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                                                  Кіріспе 

 
Ұсынылып отырған «Жылу энергетикасы» бағытының студенттері үшін 

өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар мен 
тапсырмалар «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес 
құрастырылған. 

Әдістемелік көрсеткішке студенттердің кәсіби қазақ тілінен оқу 
материалдарын игеруіне қажетті мамандыққа қатысты мәтіндер мен 
тапсырмалар енгізілген. Кәсіби бағытталған мәтіндер, лексика-грамматикалық 

жаттығулар жүйесі, шығармашылық тапсырмалар студенттерді қазақ тілінде 
еркін сөйлеуге, баяндама жасауға, сұхбаттасуға үйретеді. 

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты – студенттің кәсіби және тілдік, 
қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады 

Әдістемелік нұсқауда берілген №1 өздік жұмысты орындау барысында 
тіл үйренуші кәсіби сөздік қорын байыта отырып, мамандығына қатысты 
ұсынылған мәтінді аударады, ал №2 өздік жұмысты орындау үшін 
мамандығына қатысты терминдер мен терминдік бірліктерді пайдалана 
отырып, кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты қатысымдық 

жағдаяттарға сұхбат құрастырады. 
Әдістемелік көрсеткіштің негізгі міндеті – кәсіп саласы бойынша 

терминдерді еркін пайдалана білу, кез келген жағдаятта еркін сөйлесу, 
берілген сұрақтарға сөздік қорында бар болашақ мамандығына қатысты 
сөздерді барынша белсенді пайдалана отырып дұрыс жауап беруге үйрету, 
белгілі бір кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта 
алатын дәрежеге жеткізу, коммуникативтік-кәсіптік біліктілікті қалыптастыру 

Өздік жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 

Өздік жұмыстардың таратылу және қабылдау кестесінде көрсетілген 
мерзім аралығында орындалуы тиіс; 

Мәтіндік құжаттар А4 (210х297 мм) пішіміндегі қағазға компьютерлік 
терілім көмегімен 14 кегльмен, Times New Roman қарпімен орындалады.  

Жұмыстың соңында әдебиеттер, интернет қорларының тізімі және 
сілтемелер берілуі қажет.  
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Студенттің № 1 өздік жұмысы (ауызша, жазбаша) 
 
Тақырыбы: жағдаяттық сұхбат құрастыру. 
Мақсаты: терминдер мен терминдік cөз тіркестерінің кәсіби лексикадағы 

маңыздылығы мен алатын орнын түсіне отырып, белгілі бір кәсіби жағдаяттар 

бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта алатын дәрежеге жеткізу.  
Тапсырма: таңдаған іскерлік жағдаятқа сәйкес берілген терминдер мен 

терминдік сөз тіркестерін пайлана отырып іскерлік сұхбат құрастыру. 
Жағдаяттық тапсырмаларды орындау кезеңдері. 
СӨЖ тапсырмаларын толық әрі сапалы орындау мақсатында 

жағдаяттарды СОӨЖ кезінде оқытушымен талқылап, өзіне ұнаған тақырыпты 
таңдау. 

Жағдаятқа сәйкес берілген терминдер мен терминдік тіркестер (10) 

іріктеп алу. 
Іріктеп алынған терминдерді қолдана отырып, жағдаяттық диалог 

құрастыру. 
Құрастырылған диолагта сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен құрмалас 

сөйлем болуы керек. 
Іріктеп алынған терминдердің орысша баламасын тауып, олардың қазақ 

тіліндегі түсіндірмесін беру 
Қойылатын талап: 

1) Түсіндірме сөздіктің көлемі - 10 термин мен терминдік бірліктен 
тұруы. 

2) Жұмыс көлемі – әр сөйлеушіден 15-20 реплика. Диалогтар ұсынылған 
кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты қатысымдық 
жағдаяттарға негіздей құрылуы. 

3) Диалог барысында сөз әдебі мәдениетін сақтауы. 
4) Жағдаяттық диалогты құру барысында төменде берілген тұрақты 

сөйлеу формалары және диалогтың түрлерін пайдалану керек.  

 
Тұрақты сөйлеу  формулалары.  
 
Сұхбаттасуды бастау.  
Менің ойымша,  біз әңгімемізді келесі мәселені талқылаудан 

бастағанымыз дұрыс сияқты... 
Бүгін мен белгілі мәселелерді қайтадан талқылауды ұсынамын...  
Бүгінгі кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден 

талқылайтын мәселемізге көшсек... 
Әңгімемізді біз .... талқылаудан бастасақ. Менің сізбен кездесуге келген 

себебім.... 
Осыған дейін   арамызда  болған келісімге сәйкес, әңгімемізді ...  
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қарастырудан бастағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. 
Келіскенді немесе құптағанды білдіру. 
Сіздердің шарттарыңыз бізді толық қанағаттандырады. Бұл ойыңызға 

біз қарсы емеспіз. 
Біз келісімге келе аламыз деп ойлаймын. 
Мен сіздің көзқарасыңызды толық құптаймын. Біздің бұл пікіріңізге 

қарсы айтарымыз жоқ. Бұл, біздің ойымызша өте жақсы идея. Мен сіздің 
пікіріңізбен толық келісемін. ... туралы менің көзқарасым сіздікімен толық 
сәйкес келеді. Тұтастай алғанда сіздің шарттарыңызды толық қабылдауға 
болады. Жалпы біз келісімге келдік деп есептеуге болады. 

 
Өз көзқарасын қорғауға тырысу. 
Мен бұл бапты басқа көзқарас тұрғысынан қайтадан талқылауды 

ұсынамын. 

Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. 
Мен сізден осы сұраққа қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді.  
Біз әңгімеміздің негізгі тақырыбынан біршама ауытқып кеткен 

сияқтымыз. 
Осындай себептерге байланысты, осыған дейін қарастырған баптардың 

бірқатарына қайта оралуды ұсынамын. 
Мен бұл мәселені шешудің басқа жолын көріп тұрмын, сол себепті 

түсініктеме бере кеткім келеді... 

Талқылағалы отырған  мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен 
сіз келісесіз деп ойлаймын. 

Мен ... туралы мәселені қайта қарастырудың қажеттігі жайында айтқым 
келеді. 

Мүмкін, осы мәселеге қатысты сарапшылардың қорытындысы сізді 
қызықтыратын шығар. 

 
Өтінішті білдіру. 

Егер келіссеңіз, біз сізге қарыздар болар едік... Сіз осылай істей 
алмайсыз ба... 

Сізге қиын болмаса... Сізге ауыр тимесе... 
Мен сізге риза болар едім, егер... 
Біз сіздің көмектесе алатындығыңызға сенеміз...  
Мен сізден ... сұрағым келеді 
Сіздің тарапыңыздан үлкен көмек болар еді, егер... 
 

Белгісіздікті немесе күдікті білдіру. 
Бұл мәселеге байланысты пікірім толық қалыптысып болған жоқ. 
Кейбір мәселелер мені қатты күдіктендіреді. 
Менде айтқандарыңыздың нақтылығына сенімсіздік тудыратын 
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мәліметтер болғандықтан, сіздің мына мәселелерді анықтауыңызды өтінер 
едім. 

Кейбір мәселелерге байланысты сіздің ойыңызды толық түсіне алмадым. 
Осының қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Менің ойымша мұндай шешімді қабылдауға әлі ерте сияқты. Мен бұл 
мәселенің басқаша шешілгенін қалар едім. 

 
Келіспеушілікті, қабылдай алмауды білдіру. 
Тұтастай алғанда сіздің ұсынысыңызды қабылдауға болады, бірақ... 
Біздің көзқарасымыз сіздікінен біршама бөлектеу. Біз бұл мәселеге басқа 

түсінік тұрғысынан қараймыз. 
Жалпы сіздің ұсыныстарыңыздың көпшілігімен келісеміз, бірақ біздің 

бірнеше ұсыныстарымыз бен ескертулеріміз бар. 
Сіздің нұсқаңызбен келісу оңай емес, себебі оны іске асырудың белгілі 

бір қиыншылықтары бар. 
Бізді сіз ұсынған шарттар толықтай қанағаттандыра алмайды.  
Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің өтінішіңізді 

қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. 
Өкінішке орай, біз сіздің шартыңызды қабылдай алмаймыз. 
Біз сіздің осы мәселені көтеруге көп күш салғаныңызға ризашылықпен 

қараймыз, бірақ біз келісе алмайтындығымызды білдіруге мәжбүрміз. 
 

Нақты жауап бермеуге тырысу. 
Сіздің сұрағыңызға нақты жауап беру қиын, себебі... 
Аталған мәселеге тек қана жалпылама түрде ғана жауап беруге болады. 
Мен оның жалпы сұлбасын ғана шамалаймын. 
Маған ол туралы айту қиын. 
Мен сізге толық жауап беруге қиналамын. 
Өкінішке орай, ол туралы біздің толық мәліметіміз болмай тұр. 
Біз ол туралы білмейміз, сол себепті көтерілген мәселе жайлы нақты 

ешнәрсе айта алмаймыз. 
 
Сұхбатты аяқтау. 
Сонымен, біз әңгімеміздің соңына жақындап келеміз. 
Кәне, біздің келісімдеріміздің қорытындысын шығарайық. Сұхбаттың 

қорытындысы ретінде менің айтқым келгені... 
Менің байқауымша, біз бүгінгі сұрақтардың бәрін қарастырып болдық.  
Меніңше ... мәселесін шешілді деп есептеуге болады. 

Сіздерге бүгінгі талқылауға қатысқандарыңыз үшін біздің 
фирмамыздың атынан алғыс білдіріп, болашақ әріптестігіміздің сәтті 
болатындығына сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. 

Талқылауға қатысуға уақыт бөлгендеріңіз үшін сіздерге шын жүректен 
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алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің ойымша сіздер өз шешімдеріңізге риза 
боларсыздар. 

 
Диалогтың түрлері. 
 
1. Диалогтық сұхбат (разговор) – бір тақырыпқа арналған қысқа 

уақыттық әңгіме. 
2. Диалогтық әңгіме (беседа) – шешім қабылдау мақсатында 

мәліметтермен бөлісіп, оқиғаға немесе жағдайға қатысты өз көзқарастарын 
білдіру. 

3. Келіссөз (переговор) – мәмілеге келу мақсатында белгілі бір мәселені 
талқылау. 

4. Интервью – баспасөз, радио, теледидар журналистері жүргізетін 
әңгіме. 

5. Пікірсайыс (дискуссия). 
6. Іскерлік – тікелей «жанды» диалог. 
7. Телефонмен әңгімелесу – вербалды әңгіме. 

 
Жағдаяттық диалогты құрастыру үлгісі. 
 
Жағдаят: Сіз басшысыз. Жұмыстан шыққысы келетін қызметкердің 

арызына қол қоюдан бұрын оны шақыртасыз. Сіз оның кетуіне қарсысыз. 

Себебін біліп, оны орнында қалдыруға үгіттеңіз. 
Қызметкер – Сәлеметсіз бе, Диас Жанарбекұлы! 
Басшы – Сәлеметсіз бе, Жұлдыз Қанатқызы! Отырыңыз! Бүгінгі 

кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден негізгі мәселеге 
көшсек. Сіздің жұмыстан өз еркіңізбен кетуіңіздің себебі қандай? 

Қызметкер – Маған ол туралы айту қиын. Сұрағыңызға жауап берудің 
қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Басшы – Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. Сіз 

тәжірибесі мол білікті мамансыз. Сіздей жұмыскердің кетуі – біз үшін ауыр 
жағдай. Жиырма жыл еңбек еткен ұжымыңыздан кету сізге де оңай емес 
шығар? 

Қызметкер – Өкінішке орай, мен шешім қабылдадым. Мен сіздің маған 
алаңдаушылық білдіргеніңізге ризашылықпен қараймын, бірақ жұмыстан 
кетуге мәжбүрмін. 

Басшы – Мен сізден неге арыз жазғаныңызды ашып айтуыңызды 
сұрағым келеді. Басқа жұмыс таптыңыз ба? 

Қызметкер – Мен отбасы жағдайыма байланысты жұмыстан шығамын 
деп арыз бердім. Балам биыл университеттің ақылы бөліміне оқуға түсті. Мен 
оның оқуының ақшасын төлеуім керек қой. Жалақым аздық етеді, сол себепті 
айлығы осы жерге қарағанда екі есе көп жұмысқа орналасатын болдым.  
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Басшы – Сіздің әрекетіңіз енді түсінікті болды. Мен сіздің 
көзқарасыңызды толық құптаймын. Дегенмен мен сізден осы шешіміңізге 
қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. Айтып отырған мекемеңіз 
жекеменшік пе? Онда келісімшарт қанша уақытқа жасалады? 

Қызметкер – Жекеменшік фирма. Алдымен екі ай сынақ мерзімі болады. 
Сосын үш жылға келісімшарт жасаймыз деген. 

Басшы – Жұлдыз Қанатқызы! Әрине, сіздің өмірлік тәжірибеңіз бар, 
әрбір жағдайды ой елегінен өткізе білетін парасатты жансыз. Алайда талқылап 
отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен сіз келіседі деп 
ойлаймын. Жекеменшік фирманың ертеңі белгісіз. Онда жалақы уақытылы 
берілетініне де күмәндануға болады. 

Қызметкер – Менің бұл пікіріңізге қарсы айтарым жоқ. Өкінішке орай, 
менің басқа амалым қалмады. Әрине, осы жердегі әріптестерімді, үйренген 
қызметімді мен қимаймын. 

Басшы – Тағы да қайталап айтқым келеді: біз сіздей өз ісіне адал, 
ортасына сыйлы, жауапкершілігі мол қызметкерді мақтаныш етеміз. Жас 
мамандар үшін сіз таптырмас ұстазсыз. Сіз бізге керексіз. 

Қызметкер – Мен сізге және әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. 
Менің кетуімнің себебін дұрыс түсінгендеріңізді қалаймын. 
Басшы – Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің мәселеңізді 

жақын арада шешуге мүмкіндік бермейді. Алайда үш-төрт айдан кейін бізде 
жаңадан бөлім ашылады. Сіз бөлім меңгерушісі лауазымына әбден 

лайықтысыз. Бөлім меңгерушісінің жалақысы жоғары. Оған жұмысының 
нәтижесіне қарай сыйақы да беріледі. Осы ұсынысыма қалай қарайсыз? 

Қызметкер – Сіздің ұсыныңыз мені қызықтырады. Бұл ойыңызға мен 
қарсы емеспін. 

Басшы – Біз келісімге келдік деп ойлаймын. Менімше, мәселе шешілді 
деп есептеуге болады. Сізге менің сөздеріме құлақ асып, шешіміңізді 
өзгерткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз бар ма? 

Қызметкер – Менде сұрақ жоқ. Түсіністік танытып, қолдау 

көрсеткеніңізге алғысым шексіз. Келешекте қойған талаптарыңызды орындап, 
сеніміңізді ақтауға тырысамын. 

Басшы – Сізге еңбекте табыс, ісіңізде сәттілік тілеймін. Егер 
қиындықтар болса, келіңіз, біз сізден көмегімізді аямаймыз.  

Қызметкер – Рақмет, сау болыңыз! Басшы – Сау болыңыз! 
 
Жағдаят нұсқалары 
 

1 нұсқа 
 

«Өнеркәсіптік жылу энергетика» кафедрасының магистрантының  
«Жылу қозғалтқыштарының адам өміріндегі маңызы» атты тақырыпта 



9 

 

ғылыми жетекшісінен кеңес алуы. 
 2  нұсқа 

 
Елбасы «Төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін жаппай енгізу 

керек. Бұл – автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект, «ауқымды 
мәліметтер» алмасу, тағы басқа міндеттер» екенін атады.  Бұл – уақыт талабы. 

Алайда, инновациялық дамуды бірінші орынға қойғанымен, елімізде 
робототехника саласының баяу дамығанын жоққа шығара алмаймыз. Осы 
мәселе бойынша сұхбаттасыңыз.  

 
 3  нұсқа 

 
Сіз «Энтел» журналының тілшісісіз. Қазақстан электроника саласында 

елеулі еңбек еткен есімі елге әйгілі ғалымнан интервью аласыз. Әңгіме 

барысында ғалымның өмірбаяны, жастық шағы, студенттік кезеңі, алғашқы 
ашқан жаңалығы және ғылыми зерттеулері жайлы ақпарат алуға тырысасыз. 

 
4 нұсқа 

 
Сіз «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студентсіз. Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз мамандығыңыздың 
артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. Досыңыздың сіздің 

мамандығыңыздың бүгіні және болашағы жайлы айтқан пікірлерін қостап 
немесе жоққа шығарып, тақырыпты ары қарай дамытыңыз. 

 
5 нұсқа 
 
Алматы қалалық электр тораптары басқармасының басшысы  және  

«Алатау жарық» компаниясының бас маманының тұрғын үй-коммуналдық 
инфрақұрылымын жетілдіру мәселесі бойынша  жүргізген сұхбаты. 

 
 

 6 нұсқа 
 

Алматы жобалау институтының кадр бөлімі жас мамандарды жұмысқа 
қабылдау. Бұл орайда жұмыс тәртібі, ережелері және болашағы 
(перспективасы) туралы сөз қозғаңыз. 

 

7 нұсқа 
 
Қазақ жастарының ғылымға деген қызығушылығы төмен... . Сіз бұл 

оймен келіспейсіз. Қарсы пікір білдіріңіз. 
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8 нұсқа 
 
Сіз белгілі шетелдік компаниядан келген мамансыз. Сіздің міндетіңіз 

бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған компания жайында толық мәлімет 
алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай келіп, 

шешім қабылдау. 
                    
9 нұсқа 
 
«Экспо-17» Халықаралық көрмеде ұсынылған жылу энергетика 

саласына қатысты қондырғылар жөнінде мекеме басшылары мен қатысушы ел 
өкілімен сұхбат 

 

10 нұсқа 
 
Сіздің досыңыз «Қазақстан жаһандану дәуірінде» деген тақырыпта 

баяндама жасамақ. Баяндамасына қандай ой қосасыз? 
 
11 нұсқа 

 
ЖЭС-1 Орталығының  «Бу қазандықтары» цехының маманы мен 

машықтанудан өтіп жатқан студент арасындағы « Бу және газ турбинасының 
құрылысы және жұмыс істеу прициптері» туралы сұрақ-жауап. 

