі төмен қысымды тік 

қыздырғышты жасау; басқару жетегі бар желдеткіш градирня жасау; 

өндірулігі үлкен вакуумдық газсыздандырғышты жасау; ЖЭС отын-

тасымалдау шаруашылығындағы энергия үнемдеу шараларын жасау; кеуекті 

құрылымы бар тиімділігі жоғары күл және тозаң ұстағыштарды жасау; 

жаңартылған энергия көздерін  пайдалану бойынша кешендерді 

(қондырғыларды) есептеу және т.б.).  

1.3.4 Жылуэнергетикалық жабдықтардың жұмыс істеу тәртібін 

оңтайландыру (пайдалануға біріктірілетін магистралдарды енгізген кезде 

«АлЭС» АҚ ЖЭО-1 және ЖЭО-2 біріккен жұмысын оңтайландыру; 

сығымдағыш станцияларда ТГ-10 және ГТ-6 газ турбиналарының біріккен 

жұмыстарын оңтайландыру; жылыту мезгілінің басы мен соңында ЖЭО-2-ң 

жұмыс істеп тұрған турбиналарының тиімді құрамын таңдау; ПТ-60-90/13 

турбинасының апаттық тоқтауы кезіндегі ЖЭО-1-ң тиімді жұмыс істеу 

тиімділігін таңдау; ЖЭО шыңдық электр қуатын есептеу; «АлЭС» АҚ ЖЭО 

үшін жылу және электр энергиясының арасындағы шығындарды реттеудің 

эксергиялық әдісін қолдану;    ГАА-ң техникалық күйін бағалау және 

қуаттарын анықтау; Қуаты 200 МВт энергоқұраманың үнемді жұмыс істеу 

тәртібін зерттеу және т.б.).   

1.3.5 Жылуландыру әсерін арттыру, жылу желілерінің дамуы («Орбита» 

қазандығының кеңейтілуі кезіндегі жылу желілерінің гидравликалық тәртібі; 

Алматы спутниктер қалаларының жылумен қамдалу сұлбасы; Астана 

қаласының маңындағы жылыжай кешенін жылумен қамдау; )(гидравлический 
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режим тепловых сетей при расширении котельной «Орбита»; схемы 

теплоснабжения городов спутников Алматы; Gate G4 City қаласының жылу 

желілерінің гидравликалық және жылулық тәртіптері; «АлЖЖ» ЖШС жылу 

желілерінің жылу энергиясының шығынын талдау және т.б.).  

1.3.6 Құрама энергетикалық қондырғыларда жаңартылған энергия 

көздерін пайдалану,  энергия үнемдеу (пайдаға асыру қазандарындағы жылу 

құбырларын пайдалану; көмірді газсыздандыру арқылы ЖЭС сұлбаларын 

пайдалану; газ тасымалдаудың энергия тиімділігін арттыру;  «АлЭС» ЖЭО-2-

де Екібастұз көмірін жағу тиімділігін арттыру; бу циклының тиімділігін 

талдау; ғимарат қоршауы арқылы шығынның азаюын зерттеу (мысалға 

АЭжБУ-ң «А» және «Б» корпустары); қозғалтқыш қондырғылардың жылу 

жүктемелік элементтерінде кеуекті жүйелерді қолдану;  ЖЭС-та атмосфераға 

тасталған ластаушы заттардың төмендеу технологиясын енгізу; жылу 

энергиясын өндіру және тарату жүйесіндегі энергия үнемдеу, жылу және 

электр энергиясын өндіру үшін ЖЭС төмен потенциалды жылуын пайдалану 

және т.б.). 

Дипломдық жобаның дипломдық жұмысқа ауыстырылуы факультет 

деканының ұсынысы бойынша, ректордың рұқсатымен жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар дипломдық жұмыс ғылыми-зерттеулік сипаттамаға ие болуы 

керек, сондай-ақ есептік-сызба бөлімі болуы қажет.  

Оның үстіне кешенді жұмыс бір ғана жалпы тапсырмамен жіберіледі, 

бірақ әрқайсысы нұсқаулық есептер немесе кезеңдер түріндегі бірнеше 

дипломдық жобаларға (жұмыстарға) бөлінген жұмыс бір ғана студентпен 

орындалады.   

Студенттерге дипломдық жобаның тақырыптарын 7-ші семестрдің 

басында ЖЭҚ кафедрасы бекітетін тізімдерден таңдау құқығы беріледі. Оны 

өңдеудің мақсаттылығының қажетті негіздемесі арқылы студент өзінің 

тақырыбын бітіру жұмысына ұсына алады. Өндіріспен үздіксіз оқитын 

студентке дипломдық жобаның тақырыбын өндірістік қажеттілікке сәйкес 

таңдауға рұқсат беріледі.     

Өндірістік диплом алды машықтану аяқталысымен дипломдық жобаның 

тақырыбы қажеттілікке байланысты бітіруші кафедраның ұсынысы бойынша 

өзгеруі, нақтылануы, түзетілуі мүмкін [1, 2].  

 

2 Бакалаврлардың дипломдық жобаларының (жұмыстарының) 

орындалуын ұйымдастыру және қорғау  

 

2.1  Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) орындалуын 

ұйымдастыру   

 

Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) орындалуын ұйымдастыруды 

және бақылауды [1, 2, 3, 4] сәйкес «Жылуэнергетикалық қондырғылар» 

кафедрасы жүзеге асырады.  
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Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға мамандықтың оқу жоспарын 

толықтай орындаған, диплом алды машықтану бойынша есеп беруді қорғаған, 

диплом алды машықтанудың қорытындысы бойынша дипломдық жобаны 

алдын-ала қорғаудан өткен, мамандық бойынша мемлекеттік біліктілік 

емтиханын тапсырған студенттер жіберіледі.   

Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) ғылыми жетекшілері болып 

ЖЭҚ кафедрасының профессорлары, доценттері, ең тәжірибелі оқытушылар 

және ғылыми қызметкерлері тағайындалады. Дипломдық жобалардың 

(жұмыстардың) жетекшілігіне ЖЭС, ғылыми - зерттеулік, жобалау 

институттары мен ұйымдарының жетекші мамандары тартылады.    

Типтік бланкісінде рәсімделген дипломдық жобаға (жұмысқа) тапсырма 

күндізгі бөлімдегі студенттерге диплом алды машықтану басталғанға дейін 

беріледі, ол диплом алды машықтану және дипломдық жобаны (жұмысты) 

жазу кезінде нақтылануы және рәсімделуі мүмкін [4]. 

Тапсырмаға ғылыми жетекші, экономика бөлімі және өміртіршілік 

қауіпсіздігі бойынша кеңес берушілер, студент қол қояды, осыдан соң 

кафедра меңгерушісі бекітеді.  

Тікелей басшылық бакалаврдың барлық дипломдық жобаларын 

(жұмысын) студентке тапсырма беретін және күнтізбелік жұмыс кестесін 

құратын ғылыми жетекші жүзеге асырады, сонымен қатар: студентке 

тақырыбы бойынша қажетті әдебиеттер, анықтамалар, нормативтік және басқа 

да материалдар ұсынады;  

 диплом алды машықтану аяқтала салысымен дипломдық жобаға 

берілетін тапсырма нақтыланады;  

 дипломдық жобаның (жұмыстың) барлық бөлімдерінің көлемін 

анықтайды;  

 кесте бойынша кеңес беруді үнемі өткізеді;  

 жұмыстың орындалуының ағымдық бақылауын жүргізеді;  

 студенттің дипломдық жобасы (жұмысы) туралы жазбаша пікір береді.  

Студент диплом алды машықтанудан өту және дипломдық жобаны 

(жұмысты) жазу кезінде жұмыстың барлық бөлімдері бойынша тағайындалған 

консультацияларға үнемі қатысуы керек. Консультацияға себепсізден 

келмеген  немесе оның жұмысының кестеден едәуір қалып қалған жағдайында 

кафедра студентті кафедра мәжілісіне шақырады және деканат арқылы 

дипломдық жобаны (жұмысты) орындаудан шеттетуге дейін студентке 

қатысты әкімшілік шара қолданады.  

Кестемен қойылған, бірақ айына екі реттен кем емес мерзімде студент 

өзінің жетекшісін дипломдық жобаның (жұмыстың) орындалу барысы туралы 

ақпараттандырып тұруы қажет. Жетекші бұл ақапараттарды кафедра 

меңгерушісіне жеткізеді.   

Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) орындалу жағдайы кафедра 

мәжілісінде және факультет кеңесінде талқыланады.  

Дипломдық жоба студенттің шығармашылық дербестігін талап етеді, 

сондықтан жетекші мен кеңес беруші студентке тек бағыт - бағдар беру керек, 
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мүмкін нұсқалармен және есептеу әдістерімен таныстыруы, критикалық 

ескертулер айтуы керек, бірақ студент үшін техникалық шешім қабылдамауы 

керек.  

Жұмыста алынған өндірістің технологиялық сұлбасының дұрыстығына, 

жабдықты таңдау, есептеулердің дұрыс орындалуына және мәтіндік және 

графиктік бөлімін рәсімдеуге студент жауапты. Дипломдық жобаның 

(жұмыстың) уақытында және сапалы орындалуы үшін студенттің жүйелі 

жұмысы мен еңбегінің дәл ұйымдастырылуы қажет.   

Дипломдық жобамен жұмыстың қорытындысы және диплом алды 

машықтанудың соңғы қорытындысы кафедра меңгерушісі ұйымдастырған 

дипломдық жұмысты алдын ала қорғау кезінде келтіріледі.  Дипломдық 

жұмысты алдын ала қорғау мамандық бойынша мемелекеттік емтиханды 

тапсырудың алдында кафедра мәжілісінде жүзеге асырылады және ол 

хаттамамен рәсімделеді. Ғылыми жетекші жұмысқа жазбаша пікір жазады 

және оны алдын ала қорғауда көрсетеді.    

Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын ала қорғау қорытындысы 

бойынша диплом алды машықтанудың бағасы қойылады және МАК 

мәжілісінде дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау туралы шешім 

шығарылады. Алдын ала қорғаудан қанағаттанарлықсыз баға алған студент 

машықтануға қайта жіберіледі және ол оқуды жалғастыра алмайды.   

Кафедра меңгерушісінің қорғауға ұсынған дипломдық жобасы 

(жұмысы) алдын ала қорғау барысында айтылған нормативтік құжаттардың 

талабына және ескертулерге сәйкес рәсімделеді және факультет деканы пікір 

берушіге жібереді. Пікір берушілердің тізімі өндіріс және ғылыми 

ұйымдардың мамандарының ішінен бітіруші кафедраның меңгерушісінің 

ұсынысы бойынша ректордың бұйрығымен бекітіледі.  Пікір беруші ретінде 

басқа жоғары оқу орындарының профессорлары, доценттері және 

оқытушылары қатыстырылуы мүмкін. 

Пікір беруші дипломдық жоба (жұмыс) туралы жазбаша тұжырымында 

келесілерді көрсетеді: өзектілігі, жаңалығы және зерттелетін тақырыптың  

практикалық маңыздылығын; тақырыптың маманды даярлау саласына, 

академиялық дәрежесі мен тағайындалатын біліктілігіне сәйкестігін; 

жүргізілген зерттеудің дербестік дәрежесін; қорытынды мен ұсыныстардың 

бар болуын; мәселені шешу кезеңін және зерттеудің аяқталу дәрежесін.  

Пікірде білім бағасының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаны 

көрсету арқылы сәйкес академиялық дәреже тағайындау және біліктілігін беру 

мүмкіндігі туралы дәлелді қорытынды жасалады.   

Дипломдық жобаларды (жұмыстарды) плагиатқа тексеру университеттің 

ақпараттық-техникалық қамтамасыздандыру орталығында жүзеге асырылады. 

Плагиатқа тексеру және дипломдану нәтижелерінің негізінде кафедра 

меңгерушісі қорғауға жіберу туралы соңғы шешім қабылдайды.   

Орындалған және қол қойылған, жетекші мен пікір берушінің пікірі 

және плагиатқа тексеру нәтижесі бар дипломдық жоба (жұмыс) дипломдық 

жобаны (жұмысты) қорғауға дейінгі бес күннің ішінде МАҚ-ға өткізіледі.   
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Пікір берушінің теріс тұжырымы кезінде де  студент дипломдық 

жобаны (жұмысты) қорғауға жіберіледі.    

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау студенттің тілегі бойынша 

қазақша және орысша жүргізіледі. Студент кафедраның ұсынысы бойынша 

қорғауда айтылатын және сол тілде сұрақтар қойылуы мүмкін шет тілдерінің 

бірінде жұмыстың қосымша қысқаша мазмұнын көрсете алады.   

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау заманауи техникалық құралдар 

және ақпараттық-коммуникациялық технология саласындағы жетістіктер 

негізінде мультимедиялық көрсетілім (презентация) түрінде электрондық 

қорларды пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.  

 

 

 

2.2 Бітіру жұмысын қорғау 

 

Дипломдық жобаны қорғау студенттің аттестациялануының соңғы түрі, 

оның бакалаврдың өзіндік қызметінің бастамасына дайындығын тексеру 

болып табылады.  

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау Мемлекеттік аттестациялық 

комиссияның (МАК) ашық мәжілісінде өткізіледі. Комиссия төрағасымен 

келісілген МАК жұмысының кестесін факультет деканының ұсынысы 

бойынша оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді және қорғауға дейін бір 

ай бұрын  жалпы мәліметтер беріледі, сонымен қатар кафедраның 

хабарландыру тақтасына ілінеді.   

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау 50 минуттан аспауы керек және 

ол келесідей ретпен орындалады:  

1) Орындалған жұмыстың мақсаты, тапсырмалары және мазмұны 

ашылатын студенттің баяндамасы (10-12 минуттан аспауы керек), 

тақырыптың өзектілігі, қабылданған шешімдердің негіздемесі және есептер, 

пайдалану тәртібі мен шарты, техника-экономикалық талдау нәтижелері, 

қабылданған экологиялық шешімдердің негіздемесі және еңбек қорғау 

мәселесі, негізгі қорытындылар және жұмыс жөніндегі ұсыныстар.   

2) МАК мүшелерінің сұрақтарына жауап.  

3) Жетекшілер мен пікір берушілердің пікірлерін жариялау.  

4) Пікір берушінің ескертулеріне студенттің жауаптары.   

Студентке қойылған сұрақтар жұмыстың бөлімдеріне  немесе оқу 

бағдарламасының көлемінде жалпы теориялық ережелерге қатысты болуы 

мүмкін.  

Қағаз нұсқасындағы графиктік бөлімінің беттері қорғау кезінде МАК 

қарап шығуы үшін ілінеді, баяндама көрсетілім (презентация) түрінде болуы 

мүмкін, жұмыстың мәтіндік бөлігін МАК мүшесі тексереді.   

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бағасы туралы және бакалавр 

дәрежесін беру туралы шешім барлық жұмыс қорғалғаннан кейін, (жоба 

жетекшісі мен пікір беруші мәжіліске қатыса алады) МАК жабық мәжілісінде 
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арнайы белгіленген күні қабылданады, алайда оларға қойылған баға 

қорытынды бағаны анықтаған кезде ескерілмейді. Жұмысты бағалаған кезде 

ескерілетін жайттар: дипломдық жобаның (жұмыстың) сапасы; шешімдердің 

жаңалығы мен түпнұсқалылығы; есептік-сызба жұмыстардың сапасы; 

компьютерлік технологяларды пайдалану; баяндаманың мазмұны мен 

баяндалуы; сұрақтарға жауап беру сапасы; жоба жетекшісі мен пікір 

берушісінің бағалары. Дипломдық жобаның (жұмыстың) сапасы және оны 

қорғау төрт балдық жүйе бойынша жинақталған бір бағамен анықталады.   

Оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған және дипломдық 

жобаны (жұмысты) қорғаған студенттер тағайындалған біліктілігі көрсетілген, 

университетті аяқтағаны туралы диплом алады.  

Мемлекеттік аттестациялық комиссия студенттік жұмыстардың 

конкурсына ең жақсы дипломдық жобаларды (жұмыстарды) ұсыну туралы 

шешім шығарады, өзекті тақырыпта орындалған, кафедраның ҒЗЖ-мен 

байланысты  жұмыстарды белгілейді, сонымен қатар ондай жұмыстарды 

енгізуге ұсынады.  

Енгізу үшін өндірісте ерекше жөндеусіз пайдаланған жөн (эскизді 

жобалар, сұлбалар, құрылымдық шешімдер, зерттеу әдістемелері, 

номограммалар, компьютерлік бағдарламалар және т.б.) нәтижелер, аяқталған 

жобалық немесе ғылыми-зерттеулік жұмыстар, бөлімдер болып табылатын 

жұмыстар ұсынылуы мүмкін. Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау 

қорытындысы туралы, сонымен қатар мемлекеттік үлгідегі (үздік, үздік емес) 

біліктілікті тағайындау мен дипломның берілуі туралы МАК шешімі 

мәжіліске қатысушылардың, комиссия мүшелерінің жабық мәжілісте 

қарапайым көпшіліктің ашық дауыс беруімен жабық мәжілісте қабылданады.   

Дипломдық жобаны (жұмысты) мерзімінде орындаған, бірақ қорғау 

кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студент МАК хаттамасымен бұл 

жұмысын түзетіп, қайта қорғауға немесе бір жылдың ішінде жаңа тақырып 

дайындауға мүмкіндік алады.  

Дипломдық жобалар (жұмыстар) қорғаудан кейін кафедра меңгерушісі 

бекіткен тізім бойынша архивке өткізіледі.  

 

3 Дипломдық жобаға (жұмысқа) жалпы талаптар  
 

3.1 Дипломдық жобаның (жұмыстың) мазмұны, құрылымы және 

көлемі  

 

Дипломдық жоба (жұмыс) мәтіндік бөлімнен және сызбалар, плакаттар 

немесе компьютерлік слайдтар түріндегі графиктік материалдардан тұрады.  

Дипломдық жобаның (жұмыстың) көлемі 60-90 беттен, қосымшасыз бір 

жарым аралықта 14 п Times New Roman әрібімен терілген А4 пішіміндегі 

машинамен басылған мәтіннен тұруы қажет.   

Жұмысты орындау кезінде Мемлекеттік стандарттар мен «АЭжБУ» 

КЕАҚ СТ пайдалану керек [4-14]. Онда «Құрылымдық құжаттамалардың 
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жалпы талаптарының» негізгі ережелері, мәтіндік құжаттар мен жұмыстық 

сызбаларға қойылатын жалпы талаптар және басқа да нормативтік 

материалдар көрсетілген.   

Жобада алынған физикалық бірліктер Халықаралық бірліктер жүйесіне 

(БЖ) [11] сәйкес болуы керек, жүйеден тыс бірліктер немесе СГС жүйесіндегі 

бірліктерді қолдануға рұқсат етіледі. Жобада қолданылатын терминология 

қолданыстағы Мемлекеттік стандарттарға жауапты болуы керек [5, 7, 9]. 

Мәтіндік бөлімі [4] - ке сәйкес құрылуы керек және оған жататындар:  

- негізгі бет; 

- дипломдық жобаға (жұмысқа) тапсырма;  

- қазақ және орыс тіліндегі аңдатпа; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- негізгі бөлім; 

- өміртіршілік қауіпсіздігі; 

- экономикалық бөлім; 

- қорытынды;  

- пайдаланған әдебиет көздерінің тізімі; 

- қосымша. 

Бірыңғай үлгідегі негізгі бет бірінші беті болып табылады және ол 

кафедрада беріледі. 

Дипломдық жобаның тапсырмасы студенттерге ортақ мақсат қояды 

және оны терең анықтауға нұсқау береді. Тапсырма студенттің бастамасын 

шектемеуі және оның шешімін жасырын айтпауы керек.  Тапсырмаларда 

белгілі бір жабдықтардың, сұлбалардың, көрсеткіштердің және т.б. көрсетілуі 

жұмыста жабдық, сұлба құрылымдарының және т.б. тереңдетілген зерттеулер 

қарастырылған жағдайда ғана беріледі. Тәжірибелік зерттеулік жұмысына 

арналған тапсырмаға тәжірибенің мақсаты мен тапсырмасы қойылады, 

көрсеткіштік шарттары және тәжірибені өткізу шектері, өткізу орны, негізгі 

әдебиет көздері, болжалды жолдары, зерттеуге арналған сұлбалары 

көрсетіледі.  