 
12 нұсқа 
 
Сіз «Өнеркәсіптік жылуэнергетика» мамандығында оқитын АЭжБУ 

студентісіз. Осы мамандық жайлы білгісі келетін досыңызбен өз 
мамандығыныздың артықшылықтары туралы әңгімелесесіз. 

 
13 нұсқа 

 
Сіз АЭжБУ студентісіз. Сізге Алатаудың бауырындағы қалада тұрып 

өмір сүру де, оқу да ұнайды. Сіздің міндетіңіз – Алматыда оқудың болашақ 
үшін өте тиімді, үйренетін нәрсе көп екендігін айтып жоғары білім алғысы 
келетін сыныптасыңызды АЭжБУ-ға оқуға шақыру. 

 

14 нұсқа 
 
«Жылу энергетикасы» мамандығында оқитын екі магистрант осы 

мамандықтың мүмкіндіктері жайында пікірлеседі. 
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 15 нұсқа 

 
Университетте ай сайын е өтетін «Ашық есік күні» шарасына келген 

жұмыс беруші кәсіпорын өкілі мен талапкерлер арасындағы  сұхбат.  
 

 16 нұсқа 
 
Астанадан келген әріптесіңіз сізден шетелден инвестиция тартудың 

қыр-сыры туралы айтып беруді өтінді. Әріптесіңізбен білім саласына 
инвестиция тартудың ерекшелігі жайлы сұхбат жүргізіңіз. 

 
17 нұсқа 
 

Сіз «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 
магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 
Сондықтан сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. Шешіміңіздің 
дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін басқа магистрантпен әңгімелесіңіз.  

 
18 нұсқа 

 
Өз мамандығыңызға байланысты ашылған ғылыми жаңалықтар туралы 

оқытушыңызбен сұхбаттасыңыз. 
 
19 нұсқа 
 
Алматы қаласында өткен «Жылу  машиналарын  пайдаланудағы 

 экологиялық  мәселелер  және қоршаған ортаны қорғау» атты  форумға 
қатысушы мен тілші арасындағы сұхбат. 

 

20 нұсқа 
 
Сіз АЭжБУ қабылдау комиссиясының мүшесісіз. Университетке оқуға 

тапсыруға келген абитуриент сізден әрбір мамандықтың ерекшелігі жайлы 
мәліметтерді білгісі келеді. Сұрақтарына жауап беріп, оқу орны мен 
мамандығыңызды жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. 

 
21 нұсқа 

 
Заңғар «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім алады. Махамбет 

Алматыда Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми зерттеу 
университетінде оқиды. Олар қысқы демалыста Алматыда кездесіп, 
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Қазақстанда жұмысқа орналасу мәселесінің қиындығы және оқуды бітіргеннен 
кейін қайда орналасатындары жайында пікірлеседі. 

 
22 нұсқа 

 
Сіз жас мамансыз. Алғашқы жұмыс күнінде жаңадан келген маман 

ретінде ұжыммен танысуыңыз керек. Әуелі басшылықпен немесе ұжым 
жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі міндеттеріңізді анықтап алыңыз.  

 
23  нұсқа 
 
«Білім де бәсекеге түседі» деген тақырыпқа сұхбат құрыңыз. 
 
24  нұсқа 

 
«АЭжБУ-жетекші оқу орны» деген тақырыпқа сұхбат құрыңыз. 
 
25  нұсқа 
 
Сіз мекеме директорысыз. Орынбасарыңызды шақырып, айлық 

жоспардың не себепті орындалмағандығы және бұл мәселені қалай шешуге 
болатындығы жайлы әңгімелесіңіз. Әңгіме өлшеу жүйелерінің бөлшектерін 

жасайтын кәсіпорынға қатысты жүруі тиіс. Диалогта өлшеу жүйелерінің 
бөлшектеріне, олардың атауларына, жасалу технологиясына қатысты сөздер 
болуы керек. 

 
26  нұсқа 
 
Қазақша білмейтін досыңызға қазақ тілін үйрену керектігі жөнінде 5 

кеңес беріңіз. 

 
27  нұсқа 
 
Сіз тәжірибе алмасу мақсатында шетелге бардыңыз. Шетелдік 

әріптесіңізбен орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту мәселелері төңірегінде 
ой бөлісіңіз. 

 
28 нұсқа 

 
Болашақ екі түрлі мамандық иесінің арасындағы «Мен болашақ кәсіби 

маманмын» тақырыбында болған екеуара әңгіме құрастырыңыз. Әңгімелесуші 
құрбыңыздан қай мамандық бойынша оқып жатқанын, қандай кәсіби пәндер 
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жүретінін, өндірістік тәжірибеден қай мекемеде өткенін, болашақта қандай 
кәсіпорындарда жұмыс жасай алатынын т.б. сұраңыз. 

 
29 нұсқа 
 
«Қазақстанның көрнекті ғалымдары» тақырыбында екеуара сұхбат 

құрыңыз. 
 
30  нұсқа 
 
«Бүгінгі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие?» деген тақырыпқа 

сұхбат құрыңыз. 
  
31 нұсқа 

 
«Өз факультетіңіздегі білім беру жүйесі» туралы сұхбат құрыңыз 
 
32  нұсқа 
 
Машықтанудан өткен студенттің кафедра алдында есеп беруі.  
 

33 нұсқа  
 
Топтағы досыңызбен «Болашақ маман қандай болу керек?» деген 

тақырыпта пікір алмасыңыз. 
 
34 нұсқа 
 
Алматы қаласы «Энергетика және коммуналдық шаруашылық 

басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің президенті мен ЖЭО-2 
басшысының  қысқы маусымға дайындығы туралы  сұрақ-жауап. 

 

35 нұсқа 
 
ЖЭ мамандығының студенті мен АЖ мамандығының студенті 

арасындағы «ЖЭ-дағы ЭЕМ желілері мен коммуникация жабдықтары» 
тақырыбы төңірегінде ой бөлсуі. 

 
36 нұсқа 
 
Алматы қаласындағы ЖЭО-2 ні 2020 жылға дейін  толықтай газға 

көшіру туралы өткен кездесуде Энергетика министрі мен қала әкімінің 
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сұхбаты. 
  Студенттің № 2 өздік жұмысы (жазбаша) 
 
Тақырыбы: кәсіби бағытталған  мәтінмен жұмыс. 
Мақсаты: кәсіби бағыттағы мәтін негізінде терминдердің жасалу 

жолдарын игеруге және ғылыми-техникалық мәтін аударуға машықтану. 

Тапсырма: студент оқытушы ұсынған нұсқа негізінде лексика-
грамматикалық тапсырмаларды орындай отырып, мамандығына қатысты 
ұсынылған мәтінді аударады. 

 
Тапсырмалары: 
1) Мәтінге  сөздік  түзіңіз (сөз және сөз тіркесі кемінде 15 болуы керек). 
2) Мәтін мазмұнын ашатын  7 сұраулы сөйлем құрастырыңыз. 
3) Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, тұйық етістік формасына 

айналдырыңыз. 
4) Мәтіннен термин сөздерді теріп жазып, түсіндірме сөздіктің 

көмегімен мағынасын ашыңыз. 
5) Мәтіннен септік жалғаулары жалғанған сөздерді теріп жазып, қай 

септікте тұрғанын анықтап, аударыңыз. 
6) Мәтін бойынша термин сөздерді тауып, орыс тіліндегі баламасын 

және жасалу тәсілін көрсете отырып, төменгі кесте бойынша толтырыңыз. 
Мысалы: 

 
Термин 
сөздер 

Семантикалық 
тәсілмен 

Морфологиялық 
немесе 

синтаксистік 
тәсілмен 

Лексикалық 
тәсілмен 

Аналитикалық 
тәсіл 

Қазан – котел  +   

Жылуоқшаул
ағыш – 

теплоизоляци
я 

   + 

Сорғы –  

насос 
 

+    

8) Мәтінді аударыңыз. 
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1 нұсқа     
 

Газ турбиналы электр стансалары 
 

Газ турбиналы электр стансаларында (ГТЭС)  қозғаушы ретінде 

турбиналар қолданылады, олардың жұмыс заты болып органикалық отынның 
жану өнімдері саналады.  

ГТЭС  қуаты бу турбиналары бар электр стансасының (БТЭС) қуатынан 
кем, ПӘК-і 35%-дан аспайды (БТЭС-те 41,5 дейін болады). Газ турбиналары 
бар қондырғылардың өте төмен ПӘК-і  жұмыс затының турбина алдындағы 
шамалы қысымымен түсіндіріледі (жуықтап алғанда қысымы 4-6 бар, ал 
БТЭС-те ол 130-240 бар болады) және газ турбинасының металл беттері қатты 
ыстыққа шыдамсыз болғандықтан, газдың алғашқы температурасының мәні 

750-1150 °С-қа дейін шектеледі. ГТЭС газ тәріздес немесе сұйық отынмен 
жұмыс жасайды. Қатты отынды ГТЭС жағдайында қолдануға болмайды, 
себебі газ турбинасының металл беттері тозуға тез ұшырайды  (әсіресе 
қозғалмалы бөліктері). ГТЭС- тің БТЭС- пен салыстырғанда келесі 
артықшылықтары бар: 

- аз капиталдық қаржылар; 
- су қажеттілігі аз; 
- жүктемені өте үлкен аралықта реттеу мүмкіндігі; 

- шың немесе жартылай шың электр стансасы ретінде қолдану 
(жұмысын қатты үдете алады, агрегаттарды іске қосу және ағыту уақыты 
шамалы) мүмкіндігі; 

- ГТЭС ықшамды; 
ГТЭС  кемшіліктеріне келесілер жатады: 
- ГТЭС жалпы және жеке газ турбиналық қондырғыларының қуаты аз; 
- ауаны сығуға жұмсалатын өз басының энергия шығыны өте жоғары 

(40%-ға дейін), ол отынның температурасы төмен жану өнімдерін алумен 

байланысты және ауаны еселеу коэффициентінің мәні жоғарылаған кезде 
жүзеге асады. 

Келесі  ГТЭС түрлері кездеседі: 
- жұмыс заты атмосфераға жіберілетін жағдайда ашық  немесе тұйықсыз  

деп аталады;  
- жұмыс денесі ретінде тұйық  контурда айналымда болатын және жану 

өнімдерінің әсерінен қызатын газ саналатын жабық немесе тұйық деп аталады. 
 

2 нұсқа 
Жылу беруді реттеу 
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Ғимараттарды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне 
мыналар кіреді: 

- жылу   энергиясын   өндіру  құрылымы   -   жылу   көзі   (ЖЭО-ға 
орнатылған жүйе суын қыздырғыш немесс су қыздырғыш  қазандар); 

- жылу көзін жылу пунктері және бөлімшелерімен жалғайтын жылу 
жүйесі; 

- жылу пунктгері  (ЖП)  ғимараттың ішіндегі  немесе сыртындағы 
арнайы бөлмеге  орналасады.   Бұл пункттерде жылу  ғимаратқа  бөлінеді, 
реттеледі және берілген жылу мөлшері өлшенеді; 

- бөлмелерге орналасқан жергілікті жылу тұтынушылар. Жылу   жүйесі   
ыстық   су   (тура)  құбырлары   және   тұтынушыдан   кейін  салқындаған   су   
(кері)   құбырларынан  тұрады.   Құбырлардағы    айдалатын    су    жүйе   суы   
деп   аталынып,    ЖЭО-дағы  бусулы   қыздырғыштарда   турбиналардан  
бұрып   алынған  бумен,    су қыздырғыш     қазандарда    немесе    қазан-

утилизаторда қыздырылады.   
Бөлме ішіндегі ауаның температурасын қалыпты жағдайда ұстап тұру 

үшін сыртқы ауаның температурасы өзгергенде, тура суының температурасын 
соған  байланысты реттеп отыру арқылы қол жеткізеді. Бұл әдіс сапалы реттеу 
әдісі деп аталады. Сонымен біргс сандық реттеу әдісі де бар, мұнда жүйе 
суының мөлшерін реттеу арқылы жүргізеді, бірақ бұл әдісті іске асыру 
күрделілеу. 

Халықтың тұрмыстық қажетіне жылу беру тұтынушыларды ыстық 

сумен жабдықтаудың екі түрлі жүйесінің біреуі арқылы мүмкін болады - олар 
жабық жүйе жөнс ашық жүйе деп аталады. 

Бірінші жүйе бойынша ыстық су ішуге арналған су құбырынан  алынып, 
су қыздырғышта қажетті температураға дейін тура жүйе  суымен ысытылады. 
Ашық жүйеде ыстық су тікелей жылу жүйесіңдегі судан алынады да, жүйе  
суын дайындауға кажетті шығынды арттырады. 

Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің түрін таңдап алу негізінен ЖЭО-да 
қолданатын шикі судың құрамына байланысты болып, техникалық-

экономикалық есептеулер арқылы анықталады, Егер табиғаттан алынатын 
шикі суда әртүрлі тұздар мен қоспалар көп болса - жабық жүйе, ал егер тұзы 
аз таза су болса  -  ашық жүйе қабылданады. 

Құбырлардағы судың айналым (циркуляция) сипаты бойынша жылыту 
жүйесі еркін  және еріксіз болып екіге бөлінеді. Еркін айналым ыстык және 
салқындаған судың  тығыздық айырмашылығынан туатын гравитациялық 
күінтің өсерінен болады. Еркін айналымды жылыту жүйесі жеке қазандығы. 
бар шағын үйлерде қолданылады. 
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3 нұсқа 
 

Атом электр стансалары 
 

Атом электр стансалары (АЭС) букүштілік қондырғылар сияқты жұмыс 
істейді және ядролық отын (табиғи U-238,байытылған  U-235) уран 

ыдырағанда өте көп мөлшерде жылу бөлінеді. Ядролық отынның ыдырауы 
атомдық реакторда жүреді (негізінен жылулық  нейтрондар көмегімен). 
Келешегі мол болып тез нейтрондармен жұмыс жасайтын реакторлар 
(реактор-көбейткіш) саналады, онда белсенсіз элементтер белсендіге 
айналады: U-238-ші Рu-239-ға, торий (Th-232)   U-233-ке. Екіншілік Рu-239 
және U-233 әрі қарай отын ретінде жылу реакторларында қолданыс табады. 

  Атом ыдыраған кезде реакторда органикалық отынды жаққанмен 

салыстырғанда 
610*5,2   есе көп жылу бөлінеді. Сондықтан АЭС-те ядролық 

отын ЖЭС-ке қарағанда аз жұмсалады. Мысалы, ГРЭС-400 сағатына 200 

тонна отын жақса, АЭС бір жылда тек 200 тонна отынды қажет етеді. Алайда 
атом ыдыраған кезде, тек қана жылу бөлініп қоймай, γ- сәулелер де бөлінеді, 
олар тірі организмдер үшін өте қауіпті, өткір рентген сәулелері болып 
саналады.  

Осыған байланысты АЭС-та биологиялық қорғаныс мәселелерін шешуге 
және алыстан басқару жүйелерін енгізуге тура келеді. 

  АЭС-те жұмыс заты болып қанығуға жақын су буы саналады. Бу 
реакторларда немесе арнайы бу генераторларында өндіріледі. Реакторлар 

сумен су жылу алмасатын тұрқы түрінде (су реакцияны баяулатушы ретінде 
ғана қолданылмай, жылу тасығыш рөлін де атқарады) немесе көмір графиті 
баяулатушы рөлін атқаратын каналдар  түрінде жасалынады (жылуды бөлетін 
элементтерді ЖБЭЛ салқындату үшін тағы да су қолданылады). 

Реакторда өндірілген бу кәдімгі бу турбиналы электрстансаларына ұқсас 
турбинаға жіберіледі. 

Бірінші атомдық электр стансасы 1954 жылы Обнинск қаласында 
құрылды. Қазіргі кезде бүкіл әлемде әр типті АЭС-тер қолданылады: 

- бір контурлы  
- екі контурлы 
- үш контурлы.             

    
4  нұсқа 
 

Еліміздің  отын-энергетикалық жүйесінің құрылымы 
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Қазіргі заманда күнделікті өмірді электр энергиясыз елестету мүмкін 
емес. Тіршілікте электр энергиясын өндіруге қатыстылардың барлығын электр 
энергетикасы немесе жай ғана энергетика деп атайды. Сонымен қатар осы екі 
түсініктің арасында үлкен айырмашылық  бар: ел энергетикасы деп аталатын 
және құрылымдық бөлігіне электр энергетикасы кіретін энергетика үлкен 
және күрделі кешен болып табылады. Ел энергетикасына халық 

шаруашылығының барлық отын энергетикалық жүйесі, сонымен қатар басқа 
энергия тасығыштар мен отынды өндіру және тасымалдау, пайдалану 
жүйелері, электрэнергиясы кіреді. Жалпы энергетика отын өндіру 
өнеркәсібінен, электрэнергетикасынан және өнеркәсіптік энергетикадан 
құралады.  

Өнеркәсіптер мен тұрмыста төмендегідей әр алуан қайрат қорлары 
қолданылады: газ тәрізді, сұйық және қатты отын, жылу және электр 
энергиясы. Өнеркәсіпте сонымен қатар басқа да қайрат қорларын колдануға 

болады: сығылған ауа, оттегі (техникалық), жасанды газдар. Қайрат 
қорларының қолдану деңгейін өнеркәсіптік өндірістер жайындағы мәліметтер 
айқылдайды. Өнеркәсіпте қазанды – пештерде пайдаланылатын отын елімізде 
өндірілетін отынды – қайрат қорларының 2/3 бөлігін құрайды. Өнеркәсіптік 
өндірістерде өндірілетін электр энергияның 60% -ын, ал жылу энергияның 
80% - ын пайдаланады. Тек 1 тонна алюминийді өндіру үшін әртүрлі қайрат 
қорлары шығындалады, оның ішінде 7-9 тонна шартты отын жұмсалады. 8 
млн. тонна жылдық отынды құрайтын Қарағанды металлургия комбинаты 

(бұрынғы «Испат-Кармет») энергетикалық қайрат қорларының қолдану 
масштабын айқындайды. Органикалық отынды көп пайдаланатындардың бірі 
жылу электр стансалары, олар қазандық отынның 25-30%-ын пайдаланады. 

Электрэнергетикалық өнеркәсіптің негізін құрайтын электрстансалар 
энергетикалық қорларын пайдалану түріне қарай төмендегідей жіктеледі: 

- су электр стансасы (СЭС) және сулық жинағыш электр стансасы 
(СЖЭС);  

- өзен ағындарының энергиясын пайдаланады;  

- атом электр стансасы (АЭС) және атомды жылу электр орталығы 
(АЖЭО);  

- ауыр элементтерінің атом энергияларын пайдаланады; 
- жылу электр стансалары (ЖЭС) – органикалық отындардың химиялық 

энергиясын пайдаланады. 
 