Тапсырма тақырыптың соңғы бекітілгенінен кейін толтырылады. 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бастапқы мәліметтері төмендегілер болуы 

мүмкін:  

-   электр қуаты және ЖЭС жылулық жүктемесі;  

-   энергетикалық қондырғының түрі мен көрсеткіштері;  

-   ЖЭС өнеркәсіптік алаңының сипаттамасы (бедер (рельеф), 

құрастыру, құрылыс);  

-   отынның түрі мен сипаттамасы;  

  станцияның сумен қамдау шарты;  

 жылу тасығыштың көрсеткіштері;   

 жабдықтың құрылымдық және технологиялық сипаттамалары;  

 экологиялық жағадйы (климат, фондық ластану);  

 жұмыстың тақырыбының ерекшелігіне байланысты қосымша шарттар.  
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Тапсырма бланкы кафедрада беріледі.  

Аңдатпа (1 бет) жұмыстың қысқаша мазмұнынан тұруы керек және оған 

жататындар:  

- жұмыстың мақсаты, әзірлеу объектісі, негізгі нәтижелер мен 

қорытынды;  

- түсініктеме жазбаның бетінің саны;  

- иллюстрациялар саны;  

- пайдаланылған әдебиет көздерінің саны;  

- кілттік сөздердің тізімі (5-8 сөз). 

Кіріспе (1-1,5 бет) келесілерден тұрады: 

- жұмыстың мақсаты мен тапсырмасы;  

-қазіргі уақыттағы және даму болашағындағы мәселенің жасалған 

жұмыс жағдайының сипаттамасы;  

-өңделген мәселелердің өзектілігі мен маңыздылығының негіздемесі: 

техникалық, экономикалық, энергия үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау 

үшін.  

Негізгі бөлімге тақырыпқа байланысты бірнеше бөлімдер кіреді, 

мысалы:   

-осы аймақтағы энергиямен және жылумен қамдау күйін талдау 

(агрегаттардың, жабдықтардың сипаттамасы бойынша талдаулық шолу);  

- ұсынылатын шешім (жылулық сұлба, агрегат, жабдық);  

- есептер (жылулық сұлбаның, агрегаттың, жабдықтың); 

- электр станцияның отындық шаруашылығы;  

- техникалық сумен қамдау;  

- ЖЭС-ң су дайындау және су тәртібі; 

- түтін газдарын шығару және тазарту, күлқож шығару;  

- электр станциясының негізгі тұрқысын (корпусын) құрастыру;   

- (ЖЭС, агрегат, жабдық) жұмысының көрсеткіштерінің техника-

экономикалық есептері;  

- есептеулерде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің 

сипаттамасы.  

- алынған нәтижелердің талдамасы бар есептеуіш тәжірибе.   

Өміртіршілк қауіпсіздігі және еңбек қорғаудың міндетті бөлімі 

дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбына байланысты келесі 

мәселелерден (көлемі 13-15 бет):  

- объектінің өндірістік қауіп-қатерін талдау;  

- өндірістік қауіп-қатермен басқару және төмендету әдістері;  

- экологиялық қауіп-қатерді талдау;  

- экологиялық қауіп-қатерді басқару және төмендету әдістері. 

Экономиканың міндетті бөлімі ұлғайтылған бизнес-жоспардан және 

дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбына байланысты келесі 

мәселелерден (10 бетке дейін) тұрады: 

- ұйымдастырушы (жобаның қатысушылары, қатысу түрі және т.б.); 

- экономикалық (өзіндік құнын бағалау); 
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- қаржылық (NPV бағасы, өтелім мерзімі, сыртқы және ішкі 

факторлардың тарифке әсері); 

- институциалдық  (жобаны басқару); 

- экологиялық (қоршаған ортаға әсері); 

- әлеуметтік (аймақтың әлеуметтік жағдайына әсері). 

Қорытынды (1-2 бет).  Бұл бөлімде жұмыста жүргізілген өнеркәсіптік 

тәжірибелер, тәжірибелік зерттеулер, есептер, талдаулар нәтижесі бойынша 

негізгі қорытындысын жасау керек.  

Пайдаланылған әдебиет көздеріне барлық әдебиет көздерінің тізімі кіруі 

қажет: дипломдық жобаны (жұмысты) орындау кезінде пайдаланылған 

кітаптар, журналдар, патенттер, нормативтік құжаттар (ГОСТ, СНиП, СТ және 

т.б.). Әдебиет көздері ескертулерге қарай орналасады.  

Қосымшаға құжаттардың көшірмесі, тәжірибелер хаттамасы, сынау 

және тексеру актілері, нұсқаулық есептердің нәтижелері, басқа ұйымдардың 

пікірлері мен ұсыныстары, бағдарлама листингтары және т.б. кіреді.  

Жұмыстың графикалық (сызба) бөлімінің плакаттары, 3-5 бет 

сызбалары болады.  беттің минималды пішімі - А1.  

Графикалық (сызба) бөліміне келесілер жатуы мүмкін:  

- ЖЭС жылулық қағидалық сұлбасы, міндетті;  

- негізгі жабдықтардың жинағы (қималар, негізгі тұрқының (корпустың) 

жоспары); 

- ЖЭС құрылысы және ғимаратының жинағы (бас жоспар), міндетті;  

- ЖЭС технологиялық сұлбалары; 

- жабдық, агрегат, түйіндердің сызбалары.  

ЖЭС-пен байланысты дипломдық жобалар (жұмыстар) үшін негізгі 

жабдықтардың құрастырылуы  жабдық пен сұлбаның сызбаларына сәйкес 

жабдықтарға және технологиялық сұлбаларға байланысты жұмыстар үшін 

міндетті түрде орындалады. Студенттің ғылыми-зерттеулік жұмысымен 

байланысты дипломдық жұмыстың  графикалық бөлімінің көлемін ғылыми 

жетекшісі анықтайды.   

 

3.2 Дипломдық жобаның (жұмыстың) негізгі бөлімін орындау 

бойынша әдістемелік ұсыныстар  

 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) негізгі бөлімі есептерден құрылуы 

қажет:  

- негізгі жұмыс көрсеткіштерін анықтау арқылы жылулық сұлбалар 

және көмекші жабдықты таңдау;  

- жабдықты есептеу: қазан, турбина, жылуалмастырғыштар;  

- ЖЭС немесе жылумен қамдау жүйесінің жұмыс істеу тәртіптері.  

 

3.2.1 Есептік жылулық сүлбе. 



 15 

1) Конденсациялық құрамалар. 

Конденсациялық құраманың есептік сұлбасының негізінде нақты 

турбина бойынша алынған қоректік судың регенеративтік қыздыру сұлбасы 

болады. Турбинаның зауыттық жылулық сұлбасын негізге ала отырып келесі 

жағдайларды нақтылау қажет: 

- қыздырғыштың түрлері: беттік, араластырғыштық;  

- қыздырылатын будың шықтарын ағызу: су құламасы арқылы, 

айдамалы сорғы арқылы, шықтың оқшауланған салқындатқышы арқылы, 

құрама;  

- бу салқындатқыштарды қосу сұлбасы: қатарлас (параллельный), 

тізбектей, аралас; 

- қоректік сорғының жетегінің түрі, жетектік турбинаны қосу сұлбасы; 

- газсыздандырғышты қосу сұлбасы: қосылу алдындағы немесе тәуелсіз 

алымға;  

- буландырғыш қондырғыны қосу сұлбасы: қыздырылған буды беру 

және екіншілік буды әкету, қоректік суды жеткізу;  

- турбина нығыздағышынан шыққан будың жылуын пайдаға асыру 

сұлбасы: майлықты қыздырғыштар, нығыздау эжекторын салқындатқыш;   

2) ЖЭО. 

ЖЭО есептік жылулық сұлбасының негізінде таңдалған турбинаның 

түріне байланысты жылу жүйелерінің қоректену сұлбасы мен желілік суды 

қыздыру сұлбасы болады. турбинаны алдын ала таңдау [14, 15, 16] бойынша 

жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік-жылыту ЖЭО үшін бірінші кезекте «Р» - 

түріндегі қысымға қарсы, одан соң «ПТ» түріндегі турбиналар таңдалады. 

Жылуландыру турбиналары жылыту кезеңінен кейін сыртқы ауаның орташа 

температурасына сәйкес жүктеме бойынша таңдалады. Энергетикалық қазан 

агрегаттары келесідей жағдайларда таңдалады: ең ірі қазанның шығысында 

шыңдық көздерін қосқанда ең суық айдың орташа температурасына сәйкес 

жүктемені қамтамасыз етеді.  

Регенеративтік қыздыру сұлбасы зауыттық ретінде алынады, ал желілік 

суды қыздыру бір сатылы, екі сатылы және үш сатылы сұлба бойынша жүзеге 

асырылады, сонымен бірге соңғы екеуі Т-50-130-ға қарағанда төмен емес 

түрдегі турбиналарға ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Үш сатылы сұлбаны 

таңдаған дұрыс. Қоректік суды қыздыру сұлбасы ЫСҚ сұлбасына байланысты 

қоректік судың шығысын ескере отырып таңдалуы керек: ашық немесе 

жабық. Қоректік су турбинаның орнатылған шоғырында немесе турбинаның 

өзінің конденсаторында (шықтағышында) қыздырылғаны тиімді. 

Қыздырғыштағы өңделмеген суды (ҚӨС) конденсаторда және өңделмеген 

суда бу шығысы сәйкес келмеген кезде турбинаның жылуландырғыш алымын, 

0,12 МПа біріктірменің (коллектордың) буын немесе РОУ-дан шыққан 

редукцияланған буды пайдалана отырып жүзеге асырады.   