5  нұсқа 

ЖЭС-тың жіктелуі 
 

Әлемде өндірілетін электр энергияның 70%-ын құрайтын жылу электр 
стансаларының ауқымы кең.  

Органикалық отындарды пайдаланатын ЖЭС төмендегідей жіктеледі:                    
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а) жылулық қозғалтқыштар түрлері бойынша: 
- бу турбиналы – БТЭС;     
- газ турбиналы – ГТЭС;      
- бугазды – БГЭС. 
б) жіберілетін энергия түріне байланысты: 
- мемлекеттік аудандық электр стансасы (МАЭС) деп те аталатын 

шықтағыш электр стансасы (ШЭС) – электр энергиясын ғана өндіреді;  
- жылу электр орталығы (ЖЭО) - жылу және электр энергиясын 

өндіреді. 
Сонымен қатар жылу энергиясы аудандық қазандарда (АҚ), жылумен 

қамтамасыз ететін атом стансаларында (ЖҚАС) және атомдық жылу 
орталықтарында (АЖО) да өндіріледі. Бу турбиналы электр стансасының 
түпкілікті жылулық сызбасы ЖЭС-тің түпкілікті ерекшеліктері өндірілетін 
өнімдердің әртүрлілігі болып табылады да, ол жылулық сызбалардың 

айырмашылықтарын және жұмыстық дененің көрсеткіштері мен 
қолданылатын қондырғылардың арасындығы айырмашылықтарды 
анықтайды. Тек электрэнергиясын өндіретін шықтатқыш электрстансаларда 
«К» (конденцациондық) типті турбиналар орналастырылады. Жылу және 
электр энергиясын өндіретін жылу электр орталықтарына «Р» (қарсы 
қысымды), «Т» және «ПТ» (қосымша бу алу және конденсациясы бар) типті 
турбиналар орнатылады.  

Букүштілік қондырғының (БКҚ) жұмыс істеу қағидасына негізделіп, бу 

турбиналы электр стансасына жататын болғандықтан, әртүрлі жылу электр 
стансаларының жылуқозғалымдық жұмыс істеу қағидасы өзгермейді.  

Шықтатқыштың БКҚ – дағы орны ерекше. Жылу козғалымның екінші 
заңы бойынша айналу құбылысын жүзеге асыру үшін әртүрлі 
температурадағы екі жылу көзі болуы керек, олар: жылуқабылдағыш және 
жылубергіш. Жылуқабылдағыштың қызметін бу өндіргіш атқарады да ондағы 
жылу жұмыстық  денеге  беріледі, ал жылу бергіш қызметін шықтатқыш 
атқарып, ондағы жұмыстық  дене қоршаған ортаға жылуды береді 

(салқындатылған суға). Сондықтан шықтатқыш (немесе оның орнын басатын 
жүйе) букүштілік қондырғының  негізгі бөлігі болып саналады. 

  
      6 нұсқа 
 

Отын қорлары 
 

Өнеркәсіптер мен тұрмыста төмендегідей әр алуан қайрат қорлары 
қолданылады: газ тәрізді, сұйық және қатты отын, жылу және электр 
энергиясы. Өнеркәсіпте сонымен қатар басқа да қайрат қорларын колдануға 
болады: сығылған ауа, оттегі (техникалық), жасанды газдар.Қайрат 
қорларының қолдану деңгейін өнеркәсіптік өндірістер жайындағы мәліметтер 
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айқындайды. Өнеркәсіпте, қазанды – пештерде пайдаланылатын отын елімізде 
өндірілетін отынды – қайрат қорларының 2/3 бөлігін құрайды. Өнеркәсіптік 
өндірістерде өндірілетін электр энергияның 60% -ын, ал жылу энергияның 
80% - ін пайдаланады. Тек 1 тонна алюминийді өндіру үшін әртүрлі қайрат 
қорлары шығындалады, оның ішінде 7-9 тонна шартты отын жұмсалады.  8 
млн. тонна жылдық отынды құрайтын Қарағанды металлургия комбинаты 

(бұрынғы «Испат-Кармет») энергетикалық қайрат қорларының қолдану 
масштабын айқындайды. Органикалық отынды көп пайдаланатындардың бірі 
жылу электр стансалары, олар қазандық отынның 25-30%-ын пайдаланады. 

Электрэнергетикалық өнеркәсіптің негізін құрайтын электрстансалар 
энергетикалық қорларын пайдалану түріне қарай төмендегідей жіктеледі: 

- су электр стансасы (СЭС) және сулық жинағыш электр стансасы 
(СЖЭС) - өзен ағындарының энергиясын пайдаланады;  

- атом электр стансасы (АЭС) және атомды жылу электр орталығы 

(АЖЭО) -  ауыр элементтерінің атом энергияларын пайдаланады; 
- жылу электр стансалары (ЖЭС) – органикалық отындардың химиялық 

энергиясын пайдаланады. 
 
7 нұсқа 
 

Еліміздің отын-энергетикалық жүйесі 
 

Әлемде өндірілетін электр энергияның 70%-ын құрайтын жылу электр 
стансаларының ауқымы кең. Органикалық отындарды пайдаланатын ЖЭС 
төмендегідей жіктеледі:  

а) жылулық қозғалтқыштар түрлері бойынша: 
- бу турбиналы – БТЭС;     
- газ турбиналы – ГТЭС;     
- бугазды – БГЭС. 
ә) жіберілетін энергия түріне байланысты:     

- мемлекеттік аудандық электр стансасы (МАЭС) деп те аталатын 
шықтағыш электр стансасы (ШЭС) – электр энергиясын ғана өндіреді;   

- жылу электр орталығы (ЖЭО)  жылу және электр энергиясын өндіреді. 
Сонымен қатар жылу энергиясы аудандық қазандарда (АҚ), жылумен 

қамтамасыз ететін атом стансаларында (ЖҚАС) және атомдық жылу 
орталықтарында (АЖО) да өндіріледі.  

Бу турбиналы электр стансасының түпкілікті жылулық сызбасы ЖЭС-
тің түпкілікті ерекшеліктері өндірілетін өнімдердің әртүрлілігі болып 

табылады да, ол жылулық сызбалардың айырмашылықтарын және жұмыстық  
дененің көрсеткіштері мен қолданылатын қондырғылардың арасындағы 
айырмашылықтарды анықтайды. Тек электр энергиясын өндіретін 
шықтатқыш электрстансаларда «К» (конденцациондық) типті турбиналар 
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орналастырылады. Жылу және электр энергиясын өндіретін жылу электр 
орталықтарына «Р» (қарсы қысымды), «Т» және «ПТ» (қосымша бу алу және 
конденсациясы бар) типті турбиналар орнатылады. 

Букүштілік қондырғының (БКҚ) жұмыс істеу қағидасына негізделіп, бу 
турбиналы электр стансасына жататын болғандықтан, әртүрлі жылу электр 
стансаларының жылуқозғалымдық жұмыс істеу қағидасы өзгермейді.                                         

Шықтатқыштың БКҚ–дағы орны ерекше. Жылу козғалымның екінші 
заңы бойынша айналу құбылысын жүзеге асыру үшін әртүрлі 
температурадағы екі жылу көзі болуы керек, олар: жылуқабылдағыш және 
жылубергіш. Жылуқабылдағыштың қызметін бу өндіргіш атқарады да, ондағы 
жылу жұмыстық  денеге  беріледі, ал жылу бергіш қызметін шықтатқыш 
атқарып, ондағы жұмыстық  дене қоршаған ортаға жылуды береді 
(салқындатылған суға). Сондықтан шықтатқыш (немесе оның орнын басатын 
жүйе) букүштілік қондырғының негізгі бөлігі болып саналады. 

 
8 нұсқа 
 

Жылу электр стансасындағы су мен бу ысырабы 
 

Жылу электр стансасында су мен бу ысырабының орнына техникалық 
термодинамикада айналмалы процестердi қарастырғанда, берілген жұмыс 
затының мөлшерi әр уақытта өзгермейтiн болып қабылданады. ЖЭС-те нақты 
процесс будың, судың және шықтың ысырапталуы себебінен жұмыс затына 
қарасты тұйықсыз болып саналады. Жұмыс затының ысырапталуы iшкi 

(стансаның өз басында) және сыртқы (тек қана ЖЭО үшiн) болып екiге 
бөлiнедi. Жұмыс затының сыртқы ысыраптары жылуды қолданушыларға 
байланысты және оны келесi себептер туғызады: 

- қолданушылардың араластырушы жылу алмастырғыштарды 
қолдануы; 

- қолданушыға буды тасымалдау және шықты керi қайтару кезiнде 
болатын шығындар және қолданушының қондырғыларында саңылаулар 
болуы; 

- қолданушының шықты әртүрлi қоспалармен ластандыруы салдарынан 

оны ЖЭС-те ендi қолдану мүмкiндiгi болмауы. 
Жұмыс затының iшкi ысыраптары келесi себептерге байланысты: 
- жұмыс затының  ЖЭС қондырғыларының тесiктерi арқылы 

шығындалуы; 
- будың қосалқы мұқтаждарға шығындалуына байланысты ( отынды 

кептiруге, бу генераторының қызу беттерiн бумен тазартуға); 
- ЖЭС технологиялық қондырғыларының қалыпты жұмысын 

қамтамасыз етуге ( мысалы, бу генераторын су мен будың сапасын 
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жогарылату үшiн бумен үрлеп тазарту). ЖЭС-те жұмыс затының шығындары 
0,8-1,1%, ал ЖЭО —да 1,3-1,8%, ал үрлеп тазарту үшiн жұмсалатын бу 
шығындары — 3-5% құрайды. Мұндай ысыраптардың орнын: 

- химиялық тәсiлмен тазартылған сумен (ХТС); 
- термиялық тәсiлмен тазартылған сумен (ТТС) толтырады. 
Термиялық тәсiлмен тазартылған су  буландырушы құрылғы деп 

аталатын арнайы жылу алмастырғыштан алынған будың тазартылған 
шығыны. Буландырушы құрылғыда химиялық тәсiлмен тазарған су немесе 
шикi (табиғи) су буланады, ол буланады, ол буға ешқандай қоспасыз 
айналады. Алынған бу арнайы салқындатқышта (буландырғыш 
конденсаторында) немесе жаңғыртушы қыздырғышта таза шыққа айналады. 
Алынған буды салқындату үшiн әдетте негiзгi конденсатты (конденсатордан 
шыққан) қолданады, мұндай амал осы будың жылуын қайтадан сызбаға 
қайтаруға мүмкiндiк бередi. Себебi алғашқы суды қыздыру және буландыру 

үшін буды арнайы бу алымынан алады   (мұның өзi конденсатор арқылы 
өтетiн бу мөлшерiн азайтады және ЖЭС-тің ПӘК-ін жоғарылатады), 
сондықтан буландырғышта пайда болған буды екiншiлiк бу деп атайды.  

Буландырғыш деп iшкi қыздырушы секциясы бар вертикал цилиндрлiк 
аппаратты айтады. Қыздырушы секция жоғарғы және төменгi шеттерi тақтаға 
бекiтiлген түтiктерден құралады. Қыздырушы секцияның цилиндр тәрiздi 
қабы болады. Бу алымынан келген бу қаптың iшiне, түтiктер арасындағы 
кеңiстiкке жiберiледi. Суды қыздырып және буға айналдыруға қолданылған 

бiрiншiлiк (қыздырушы) будың конденсаты секциядан үнемi шығарылады. 
Қыздырылған су секцияның түтiктерiн жартылай толтырады. 

 
9 нұсқа 
 

Мұнай 
 

Жер қойнауындағы химиялық элементтердің сан  алуан 

қосындыларынан пайда болған сұйық-каустобиолиттер. Негізінен алғанда 
көмірсутектерінен тұратын бұл заттар дербес үйірімдер шоғыры түрінде 
жекеленеді: метанды, нафтенді және ароматты (хош иісті) тізбектер. Оның 
құрамында оттегі, азот, күкірт, асфальтты шайыр қосындылары да кездеседі.  
Мұнайдың түсі қызғылт, қоңыр, қошқыл, кейде ол ашық сарғыш түсті, ақшыл 
болып та келеді. Мысалы, Әзірбайжанның Сурахана алаңында ақшыл түсті 
мұнай өндіріледі. Мұнай судан жеңіл, оның меншікті салмағы 0,65 – 0,95 г/см. 
Мұнай өз бойынан электр тогын өзкізбейді. Сондықтан ол электроникада 

изолятор (айырушы) ретінде қолданылады. Осы кезеңде мұнай құрамынан екі 
мыңнан астам халық шаруашылығына керекті заттар алынып отыр: бензин, 
керосин, лигроин, парафин, көптеген иіс – су түрлері, кремдер, 
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парфюмериялық жұмсақ майлар, дәрі – дәрмектер, пластмасса, машина 
дөңгелектері, т.б.  

Мұнайдың пайда болуы туралы бірнеше теориялар (болжамдар - 
гипотезалар) бар. Бұл болжамдар екі топқа бөлінеді: органикалық және 
анорганикалық болжамдар - гипотезалар.  

Органикалық теория - мұнайдың жәндіктер мен өсімдіктердің және 

аралас - өсімдік пен  жәндіктердің қалдығынан пайда болуының мүмкіндігін 
дәлелдейді. Ал анорганикалық теорияда мұнайдың жаратылуы карбид 
теориясы, жанартау теориясы, космос, т. б. теориялар арқылы дәлелденеді.  

Мұнайдың пайда болуын органикалық теория бойынша 
дәлелдегендердің бірі - М. В. Ломоносов еді. Ол алғашқы рет 1763 жылы 
мұнайдың жер қойнауында жиналған өсімдіктердің жоғарғы қысым әрі 
температура арқылы көмірленіп, өзгерген қалдықтарынан түзілу мүмкіндігін 
атап көрсетті. Бірақ мұнай жөнінде нақтылы ынта-ықылас қойылған кез - XIX 

ғасырдың екінші жартысы еді. Осы мезгілде Л..Лекер мұнайды балдырдың 
шіруімен  байланыстырды. Ал, К.Энглер мен  Г. Гефер мұнайдың пайда 
болуын терең білу үшін теңіз жануарларының майын алғызды. Кейінгі 
кездерде органикалық теорияны қолдағандар - А. Архангельский, И. Губкин 
болды. Мұнай туралы органикалық теория осылай орындала бастады.     

 
10 нұсқа 
 

Ескене мен Қарсақ мұнайы қалай алынды? 
 
1911 жылдан бастап тұз күмбезді аймақтардың қатарынан Жайық - Ембі 

ауданы да орын алды. Белгілі мұнайшы – академик И.М.Губкин Ембі 
ауданының болашағын жоғары бағалап, «Егер ауданның осы мыңнан астам 
күмбездерінің 1/5 бөлігі мұнай өнімін беретін болса, онда бұл ауданда 
мұнайдың жалпы қоры жоба бойынша 1млрд тонна болмақ»  деген. Солардың 
бірі – Ескене тұз күмбезі. Сақталған деректерге қарағанда, Ескене алаңында 

ертеде мұнайдың тамшылары жер бетіне шығып жатады екен.1908 жылдан 
бастап мұнай өнеркәсібін жеке меншіктен мемлекет меншігіне айналдырғанға 
дейін Ескенеде 7 ұңғы (2278), Сатыбалды алаңында 4 ұңғы (440 м) қазылған. 
Бұрғылау жұмыстарын «ағайынды Нобельдер» серіктестігі жүргізген. Жұмыс 
қарқыны төмен жүріп, ұңғылар тайыз қазылған. Сондықтан барлау 
жұмыстарынан нәтиже болмаған. Мінеки, сол Ескене алаңында 1932 жылы 
барлау бұрғылау жұмыстары жүргізіліп, оңтүстік – батыс алаңда №7 
скважинадан 672 м тереңдіктен бірінші рет тәулігіне 300 тонна мұнай 

фонтаны атқылады. Мұнай өте жеңіл, сыбағалы салмағы – 0,797-0,799 г/см, 
құрамында 40%-ға дейін бензин болды. Соңынан қазылған кейбір 
скважиналар тіпті тәулігіне 800 тонна мұнай фонтанын берді. Ескене мұнай 
алаңы 1934 жылы пайдалануға берілді. 1943 жылға дейін тайызда жатқан 
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мұнай қабаттарын анықтау үшін жеңіл станоктармен бұрғылау жұмыстары 
жүргізілді. Жаңа алаңнан тәулігіне 90 тоннаға шейін мұнай өнімі алынды. Сол 
кездегі ең жоғары сапалы мұнай Пенсильванияда ( АҚШ ) шығатын. Демек, 
Оңтүстік Ескене, мұнайы жер жүзіндегі ең сапалы мұнай болды. Сол кезде 
бұл мұнайды жүк машиналарына бензин орнына бірден пайдаланды.  

Қазақстан  көмірсутек шикізатының жалпы барланған қоры бойынша 

дүние жүзінде бірінші ондыққа кіреді. Республикада көмірсутектің 191 кен 
орны ашылған, онда барланған шығарылатын мұнай қоры 2.1 млн т , шықтың 
қоры 0,7 млрд т және 2,6 трлн м газ бар деп есептелінеді. 

 Мұнай мен газдың болжаулық геологиялық қорларын қосқанда 
Қазақстанда шартты отынның 20 млрд.т - нан көп немесе 7 млрд.т мұнай мен 
шық және 7,5 трлн.м газ бар деп бағаланады. 

Қазіргі өндіру қарқыны бойынша есептесе барланған мұнай қоры 
Қазақстанға 120 жылға, ал газ 400 жылға жетеді. 

 Мұнайдың өнеркәсіптік қоры алты әкімшілік облыста (Ақтау, 
Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жезқазған және Қызылорда) бар. Батыс 
Қазақстанның төрт облысында  122 барланған ке орнының 113-і орналасқан, 
онда бастапқының 95%-ы және шығырылатын қалдық мұнай қорынының 
94%-ы бар. Осы алқапта істейтін кен орындардың 98%-ы және шығарылатын 
қоры 100 млн.т-дан көп барлық ірі кен орындары орналасқан. 

 
11 нұсқа 

 
Биогаз – болашақ отыны 

 

Биологиялық заттардан биологиялық алу сонау 1776 жылдан белгілі. 
Онда биологиялық заттардың энергияға және тыңайтқыштарға  ыдырау 
процесі жүзеге асады. Бұл құбылысты алғаш болып аңғарған және батпақты 
жерден метан газын алған Вольт еді. Оны биогаз деп атаған да Вольт еді. 
Сазды жерден алынған бұл газдың құрамында 61 – 75 % метан, 23 -28 % 
көмірқышқыл газы және де 1 – 2 % басқа газдар ( азот, сутегі, оттегі ) болды. 
Алайда, ол кезде биогазға деген мұқтаждық болмады. Сондықтан оны өндіру, 
өндірісті әрмен қарайғы жетілдіру жұмыстары қолға алынбады. Жер бетінде 

онсыз да арзан энергия көздері жеткілікті болатын және энергия көзін 
тұтынуда бүгінгідей қарқындылық жоқ болатын. Органикалық заттардан 
энергия алу мәселесі  XX  ғасырдың орта тұсына қарай бой көрсете бастады.  
1930 жылы Басвелл жуынды суларды метандық ашыту әдісімен биогаз алуды 
қарастырды. Одан кейін бұл тақырыпты 1964 жылы Маккарти қозғады. Ал 
1978 жылы Баадер ауыл шаруашылығында биогаз алу процесінің теориялық 
және практикалық ғылыми  негіздемесін ұсынды. Бертін келе Баадердің 
бастамасы 1990 жылы Н. Ковалевтің зерттеу жұмысымен толыға түсті. 
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Органикалық заттардың толық биогазға айналу процесінің химиялық теңдеуін 
Ферри мен Вольт көрсетті. 

Биохимиялық процестен бөлінетін биогаз иіссіз көгілдір түсті болады. 
Оның жанған кездегі бөлінген жылуы 18 – 24 Ккал мөлшеріне тең. Мысалы, 
көлемі 28 куб метр ыдыстағы биогаздың жану энергиясы 16,8 куб метр табиғи 
газдың, 20,8 л мұнайдың немесе 18,4 л дизельдік жанармайдың энергиясына 

тең. Биогазды отын ретінде тікелей пештерге жағуға болады, бірақ құрамында 
көмір қышқыл газы болғандықтан, оны тұрмыстық газ плиткаларына 
пайдалану үшін газ плиткасының конструкциясына арнайы өзгерістер жасау 
қажет. Ғылыми зерттеулер мен деректерге қарағанда бір тонна құрғақ заттан 
анаэробты өңдеу арқылы шошқаның қиынан 300 куб метр биогаз немесе 360 
кг шартты отын, ірі қараның қиынан 450 куб метр биогаз немесе 321 кг 
шартты отын, құс саңғырығынан 660 куб метр биогаз немесе 428 кг шартты 
отын алуға болады. Алынған биогазды жаққанда генератор арқылы электр 

энергиясы алынады. Мысалы, 1000 куб метр (немесе 1400 куб метр биогазды) 
жағу арқылы 1000 кВт/ сағ. электр  энергиясын және бұған қосымша 510 мың 
Ккал жылу энергиясын алуға болады. Осы алынған электр энергиясы мен 
пайдаланылған жылу мөлшері 112,5 кг мазут шығындалатын жанармайдың 
өніміне тең. Биогазды мотор жанармайы ретінде  де пайдалануға болады. 
Өйткені, биогаздың калориясы – «6000 Ккал/куб·метр», октандық саны – 
«110», тұтану температурасы – «645 градус». 

 

12 нұсқа 
 

Әлемдік өркениет тарихы дегеніміз қуат көздерін іздестіру мен 
пайдалану тарихы 

 
Егер адамзат қоғамының тарихына назар аударатын болсаңыз, жер 

бетіндегі тұрмыс пен тіршіліктің дамуы жаңа энергия көздерін игеру 
мәселесімен тығыз байланысты болып келетіндігін байқауға болады. 

Алғашында тезек пен ағаш диірмен үшін су ағыны болады. Кеме қатынасында 
жел энергиясының мүмкіндіктері пайдаланылды. Бірте-бірте адамзат жердің 
қойнауларына қол сала бастады. Көмір қазу, оны отын ретінде пайдалану 
игерілді. Өмірге электр жарығы келді. Сөйтіп адамзат қараңғы түннің өзінде 
өзіне қажетті күнді орнатып алғандай болды. Электрмен қатарлас мұнай 
игеріле бастады. Ол мәшине жасау саласының дамуына өлшеусіз ықпал етті. 
Газды көгілдір отын ретінде пайдалану да адамзат тұрмысын жеңілдете түсті. 
Ақыр аяғында жиырмасыншы ғасырдың ортасынан бастап атом энергиясын 

игеру өріс алды. Қазір әлемнің кейбір елдері өздеріне қажетті энергия 
көздерінің елеулі бөлігін атом қуатынан, яғни атом электр стансаларынан 
алып отыр. 
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Қазақстанда қуат көздерінің барлық түрлері бар. Мұнайымыз бен 
газымыз жеткілікті. Көміріміз қазіргі өндіріс қарқынымен жүз жылға жетеді 
деп есептелінеді. Еліміздің шығысында, атап айтқанда Ертіс өзенінің үстінде 
электр энергиясын мейілінше арзан бағамен өндіре алатын бірнеше су-электр 
стансалары жұмыс істеп тұрса, Екібастұздағы ГРЭС-2 әлемдегі көмірмен 
жанатын ең ірі деген 30 стансаның құрамына кіреді. Ол жылына 4000 

мегаватқа дейін электр қуатын өндіре алады.   
Қазақстанның тағы бір үлкен байлығы-уран қоры. Еліміз қазіргі күні 

әлемдегі уранның барланған қорының 30 пайызға жуығына ие болып отыр. Ал 
уранның атом электр стансаларының азығы екендігі белгілі. Демек, әлемде 
атом қуатына деген сұраныс артқан жағдайда, Қазақстан қосымша табыс 
көзіне кенелетін болады. Бұған елімізде барлық мүмкіндік бар. Қажетті 
шикізат жеткілікті. Оған қоса Өскемендегі Үлбі металлургия зауытында 
(ҮМЗ) уран таблеткалары жасалынады. Бұл зауыт кезінде бүкіл Кеңес Одағы 

мен ол құрған Варшава Шартына қатысушы шығыс Еуропа мемлекеттерінің 
осы өнімге деген сұранысының 80 пайызын қамтамасыз етіп тұрған әлемдік 
деңгейдегі монополист кәсіпорынға айналған болатын. Ал осы өндіріс орны 
құрамына кіретін «Қазатомөнеркәсіп» компаниясының уран өндіру 
технологиясы дүние жүзіндегі ең алдыңғы қатарлы технология.     Міне, 
осындай өзіндік ерекшеліктер нәтижесінде Қазақстан қазіргі әлемдік уран 
сату нарығында бәсекелестік кабілеті өте жоғары елдердің бірі болып 
саналады. Бірақ сөйте тұра біз атом электр куатын көп пайдаланбаймыз.  

     
13 нұсқа 
 

Оңтүстік Қазақстан отын энергетика кешенің келешегі 
 
Отын энергетика кешені (ОЭК) салаларын өркендету «Қазақстан-2030» 

стратегиясының басым бағыттарынын бірі болып, экономикалық дамудың 
алдағы міндеттерін шешуді қамтамасыз етудің және макроэконикалық 

тұрақтылықты куаттаудың елеулі тұтқасы болғалы тұр. Бұл саланың маңызын 
болашағы бар салалар мен экономика секторының тиімді дамуы үшін шикізат 
базасын жасау, елдің экспорттық  әлеуетін қолдау, мемлекет бюджетінің 
кірістерін қамтамасыз ету сияқты міндеттер айқындайды. Қазақстанда отын-
энергетикалық  ресурстардың айтарлықтай қоры бар. Мұнайдың ашылған кен 
орындарының өзінен ғана екі миллиард тоннадан астам газ алуға болады. 
Саланы нарықтық тұрғыдан қайта құру кезеңінде ОЭК біркелкі дамымағаны 
рас. 1990 жылы 90 миллиард киловатт-сағат электр қуаты өндірілген еді. Бұл 

әрбір тұрғынға шаққанда 5500 киловат қуат келеді деген сөз. Электр 
стансаларының белгіленген қуаты 19,8 миллиард киловат-сағат болатын. 
Алайда, Қазақстан электр стансаларының қазіргі кезендегі өндіріс мүмкіндігі 
95 миллиард киловат-сағат бола отырып, оның нақтылы 60 миллиардын ғана 
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шығарып тұр. Бұл оның деңгейі тоқсаныншы жылмен салыстарғанда 32 пайыз 
төмендеп кетті деген сөз. 

Электр қуатын өндірудің негізгі көздері Екібастұз, Ақсу, Тараз, 
Қарағанды және Алматы ГРЭС-тері болып табылады. Еліміздегі электр 
қуатының сегіз пайызын Бұқтарма, Өскемен, Шульба, Қапшағай, Шардара 
сияқты су-электр станциялары береді. Ал Ақтау қаласында Қазақстандағы 

бірден-бір шапшаң нейтрондар реакторымен жұмыс істейтін атом-электр 
стансасы  және бар. Соған қарағанда еліміз отын-энергетика ресурстарымен 
өзін-өзі қамтамасыз ете алатын республика болуға тиіс еді. Бірақ біртұтас 
энергетика жүйесінің жоқтығынан электр стансалары бірегей жоғары вольтты 
жүйеге бірікпей, экономикамызда елеулі мәселелер (проблемалар) туғызып 
отыр.  

Бүгінгі таңда республика 17 миллиард киловатт-сағат электр қуатына 
зәру. Оның салқыны еліміздің, әсіресе, оңтүстік өңіріне тиіп отыр.         

Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында үш жылу-электр стансасы және бір 
су-электр стансасы орналасқан. Облыстың жылдық орташа тұтыну қажеті 
1427 миллион киловат-сағат. Оның 730 миллионы таяу өңірлерден қуатты 
жеткізу арқылы шешіледі. Сондықтан аймақ Тараз, Екібастұз ГРЭС-терімен 
қатар Түркіменстан және Қырғызстан республикаларынан да қуат алуға 
мәжбүр.  

 
14 нұсқа 

 
Оңтүстік Қазақстан отын энергетика кешенінің келешегі 

 
Алайда, сырттан алынатын электр қуатының графигі ұдайы тұрақты 

бола бермейді. Мұның өзі облыстың экономикалық жағдайына, тұрғындарда 
тұрмыс күйіне әсер етіп, қуат бағасының қымбаттауына әкеп соғады. 
Сондықтан қарыз деген қордаланып қалады. Әйтеуір, 1996 жылдан  2001 
жылға дейін облыс бойынша электр қуатын өндіру мен бөлу біршама 

жақсарды. Мұның өзі аудандарда кейбір кішігірім электр стансаларын 
орнатылуы есебінен болып отыр. Облыстың электр қуаты жөніндегі жылдық 
орташа тұтыну мөлшері 1996-2000 жылдары 1430 миллион киловатты құрады. 
2000 жылы электр қуатын өндіру мен бөлу облыс бойынша 1587 миллион 
киловат-сағат болса, оның 15 пайызы шағын және орта деңгейдегі қалаларға 
бөлінді. Дәл қазіргі кезеңде шағын және орта деңгейдегі су-электр 
стансаларын салу есебінен энергетикалық қуат едәуір жинақталды.     
Жоғарыда көрсетілген бес жылдың ішінде ғана соның есебінен 880 миллион 

киловат-сағат электр қуаты пайдаланылды. Бірақ шешімен күткен, күрмеуі 
қиын мәселелер бұл салада әлі де жетерлік. Біздіңше, энергетиканы 
өркендетудің қол бөгеп отырған факторлары мынандай:  
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- жұмыс істеп тұрған қуаттардың аумақтық орналасуының біркелкі 
еместігі, электр қуатын тым алысқа тасымалдау;  жабдықтардың жалпы тозуы; 
жабдықтардың тозуы салдарынан жылу-электр стансаларын айналадағы 
ортаға экологиялық тұрғыдан теріс әсер етуі;                                                                 

- қуат іркетін кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастырудағы 
нақтылықтың жоқтығы; қуат ресурстарын тұтынғаны үшін қаржы жинау 

деңгейінің төмендігі және дебиторлық қарыздың  көптігі. Облысты жылумен 
жабдықтау үшін орталықтандырылған жылу жүйесі жұмыс істейтіні белгілі. 
Дей тұрғанмен, қазандық жабдықтарының 70 пайызы әбден ескірген, бүгінгі 
өскелең талаптарға жауап бере алмайды.  Кейінгі кезде жеткізілген 
газдың жалпы көлемі 1996 жылмен салыстырғанда екі еседей азайып кетті. 
1999 жылдың бірінші қаңтарында көмірдің теңгерме қорының құны – 370,07 
миллион теңге құрады. Энергетикалық кешенді дамыту электр қуаты мен 
газды өндіріп, оларды жүйелі түрде бөле отырып, аудандардың қуат 

қажетсінуін арттыра түспек. Алдын ала есеп бойынша, 2010 жылға дейін 
қуат өндіру 11,7 пайыз артып, 200 79,2 мың теңгенің өнімін өндіруге 
мүмкіндік береді. 

 
15 нұсқа 
 

Тоқтаусыз ток шығаратын  механизм немесе тағы да мәңгілік 
қозғалтқыш туралы 

 
Бір қозғалғаннан тоқтамай қозғалатын механизмді  жасауға  адам 

баласы жүздеген жылдар бас қатырып келеді. Қызық болғанда, бір адамдар 
мәңгілік  машинаны жасау мүлде мүмкін емес десе, енді біреулер ол ойды 
жоққа шығарады, мәңгілік  қозғалтқыштың түбі жасалатынына сенім артады. 
Мәңгілік қозғалып тұратын механизмді жасау мүмкін емес дейтіндердің 
пікірінше, энергияның сақталу заңына сәйкес, өндірілетін энергия көлемі 
шығындалатын энергия көлемінен көп болуы тиіс. Басқаша болуы мүмкін 

емес. Бұл жөнінде Француз ғылым академиясы 1775 жылдың өзінде шешім 
қабылдап, мәңгілік қозғалтқыш туралы өтініштерді қабылдауды доғарған. Ал 
мәңгілік машинаны  жасауға болады дейтіндер  әртүрлі және қызықты 
мәліметтерді алға тартады. Мәселен, сол Француз ғылым академиясының өзі 
кезінде ауадан ауыр болатын ұшатын  аппараттардың, яғни бүгінгі күнгі ұшақ, 
тікұшақтардың жобасын қараудан бас тартқанын тарих жоққа шығармайды.  

Жалпы, ғылымның даму барысында ашылған заңдылықтардың өзгеріске 
ұшырайтынын уақыт көрсететінін дәлелдеп келеді. Айталық, осыдан жүз жыл 

бұрын атомдардан энергия алу идеясының жабайы көрінетіні әбден заңды 
нәрсе еді, ал бүгінде ол қалыпты құбылыс саналады. Евклидтің геометриясы 
Лобочевскийдің, Риманның геометриясымен  толықтырылды, ал Ньютонның 
механикасы қазіргі физиканың көптеген сұрақтарына жауап бере 
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алмайтындықтан, кванттық, релятивистік механикаға жол берді. Сондықтан 
да бүгінгі ғылым мен техника заңдылықтарының өзі ескірмейді, орнына ертең 
басқа теория келмейді деудің өзі қисынсыз. Олай болса, мәңгілік 
қозғалтқышты ешқашан жасалмайды деп айту ағаттық екені айқындалады.  

Әрине, мәңгілік қозғалтқышты жасауға талай адамның тер төккені 
шындық. Соның нәтижесінде көптеген механизмдердің құпиялары ашылды, 

қозғалтқыштардың пайдалы әсер коэффиценті артты. Болмайды деген 
механизмдердің өзі мұқият зерттегенде бірталай мағлұматтарды жарыққа 
шығарды. Мәңгілік қозғалтқышты жасауды мүмкін дейтіндердің қатарына 
біздің замандасымыз Нұрлан Қанатбековты жатқызуға болады. Ол кісі Жердің 
гравитациялық тартылыс заңдылығын пайдалану арқылы энергия алудың 
әдісін ұсынады. «Жаман айтпай жақсы жоқ» дегендей, алғашында біз де   
автордың идеясына күмәндана қарадық. Перпетуум мобилені жасау мүмкін 
емес, ол энергияның сақталу заңына қайшы және ол мәселеге дүниежүзілік 

ғалымдар тарапынан нүкте қойылған деген уәж айттық.  
 
16 нұсқа 

 
Қатты отынның құрамы және негізгі сипаттамалары 

 
Отын деп әдейілеп жаққан кезде көп мөлшерде жылу беретін жанғыш 

затты атайды. Бұл тарауда біз өндірісте және энергетикада қолданылатын 

органикалық отындарды қарастырамыз. Өзінің күйіне қарай отындар қатты, 
сұйық және газ тәрізді, ал өндірілуіне қарай – табиғи және жасанды болып 
бөлінеді. 

Қазбалы қатты отындар (тақтатастан басқа) өсімдіктердің органикалық 
шіруі арқасында пайда болады. Олардың ішіндегі ең «жасы кішісі» - 
шымтезек батпақты өсімдіктердің шіріген қалдықтарынан пайда болады. Одан 
кейінгі «жасы үлкені» қоңыр көмір – біртекті қара масса, ауада көп тұрғанда 
тотықтанып, күлге айналып кетеді. Сонан соң тас көмір келеді, оның беріктігі 

үлкен де, кеуектігі аз болады. Ең ұзақ сақталған органикалық масса  антрацит  
көптеген өзгерістерге ұшыраған және 93%-ы сутегіден турады. Аталған қатты 
отындардың барлығы жаңарылмайды. Жаңарылатын қатты отын түріне ағаш 
жатады. Бірақ оның энергетикалық баланстағы үлесі өте аз, тек қана кейбір 
шеткі аудандарда ғана отын ретінде қолданылады. Жанғыш зат отынның 
қасиеті кебу күлсіз күйімен анықталады. Оның құрамына органикалық масса 
және колчеданды күкірт енеді. Отынның химиялық құрамы күрделі 
болғандықтан, элементарлық талдау әдісіне сүйене отырып, оны құрайтын 

элементтердің массалық құрамы арқылы сипаттайды.  
Органикалық отындағы жанғыш заттарға сутегі, көміртегі және күкірт 

жатады. Отынның жасының ұлғайғанына қарай ондағы көміртегі құрамы арта 
түседі. Оттегі және басқа элементтер күрделі органикалық құрамалар ретінде 
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сақталынады. Отынның құрамында оттегі көп болған сайын сутегі мен 
көміртегінің құрамы азайып, жылу беру қуаты кемиді. Оттегінің құрамы 
отынның жасы ұлғайған сайын азаяды, мысалы ағашта ол 42% болса, 
антрацитте – 2% шамасында. Көміртегі толық жанғанда зияны аз көміртегі 
диоксиді CO2 түзіліп, 1 кг көміртегіне шаққанда 32,8 МДж жылу мөлшері 
бөлініп шығады. Жану процесін дұрыс ұйымдастырмаған жағдайда (ауаның 

мөлшері жетпеген кезде), жану өнімі ретінде аса улы көміртегі оксиді CO 
пайда болып, бөлінген жылу мөлшері 9,2 МДж ғана болады. Күкірт жанғанда 
улы күкірт тектес ангидрид SO2 және одан да улы күкіртті ангидрид SO3 

түзіледі.  
Жану өнімдерімен олардың сыртқа шығарылуы қоршаған ортаны 

ластайды. Отынның органикалық күкірт құрамы S0
saf көмірдің жасына 

байланысты болмайды және әртүрлі өндірілетін орнына байланысты түрліше 
болады. 