Жылу желілерінің қоректену сұлбаларын таңдаған кезде су дайындау 

және газсыздандыру жүйесі анықталуы керек. Соңғы уақыттарда жылу 

желілерінің су тәртібін түзету үшін әртүрлі жиынтықтар, ал қоректік суды 
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газсыздандыру үшін вакуумдық немесе атмосфералық түрдегі 

газсыздандырғыштар кеңінен қолданылады.  

Негізінен ЖЭО циклында шығынның орнын толтыру үшін су 

дайындаудың термиялық тәсілін пайдалану кезінде келесілерді анықтап алу 

керек: буландырғыш қондырғы қалпына келтіру сұлбасына немесе 

жылуландыру қондырғысына қосылған. Буландырғышта қыздырғыш орта 

ретінде тікелей магистралдағы желілік суды пайдалану ЖЭО сұлбасының 

жылулық үнемділігін арттырады, бірақ сонымен қатар сұлба күрделенеді және 

жоба қымбаттайды.  

3) ГТС және БГҚ. 

Газтурбиналы станциялар мен БГҚ модульдік жүзеге асырумен 

(жоғарылатылған зауыттық дайындығымен) орындалғандықтан және 

жылулық сұлба көбінесе газ турбинасының әрбір түрі бойынша 

анықталғандықтан оқу мақсатында ғылыми жетекші өзгертілген көрсеткіштер 

арқылы жылулық сұлба есептеледі. Сұлбаны таңдаған кезде келесі 

жағдайларды шешу керек:   

- фронталды құрылғылардың түрі және отын беру сұлбасы;  

- ауа беру сұлбасы;  

- пайдаланылған газдарды іске асыру сұлбасы.  

Жағатын отын мен оттық құрылғысының түріне байланысты отын беру 

сұлбасы таңдалады.  

Жану құтысының (камерасының), қондырғы қуатының көрсеткіштері, 

отын түрі бойынша сығу дәрежесі мен ауаны сығу сатысының саны алдын ала 

таңдалады. Жоғары және төмен қысымды сығымдағышты таңдаған кезде 

олардың салқындату сұлбасы анықталады.  

ГТС-ң пайдаланылған газдарының жылуы суды қыздыру үшін немесе 

технологиялық мұқтаждыққа бу алу үшін, сұлбаны бугаз - құрама 

қондырғысына ауыстыратын бу турбиналары үшін пайдаға асырғыш - 

қазандарда қолданылуы мүмкін.   

 

3.2.2 Жылулық сұлбаның есебі. 

1) Шықтық құрамалар. 

шықтық құрамалар үшін «Жылуэлектржобасы» жасаған есептеу әдісі 

алынған. Есеп келесі кезеңдерден тұрады:   

-  құраманың жылулық сұлбасының есебін нақтылау [14, 15, 16]; 

- h-s диаграммада турбинадағы будың кеңею құбылысын тұрғызу;  

- сипаттамалы нүктелерде (алымдар, қыздырғыштар) бу, шық, қоректік 

судың көрсеткіштерінің жиынтық кестесін құру;  

- материалды және жылулық баланстар теңдеуінің құрылуы мен шешуі;  

- энергетикалық балансты тексеру;  

- құраманың техника-экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Шықтық құрамалардың жылулық сұлбаларының есептелу мысалы [17, 

18, 19] келтірілген.  
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2)ЖЭО. 

ЖЭО жылулық жүктемесінің есебі берілген жылулық жүктемелерге бір 

жылуландыру турбиналары үшін жүргізіледі. Жылуландыру турбинасының 

ПТС есептеуден бұрын ішкі және сыртқы тұтынушыларға қажетті будың 

жылулық ағыны анықталады және  турбинаның жылуландыру алымының 

берілген жылулық жүктемелері анықталады [18, 19]. 

3) ГТС. 

ГТС жылулық сұлбасын есептеу жабдықтың құрамына байланысты. 

Қарапайым ГТҚ үшін сұлбаны есептеу сығымдағыштарды аралық салқындату 

санын ескере отырып термодинамикалық циклдың жылулық үнемділігінің 

параметрлері мен көрсеткіштерін анықтаумен аяқталады.  

Бугаз қондырғысының (БГҚ) - құрама ГТС-ң үш түрі болуы мүмкін:  

- қазандағы газды азайтумен; 

- пайдаға асырғыш-қазанмен; 

- жоғары тегеурінді бу өндіргішпен (ЖТБӨ). 

Бу турбинасының түріне байланысты: жылулық сұлбаның бу турбиналы 

бөлігіндегі шықтық немесе жылуландыру есебі шықтық құрама немесе ЖЭО 

үшін де, газтурбиналы бөлігі- сонымен қатар қарапайым ГТҚ үшін де 

есептеледі.   

 

3.2.3 Көмекші жабдықтарды таңдау. 

Барлық көмекші жабдықтарды шартты түрде үш топқа бөлуге болады:  

- жалпы станциялық; 

- қазандық бөлімі; 

- турбина бөлімі. 

Жалпы станциялық жабдыққа жататындар:  

- отын шаруашылығының механизмдері мен жабдығы: қабылдағыш 

құрылғы; ұсақтағыш қондырғылар; көмір қоймасы; ағызу эстакадасы; мазутты 

сорғы; мазут сақтағыш; газ тарату пункті;   

- техникалық сумен қамдау: жағалаулы (береговая) сорғы; жеткізу 

және түсіру арнасы; градирнялар (су салқындатқыш) айналмалық сорғылар;  

- су дайындау: мөлдірлеткіштер; көмірқышқылдандырғыш; ион 

алматырғыш сүзгілер; буландырғыш қондырғылар; сорғылар.   

Қазандықтың жабдығына жататындар:  

- тозаң дайындау жүйесі; өңделмеген көмір шанағы; өңделмеген көмір 

қорегі; диірмендер; айырғыш құрылғылар;   

- сору-үрлеу механизмдері: үрлеп желдету, ыстық үрлеу, диірмендер; 

негізгі түтін сорғылары және кері қайтару;    

- күл ұстағыш қондырғылар: электр сүзгілері; Вентури түтікшесі бар 

сулық күл ұстағыш; жиынтықты және айналмалы эмульгатор;  

- күлқож шығару: қоймалжыңдық сорғы; күлқож өткізгіш; күл үйіндісі; 

эрлифт.   

Турбина жабдықтарына жататындар: 
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- қорек судың регенеративті қыздырғыштары: ЖҚҚ, ТҚҚ және басқа да 

жылуалмастырғыштар;  

- шықтағыш қондырғысы: шықтағыштар; шықтық сорғылар; негізгі 

және жіберу  эжекторлары;  

- газсыздандыру-қоректендіру қондырғылары: негізгі цикл және 

толықтыратын судың газсыздандырғышы; қорек судың күбісі; қоректік және 

көмекші сорғылар; қоректік сорғылардың келтірілген турбиналары;  

- жылуландыру қондырғысы: желілік қыздырғыштар; желілік сорғылар, 

өңделмеген судың қыздырғыштары;   

- май жүйелері: май салқындатқыштар; май сорғылары; май күбісі; 

айналмалы айырғыштар.   

Жалпы станциялық жабдықтарды таңдау көбінесе құрылыс аймағына, 

негізгі және қордағы отынның түріне байланысты.  

Типтік шықтанулық құрама ЖЭС үшін қалыпты (стандартты) көмекші 

жабдық  құрастырылған, сондықтан жобада оның дипломдық жобаның 

(жұмыстың) шартына сәйкес дәлелденген негіздемесін (есептер) келтіру 

жеткілікті.   

ЖЭО жобалары үшін [20] сәйкес турбинамен бірге жинақталған 

регенеративтік қыздырғыштар мен басқа да жабдықтардан басқа 

жабдықтардың барлығы таңдалады.  

 

3.2.4 Негізгі корпустың (тұрқы) үйлесімі және бас жоспар.  

Негізгі корпустың үйлесімі белгілі отын түрі (немесе оған максималды 

сәйкес келетін) үшін типтік негізде таңдалады. Негізгі корпусты құрастырған 

кезде технологиялық сызықтардың жеңілдігіне (бу өткізгіштер, газ жолдары 

және т.б.), жабдықты жөндеу және құрастырудың ыңғайлылығына, пайдалану 

қызметкерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге назар аудару керек.   

Негізгі корпустың (тұрқының) көлденең қимасында қазандық және 

турбина агрегаттарының орналасуы, сонымен қатар аралықтары мен 

белгілерін көрсету арқылы газсыздандырғыштың, тозаң дайындау жүйесінің, 

сору-үрлеу және жүк көтергіш механизмдерінің орналасуы көрсетіледі.   

ЖЭС алаңында құрылыстар мен ғимараттардың орналасуы басым жел 

бағытын, кірме теміржол жолдары мен автожолдарды, отын түрін, сумен 

қамдау және күлқож шығару жүйесін, санитарлы-экологиялық талаптарды 

және өртке қарсы шараларды ескере отырып жүргізіледі. ЖЭС-ң бас 

жоспарында негізгі корпус, ашық (жабық) тарату құрылғылары, көмір 

қоймасы, ағызу эстакадасы, мазут сақтағыш, техникалық сумен қамдау 

құрылысы, мұржалар, тазарту құрылыстары міндетті түрде көрсетіледі. 

Станцияның қайта құрылу немесе кеңейтілген жағдайында сызықтың 

қалыңдығы немесе әртүрлі қараңғылықтың көмегімен оның маңызды бөлімі 

мен жобалануы айқындалады.   

 

3.2.5 Жабдықтың элементтері мен түйіндерін беріктілікке есептеу.  
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Қысымда және вакуумда жұмыс істейтін барлық ыдыстар сынау және 

пайдалану кезінде белгілі беріктілік пен тығыздықты қамтамасыз етуі керек. 