 
17 нұсқа 

 
Сұйық отынның құрамы және негізгі сипаттамалары 

 
Сұйық отындардың барлығы дерлік мұнайды өңдегеннен алынады. Ол 

үшін шикі мұнайды 300-3700C-қа дейін қыздырып, алынған буды әртүрлі 
температураларда сұйылатын фракцияларға бөледі: сұйытылған газ (шығымы 

1%), бензин (15%, tk=30-1800C), керосин (17%, 120-3150C), дизель отыны 
(18%, 180-3500C).  

Қайнау температурасы 330-3500C-тағы сұйық қалдықты мазут деп 
атайды. Аталған фракциялар жағармай алынатын және іштей жанатын 
қозғағыштарға қажетті отындар – бензин, керосин және дизельді отын 
алынатын шикізат болып табылады. Мазутты фракция ары қарай өңдеуге 
жіберіліп, крекинг арқылы таза мұнай өнімдерін, сондай-ақ химиялық 
өндіріске шикізат алуға болады.  

Сондықтан қазіргі кезде мазутты отын ретінде қолдану шектелінген. 
Оны кейбір жағдайларда қозғағыш отыны ретінде де пайдалануға болады, 
себебі құрамы негізінен көміртегі (С'^84-86%) жөне сутегіден (№=10-12%) 
тұрады.  Кейбір қазба орындарындағы мұнайдан алынған мазуттың 
құрамында өте үлкен шамада (4,3% -ға дейін) күкірт кездеседі. Сондықтан 
оны жаққан кезде қондырғылар мен қоршаған ортаны сақтау қиынға түседі. 
Мазуттың күлділігі 0,14% -дан аспау керек, ал құрамындағы су мөлшері 1,5%-
дан үлкен болмауы қажет.  

Күлдің құрамында ванадий, никель, темір жөне басқа металдар бар, 
сондықтан оны ванадий немесе басқа металл алуға шикізат ретінде жиі 
пайдаланады.Соңғы кезде көмірден сұйық отын алу мәселесі өзекті болып 
отыр, бірақ ол табиғи сұйық отынға қарағанда қымбатқа түседі.  



31 

 

 
18  нұсқа  
 

Газ тәрізді отынның құрамы және негізгі сипаттамалары 
 
Газ тәрізді отынға негізінен табиғи газ жатады. Оның табиғаттағы қоры 

0& мол. Табиғи газдың негізгі компонентіне метан СШ жатады, ал кейбір 
жерлердің газында аз мелшерде азот N2, жоғары көмірсутегілер С„Нт және 
диоксидті көміртегі СО2 кездеседі. Мұнайды өндіру кезінде ілеспе газ деп 
аталатын, құрамында метаны аздау, бірақ жоғары көмірсутегі көп, жанған 
кезде мол жылу шығаратын газ алынады. Мұндай газды пайдалану қазіргі 
кезде өте өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Бірқатар елдерде ілеспе газ бен 
электр стансалары жұмыс істейді. Егер табиғи газ жүретін құбыр жақын 
болса, онда ілеспе газды соған апарып қосқан абзал.  

Өндіріс пен тұрмыста өте кең тараған сұйытылған газ қолданылады. Ол 
мұнайды және оның  ілеспе газдарын өндеу арқылы алынады. Оның 
құрамында техникалық пропан (93% СзН8+С3Н6), техникалық бутан (93% 
С<Ню+С4Н8) және олардың қоспалары бар. Пропанның сұйылу 
температурасы атмосфералық қысымда -44,5°С-қа, ал бутандікі +5°С-қа тең. 
Соған сәйкес 20 °С-та пропанның қысымы 0,8, ал бутандікі 0,2 МПа болады. 
Сондықтан бұл газдар  сұйық күйінде азғантай қысымда (2 МПа-дан кіші) 
шағын балондарда тасымалданады. Металлургиялық зауыттарда ілеспе өнім 

ретінде коксты және донналық газдар алынады. Аталған екеуі де осы 
зауыттардағы пештер мен технологиялық аппараттарды жылытуға арналады. 
Олардың біраз бөлігі тұрмыстық газбен жабдықтауда қолданылуы мүмкін, 
бірақ құрамында СО-ның көптігінен (5-10%) оның қолданылуы шектелінеді 
де, негізінен зауыттың электр стансаларындағы ошақтарда жағылады. 

Көмір   шахталары   орналасқан   аудандарда  өзіндік   «отын»   ретінде І   
қабаттарды желдету кезінде бөлініп шығатын метан қолданылуы мүмкін. 
Оның ауадағы шоғырлануы 2,5 тен 40% -ға дейін болу қаупі бар. «Метан-

ауалы» қоспаның    жарылыс    қаупі    5-15%    шоғырлану    аралығында 
болғандықтан, аталған шоғырлану мөлшері будан тыс шектерде жату керек.       

Соңғы кездерде біраз жерлерде органикалық қалдықтардың анаэробты 
ферментациясының өнімі - биогаз қолданыс тауып жүр. Ол органикалық 
қалдықтардың  шіруінен   пайда  болады.   Шетелдерде   (Қытай,   Жапония)  
биогаз   көзі   ретінде   алдын   ала   ерекшеленген   тұрмыстық   сыпырынды 
қолданылады. Қалдықтарды анаэробты шіріту-қоршаған ортаны ластаудан 
қорғау мәселесін шешетін бірден бір жол. 
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19 нұсқа 
 

Отынды тасымалдау жолы. Отынды қабылдау және түсіру 
 

Теміржол эстакадасының бойында жеке вагонды отынмен бірге 

өлшейтін таразы орнатылған. Қыс уақытында бірнеше вагонды, отынды 
алдын ала кептіру үшін мұз еріткіш бөлмеге кіргізеді. Мұнда ыстық ауамен 
үрлеу арқылы отынның құрамындағы мұз бен қарды ерітеді. Вагоннан отын 
бетіндегі тесіктерінің өлшемі 350*350мм болатын торы бар, жер бетінен 
төмен орналасқан бункерлерге түседі. Егер өте ірі көмір кесектері тордан 
өтпей қалса, оларды бөлшекте фрезерлеуші машина ДФМ көмегімен 
ұсақтайды. Сондықтан мұндай машина тордың бетінде орналасады. 
Қабылдаушы бункерден отын дағырасына магнит сепараторлары ілінген 

ленталық отын жеткізгіштер көмегімен ленталық конвейерге беріледі. 
Ленталық отын жеткізгіш отынды алдын ала ұсақтағышқа жеткізеді. Отын 
ұсақтағыштың тістері зақымданбауы үшін көмірдің ішінде кездесетін металл 
денелерді сепараторлармен аластау қажет. Ұсақтағыштан  кейін отын №1-ші 
конвейерлер жұбына беріледі. Конвейер лентасының бетінде жеке-жеке 
науалар орналасқан. Оларға отынға отын жеткізгіш тиейді. Олар отынды 
бірінші аудару түйініне дейін жеткізеді.  

Ленталық конвейер жарық биіктігі 2,2 м, ені конвейер еркін козғала 

алатындай өлшемде болатын жабық галерея ішінде орналасады. Галереяның 
бойында әрбір 100 м-ден кейін бір конвейерден екіншісіне өтуге болатын 
кішігірім көпірлер салынған. 

 Бірінші аудару түйініне келген отын № 2-ші конвейерлер жұбына 
аударылады да, әрі қарай тасымалданады. Отынның бір бөлігін қоймаға 
жіберу үшін 13- ші соқасы бар лақтырғышты қолданып 12- ші конвейерге 
тиейді, ал керісінше коймадан бірінші аудару түйініне жеткізу үшін 10-шы 
конвейерді қолданады. Отынның қалған бөлігін №2  конвейер 15-ші жұқалап 

ұсақтағышқа жеткізеді. Бұл жерден отынның өлшемдері 15-25 мм-ге жуық 
болып шығады, қазан қондырғыларына жібермес бұрын әрбір науадағы 
отынды 17-ші таразы көмегімен өлшейді де, № 3-ші конвейерлерден № 4-ке 
аударып, қазандық бункерлеріне жібереді. 

 
20 нұсқа 

Көмір диірмендерін топтау 
 

Көмір ұнтақтаушы диірмендер  бір-бірінен отынды ұсақтау ережесіне 
және қозғалмалы бөлігінің айналу иілігіне сәйкес ажыратылады. Қолданыста 
бар диірмендерде отынды ұнтақтау оның кесектерін диірменнің ұнтақтаушы 
денесімен соққылауына немесе диірменнің қозғалатын және қозғалмайтын 
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бөліктерінің арасында қысылып қалған кезінде езгіленуіне негізделген. 
Айналу жиілігіне байланысты диірмендер жай жүрісті (айналу жиілігі 16-24 
айн/мин), орта жүрісті (айналу жиілігі 50-300 айн/мин) және тез жүрісті 
(айналу жиілігі 600-1500 айн/мин) болып үш түрге бөлінеді. 

Жылуэнергетикада келесі негізгі диірмендер қолданылады: 
- шарлы дағыралы диірмендер (ШБМ) 

- балғалы диірмендер (БД) 
- орта жүрісті диірмендер (ОЖД) 
- тез жүрісті-ұрғыш диірмендер (ТЖД) 
- желдеткіш-диірмендер (ЖД). 
Шарлы дағыралы диірменде дағыра үнемі айналып тұрады. Дағыраның 

ішкі көлемінің 15-30%- ы диаметрлері 25-75 мм болат шарлармен 
толтырылады. Дағыраның ішкі бетін тез тозудан сақтау үшін қалыңдығы 
100мм марганецтелген болатпен брондалады. Шарлар орталыққа (центрге) 

тартқыш  күштің әсерінен жоғары көтеріліп, ең жоғары биіктікке жеткенде, 
дағыраның брондалған ішкі бетінде тыныш жатқан отын қабатына құлайды. 
Сонымен болат шарлар дағырада отынды ұнтақтау жұмысын жасайды. 
Құлаған шарлар отын қабатының ішінде дағырамен бірге айналған кезде 
отынды үйкейді. Осы үйкеліс салдарынан да отын ұнтақталады. 

Шарлы диірмендер вентилденетін және вентилденбейтін болып 
жасалады. Сызрань ауыр машина жасау зауыты шығаратын ШББМ 
70 диірмені үшін типтік өлшемдері ШБМ 400/800/16,7 деп көрсетіледі. Мұнда 

400 см-дағыраның 800 см ұзындығы, ал  16,7 – бір минуттағы айналу жиілігі.  
Диірменнің массасы- 70 тонна. Шарлы дағыралы диірмен кұрғақ, күлділігі 
мол тас көмірлер мен жартылай антрациттерді ұнтақтау үшін қолданады. 

Балғалы диірмендердің жұмысы жоғарыда қарастырылған балғалы 
ұсақтағыштардың жұмысына ұқсас. Ротор айналған кезде, онымен бірге 
айналатын балғаларға жоғарыдан түскен отын бөлшектері соғылып, 
жарылады, балғалар осы отын кесектерін диірменнің қабырғасына үлкен 
жылдамдықпен лақтырады. Қабырғаға соғылған отын кесектері екінші рет 

жарылады. Отынды кептіруші ыстық ауа немесе басқа агентті жіберу тәсіліне 
байланысты диірмендер аксиалдық ММА (ауа диірменнің бір бүйірінен 
ротордың осі бойымен жіберіледі) және тангенциалдық ММТ (роторға көлбеу 
жанама бойымен жіберіледі).  

Ротор өте жылдам айналады және тез қызады, сондықтан оның ішін 
қуыс жасап, салқын сумен үнемі салқындатып отырады. Балғалы диірменнің 
үстіне центрге тартқыш инерциялық немесе шахталық сепараторлар 
орналастырылады. Олар диірменнен шыққан дайын тозаңды фракцияларға 

ажыратады. Балғалы  диірменді тас көмірлер мен олардың ұшпа заттарының 
мөлшері мол, тез реакцияға түсетін өнімдері диірменді тас көмірлер мен 
олардың ұшпа заттарының мөлшері мол, тез реакцияға түсетін өнімдері 
v>28%   және к>1, қоңыр көмірлер үшін, тақтатас пен фрезерлік торф үшін 
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қолданады. Балғалы диірмен бу өнімділігі 12 т/сағ-тан жоғары кез келген бу 
қазандары үшін тез тұтанатын және тез жанатын дөрекі тозаңды дайындайды.  

 
21 нұсқа 

 
Диірменнің жұмыс ережелері, кұрылысы және энергетикалық 

сипаттамалары 
 

Орта жүрісті диірмендер шарлармен немесе оқтаулармен 
жабдықталады. Отынды ұнтақтау үшін үнемі айналып тұратын үстелдің 
бетіне шарлар немесе конус тәріздес оқтаулар орнатылады. Айналған үстел 
мен оқтаудың немесе шарлар арасында қысылып қалған отын езіліске 
ұшырап, соның салдарынан ұнтақталады. Орта жүрісті диірмендерге диаметрі 
190-270 мм болат шарлар қашықтықта орналасқан жоғарғы сақиналарға 

бекітіледі, төменгі сақиналар үстелдің тікелей бетінде орналасады. Үстелдің 
жоғарғы бөлігіне айналмалы сепаратор орнатылған. Сепаратордан өтпеген 
отын бөлшектері тағы бір рет үстелге құлайды да, шарлардың әсерінен тағы 
езіледі. Егер диірменде оқтаулар қолданылса, оның диаметрін d=0.7D деп 
алады, мұнда  D-айналмалы үстелдің орташа диаметрі. Арнайы каналдармен 
келетін ыстық ауа дайын көміртозаңын ілестіріп алып, тез жоғарыдағы 
сепараторға алып шығады. Мұндай диірмендер ұсақталу қабілеті төмен, темір 
және басқа масыл қосылыстарға бай отындарды ұнтақтау үшін қолданылады. 

Желдеткіш диірмен кұрылысы қарапайым, қалақшалары жазық радиал 
орналасқан кәдімгі орталыққа (центрге) тартқыш желдеткіш, ол бір уақытта 
диірменнің де желдеткіштің де қызметін атқарады.   

Диірменнің қозғалып тұратын бөлігі шеттерінде қалақшалар бекітілген 
айналмалы дөнгелектен тұрады. Қалақшаларға тағы да қалыңдығы 30-40мм 
брондалған ұрғыштар бекітілген. Диірменге берілген отын ұрғыштар мен 
қалақшаларға температурасы 950-1100°С, ыстық ошақ газдарымен 
тасымалданады. Ылғалды отын алдымен диірменге кіре берістегі шахтада 

кебеді, мұнда ол беттік ылғалдығынан арылады.  
Кебу үрдісі (процесі) диірменнің ішінде жалғасады. Ұнтақталған 

отынды қалақшалар диірменнің үстінде орналасқан инерциялық немесе 
орталыққа (центрге) тартқыш сепаратор итермелейді. Қоңыр көмір үшін 
диірменнің жұмыс өнімділігі  100 т/сағаттан астам. Мұндай диірмендерді 
ылғалдығы мол (w=3,6 – 7,2% кг/МДж), аса қатты емес (к1,2) қоңыр 
көмірлер үшін қолдануға болады. Диірменнің типтік өлшемдері үш саннан 
кұралады: М-В 2700/850/590.  Олар диірмен роторының диаметрін - 2700 мм, 

қалақшаның жұмыс енін -850мм, ротордың айналу жиілігін – 5900 айн/мин 
білдіреді. 
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22 нұсқа 
 

Стационарлық вагон төңкергіштер 
 

Жылу электр стансаларына қазіргі кезде төрт роторлы және қырлы 
станционарлық вагон төңкергіштер қолданылады. Төрт тіректі төңкергіш жер 

бетінен төмен орнатылады, арнайы түсірген отынды қабылдайтын бункерлер 
жер бетінен төмен орнатылады, сондықтан арнайы түсірген отынды 
қабылдайтын бункерлерді жер бетінен өте терең, төмен орналастыру қажет. 
Осындай жағдайлар отынды қабылдау буынының құнын арттырып жібереді. 
Қырлы төңкергіштерде мұндай қиындықтар жоқ. Массасы, габариттері және 
қозғалтқышының қуаты бойынша қырлы төңкергіштердің төрт тіректімен 
салыстырғанда кемшіліктері бар. Сондықтан қазіргі кезде тек қана төрт тіректі 
төңкергіштер қолданылады. Оның негізгі элементтеріне ротор, ортақ 

платформасы бар екі бесік, төңкеру механизмі, ролик тіректері, вибраторлар 
жатады. Ротордың төрт дөңгелегі бір-бірімен төменгі жақта көлденең 
түтікшелер арқылы жалғасады, ал жоғарыда екі тіреу арқылы байланысады.  