Беріктілікке есептеуге келесі негізгі элементтер, ыдыстар, сыйымдылықтар 

жатады: цилиндрлік ернеуше, корпус (тұрқы), түбі, құбырлық торлар; 

жылуалмастырғыш беттерінің элементтері; ажырайтын берік тығыз қосылыс; 

аппараттардағы кесінділердің бекітілуі; көтеруші құрылмалар, тіреуіштер, 

іргетастар және т.б. (жетекшінің нұсқауы бойынша). Жылу тасығыштың 

температурасы 100
0
С-ден жоғары болған кезде құбырлар мен корпустардағы 

температуралық кернеуді тексеру керек, өтеуіштерді орнату қажеттілігін 

анықтау. Аппарат элементтерінің беріктілігін есептеу үшін ортаның химиялық 

агрессиялығын және жүктеме сипатын (қысым және температуралық ортаның 

тербелісі, діріл, жарылыс және т.б.) ескере отырып жылулық және 

құрылымдық есептеулер нәтижесі бастапқы мәліметтер болып табылады.  

 

 

 

Объектіні бақылау, реттеу және автоматтандыру жүйесін жасау.  

Дипломдық жобаға (жұмысқа) басқару, технологиялық құбылыстарды 

автоматтандыру және бақылаумен, сонымен қатар БЖА қолданумен 

байланысты мәселелер кіруі қажет.   

Автоматтандыру және технологиялық құбылыстарды автоматтандыру 

бойынша бөлім жалпы жұмыс көлемінің шамамен 10%-нан және 1-2 бет 

графикалық бөлімінен тұруы мүмкін.  

Бөлімде келесі сұрақтар көрсетілуі қажет: 

1) Жабдықпен басқару сұлбасын таңдау; 

2) Жеке элементтер бойынша автоматтандыру көлемі мен 

технологиялық құбылыстардың реттелу сұлбасын таңдау;  

3) Басқару қалқандарының жиынтықтарының сипаттамасы және 

автоматтандырудың негізгі құралдарын таңдау;  

4) БЖА қолдану. 

 

3.2.6  Еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасы, объектідегі өртке қарсы 

шаралар және қоршаған ортаны қорғау. 

Әртүрлі инженер-техникалық және жобалық шешімдердің ең негізгі 

тапсырмаларының бірі - ол техника, технология қауіпсіздігін және өндірістік 

ортаны құру.  Осыған байланысты өміртіршілік қауіпсіздігі және еңбек қорғау 

бөлімі дипломдық жобаның (жұмыстың) міндетті құрамдық бөлігі болып 

табылады. Еңбек қорғау және техника қауіпсіздігінің көзқарасымен жұмыста 

қарастырылған жабдық, технологиялық құбылыс немесе жүйелердің толық  

талдаулары келтірілуі тиіс бөлімнің ұсынылған көлемі 10-15 бет. Талдауды 

жүргізген кезде дипломдық жобаға байланысты барлық әлеуетті қауіпті және 

зиянды заттарды, өрт қауіптілігінің деңгейін анықтау  анықтау қажет. Содан 

кейін еңбек қауіпсіздігінің стандарттарына және өртке қарсы шараларға 
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сәйкес жүйеге байланысты қауіпсіз жұмыс шартын сақтау мәселелері 

бойынша белгілі нұсқаулар беру.  

«Өміртіршілік қауіпсіздігі және еңбек қорғау» бөлімі желдету, жылыту, 

жарықтандыру, жабдықтың жиынтығының санитарлық мөлшері және бөлмені 

жоспарлау, сонымен қатар өндірістік эстетика мәселелерінің шешімінен 

тұрады. Жұмысқа қажет болған кезде еңбек қорғаудың арнайы мәселелері 

қарастырылады.  

Іс-жүзінде әрбір дипломдық жоба қоршаған ортаны қорғау мәселелерін 

жасауды талап етеді. «Қоршаған ортаны қорғау» бөліміне төмендегілер 

жатады:  

- өнеркәсіп, өндіріс, технологиялық құбылыстар, объект, агрегат және 

т.б. қоршаған ортаға әсерінің сипаттамасы;   

- апаттық жағдай болған кезде зиянды қалдықтардың мүмкіншіліктерін, 

потенциалдық қауіптілікті анықтау;  

- қоршаған ортаны қорғау мәселесін шешу;  

- берілген өндіріс, технологиялық құбылыс және т.б. бойынша осы 

директивті құжаттарды сақтау талаптары бар стандаттар, ережелер, нормалар 

тізімі.  

Қажеттілігіне қарай бұл бөлімдер есептерден, сызбалардан, 

сұлбалардан, суреттер мен диаграммалардан, кестелерден және т.б тұруы 

мүмкін. Бұл бөлімдерді дайындау және оларды өңдеу кафедраға сәйкес кеңес 

беруші жетекшілердің көмегімен жүргізіледі.  

 

3.2.7  Бітіру жұмысының ұйымдық-экономикалық мазмұны.  

Жұмыстың ұйымдық-экономикалық бөлігінде студент өзінің икемділігін 

экономика, өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау саласында алған білімімен 

шығармашылық жүзінде қолданатындығын көрсетуі керек. Автордың міндеті 

жоғары техникалық және экономикалық көрсеткіштердің тиімді үйлесімдерін 

қамтамасыз ететін шешімдерді табу.    

Жұмыстың ұйымдық-экономикалық мазмұны техникалық мазмұны бар 

органикалық бірлікті құруы және көбіне сонымен анықталуы керек.  

Бөлім кіріспесінде қойылған міндеттің өзектілігіне ерекше назар аудару, 

шешілетін мәселелер мен күтілетін экономикалық әсердің заманауи ғылыми-

техникалық деңгейін бағалау керек.   

Ұйымдық-экономикалық мазмұны бойынша жұмыстар төрт топқа 

бөлінуі мүмкін:  агрегаттар немесе процестердің жеке элементтері; цехтың 

элементтері болып табылатын агрегаттар; цехтар, энергетикалық 

қондырғылар немесе өнеркәсіп; зерттеулік жұмыстар.  

Алғашқы үш топ жаңа құрылымдар жасаудың техника-экономикалық 

көрсеткіштерінен, энерготехнологиялық сұлбалар мен процестерден, 

технологиялық процестерді автоматтандырудың немесе оларды қайта құру 

және жетілдіру сұлбасынан тұруы мүмкін. 

Бірінші топтың жұмысының негізгі бөлімінде бастапқыда жобаны 

өндіріске енгізгеннен кейінгі экономикалық әсерінің сапалы жағы 
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қарастырылады. Жаңа техникалық шешімдердің мүмкін нұсқалары бойынша 

негізгі, эксплуатациялық және келтірілген шығындар немесе оларды қайта 

құруға кеткен қосымша шығындар бағаланады.  Тиімді нұсқалар және оған 

сәйкес келетін техникалық көрсеткіштер, сұлбалар және т.б. таңдалады. Жаңа 

техникалық мәселелердің техника-экономикалық артықшылықтары және 

қолданыстағымен салыстырғанда қайта құру бойынша мәселелер бағаланады.   

Екінші топта жоғарыда көрсетілгендерге қосымша еңбекті 

ұйымдастыру, жөндеу, басқару шаруашылықтарының мәселелері шешіледі. 

Зерттеулерді енгізгеннен кейін цехтың жұмысының техника-экономикалық 

көсреткіштері есептеледі. 

Үшінші топтың жұмысының кіріспесінде объектінің халық 

шаруашылық маңызы бағаланады. Мүмкін нұсқалары негізделеді (агрегаттың 

түрі, қуаты, саны және т.б. бойынша). Салыстырылған элементтердің 

ерекшеліктері бойынша техника-экономикалық көрсеткіштері бағаланады. 

Тиімді нұсқасы таңдалады, ұйымдастырушылық мәселелері шешіледі, тиімді 

нұсқаның техника-экономикалық көрсеткіштерінің есебі жүргізіледі, есептік 

және нақты көрсеткіштері салыстырылады, айырмашылықтары дәлелденеді.   

Төртінші топтың жұмысында зерттелетін заттың экономикалық 

маңыздылығын сапалы көрсету қажет. Зерттеу кестесі, жұмысқа кеткен 

шығынның есебі құрылады, жұмыстың потенциалдық әсері бағаланады.  

Жоғарыда көрсетілген тізім үлгілі сипатқа ие және мазмұны бойынша, 

сонымен қатар қарастырылатын мәселелердің саны бойынша, экономика 

бойынша нақтыланады.  

Жұмыстың қорытынды бөімінде келтіріледі: бизнес-жоспар, техника-

экономикалық көрсеткіштер және оларға талдау беріледі. Экономикалық 

негіздеменің ұсынылатын көлемі жұмыстың жалпы көлемінің (15 бетке дейін) 

10-15% құрауы қажет. Қажеттілік жағдайында автор көрсету материалы  

(плакаттар, графиктер, кестелер және т.б.) түрінде өзінің экономикалық 

есептері мен қорытындысының бір бөлімін ұсынуы мүмкін.  

 

3.2.8  Бітіруші жұмысында есептеуіш техниканы қолдану. 

Заманауи энергетикалық агрегаттарда физикалық құбылыстардың 

күрделілігі, нұсқаларды салыстыру қажеттілігі, ең тиімді тәртіптерді таңдау, 

агрегаттарды автоматты басқару мәселелерін шешу, сонымен қатар жұмысты 

орындау барысында студентке кездесетін басқа да тапсырмалар есептеуіш 

техниканы қажет етеді.  

Кафедраның компьютерлік сыныптармен қамтылуын бітірушілерге 

дербес компьютерлерді кең пайдаланудың мүмкіндігі және еркін қолдануы 

қамтамасыз етеді.. 

Компьютерді пайдалану Word редакторын және басқа да Windows 

қосымшаларын қатыстыру арқылы жұмыстың мәтіндік бөлімін рәсімдеуге 

келтірілмеуі керек. Қойылған тапсырманы орындау кезінде дайын 

бағдарламалық қамтамасыз етілуді (жылутехникалық есептердің қолданбалы 

бағдарламалар пакеті) пайдалануға болады, немесе жылуэнергетикалық 
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қондырғылар мен жүйелерді үлгілеу және тиімділеу әдістерін пайдалана 

отырып, жұмыстың тақырыбына байланысты жаңа алгоритм және бағдарлама 

ұсынуға болады.  

Жұмыста математикалық үлгілеуді пайдаланған кезде үш өзара 

байланысқан кезеңге бөлу керек:  

1) Зерттелген объектінің математикалық сипаттамасын құру. 

2) Математикалық сипаттаудың теңдеулер жүйесін шешу әдісін таңдау 

және оны бағдарлама түрінде жүзеге асыру.  

3) Үлгілердің объектіге сәйкестігін анықтау.  

Әрбір кезең жұмыста сипатталады, негізделеді және талданады. 

Түсініктемесі бар бағдарламаның листингісі қосымшада беріледі. Есептеулер, 

нұсқаларды салыстыру нәтижесі графикалық түрде көрсетілуі мүмкін. 

Бағдарламалардың дайын пакеттерін (гидродинамика, жылуалмастырғыштың 

есептерінің, заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің есебінің, атмосфераға 

тасталған зиянды заттардың есебінің және т.б. шешуі) пайдаланған кезде 

есептеуіш сараптамаларын жүргізу қажет.  

Математикалық үлгілеуде математикалық есептердің жоғары дәлдігі 

мағынасыз болғандықтан енгізілген бастапқы мәліметтердің толықтығы мен 

дәлділігі ерекше мәнге ие.  

Жоба тақырыбы бойынша ақпараттық ізденіс үшін диплом жазушылар 

Internet желісін пайдалана алады.  

 

3.3 Бітіру жұмысының графикалық бөліміне әдістемелік нұсқау  

 

3.3.1 Жалпы нұсқаулар. 

Барлық сызбалар А1 пішініндегі қағазда қарындашпен немесе 

плоттермен орындалады. Графикалық пакеттерді, мысалы AUTOCAD 

пайдаланып орындалған электронды сызбалар көрсетілімнің графикалық 

слайдтары түрінде және  СD-дискте көрсетіледі.   

Сызбалар мен графиктердің үлгі тізімі: 

- энергиямен қамдау сұлбасы, А1 пішініндегі 1-2 бетті технологиялық 

және жылулық сұлба;  

- жабдық жиынтығы А1 пішінінде 1-2 бет (цех, агрегат, қондырғыларды 

жасау үшін берілген жоспарлар және кесінділер); 

- А1 пішінінде 1-2 бет жеке агрегаттардың және қондырғылардың, 

түйіндер мен бөлшектердің құрылымдық сызбалары;  

- А1 пішінінде 1-2 бет қондырғының тәжірибелік аймағының құрылымы 

және технологиялық сұлба;  

- Техника-экономикалық есептердің немесе тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелерін көрсететін графиктер, кестелер, диаграммалар 1-2 бет.  

әрбір сызбаның төменгі оң жақ бұрышында белгіленген үлгінің мөрі 

қойылады [9]. 

 

3.3.2  Энергиямен қамдау, технологиялық және жылулық сүлбелер.  
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Технологиялық сұлба негізінде жобалау жүргізілетін және жабдықтың 

спецификациясы құрылатын негізгі құжат болып табылады. Сұлбада 

оңайлатылған түрде негізгі және көмекші жабдықтар түсірілуі керек және 

агрегаттар арасындағы коммуникация көрсетілуі керек.   

Қағидалық сұлба технологиялық құбырлар (газ құбыры, су құбыры, бу 

құбыры және т.б.) [12, 13] бойынша шартты белгілерге сәйкес бір сызықпен 

белгіленеді.   

Технологиялық жабдықтар мен коммуникацияларда негізгі жапқыш, 

сақтандырғыш және реттегіш органдар шартты белгілермен көрсетіледі.  

Сұлба сондай-ақ өздігінен пайдалану мүмкіндігі, жер асты 

құрылысының қондырғыларының қажеттілігінің мақсатында биіктік бойынша 

агрегаттардың орналасуының реттілігін қондыру үшін қызмет етеді.  

 

 

3.3.3 Жабдықтың жиынтығы. 

Жабдықты орнату және цехтың, станцияның құрылыстық құрылымын 

жасау және т.б.- өндірілетін материалдар мен өндіріс технологиясының 

физика-химиялық қасиеттерін, агрегаттардың ерекшеліктерін жақсы білуін 

қажет еткендіктен дипломдық жобаның графикалық бөлімін орындаған кезде 

еңбекті көп қажет ететін жұмыстардың бірі болып табылады.   

Жобалау кезінде технологиялық талап (қызмет көрсету қолайлылығы, 

агрегаттарды бөлшектеу мүмкіндігі, агрегаттар арасындағы ең қысқа 

құбырларды қамтамасыз ету, үздіксіз ағын және т.б.) ретінде құрылыстық 

нормалар мен құрылыстың құнын ескеру; табиғи жарықтандыру, техника 

және еңбек қорғау қауіпсіздігінің мөлшерін, санитарлы және өртке қарсы 

нормалардың сақталуын қарау қажет.   

Қағазға сызбалардың орналасуын белгілеген кезде бейнеленетін 

объектіні тұрғызу түрінің қолданыстағы жалпы ережелеріне қатаң сүйену 

керек.  Бір бетке жоспарлар мен кесінділерді салған кезде бойлық кесінді 

жоспардың үстіне салынатынын, көлденең - бойлықтың қырына, немесе басқа 

бетке ауыстырылатынын есте сақтау керек.  

Жинастырушы сызбаларда көтеру-тасымалдау құрылғысы, ал 

спецификациясында олардың сипаттамасы көрсетілуі керек. Жоспарда 

бөлмелердің атауы және жабдықтың нөмірі беріледі.  Сызбаларды жабдық пен 

бөлмелердің ең үлкен және орнатушы өлшемдерінің жеткілікті мөлшерінде 

және түсіндірме жазбада безендіру керек.  

 

3.3.4  Агрегаттардың құрылымдық сызбалары.  

Агрегаттардың сызбасы сырт өлшемі немесе құрылымының 

күрделілігіне байланысты өлшемді стандарт қағазда орындалады.  

Агрегаттың сызбалары агрегаттың жалпы түрінен (бойлық кесінді) және 

оның бір, екі немесе үш көлденең қимасынан тұрады; басқа жағдайларда 

бөлек ең маңызды түйіндері мен бөлшектері сызылуы мүмкін.  Кесінді және 

қима сызықтарын оған сәйкес әріптік белгілеулермен белгілеу керек.   
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Спецификация (сипаттама) бөлек қағазда орындалады және төменнен 

жоғары толтырылады. Бұрыштық мөрдің үстінде сызбаның бос жиегіндегі 

сызбаларға кестелер мен сипаттамаларды орналастыруға болады және оның 

сол жағына екі немесе одан көп бағана керек болған кезде, сонымен қатар 

мөрдің үстінен 50 мм-ге тең алшақтық қалдыру керек.   

Жинастырушы сызбалар үшін спецификацияда (сипаттамада) цех 

аграгаты, негізгі құралдар мен жеке түйіндер жазылады.  

Сұлбаларда, жинастырушы және жөндеуші сызбаларда оның 

құраушылары сипаттамада көрсетілген позиция нөміріне сәйкес нөмірленеді. 

Позиция нөмірлерін негізгі түрлері мен кесінділері негізінде сызық-

шығарғыш орындарда көрсетеді, суреттің жиегінің сыртындағы сызбаның 

бұрыштық мөріне қатарлас қойылады және мүмкіндігінше бір сызықта 

бағанаға немесе жолға топтайды. Позицияның нөмірлерін сызбаға бір рет 

түсіреді. 

Барлық қайталанатын позицияның нөмірлерін екі сызықпен белгілейді.   

 

3.3.5  Графиктер, суреттер, кестелер. 

Ең қолайлы сұлбаларды, тиімді көрсеткіштерді таңдау бойынша 

тәжірибелік зерттеулер немесе техника-экономикалық есептеулердің 

нәтижелері зерттелетін көрсеткіштер, кестелер немесе диаграммалардың 

өзгерісін көрсететін қисық түрінде келтірілуі мүмкін. Сызбаға есептік және 

тәжірибелік нүктелер түсірілуі керек. Қағаздағы графиктер мен жазбалар 

түрлі-түсті қарындаштармен, фломастермен, тушьпен жазылуы мүмкін.   

Суреттер, безендірілетін мәтін мәтіннің бөлек таза бетіне қойылады. 

Графиктерді логарифмдік немесе жартылай логарифмдік координатқа қажет 

болған кезде мүмкіндігінше милимметрлік қағазда орындаған жөн. Безендіру 

саны мәтінде айтылған түсініктеме үшін жеткілікті болуы керек. 

 

 

4 Жылу электр станциясы бойынша ұсынылатын әдебиеттер 

 

1 Тепловые и атомные электрические станции: учебник для вузов / Л.С. 

Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин.- 5-е изд., стереотип.- М.: МЭИ, 2010.- 

464с. 

2  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. - М.: 

МЭИ, 2000.- 408 с. 

3 Тепловые электрические станции: учебник для вузов/ Под ред.  

В.М. Лавыгина.- М.: МЭИ, 2005.- 454 с. 

4 Тепловые и атомные электростанции: справочник. В 4 кн.Кн.3 / Под 

ред.А.В. Клименко, В.М. Зорина.- М.: МЭИ, 2003.- 648 с. 

5 Тепловые и атомные электрические станции. Дипломные 

проектирование: учеб. пособие для вузов / Под ред Леонкова А.М., Качана 

А.Д.- Минск: Вышэйшая школа, 1991.- 336 с. 
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6 Цанев С.В., Газотурбинные и парогазовые установки тепловых 

электростанций: учеб.пособие для вузов / С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. 

Ремезов.- 2-е изд.стер.- М.: МЭИ, 2006.-584 с. 

7  Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов / 

В.М. Лавыгин, А.С.Седлова, С.В.Цанев- 2-е изд., перераб.- М.: МЭИ, 2007.- 

466 с. 

8 Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник /  

А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин и др.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

МЭИ, 2008.- 557 с. 

9 Трухний А.Д., Теплофикационные паровые турбины и 

турбоустановки: учеб.пособие / А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин.- 2-е изд.,стер.- 

М.: МЭИ, 2006.- 560 с. 

10 Трухний А.Д., Основы современной энергетики: Курс лекций. В 2-х 

ч.Ч.1: Современная теплоэнергетика / А.Д. Трухний, А.А. Макаров, В.В. 

Клименко; Под общ.ред.Е.В.Аметистова.- М.: МЭИ, 2002.- 368с. 