Тіреулерге үш терезе ілінеді, терезелерге вибраторлар орнатылған. 
Вибратор төнкерілген вагонның ішінде қалып қойған отындарды сілкілеп 
түсіру үшін қолданылады. Вагон төңкергіш келесі түрде жұмыс істейді: 
вагондарды оның ішіне біртіндеп итеріп кіргізеді. Ротор 0(градустан)-тан 
16(градусқа) бұрылғанда вагон  орналасқан платформа ауырлық күшінің және 

пружиналық буфердің әсерінен төңкергіштің бір бүйір қабырғасына құлай 
бастайды. Құлау процесі бір қалыпты өту үшін қозғалтқыштардың біреуі 
динамикалық тежелу қалпында жұмыс жасайды. Вагон бүйір қабырғаға толық 
жатқан кезде қозғалтқыш кәдімгі жұмыс қалпына келеді. Әртүрлі 8,  6, 4 ості 
вагондар үшін ротор енді 58, 64, 83 (градустар) сәйкес бұрыштарға 
бұрылғанда, вагон төңкеріліп, оның ішідегі отын қабылдаушы бункерлерге 
құлай бастайды. Төңкерілу бұрышы 175 (градусқа) жеткенде, төңкеру 
механизмінің электр қозғалтқыштары өшеді де, қабырғаларға жабысып қалған 

отынды 5-15 с вибраторды қосу арқылы сілкілеп түсіреді.  
 
23 нұсқа 
 

Жылутехникалық өлшеулердің жіктелуі 
 

Жылутехникалық өлшеулерге жататын техникалық өлшеулер: 
- температураны өлшеу; 

- қысымды немесе қысым құламасын өлшеу; 
- сұйықтың деңгейін өлшеу; 
- сұйықтың, газдың және будың шығынын өлшеу; 
- газдардың құрамын өлшеу; 
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- су мен будың сапасын бақылау т.с.с. 
Өлшеу принципі өлшеу негізіне алынған физикалық құбылыстар 

арқылы анықталады. Мысалы, температураны өлшеу – заттың  ұлғаю 
құбылысына, вакуумды өлшеу теңестіруші сұйықтың деңгейінің көтерілуі 
құбылысына негізделеді. Өлшеу принципін жүзеге асыру үшін әртүрлі 
техникалық құралдар қолданылады. Өлшеу құралы дегеніміз өлшеулер үшін 

қолданылатын қалыпты метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдар. 
Өлшеу принципі мен өлшеу құралдарын анықтайтын ережелер жиынтығын 
өлшеу әдісі деп атайды. 

Техникалық өлшеулерге кеңінен қолданылатын әдістер: тікелей бағалау 
әдісі, диференциал және нөлдік әдіс. Тікелей бағалау әдісі бойынша өлшеніп 
жатқан шаманың мәні тура әсер ететін өлшеу аспабының санақ 
қондырғысының көрсетуі бойынша алынады. Мысалы, серіппелі манометр 
көмегімен қысымды, амперметрдің көмегімен ток күшін өлшеу кезінде осы 

әдіс қолданылады. Дифференциал әдісті қолдану кезінде өлшеу аспабына 
өлшеніп жатқан шама мен базалық (мәні белгілі) шамалардың айырмасы әсер 
етеді. Мысалы, газ қоспасының құрамын жылу өткізгішті бойынша өлшеу 
ауаның жылуөткізгіштігімен салыстыру арқылы жүргізіледі. Бұл әдіс 
жеткілікті дәлдікпен өлшеу мүмкіндігін береді. Тек қана өлшеніп жатқан 
шаманың мәніне өте жақын болатын базалық шаманың мәнін жоғары 
дәлдікпен білу қажет. 

Нөлдік әдісте өлшеніп жатқан шаманың мәнін алдын ала белгілі 

шамамен салыстырады, олардың арасындағы айырманы белгілі мәнді өзгерте 
отырып, нөлге дейін жеткізеді. Осы әдісте қолданылатын өлшеу аспабы екі 
шаманың өзара тең екенін немесе олардың айырмасы нөлге тең екенін көрсету 
үшін қызмет етеді. Бұл әдістің мысалы ретінде термо - ЭҚК-ні өлшеудің 
компенсациялық әдісін, теңестірілген көпірлік сұлба бойынша кедергіні 
өлшеуді қарастыруға болады. Нөлдік әдістің дәлдігі өлшеніп жатқан шамамен 
теңестірілетін белгілі шамамен берілу дәлдігімен қамтамасыз етіледі.  

 

24 нұсқа 
 
Жылу электр стансалары мен өндірістік кәсіпорындардың отын 

балансы, оның құрылымы 
 
Қазіргі кезде барлық өндірілетін электр энергиясы мен жылудың негізгі 

үлесі ЖЭС-да шығарылады. Осы мақсатпен жылу электр стансалары табиғи 
отынды (көмір, мазут, газ), әсіресе көмірді өте көп мөлшерде жағады. Мысалы  

куаты 4000 МВт ЭГРЭС-1 Екібастұз стансасы тәулігіне 60000 тонна сапасы 
төмен жергілікті көмірді жағады. Осындай орасан зор отын мөлшерін 
уақытында стансаға тасымалдап, оны жағуға дайындап, бу қазандарына 
үзіліссіз жеткізу қажет.   
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Жер бетіндегі табиғи энергетикалық ресурстар осы геологиялық дәуірде 
қайталанатын және қайталанбайтын болып екі топқа бөлінеді. 
Қайталанбайтын ресурстар қатарына органикалық отындар – көмір, мұнай газ, 
тақтатас, торф, сонымен қатар ыдырайтын химиялық элементтер уран, торий, 
геотермалдық жылу энергиясы, термоядролық синтезге қажетті сутегі мен 
басқа элементтердің изотоптары кіреді. 

Табиғи қайталанатын энергетикалық ресурстарға - өзендер 
гидроэнергиясы, күн сәулесінің энергиясы, өсімдіктер, теңіз және мұхит 
толқындары мен жел энергиясы жатады. Осы аталған ресурстар біріншілік  
ресурстар болып саналады. Екіншілік ресурстар болып әртүрлі технологиялық 
процестерден бөлінген ыстық газдар (мұнай зауыты, домналық газдар) және 
тағы да басқа өндірістік қалдықтар энергиясы саналады. Келесі кесте жер 
бетіндегі энергия көздері ресурстарын көрсетеді. 

 Кестеден қайталанбайтын энергетикалық ресурстардың (көмір мұнай, 

табиғи газ, уран және т.б,) энергетикалық куаты аса зор екенін көреміз және 
оны игеру мүмкіндігі бар. Сондықтан ЖЭС-та, өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл 
шаруашылығында және тұрмыста қолданылатын ресурстардың 90% -ын осы 
энергетикалық ресурс құрайды. Органикалық отынның энергетикалық 
ресурсы көмір  мен антрациттерде шоғырланған.  

Қазіргі кезде жер бетіндегі бар тас көмір қорының 77%, ал қоңыр көмір 
қорының 23%-ы  игерілген. Әлемдегі барлық көмір қорының  89%-ы ТМД  
елдерінің, АҚШ және Қытайдың үлесіне тиеді. Ал көмірдің әлемдегі барлық 

зерттелген қоры 600-680млрд.т шартты отын мөлшерін құрайды. Егер көмірді 
пайдалану жыл сайын 3,04 млрд.т құраса, онда жер бетіндегі оның зерттелген 
қоры келесі 2000-2030 жылда бітуі мүмкін. Қазақстандағы көмірдің 
геологиялық қоры 176,7 млрд.т.  

 
25 нұсқа 
 

Отынды ұсақтау тәсілдері 

 
ЖЭС- те отынды бір рет ұсақтайды, егер отын кесектерінің өлшемі 25-

30 мм-ден аспаса, ал егер өлшемдері осыдан асса, екі рет ұсақтайды. Бірінші 
ұсақтауды ішінара, ал екіншісін майдалап ұсақтау деп атайды. Отынды 
ішінара ұсақтағыштар отын жолының басында, ал майдалап ұсақтағыштар 
отынды стансаның негізгі корпусына апаратын жолда орналасады. Ішінара 
ұсақтау үшін тісті дискілері бар, тісті оқтаулары бар ұсақтағыштар, ал 
майдалап ұсақтау үшін балғалы ұсақтағыштар қолданылады. Ұсақтағыштың 

негізгі жұмыс көрсеткіші болып ұсақтау дәрежесі және ұсақтауға 
шығындалатын электр энергиясының меншікті шығыны саналады. Ол отын 
кесегінің ұсақтағышқа кірердегі өлшемінің, одан шығардағы өлшеміне 
қатынасымен анықталады.  
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Ұсақтағыштарда отынды соққылау, үйкелеу, жаншу, түйреу тәсілдерін 
қолданып ұсақтайды. Нақты ұсақтағышта осы тәсілдің біреуі негізгі, ал 
қалғандары қосымша ретінде қолданылады. Мысалы балғалы диірменде 
негізгі тәсіл ретінде соққы, ал қосымша тәсіл ретінде үйкеу қолданылады.  

Отын ұсақтағыштартардың түрлері: тісті дискілері бар, тісті оқтаулары 
бар, балғалы. 

Тісті дискілері бар ұсақтағыштарда бір-біріне қарсы екі горизонталь 
ротор айналып тұрады. Олар бетінде тістері бар иіндерге ұқсас. Тістер 
ұсақтағыштың негізгі жұмыс элементтері, оларды иіннің бетіне нығыздап 
бекітеді. Ұсақтағышқа түскен отынды тістер түйреп алып сындырады да, ұсақ 
күйінде отын құйылатын өңешке лақтырады. Жетекші иіннің айналу  жиілігі 
жетектелетін иіннің айналу жиілігінен 15%-ға жоғары. Мұның өзі тістердің 
отынды қармауын және ұсақтауын едәуір жеңілдетеді. Мұндай отын 
ұсақтағыштың жұмысында өзіне тән  кемшіліктері кездеседі. Мысалы өте ірі 

отын кесегі немесе отынның металл қосылыстары тісті дискіге құлағанда, 
тістер қажалып немесе сынып кетеді. Кейде ірі кесектерді ұсақтағыш 
майдаламай жібере салады. Ылғалдығы мен күлділігі мол отындар тісті 
беттерге жағылып, оны майлап, ұсақтағыштың жұмыс тиімділігін 
төмендетеді. Электр энергиясының меншікті шығыны мұнда 0,1 кВт сағ/т 
жуық.  

 
26  нұсқа 

 
Отын ұстағыштар 

 
Тісті оқтаулары бар ұсақтағышта екі оқтау қатар орналасады. 

Оқтаулардың бетінде тістері болады. Оқтаудың біреуі қозғалмалы тірекке, ал 
екіншісі қозғалмайтын тірекке орнатылады. Оқтаулардың арасына  отын 
түскенде, қозғалатын тірекке орнатылған оқтау өзінің алғашқы орнынан сәл 
ауытқиды. Тіректің ауытқу шамасы араға түскен отын  кесегінің өлшеміне, 

оның қаттылығына және тіректі орнына қайтаратын серіппелердің керілу 
күшіне байланысты. Оқтаулардың беті тегіс немесе бедерлі болуы мүмкін. 
Кейде ұсақтағыштың бетіне тістердің орнына шегелер де орнатылады. Тегіс 
бетті оқтаулары бар ұсақтағышта отынды жаншу және жартылай үйкеу 
арқылы ұсақтайды. Электр энергиясының меншікті шығыны мұндай 
ұсақтағышта 0, 15-0, 3 кВт сағ/т-ға жуық. 

Отын ұсақтағыштар: тісті дискілері бар, тісті оқтаулары бар, балғалы 
болады. Балғалы ұсақтағыштың тек бір ғана роторы болады. Роторға дискілер 

кигізілген, ал дискінің шеттеріне бірдей  аралықтарда балғалар (ұрғыштар) 
ілінген. Балғалар ұсақтағыштың негізгі жұмыс элементі болып саналады. 
Ұсақтағыштың корпусында отынды кері лақтырушы плита, кері лақтырушы 
бөрене, екі колосниктік тор орналасқан. Отын ұсақтағышқа жоғарғы аузынан 
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жіберіледі. Ротор айналған кезде, онымен бірге айналатын балғаларға 
жоғарыдан түскен отын бөлшектері соғылып, жарылады, балғалар осы отын 
кесектерін плитаға қарай үлкен жылдамдықпен лақтырады. Плитаға соғылған 
отын кесектері екінші рет жарылады. Енді соңғы рет отын кесектері бөрене 
мен балғалардың арасында қысылып қалған кезде, қатты үйкеліске ұшырап 
немесе жаншылып, соның салдарынан майдаланады. Өте жақсы майдаланған 

отын кесектері колосниктік тордың тесіктерінен өтіп, төмен құлайды. Тордан 
өтпеген отын кесектері тұсынан балғалар айналып өткен кезде тағы да үйкеліп  
немесе жаншылып майдаланады. Ұсақтағыштың балғалары, плитасы, торлары 
уақыт өткен сайын тез тозады. Балғалар 700 сағат үздіксіз жұмыс жасайды.  

Балғалардың тозған бастарын сосын 180°-қа кері айналдырып, қайтадан 
тозбаған қырымен роторға іледі. 

 
27 нұсқа 

 
Температураны өлшеу әдістерінің және температураны өлшеу 

құралдарының жіктелуі 
 
Қазақстанда температураны өлшеу жұмыстары СТ РК 2, 25 – 2001  «ҚР 

өлшеулердің біртектілігін қамтамасыз етудің Мемлекеттік жүйесі. 
Температураны өлшеу құралдарының мемлекеттік эталондары мен 
мемлекеттік тексеру сұлбалары»  деген стандарт бойынша жүзеге асырылады. 

Термометр – сигналды бақылаушының қабылдауына ыңғайлы, автоматты 
басқару жүйелерінде өңдеуге, таратуға, қолдануға жарамды түрде өндіруге 
арналған температураны өлшеу құралы. Температураны түйістіру әдісімен 
өлшеу үшін қолданылатын термометрлер:  

- ұлғаю термометрлері (сұйықтық термометрлер температураны  
сұйықтардың жылулық тепе–теңдегі бойынша, дилатометрлік немесе 
биметалдық термометрлер  қатты денелердің жылулық тепе – теңдігі бойынша 
өлшейді);  

- манометрлік термометрлер (газдық термометрлер температураны газ 
қысымының температураға тәуелділігі бойынша, конденсациялық 
термометрлер   сұйықтың қаныққан буының қысымының температураға 
тәуелділігі бойынша, сұйықтық термометрлер жабық терможүйенің көлемінің 
температураға тәуелділігі бойынша өлшейді); 

- термоэлектрлік термометрлер. Бұлардың жұмыс істеу принципі әртекті 
өткізгіштерден тұратын термопарада өндірілетін жылулық электр қозғаушы 
күшті (Термо-ЭҚК) өлшеуге негізделген; 

- кедергілік термометрлер (мұнда температураны өлшеу заттың 
электрлік кедергісінің температураға тәуелділігіне негізделген).  

Температураны түйісусіз әдісімен өлшеу үшін пирометрлік 
термометрлер қолданылады: 
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- жарықтық пирометрлер температураны қызған дененің  көрінетін 
жарық толқын ұзындығы диапазонында сәуле шығару жарықтылығы 
бойынша өлшеуді; 

- радиациялық пирометрлермен температураны өлшеу қызған дененің 
толық сәуле шығаруының жылулық әсеріне негізделген (толқын 
ұзындықтарының барлық диапазонында); 

- түстік пирометрлердің жұмыс істеу принципі дененің әртүрлі спектрлік 
диапазондардағы сәуле шығару интенсивтіліктерінің қатынасын анықтауға 
негізделген. 

 
28 нұсқа 
 

Жылу беруді реттеу 
 

Ғимараттарды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне 
мыналар кіреді: 

- жылу   энергиясын   өндіру  құрылымы  – жылу   көзі   (ЖЭО-ға 
орнатылған жүйе суын қыздырғыш немесс су қыздырғыш  қазандар); 

- жылу көзін жылу пункттарымен бөлімшелерімен жалғайтын жылу 
жүйесі; 

- жылу пунктгері  (ЖП)  ғимараттың ішіндегі  немесе сыртындағы 
арнайы бөлмеге  орналасады.   Бұл пункттерде жылу  ғимаратқа  бөлінеді, 

реттеледі және берілген жылу мөлшері өлшенеді; 
- бөлмелерге орналасқан жергілікті жылу тұтынушылар. Жылу   жүйесі   

ыстық   су   (тура)  құбырлары   және   тұтынушыдан   кейін  салқындаған    су   
(кері)   құбырларынан  тұрады.   Құбырлардағы    айдалатын    су    жүйе   суы   
деп   аталынып,    ЖЭО-дағы  бусулы   қыздырғыштарда   турбиналардан  
бұрып   алынған  бумен,    су қыздырғыш     қазандарда    немесе    қазан-
утилизаторда қыздырылады.   

Бөлме ішіндегі ауаның температурасын қалыпты жағдайда ұстап тұру 

үшін сыртқы ауаның температурасы өзгергенде, тура суының температурасын 
соған  байланысты реттеп отыру арқылы қол жеткізеді. Бұл әдіс сапалы ретгеу 
әдісі деп аталады. Сонымен біргс сандық реттеу әдісі де бар, мұнда жүйе 
суының мөлшерін реттеу арқылы жүргізеді, бірақ бұл әдісті іске асыру 
күрделілеу. 

Халықтың тұрмыстық қажетіне жылу беру тұтынушыларды ыстық 
сумен жабдықтаудың екі түрлі жүйесінің біреуі арқылы мүмкін болады - олар 
жабық жүйе жөнс ашық жүйе деп аталады. 

Бірінші жүйе бойынша ыстық су ішуге арналған су құбырынан  алынып, 
су қыздырғышта қажетті температураға дейін тура жүйе  суымен ысытылады. 
Ашық жүйеде ыстық су тікелей жылу жүйесіңдегі судан алынады да, жүйе  
суын дайындауға кажетті шығынды арттырады. 
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Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің түрін таңдап алу негізінен ЖЭО-да 
қолданатын шикі судың құрамына байланысты болып, техникалық-
экономикалық есептеулер арқылы анықталады, Егер табиғаттан алынатын 
шикі суда әртүрлі тұздар мен қоспалар көп болса  жабық жүйе, ал егер тұзы аз 
таза су болса  ашық жүйе қабылданады. 

Құбырлардағы судың айналым (циркуляция) сипаты бойынша жылыту 

жүйесі еркін  және еріксіз болып екіге бөлінеді. Еркін айналым ыстык және 
салқындаған судың  тығыздық айырмашылығынан туатын гравитациялық 
күштің әсерінен болады. Еркін айналымды жылыту жүйесі жеке қазандығы. 
бар шағын үйлерде қолданылады. 

 
29 нұсқа 
 

Сорғылардың қолданылу салалары 

 
Қалақты машиналар халық шаруашылығында ең көп, жиі қолданылатын 

сығымдағыштар болып табылады. Газ ағызатын қалақты машиналардың берісі 
1000000 м3/сағ., сұйықтарды ағызатын қалақты машиналардың берісі 100 000 
м3/сағ., тегеуріні 2500 м. су бағанасына дейін жетеді.  