11 Трухний А.Д., Основы современной энергетики: Курс лекций. В 2 

ч.Ч.2: Современная электроэнергетика / А.Д. Трухний, А.А. Макаров,  

В.В. Клименко; Под общ.ред. Е.В.Аметистова.- М.: МЭИ, 2003.- 454 с. 

12  Повышение эффективности эксплуатации паротурбинных установок 

ТЭС и АЭС. Т.1: Совершенствование паровых турбин / Л.А. Хоменок, А.Н. 

Ремезов, И.А. Ковалев и др.; Под ред.Хоменока Л.А. ПЭИпк.- СПб: ПЭИпк, 

2001.- 340 с. 

13 Повышение эффективности эксплуатации паротурбинных установок 

ТЭС и АЭС. Т.2: Диагностика паровых турбин / Л.А. Хоменок, А.Н. Ремезов, 

И.А. Ковалев и др.; Под ред.Хоменока Л.А. ПЭИпк.- СПб: ПЭИпк, 2002.- 264 

с. 

14  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергия, 1976.- 

328 с. 

 

Қазандық агрегат бойынша. 

1 Тепловой расчет котлов  (нормативный метод).- СПб.: НПО ЦКТИ, 

1998.- 295 с. 

2  Аэродинамический расчет котельных агрегатов (нормативный 

метод).- М.: Энергия, 1973.- 256 с. 

3  Гидравлический расчет  котельных агрегатов (нормативный метод).- 

М.: Энергия, 1978.-248 с. 

4  Липов Ю.М., Тепловой расчет парового котла: учеб.пособие для вузов 

/ Ю.М. Липов; Под ред. В.В.Сапожникова.- М.: РХД, 2001.- 176 с. 

5 Резников М.И. Котельные установки электрических станций. - М.: 

Энергия, 1987.- 288 с. 

6 Роддатис К.Ф. Справочник по котельным установкам малой 

производительности.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 488 с. 

7 Эстеркин Р.Н. Котельные установки: Курсовое и дипломное 

проектирование. - М.: ВШ, 1989.-279 с. 
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8 Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы.- М.:    Энергоатомиздат, 

1987.- 128 с. 

9  Баранов П.А. Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов.- 

М.: Энергия, 1986.- 264 с. 

10 Сидельковский Л.Н. Котельные установки промышленных 

предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 317 с. 

11 Мейкляр М.В. Паровые котлы электростанций. - М.: Энергия,  

1974.- 312 с. 

12  Ковалев А.П. Парогенераторы. - М.: Энергоатомиздат, 1985.- 376 с. 

13 Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности: 

учеб.пособие / Б.А. Соколов.- М.: Академия, 2008.- 128 с.- (Высшее 

профессиональное образование). 

14 Тарасюк В.М., Эксплуатация котлов: практическое пособие для 

оператора котельной / В.М. Тарасюк; под ред.Б.А.Соколова.- М.: ЭНАС,  

2008.- 272 с. 

15 Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности: учеб. 

пособие / Б.А. Соколов.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2010.- 128 с. 

16 Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт) / Сост.  

П.А. Баранов, А.П. Баранов, А.А. Кузнецов.- М.: ПИО ОБТ, 2003.- 302 c. 

17 Липов Ю.М., Котельные установки и парогенераторы: учебник / 

Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков.- М-Ижевск: РХД, 2003.- 592 с. 

 

Жылумен қамдау жүйелері бойынша. 

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

2 Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы  теплофикационных 

систем. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 320 с. 

3 Ионин А.А. Теплоснабжение. - М.: Стройиздат, 1982. -  336 с. 

4 Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей / Под 

ред.  А.А. Николаева. -  М.: Стройиздат, 1965.- 359 с. 

5 Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию / 

Под ред. Н.К. Громова. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 376 с. 

6 Манюк В.И. Справочник по наладке и эксплуатации водяных 

тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1982. – 215 с. 

7 Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования  систем 

теплоснабжения городов. – М.: Энергия, 1979. – 360 с. 

8  Громов Н.К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей. – М.: 

Энергия, 1979. – 248 с. 

9 Либерман Н.Б., Нянковская М.Т. Справочник по проектированию 

котельных установок систем централизованного теплоснабжения. – М.: 

Энергия, 1979. – 224 с. 

10 МСН. Тепловые сети. 4.02- 02-2004. - Астана.: ПА «KAZGOR» ,  

2005.- 33 с. 

11 Строительные нормы и правила РК. 4.02-42-2006. Отопление, 

вентиляция, кондиционирование. - Астана.: ПА «KAZGOR» , 2007.- 53 с. 
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12 Сурис М.А., Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной 

коррозии / М.А. Сурис, В.М. Липовских.- М.: Энергоатомиздат, 2003.- 214 c. 

 

Су технологиясы бойынша. 

1  Водоподготовка. Процессы и аппараты / Под ред. О. Мартыновой. – 

М.: Атомиздат, 1977.- 352 с. 

2 Громогласов А.А., Копылов А.С.  Водоподготовка: процессы и 

аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с. 

3 Стерман Л.С., Покровский В.Н. Физические и химические методы 

обработки воды на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 328 с. 

4  Вихрев В.Ф., Шкроб М.С. Водоподготовка. – М.: Энергия, 1973. – 416 

с. 

5  Лифшиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок. – 

М.: Энергия, 1976. – 288 с. 

6 Химический контроль на  тепловых и атомных электростанциях / Под 

ред. О.И. Мартыновой. – М.: Энергия, 1980.- 320 с. 

7 Белоконова А.Ф. Водно-химические режимы  ТЭС. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 248 с. 

8 Маргулова Т.Х., Мартынова О.И. Водные режимы тепловых и 

атомных электростанций. – М.: ВШ, 1987. – 319 с. 

9 Маргулова Т.Х. Применение комплексонов в теплоэнергетике.-  М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 280 с. 

10  Файзиев Г.К. Высокоэффективные методы умягчения, опреснения и 

обессоливания воды. – М.: Энергоатомиздат,1988.- 192 с. 

11 Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водно-

химический режим тепловых сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1982. – 200 с. 

12 Копылов А.С., Водоподотовка в энергетике: учеб.пособие /  

А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков.- 2-е изд.,стер.- М.: МЭИ, 2006.- 322 

с. 

13  Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего 

давления: справочник / Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина.- 

М.: Энергоатомиздат, 1990.- 254 с. 

14 Подготовка воды для тепловых электростанций и промышленных 

предприятий: учеб.пособие для вузов / А.И. Глазырин, Л.П. Музыка, М.М. 

Кабдулаева.- Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1997.- 146 с. 

 

Отын технологиясы бойынша. 

1 Равич М.Б. Эффективность использования топлива. – М.: Наука, 1977. 

- 344 с. 

2 Рациональное использование газа  в энергетических установках. 

Справочное руководство / Под ред. А.С.Иссерлина. – Л.: Недра, 1990. – 423 с. 

3 Спейшер В.А. Повышение эффективности использования газа и 

мазута в энергетических установках. – М.: Энергоатомиздат, 1991. –184 с. 
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4 Гаврилов Е.И. Топливно-транспортное  хозяйство и 

золошлакоудаление на ТЭС. – М.: Энергия, 1987 

5  Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. – М.: Недра, 1972. – 276 с. 

6 Белосельский Б.С., Технология топлива и энергетических масел: 

учебник / Б.С. Белосельский.- 2-е изд.,доп.- М.: МЭИ, 2005.- 348 с.  

7  Антонянц Г.Р. Топливно-транспортное хозяйство ТЭС. – М.: Энергия, 

1978. – 137 с. 

8 Белосельский Б.С., Контроль твердого топлива на электростанциях / 

Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 176 с. 

9 Ахмедов Р.Б. Основы регулирования топочных процессов.  - М.: 

Энергия, 1977. – 208 с. 

10 Рациональное использование газа в энергетических установках: 

Справочное руководство / Под ред. Р.Б. Ахмедова.- М.: Недра,1990. – 422 с. 

11 Внуков А.К. Тепло-химические процессы в газовом тракте  паровых 

котлов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 296 с. 

12  Турчин Н.Я. Монтаж оборудования газового и мазутного хозяйства 

тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. –102 с. 

13  Лавров Н.В. Физико-химические основы процесса горения топлива. 

–М.:Наука, 1981. –234 с. 

14 Технологическое сжигание и использование топлива / А.А. 

Винтовкин, М.Г. Ладыгичев, Ю.М. Голдобин и др.- М.: Теплотехник, 2005.- 

288 с. 

15  Хзмалян Д.М., Теория топочных процессов: учеб.пособие для вузов / 

Д.М. Хзмалян.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 352 с. 

16  Эстеркин Р.И., Теплотехнические измерения при сжигании газового 

и житкого топлива: справочник / Р.И. Эстеркин, А.С. Иссерлин, М.И. 

Певзнер.- 2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Недра, 1981.- 424 с. 

17 Росляков П.В., Нестехиометрическое сжигание природного газа и 

мазута на тепловых электростанциях / П.В. Росляков, И.А. Закиров.- М.: 

МЭИ, 2001.- 144 с. 

 

Жылу-маңызалмастыру құбылыстары және қондырығылары бойынша. 

1 Справочник по теплообменникам. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – т.1- 

561 с., т.2 -  352 с. 

2  Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. -  

М.: Энергия, 1972. – 319 с. 

3 Промышленные тепло-массообменные процессы и установки / Под 

ред. А.М. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 327 с. 

4 Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепло-

массообменных установок. - М.: Энергоиздат,1981. – 336 с. 

5 Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по 

теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989. – 365 с. 
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6  Барановский Н.В., Коваленко Л.М., Ястребенецкий А.Р. 

Пластинчатые и спиральные теплообменники. – М.: Машиностроение, 1973. – 

288 с. 

7  Андреев Е.И. Расчет тепло- и массообмена в контактных аппаратах. – 

Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 192 с. 

8 Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. – М.: 

Наука, 1982.- 472 с. 

9  Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по 

проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 496 с. 

10  Варгафтик В.Д. Справочник по  теплофизическим свойствам газов и 

жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 720 с. 

12  Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – 

М.: Химия, 1978. – 280  с. 

13 Кей Р.Б. Введение в технологию промышленной сушки. – Минск.: 

ВШ, 1983.- 276  с. 

14 Сажин Б.Д. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984.- 319 с. 

15  Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под 

ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина, кн.4. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 

с. 

16 Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы 

трансформации тепла и процессов охлаждения. – М.:  Энергоиздат,  1981. – 320 

с. 

17  Мартынов А.. Установки для трансформации тепла и охлаждения. – 

М.: Энергоатомиздат, 1989. – 200 с. 

18 Теплообменные аппараты холодильных установок / Под ред. Г.Н. 

Даниловой. – Л.: Машиностроение, 1986. – 303 с. 

19 Холодильные машины: Справочник. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 223 с. 

20 Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.: 

Энергоатомиздат, 1981.- 407 с. 

21 Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник.-М.: Энергия, 1978. – 480 

с. 

22  Системы автоматизированного проектирования. Учебное пособие 

для втузов в 9 т. / Под ред. И.П.Норенкова. – М.: ВШ, 1986. 

 

Көмекші жабдық бойынша. 

1 Соловьев Ю.П., Михельсон А.И. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, 

котельных и его автоматизация. – М.: Энергия, 1972. – 216 с. 

2 Теплотехнический справочник / Под ред. В.Н. Юренева. - М.: Энергия, 

1975.- т.1-744  с., т.2 - 896 с. 

3 Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных 

электростанций.- М.: Энергоатомиздат, 1983. – 200 с. 

4  Рихтер Л.А. Вспомогательное оборудование ТЭС. – М.: Энергоиздат, 

1987.- 216 с. 
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5 Бровкин Б.А., Ремонт вспомогательного оборудования турбин / Б.А. 

Бровкин, А.М. Балашов.- М.: Энергоиздат, 1982.- 96 с. 

6 Быстрицкий Г.Ф., Энергосиловые оборудование промышленных 

предприятияй: учеб.пособие для вузов / Г.Ф. Быстрицкий.- М.: Академия, 

2003.- 304 с. 

7 Вспомогательное оборудование ТЭС и АЭС. Конспект лекций./под 

ред. А.И.Соколова.-А.:АИЭС,2001.- 32 с. 

 

Жылутехниканың құрылымдық материалдары және жылутехникалық 

жабдықтың құрылымдарының элементтерін беріктілікке есептеу бойынша. 

1 Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: Справочник / Под 

ред. А.В. Клименко, В.М.  Зорина. - М.: МЭИ, 1999. - 528 с. 

2 Нормы расчета  на прочность. - М.: НПО ЦКТИ, 1977.- 108 с. 

 

 

 

Техникалық құралдар, АБЖ және Р жобалау және зерттеу бойынша.  

1 Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП – М.:  Энергия,  1982.- 240 

с. 

2 Дзелзитис Э.Э Управление системами кондиционирования 

микроклимата.- М.: Стройиздат, 1990.- 176 с. 

3 Гуров А.М., Починкин С.М. Автоматизация технологических 

процессов. - М.: ВШ, 1979.-380 с. 

4 Файерштейн Л.Н. Справочник по автоматизации котельных. – М.: 

Энергия, 1977. – 343 с. 

5 Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита 

теплоэнергетических  установок электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 

1986.-  344 с. 

6 Ротач В.Я. Теория автоматического управления  

теплоэнергетическими процессами. - М.: Энергоатомиздат, 1985.-367 с.  

7 Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими 

процессами. - М.: Энергоатомиздат, 1986.-347с. 

9  Гохберг Ж.Л. Методы и приборы автоматизации контроля выбросов 

ТЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с. 

10 Автоматизация крупных тепловых электростанций/ Под ред. М.П. 

Шальмана. – М.: Энергия, 1974. –240 с. 

11 Дуэль М.А. Автоматизированные системы управления 

энергоблоками  с использованием средств вычислительной техники. – М.: 

Энергоиздат, 1983. – 208 с. 

12  Теплофизические измерения и приборы / Под ред. Е.С. Платунова.  – 

Л.: Машиностроение, 1986.- 256 с. 

13 Ротач В.Я. Теория автоматического управления.-М., 2005.-344 с. 

14 Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов.-М., 

2007.-243 с. 
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15 Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и 

производств в теплоэнергетике.-М.:2007.-217 с. 

 

Еңбек қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша. 

1 Покровский В.Н., Аракчеев Е.П. Очистка сточных вод ТЭС. – М.: 

Энергия, 1980. – 256 с. 

2 Жабо В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС.- М.: 

Энергоатомиздат, 1992. – 240 с. 

3 Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов 

ТЭС. – М.: Энергия, 1981. – 296 с. 

4 Рихтер Л.А. ТЭС и защита атмосферы. – М.: Энергия, 1975.- 312 с. 

5  Уорк К., Уорнер С. Загрязнение воздуха. Источники и контроль. – М.: 

Мир, 1980. – 539 с. 

6  Защита атмосферы  от промышленных загрязнений: Справочник / Под 

ред. С. Калверта – М.: Металлургия, 1988. – ч.1 - 760 с., ч.2 – 712 с. 

7 Бертокс П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды  

отзагрязнений. – М.: Мир, 1980. – 605 с. 

8 Тебенихин Е.Ф. Безреагентные  методы обработки воды в 

энергоустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 144 с. 

9 Берлянд Д.Я. Современные проблемы атмосферной диффузии и 

загрязения атмосферы. – Л.: Наука, 1975. – 440 с. 

10 Борщов Д.Я. Защита окружающей среды при эксплуатации котлов  

малой мощности. – М.: Стройиздат, 1987. – 156 с. 

11 Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под ред. А.А.Русанова. – 

М.: Энергоатомиздат, 1983.- 312 с. 

12 Борьба с шумом стационарных энергетических машин. – Л.: 

Машиностроение, 1983. - 160 с. 

13 Справочник проектировщика. Защита от шума / Под ред. Е.Я. Юдина. 

- М.: Стройиздат, 1974.- 134 с. 

14 Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: 

Справочник / Под ред. В.В. Клюева.- М.: Машиностроение,1978.- т.1 – 448 с., 

т.2 – 439 с. 

15 Гаджиев Р.А. Охрана труда в тепловом хозяйстве промышленного 

предприятия. – М.: Энергия, 1980. – 224 с. 

16 Справочная книга по технике безопасности в энергетике / Под ред. 

П.А. Долина – М.: Энергия, 1978.- т.1 –654 с.,1979.-т.2 – 606 с. 

17 Гинзбург-Шик Л.Д. Справочное пособие по технике безопасности. – 

М.: Энергоатомиздат, 1990.- 224 с. 

18 Баратов А. Н. Пожарная безопасность. - М.: 1997. 

19 Тупов В.Б., Рихтер Л.А. Охрана окружающей среды от шума 

энергетического оборудования. - М.: Энергоатомиздат, 1993. – 129 с. 



 32 

20 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-90.- М.: 

Госкомгидромет, 1993.- 92 с. 

21 Тонконогий А.В. Энергетика и экология: Учебное пособие. - 

Алматы.: Мектеп, 1985.-127 с. 

22 Дюсебаев М.К. Безопасность жизнедеятельности: Методические 

указания  к выполнению раздела в дипломных проектах. -  Алматы.: АИЭС, 

2001.-11 с. 

23 Дюсебаев М.К Охрана окружающей среды в энергетике: Учебное 

пособие. - Алматы.:  КазПТИ, 1989.- 89 с. 

24 Дюсебаев М.К. и др. Энергетика и окружающая среда: Учебное 

пособие. - Алматы.: АИЭС, 1992.-54 с. 

25 Суляева Н.Г., Кибарин А.А. Расчет рассеивания  вредных выбросов в 

атмосфере для тепловых электростанций и котельных на ПЭВМ. 

Методические указания к выполнению дипломного проекта, раздел 

«Безопасность жизнедеятельности». – Алматы, АЭИ, 1995.- 36 с. 

26 Повышение экологической безопасности тепловых электростанций: 

учеб.пособие для вузов / А.И. Абрамов, Д.П. Елизаров, А.Н. Ремезов и др.- М.: 

МЭИ, 2002.- 378 c. 

27 Квашнин И.М. Предельно допустимые выбросы предприятий в 

атмосферу. Рассеивание и установление нормативов.- М.: АВОК-ПРЕСС, 

2008.- 200 с. 

28 Дюсебаев М.К. Основы экологии.-А., 2006.-126 с. 

 

Өндіріс экономикасы және ұйымдастыру бойынша. 

1  Экономика промышленности / Под ред. А.И.Барановского. - М.: 

МЭИ, 1997. -т.1, 1998.- т.2.   

2 Горшков А.С. Технико-экономические показатели  тепловых 

электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 347 с. 

3 Златопольский А.Н., Прузнер С.Л. Экономика, организация и 

планирование теплового  хозяйства промпредприятий. – М.: Энергия, 1979. –  

321 с. 

4 Богуславский Я.Д. Экономика  теплогазоснабжения и вентиляции.- 

М.:Стройиздат, 1988. – 351 с. 

5 Проскуряков В.М. Эффективность использования топливно-

энергетических ресурсов. Показатели, факторы роста, анализ. – М.: 

Экономика, 1988.- 173 с. 

6 Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное 

издание. М.: НПКВЦ Теринвест, 1984. – 135 с. 

7 Захарин А.Г., Браилов В.П. Денисов В.И. Методы экономического 

сравнения вариантов в энергетике по принципу минимума приведенных 

затрат. – М.: Наука, 1971.- 231 с. 
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8  Практические рекомендации   по оценке эффективности  и разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми 

примерами). Официальное издание. - М.: АО Научный центр прикладных 

исследований, 1997.- 162 с. 

9 Фомина В.Н., Станге А., Тейхгрюбер Ю. Эффективность инвестиций в 

рыночной экономике. – М.: ГАУ, 1993.- 214 с. 

10 Синев Н.М., Батуров Б.Б. Экономика атомной энергетики. - М.: 

Энергоатомиздат, 1984.- 233 с. 

11 Комплексный анализ  эффективности технических решений в 

энергетике / Под ред. В.Р. Окорокова. Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 186 с. 
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