Жылу энергетикасындағы қазандық қондырғыларды қоректендіруде, 
конденсаторларға салқындатушы су, жылуландыру жүйесіне желілік су 
беруде және конденсаторды ағызуда ортадан тепкіш сорғылар өте кең 

қолданылады. Қазандық қондырғылардың түтін сорғыштары мен үрлеуші 
желдеткіштері ретінде жоғары берісті ортадан тепкіш желдеткіштер 
қолданылады. Соңғы уақытта қазандықтардың өнімділігінің артуына 
байланысты өстік сорып-үрлеуші қондырғылар пайдаланыла бастады. Бу 
өнімі аз қазандықтарда және қазандық суға қосатын ерітінділердің дәл 
мөлшерлерін беру үшін сорғылардың, қысымдағыштардың майлау және 
реттеу жүйелерінде роторлы сорғылар қолданылады. Ағындық сорғылар бу 
турбинасы конденсаторын ауадан тазарту үшін және абоненттерді жылулату 

нүктелеріндегі тура және кері суларды араластырғыштар ретінде 
қолданылады. Поршенді қысымдағыштар қазандық қондырғылардың қыздыру 
беттерін үрлеп тазарту үшін, сондай-ақ әртүрлі мақсаттарда қажет 
қысымдарды ауа алу үшін қолданылады.  

Газ турбиналы қондырғыларда және көп берісті газды сығу үшін өстік 
қысымдағыштар қолданылады. Соңғы кезде өнеркәсіптік жылу 
энергетикасындағы жоғары берістерді іске асыруда өстік сорғылар да 
қолданыла бастады. Жылу электр стансасында қазбалар скважинасынан суды 

көтеру үшін немесе резервті сумен жабдықтау үшін кейде эрливттер 
пайдаланылады. 
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30 нұсқа 
 
Сығымдағыштарды топтастыру және олардың қолдану салалары 

 
Сығымдағыштар – сұйықтар мен газдарға энергия беруге арналған 

машиналар. Оларды арналуы бойынша былай топтастыруға болады: 

1) Сорғылар деп сұйықтарға энергия (кинетикалык, потенциялық, 
жылулық) беріп, оларды ағызуға арналған машиналарды. 

2) Желдеткіштер деп газдарға қысым арту дәрежесі 1,15-тен аспайтын 
энергия беріп, орнын ауыстыруға арналған машиналарды. 

3) Қысымдағыштар деп газдарға 1,15-тен жоғары қысым арту 
дәрежесімен энергия беретін, жасанды салқындатылатын машиналаларды 
атаймыз. 

 Қысым арту дәрежесі 1,15-тен жоғары, бірақ салқындатылмайтын 

машиналарды газүрлегіштер деп те атайды. Энергетикалық белгілері бойынша 
сығымдағыштар динамикалық және көлемдік машиналар болып негізгі екі 
топқа бөлінеді.  

Динамикалық машиналарда ағынға энергия машинаның кірері мен 
шығарын тұрақты жалғастырып тұратын жұмыстық қуыста әсер ететін күштер 
арқылы беріледі  (қалақты машиналар).  

Көлемдік машиналарда сұйыққа энергия көлемі өзгеріп, кірері мен 
шығары алма-кезек жалғасып тұратын жұмыстық камераларда беріледі 

(поршенді,роторлы машиналар). Сондай-ақ өнеркәсіпте ағынды сорғылар 
(қысымдағыштар да) мен пневматикалық көтергіштер қолданылады. 
Жұмыстық сұйық ағыны 1 саптамадан өткенде жылдамдығы, кинетикалық 
энергиясы артады. Нәтижесінде 2-камерадағы қысым төмендеп, 3-беттегі 
атмосфералық қысым мен камерадағы қысымдар айырмасының әсерінен 
сұйық  3-деңгейден 2-камераға көтеріледі.  

Мұнда ол саптамадан үлкен жылдамдықпен шыққан сұйықпен бірге 4-
кеңейтілген кұбыр арқылы Hr  биіктігіне көтеріледі. Ағынды сорғылардың 

пайдалы әсер коэффициенті аз болғанымен, құрылымы қарапайым, сондықтан 
олар кең колдалынады.   Пневматикалық көтергіштердің жұмыс қағидасы өте 
қарапайым және сирек колданылатындығынан біз оларды қарастырмаймыз. 
Өнеркәсіпте көбіне бұрғылау скважиналарына су беру үшін эрлифт немесе 
газлифт деп аталатын ауалық (газдық) көтергіштер жиі қолданылады.  

 
31 нұсқа 

Ленталық конвейлер 

 
Отынды жеткізу жүйесінде ленталық, винттік, ожаулы және қырғылары 

бар конвейерлер қолданылады. Осы аталғанның ішінде ленталық конвейердің 
орны ерекше. Оның массасы аз, лентасы ұзын (бірнеше жүз метрге созылады), 
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отынды тасу жылдамдығы жоғары, электр қуатын үнемді жұмсайды, оны 
пайдалану және жөндеу қиын емес, автоматтандыру мүмкіндігі мол. Ленталық 
конвейердің негізгі элементтері болып металдан құралған тірегі (конвейердің 
рамасы), иілгіш ұзақ лента (ол жүк көтеруші және тартылыс беруші орган), 
электр қозғауы бар қозғалыс  туғызушы дағара, ролик тіректері лентаны тіреп 
тұрады, лентаны керіп тұрушы құрылғылар. Отын лентаның жоғарғы жұмыс 

бетіне түсіріледі, ал конвейерден арнайы отын түсіргіштер арқылы немесе 
қозғаушы дағара арқылы түсіріледі. 

Ленталық конвейерді горизонталь, көлбеу немесе жеке горизонталь 
және көлбеу бөліктерден тұратындай етіп жасайды. Конвейерден көлбеулік 
бұрышы барлық отындар үшін 180. ЖЭС-тің отын жолында лентасының 
жұмыс тармағы науа пішіндес конвейерлер қолданылады. Сондықтан лентаны 
тіреп тұратын үш ролик науа тәрізді орналасады. Екі шеткі роликтер 300 
бұрышпен көлбеу орналасады. 

Отын жеткізгіштер. Бункерлерден отынды ленталық конвейерге отын 
жеткізгіштер тасымалдайды. Отын шаруашылығында көбінесе ленталық, 
тербелмелі, қалақшалы жеткізгіштер қолданылады. Ал пластиналық 
жеткізгіштер сирек қолданылады. Отын жеткізгішті іріктеу оның жұмыс 
өнімділігіне, отынның түріне, үйлесіміне байланысты.                                 

Қалақшалы отын жеткізгіштер. Мұндай жеткізгіштерді түбінде 
саңылауы бар бункерлерден отынды түсіру үшін қолданылады. Бункердің 
саңылауы астына үстел орнатылады да, үстелдің бетімен арбашада орналасқан 

қалақшалы дөңгелек айналмалы қозғала отырып, оның саңылауы арқылы 
біресе кері қозғалғанда шығып тұрады және қалақшалар белгілі остің 
бойымен үнемі айналып тұрады. Бункерге кіргенде қалақшалар отынды 
қармап алып, айнала бере конвейерге лақтырады. 

 
32 нұсқа 
 

Ленталық отын жеткізгіштер 

 
Ленталық отын жеткізгіштің құрылысы ленталық конвейерге ұқсас, тек 

қана лентасы қысқа және беті жазық болады. Лентаның жұмыс тармағын          
бір-біріне 250-500 мм қадамда орналасқан роликтер ұстап тұрады. Лентаның 
бос тармағына да роликтер тіреп тұрады, не болмаса дағаралар еркін  керіп  
тұрады. Лентаның  жұмыс тармағына қозғалмайтын борттар орнатылады. 
Қарама-қарсы борттардың ара қашықтығы (0,8-0,8)В, ал биіктігі (0,25-0,5)В 
болады. Ленталық  жеткізгіштер үшін ені 1400-1600 мм лента қолданылады, 

ал отынды тиейтін жерде, лентаның астына металл жазық бет немесе диаметрі 
400-500 мм дағара орнатады.     

Пластиналық отын жеткізгіштер. Отын қоймасында арнайы тиегіш 
крандармен жабдықталған бункерлерден  отынды конвейерге түсіру үшін 
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міндетті түрде пластиналық жеткізгіштер қолданылады. Жеткізгіш шынжыр 
айналып тұратын табанның үстінде орналасқан рамадан, жұмыс бетінен, 
табанды айналдыратын электрлік қозғалтқыштан және редуктордан тұрады. 
Жеткізгіштің жұмыс беті бөлек-бөлек пластиналардан құралған. Пластиналар 
соққыға төзімді болаттан жасалған. Пластиналардың бетіндегі отын шынжыр 
табан айналғанда жылжи отырып, жеткізгіштің алдында орналасқан отын 

қабылдағыш жеңге құлайды. 
Отынның қатты, ірі кесектері пластиналардың арасында тіреліп қалса, 

жеткізгіш істен шығып, пластиналар сынып қалуы мүмкін. Жеткізгіштің 
жұмыс өнімділігі шынжыр табанды айналдыратын төрт жылдамдығы бар 
электр қозғалтқыш арқылы реттеледі. Пластиналық отын жеткізгішті жасау 
үшін  көп металл шығындалады және жұмыс барысында электр энергиясын 
көп қажет етеді. 

Тербелмелі отын жеткізгіштер. Қоймадағы отын беруші бункерлердің 

астына тербелмелі отын жеткізгішті орнатады. Отын жеткізгіш біресе ілгері, 
біресе кері қозғалатын арбашаның үстінде орналасқан науадан тұрады. 
Арбаша не жазық, не көлбеу беттің бойымен қозғалады. Арбаша ілгері, оның 
бос бетіне бункерден біраз отын төгіледі. Ол кері қозғалғанда, отынның біраз 
бөлігі тербеліс әсерінен отын қабылдағыш жерге сусып түседі. 

 
33 нұсқа 
 

Гидрокүлшығарғыш сулары 
 

Гидрокүлшығарғыш (ГКШ) жүйесi қатты отын жағатын ЖЭС-тың 
қазандарынан күл мен тозаңды шығаруға арналған.  

Қуаттылығы 4000 МВт Екiбастұз кен орнының көмiрiмен жұмыс 
iстейтiн ЖЭС-нан 1 сағат iшiнде 1100 т күл мен тозаң шығарылады, оны су 
көмегiмен күлүйгiшке жiбередi, ол сол жерде шөгедi. Күл мен тозаңнан 
арылған мөлдiрленген су ЖЭС қайтадан ГКШ жүйесiнде қолдану үшiн 

қайтарылады немесе табиғи су қорларына тасталынады. Қазiргi кезде ГКШ 
жүйесiнiң жартысына таманы айналмалы су пайдаланғышпен жабдықталған. 
Күл мен шламды жуып тастау мен гидротиеу үшiн қажеттi су мөлшерi 
олардың массасынан шамамен 10 есе артық болады.  

ГКШ айналмалы жүйелерiнде күлдiң ерiгiштiгi жоғары компоненттерiн 
ерiтедi. Екiбастұз кен орны көмiрiнiң күлiнде iс жүзiнде оңай еритiн заттар 
болмайды, сондықтан ГКШ суларының минералдануы төмен болады. Бiрақ 
бұл күлде фторидтер (50 — 70 мгкг дейiн), ванадий және мышьяк (0,5-1,0 мг

кг шамасында), сынап, бериллий, германий және басқа химиялық элементтер 
болады.  

Газ тазартқыштар (скрубберлер) қабырғасында және суғарғыш жүйенiң 
соплоларында аз еритiн тұздардың шөгуiн болдырмас үшiн ГКШ жүйесiн 
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үрлейдi. Бұл суда улы зат болғандықтан, оны залалсыздандырады, тек содан 
соң ғана оны не су қойнауына жiбередi (тастайды), не ЖЭС жүйесiнде 
пайдаланылады. Қазiргi уақыттарда ГКШ тастанды суларын залалсыздандыру 
әдiстерi мен технологиясы зерттелуде. 

  
34 нұсқа    

 
Стансаның жылытқыш сулары 

 
Шығырмада пайдаланылған 1 кг буды конденсацияландыру үшiн жыл 

мезгiлiне байланысты  50- 60 л су шығындалады. Қуаттылығы 4000 МВт 
ЖЭС-ға, төменгi және жоғарғы қысымдағы жылытқыштарды жылытуға және 
газ тазартқыш жұмысына қажеттi болатын буды қоса есептеген жағдайда 
пайдаланылған буды шығырма шықтанғышына 500000 т сағ. суытқыш су 

берiлуi керек. Бұл судың температурасы  8-10  С жоғарылайды, ал ол табиғи 
су қорларының экологиялық жағдайына нұқсан келтiредi. Су қорларында 
температура көтерiлсе, көк-жасыл балдырлар қаптайды, судағы оттегi едәуiр 
азайып, жоғарғы температураны көтере алмайтын су мекендеушiлерi 
қырылып қалады.  

ЖЭС-тың жылы сулары, су қорларына тасталған кезде градирняларда 
немесе арнаулы араластырғыш қондырғыларда шашырауына байланысты, 
суыйды. Ал мұның өзi, жылу судың көп массасына тарағандықтан, 

жылытқыш әсердi төмендетедi. ЖЭС-тың жылы суларын градирняларды 
пайдаланылады. Шықтандырғыштан қыздырылған суытқыш су арнаулы 
қондырғымен  жабдықталған градирняның шашыратқыш қондырғысына 
жiберiледi. Ыстық судың берiлетiн ағындары градирняға төменнен берiлетiн 
судың ауа ағынымен жанасады (соқтығысады). Суытылған су резервуарда 
жинақталып, циркуляциялаушы сорғы  көмегiмен қайтадан шықтандырғышқа 
жiберiледi. Құбыр арқылы өрлеу жұмысы орындалады, яғни ластанған судың 
бiраз бөлiгi суыту жүйесiнен шығарылады.  

Қуаттылығы 4000 МВт ЖЭС үшiн градирнялары бар тұйықталған 
суытқыш жүйелерiндегi шығындр жобамен 9500 - 13000 тсағ. болады.  

Бұл шығындар жүйенi үрлеуге жұмсалатын 2500 - 5000 тсағ. 
шығындардан (суытуға кететiн жалпы шығынның 0,5-1 ) шамамен 250 тсағ. 
шығындардан (0,05 маңайында) желмен әкетiлетін шығындардан, жыл 
мезгiлiне байланысты 6500-8000 тсағ. болатын булану шығындарынан 
құралады. Су шығындарын жүйеге қосымша су беру арқылы толтыруға тура 
келедi. 

Көптеген ЖЭС-та суыту жүйесiнiң үрлегiш сулары жартылай 
пайдаланылады. Оларды реагенттер шығынның өсуiне қарамастан химиялық 
су тазалағыштарға жiбередi. Бұл жағдайда тасталатын судың жылуын 
пайдаланып қалуға болады, себебi ол су конденсаторлардан соң тiкелей 
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алынады. Одан басқа, бұл суларды табиғи су қорларына осылайша жiбермеуге 
болады. 

 

35 нұсқа 
 

Ағын суларды өңдеу 
 
Жылу электр стансаларын пайдалану кезiнде өндiрiстiң алуан түрлi 

қалдықтары – газ тәрiздес, затты және сұйық – пайда болады. Газ тәрiздес 
қалдықтар – құрамына күкiрт оксидтерi, азот оксидтерi, бос азот, көмiр 
қышқыл газы, су булары, ұшқыш фторидтер  (мысалы,  SiF) және басқа газдар 
кiрiп, шығып кететiн ошақ газдары. Қатты қалдықтар – күл мен тозаң. Сұйық 
қалдықтар әртүрлi. Оларға шығырма шықтандырғышынан кейiнгi, ауа май 

суытқыштарынан кейiнгi суытқыш сулар, химиялық тазалағыш 
қондырғысынан шығатын, пайдаланып болған ерiтiндiлер, жабдықтарды 
химиялық жуу үрдісін (процесiн) өткiзгеннен кейiнгi және оларды 
консервациялағаннан кейiнгi ерiтiндiлер, гидрокүлшығарғыш жүйеден 
тасталатын артық мөлшердегi сулар, бөлменi сулап жинаудан қалған ағындар, 
электр станцияларының өндiрiс алаңдарында жиналатын нөсер сулары, бу 
қазандары мен буландырғыштардағы  әрлегiш сулар және басқалар жатады.  

Мысал ретiнде Екiбастұз кен орынының көмiрiн пайдаланып, 4000 МВт 

қуатпен жұмыс iстейтiн ЖЭС-та пайда болатын қалдықтардың мөлшерiн 
қарастырайық.  

Бiр сағат iшiнде 2600 т көмiр жаққанда 3000 т шамасында көмiр қышқыл 
газы, бiрнеше жүздеген тонна көмртегi оксидi, бiрнеше жүздеген тонна су 
булары, ондаған тонна азот оксидтерi, 3 - 4 фторқосылыстары (басым 
көпшiлiгi түрiнде) мышьяк пен ваннадийдiң аздаған мөлшерi түзiледi. Одан 
басқа түтiн газдарында ауаның  артық мөлшерi азайтылған (ауасы  аз) көмiрдi 
жаққанда, канцерогендi көмiрсутектерi болады. 

                           
36  нұсқа 
 

Суды сүзу 
 
Суды iрi дисперсиялық қоспаларынан тазартылуы (бөлiнуі) оны 

механикалық сүзгi арқылы сүзумен аяқталады, себебi, тiптi өте жақсы 
қалыпқа келтiрiлген режиммен жұмыс iстейтiн түссiздендiргiш арқылы да 

концентрациясы 10 мгл-нан аз қатты фазалы су ала алмайсың. Судың қуыс 
(ұсақ тесiктi) ортадан өткен кезiнде iрi дисперсиялық қоспалардан құтылуы 
сүзу (фильтрлеу) деп аталады. Сүзiлетiн бөлшектер өлшемдерiнiң сүзгi 
материалының тесiктерiнiң эффектi диаметрiне қатынасына қарай 
бөлшектердi ұстап қалу (сүзу) қабатының бүкiл көлемiнде (адгезиялық сүзу) 
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жүредi, немесе оның бетiнде де жүре алады (қабыршақты сүзу). Егер қабат 
тесiктерiнiң диаметрiнен үлкен болса, онда бөлшектер су ағыны күшiмен 
қабат iшiне кiрiп, сонда қалып қояды. Ал, егер керiсiнше болса, онда 
бөлшектер єабат бетiнде қабыршақ (пленка) болып жинала бастайды. ЖЭС-
тарында су дайындау сұлбаларында көбінесе  адгезиялық сүзу, ал 
конденсатты тазалау сұлбаларында – қабыршақты сүзу қолданылады.  

Сүзгi материлының бетiнде сүзiлетiн бөлшектердi ұстап қалу адгезия 
нәтижесiнде де, сүзілетiн қабат саңылауларының арасында механикалық ұстап 
қалу нәтижесiнде де орындалады. Бөлшектердiң адгезиясы негiзiнен 
молекулалық тартылыс күштерi әсерiнен туады  

(Ван-дер-Ваальс күштерi). Жабысатын бөлшектер қабаттағы саңылаулар 
арасындағы қуыстары толтырады, бұл жағдайда су жүретiн қима азаяды да, 
қабаттың гидравликалық кедергiсi жоғарлайды. Суды үздiксiз пайдаланғанда 
бұл қысымның өзгеруiн көбейтедi және қуыстағы су жылдамдығын 

арттырады, ал ол жағдай ұсталып қалған бөлшектердi ысырып (жуып-шайып) 
әкетiп отырады. Бөлшектердi ұстап қалу және ысырып алып кету процестерi 
бiр уақытта болғандықтан, бiраз уақыттан соң бұлардың арасында тепе-теңдiк 
пайда болады. Алдымен бұл теңдiк су ағатын жолмен қабаттың алғашқы 
бөлiктерiнде туады. Бұл бөлiктер бiраздан соң қоспаларды өздерiне 
сiңдiрмейдi, яғни қанығады. Бiртiндеп қанығу шегi қабаттың iшiне кіредi. 
Сүзгiнiң алғашқы су жiберу уақыттан бастап қоспалардың одан кіріп кету 
уақытына (моментiне) дейiнгi жұмыс iстеу уақытын сүзгiнің қорғаныс 

қимылының уақыты деп атайды. Осы уақыт аралығында ұсталып (сүзiлiп) 
қалатын қоспалардың шамасының сүзгiш қабаттың көлемiне қатынасы сүзгi 
қабатының жұмыстық сыйымдылығы деп атайды. Сүзгi жуылып, тазалану 
үшiн тек судың мөлдiрлiк сапасына қарай тоқтатылады немесе қысымның (су 
күшi) шетi жетiп, әбден жоқ болған кезде тоқтатылады. 

 
37 нұсқа                        
 

Табиғи сулардың сапасы 
 
Су – сутегiнiң тотығы. Қалыпты атмосфералық қысымда қайнау және 

балқу температуралары сәйкесiнше 100 С және 0 С. Судың кризистiк 
температурасы 374,12 С тең. 

Кризистiк температура деп осыдан жоғары температураның барлығында 
бу ешқандай қысым арқылы суға айналмайтынын айтамыз. Осы 
температураға сәйкес келетiн қысым мен меншiктi көлем де кризистiк деп 

аталады. Олар 22,115 МПа және 0,003147 м кг тең. 
Су өте жақсы ерiткiш. Нақты пайдалану жағдайларында мүлде таза су 

мен су буы болмайды. Өйткенi олар әрқашанда органикалық емес және 
органикалық түрдегi әртүрлi заттардың ерiтiндiлерi болып табылады. 
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Көптеген заттардың молекулалары ерiгенде, су молекулаларында 
катиондар мен аниондарда диссосацияланады. Мұндай заттың судағы 
ерiтiндiсi электр тогын өткiзе алатын болғандықтан, электролит деп аталады. 
Толық диссосацияға көптеген қышқылдар (тұз, азот, хлорлы қышқылдар),  
сiлтiлер (күйдiргiш натр, күйдiргiш калий), бiраз тұздар (хлорлы натрий, 
хлорлы кальций, хлорлы магний, күкiрт қышқылды натрий, азот қышқылды 

натрий ) ұшырайды.  
Табиғи сулардағы қоспалардың әртүрлiлiгi оларды белгiлi бiр қасиетi 

арқылы топтастыруға (классификациялауға) кедергi келтiредi, сондықтан 
қоспалар мен ерiтiндiлердi бiрнеше белгiлерi бойынша топтастырады: 
дисперсиялану дәрежесi бойынша, химиялық құрамы бойынша және басқа 
қасиеттерi бойынша. Дисперсиялану дәрежесi бойынша ерiтiндiлер шын және 
коллоидты, онымен қоса   суспензия болып бөлiнедi 

Бөлменің жылу балансы. Бөлменің ішінде қажетті температураны 

бірқалыпты ұстап тұруға арналған жылыту жүйесінің қуаты бөлменің жылу 
шығынына тең болатындай етіп есептелінеді. Бірақ, кейбір өндірістік, 
кеңселік, қоғамдық және басқа бөлмелерде қосымша жылу көздері болып 
жылыту аспаптарымен қатар жылу шығындығын орнын толтыру процесіне 
қатысуы мүмкін. Ондай жылу көздеріне адамдар, жұмыс істеп тұрған әртүрлі 
механизмдер, технологиясық ақпараттар мен пештер, бөлмеге еңгізілген 
қыздырылған материал массалары т.б. жатады. 

Бөлменің жылу шығыны мына түрлерден тұрады: қабырға, еден, төбе, 

есіктер арқылы сыртқа тарайтын жылу мөлшерлері. Бұдан бөлек кейбір 
өндірістік бөлмелердің қосымша жылу шығындары болуы мүмкін, мысалы, 
бөлме арқылы тасылатын суық материалдарды жылыту, бөлмеге енетін суық 
транспортты жылыту т.б. 

Егер бөлмедегі жылу көздерінің жалпы қуаты жылу шығынан асып 
кетсе, онда бөлмеге тек жұмыс тоқтап қалған іске қосылатын кезекші жылу 
жүйесі орнатылады. Ол бөлмедегі температураны суық күндері +50 С-тан 
төмен түсірмеүге ғана есептеледі. 

 
38 нұсқа 
 

Электрлі жылыту 
 
Жылытудың бұл түрін ерекше жағдайларда – су электр стансасы (СЭС) 

немесе атом электр стансасына (АЭС) алынатын бағасы арзан электр 
энергиясы болғанда және отынды басқа аудандардан тасып әкелу қымбат 

болған, сонымен бірге жылу көздері мен жылу көздері мен жылу жүйесінен 
қашықта тұрған шағын ғимараттарды жылытуға аспаптары қолданылады. Бұл 
ғимараттарға су және канализация қалдықтарын айдайтын жеке тұрған насос 
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стансасы, қарауыл постылары және қаладан тыс жерде салынған жеке 
нысандар жатады. 

Электрлі жылытуда құрылымдары әртүрлі жылыту аспаптары 
қолданылады, сонымен бірге өндірістік электрлі калорифер мен электрлі 
радиаторлар да кеңінен тараған. Олар бір жерде тұрақты орнатылған 
(стационарлы) немесе көшпелі болуы мүмкін. 

Күн энергиясымен жылыту. Дүниежүзілік практикада соңғы кездері күн 
энергиясымен үйлерді жылыту кеңінен қолданылып келеді. Бұл әдістің ең 
негізгі элементі ретінде (жылу көзі) суды қыздыратын күн коллекторын атауға 
болады. Күн сәулесінің басым бөлігі коллекторға түсіп, «қара» жазықтықпен 
(пластинамен) сіңіріледі де, онымен тығыз түйіскен құбырлардың ішіндегі 
суға жылу беріледі. «Қара» жазықтықтың үстіңгі беті мөлдір жапқышпен 
қымталып, «қара» жазықтықтан кері қарай бағытталатын конвекциялы және 
пластинаның сәулесі жылу шығындарын азайтады. Бұл үшін шыныдан 

жасаған жапқыштың  тиімділігі өте үлкен болады, ол өзіне қарай пластинадан 
бағытталған жылу сәулесін сіңіреді немесе шағылдырып Күннен алынған 
жылу энергиясын шығындаудан сақтайды. 

Жылыту жүйесінің қалған жағы бұрынғы келтірілген нобайлардан 
айнымайды. Біздің елімізде Күн энергиясымен жылыту жүйесі ауа райы мен 
жылдың мезгіліне қатысты болмайтын негізгі жүйеге қосымша ретінде 
қолданылады. Аталған жылу жүйесін есептеу әдістері арнайы әдебиеттерде 
келтірілген. 

 
39 нұсқа 
      

Жылумен жабдықтаудың түрі 
 
Жылумен жабдықтаудың негізгі екі түрі бар: өндірістік жылумен 

жабдықтау және коммуналды тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға жылу 
беру. Жылу көзінен тұтынушығы жылу энергиясын беру үшін әртүрлі 

жылутасығыштар қолданылады. 
Өндірістік кәсіпорындарында (металлургиялық пештер, қазан ошақтары 

т.б.) әртүрлі материалдар мен өнімдерді 600-2000°С аралығында қыздыру 
мақсатында түтін газдары қолданылады. Олардың ерекшелігі – артық 
қысымсыз өте үлкен температурасы болады. Кемшілігіне мыналар жатады - 
қыздырылатын материалға жылу берудің өте төмен жылуалмасу 
коэффициенті, газдың бірлік көлеміндегі жылу мөлшерінің аздығы және өте аз 
қашықтықтың өзіне тасымалдаудың қиындығы (себебі ошақта қысым 

құламасы өте төмен). 
Төмен температуралы процестерде, әдетте су және су буы қолданылады. 

Бұл жылутасығыштардың жылуалмасу коэффициенттері өте жоғары деңгейде 
болады, арзан, әрі аз шығынмен өте үлкен қашықтыққа тасымалдауға болады.  
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Жылумен жабдықтау жүйесінің үнемді жұмыс істеуі үшін бұдан пайда болған 
конденсатты жинап алып, жылу көзіне қайтару керек. Бірақ бұл конденсаттың 
тазалығын қамтамасыз ету өте қиын. Мысалы, мұнай өлшемдері мен бояу 
ертінділерін қыздыру аппараттарынан шыққан конденсат кері 
қайтарылмайды, себебі аталған өнімдер жиі-жиі конденсатпен араласып кетіп 
оның сапасьш күрт төмендетеді де, бу қазанын қайта қоректеуге жарамайды.  

Өндірістік технологиялық процестер үшін негізінен шамалы 
қыздырылған қысымы 0,5-1,5 МПа-ға тең су буы, ал өндіріс ғимаратын және 
желдетуге қажетті ауаны қыздыруға ыстық су пайдаланылады. Бу жылу 
электр орталығындағы (ЖЭО) турбиналардан бұрылып алынып немссе 
тікелей ДКВР типті бу қазанынан, ал кейде қазан-утилизаторлардан алынады. 
Осылайша орталықтандырылған жылумен жабдықтау іске асырылады. 

Коммуналдық тұтыну жылуды әкімшілік, қоғамдық және тұрғын 
үйлерді желдету мақсатында және тұрмыстық қажеттерді (ыстық  сумен 

жабдықтау) өтеуден түрады. Коммуналдық жылумен жабдықтау да бір 
орталықтан қамтамасыз етіледі. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау 
жүйесі еліміздегі барлық жылу тұтынудың үштен бірін құрайды. 

Еліміздегі жылыту жүйесінде негізінен тұтынушыға жылуды 
қыздырылған сумен береді, демек аталған жүйе сумен жүмыс  істейді. Жылу 
тасығыш ретінде суды қолдану жүйедегі жылу беруді реттеуге, аса үлкен 
қашықтыққа жылуды тасуға жоне ЖЭО-да қыздырғыш будың конденсатын 
сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұл әдістің бумен салыстырғанда үлкен 

артықшылығы бар. Жылыту жүйесінде суды қолдану сонымен бірге, қыздыру 
беттерінің температурасын аса жоғарылатпай, оларды пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздікті арттырады және жұмыс істеу кезіндегі шуды болдырмайды. 

 
40 нұсқа 
 

Кондиционердің негізгі процестері мен элементтері 
 

ТМД елдерінде ауа өнімділігі 10 нан 250 мың м3/сағ. дейін секциялы 
кондиционерлер шығарады: Кд – 10, Кд – 20, Кт – 30, Кт – 40... Кт – 250 
маркалы кондиционерлер бөлек секциялардан бір агрегатқа жинақталады. 
Типтік секцияларды қолданып, ауаны әртурлі өндеу түрлерін алуға болады: 
салқандату, кептіру, ылғалдауды – сұйықтандыру камерасы мен беттік ауа 
салқындатқышта, ауаны қыздыру – ауа қыздырғышта; шаң-тозаңнан тазалау – 
сүзгілерде жүргізіледі. 

Ауаны жылыту (суыту) және ылғалдандыру сұйықтандыру камерасында 

форсункалардан бүркілетін салқын немесе ыстық сумен жүргізіледі, сонымен 
бірге берілген режим судың  температурасын реттеу арқылы жасалынады. 
Егер судың температурасы ауаның шық түсу температурасымен тең болса, 
онда оның ылғал қоры өзгермей суытылады. Ал судың температурасы ауаның 
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шық түсу температурасынан үлкен болса, онда ауаның ылғалқоры бүркілген 
судың есебінен артады (ауаны ылғалдандырады). Ауаны ылғалдандыру оның 
температурасын төмендетуге мүмкіндік береді (бүркілген судың булануына 
ауадан алынатын бутүзілу жылуылу жұмсалынады). Бұл әдіс тоқыма, 
полиграфия, химия және өндірістің басқа салаларының кондициялау 
жүйесінде кеңінен қолданылады. 

Кондицияланатын ауа сонымен бірге беттік ауа салқындатқыштарды 
суытылады. Олар ішінде хладон жүретін (суық су, ертінді немесе хладон) 
қырлы түтіктерден жасалынады да, түтіктер сыртынан суытылатын ауамен 
айнала ағылады. 

Ауаны қыздыру беттік ауа қыздырғыштарда іске асырылады. Олар да 
ішінде жылутасығыш - бу немесе ыстық су айдалатын қырланған түтіктерден 
тұрады. Егер санитарлық нормалар бойынша бөлмеден сыртқа шығарылатын 
ауаның бір бөлігін кондиционерде қайта өндеп бөлмеге қайтаруға болатын 

болса, онда едәуір мөлшерде жылуды немесе суықтықты үнемдеуге болады. 
Бұл қайтарылтын ауаның бөлігі тұрақты немесе сыртқы ауаның парамерлеріне 
байланысты айнымалы болуы мүмкін. 

 
41нұсқа 
  

Тозаң дайындау жүйелері 
 

Ұсатылған қатты отынды дайындау жұмыстарына оны кептіру, ұнтақтау 
және отын тозаңын жанарғыға тасымалдап жеткізу жатады. Бұл жұмыстар 
арнайы тозаң дайындау жүйелерінде жасалынады. Отынды ұнтақтау оның 
реакциялау бетінің ауданын күрт көбейтіп, жану құбылысын жақсартуға 
көмектеседі. Мысалы, диаметрі 20 мм көмір кесетін өлшемі 40 мкм 
бөлшектерге бөлгенде алынған ұнтақтардың жалпы бетінің ауданынан 500 есе 
үлкен болады.  

Тозаң дайындаудың ең қарапайым нобайы есебінде тозаңды тікелей 

ошаққа үрлейтін түрін атауға болады. Дымқыл көмір шанағынан ұсатылған 
көмір қоректегішпен (питатель) диірменге ұнтақтауға беріледі. Және де бұл 
жерге ыстық ауаның бір бөлігі үрленеді (бірінші ауа). Кептіріліп, ұнтақталып 
және ірілеу бөлшектері еленіп алынған дайын тозаң 80-100°С-та ауамен 
тасымалданып, жанарғыларға беріледі. Тасымалдау құбырларындағы тозаң 
мен ауаның қоспасынан кейде аэротозаң деп те атайды. Ыстық ауаның келесі 
бөлігі (екінші ауа) жанарғыға тікелей беріледі. Бірінші ауаның үлесі (15-40%) 
отынның ұшпа заттарының мөлшеріне және оның ылғалдылығына 

байланысты болады. 
Ошаққа тозаңды тікелей үрлейтін тозаң жүйелі қазандықтың өнімділігін 

реттеу қоректегіштің көмегімен іске асырылады – ол диірменге берілетін 
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көмір мөлшерін өзгертеді. Қазандықтың бу өніиділігін номиналды мәнінен 
60%-дан төмен түсіру кейбір диірмендерді тоқтату арқылы жасалынады. 

Тікелей үрлейтін тозаң дайындау жүйесінде  бағалы диірмен деп 
аталатын диірмен түрі кеңінен қолданылады. Ол ротор және ішкі жағы 
брондалған корпустан тұрады. Диірменнің роторы ұрғыш бағалармен 
жабдықталған. Ұрғыштар - әрқайсысының массасы 8 кг болатын көмірді 

ұнтақтайтын негізгі элемент болып табылады. Ротордың айналу жиілігі 
1000айн./мин. 

 
42  нұсқа 
 

Тарту және үрлеу құрылғылары 
 
Отынның тұрақты жануы үшін ошаққа үздіксіз ауа беріліп және жану 

өнімдерінің үздіксіз шығарылып тұруын қамтамасыз ету керек. Ошаққа ауа 
ортадан тепкіш желдеткіштермен беріледі. 

Түтін газдарын қазандықтан шығару түтін құбырының табиғи тарту 
күшімен немесе арнайы орнатылған түтін сорғыш құрылғымен жүргізіледі. 
Түтін құбырының табиғи тарту күші ондағы газдың тығыздығы (меншікті 
салмағы) одан салқындау болатын атмосфералық ауаның тығыздығынан кем 
болуынан пайда болады.  Алайда қазіргі кезде шығу газдарының жолының 
қысымы 3 кПа-дан кем болмайтындықтан, түтін құбырының табиғи тарту 

күші жетпейді. Бұл жағдайда жасанды тарту күшін жасау мақсатында түтін 
сорғыш қолданылады. Оның қалақтары күлдің бөлшектерінің әсерінен тозып 
кетпес үшін берік металдан жасалынып, қалыңдығы үлкейтіледі және түтін 
сорғыш газдардың жоғары температурасында жұмыс істеуге бейімделінеді. 
Ол үшін түтін сорғыш салқындатылатын ұстағыштармен (подшипник), ал 
кейде салқындатылатын білікпен жабдықталады. 

Тарту және үрлеу машиналары өнімділігі  бойынша  5%-дық артық 
өнімділікпен және тегеуріні бойынша 10%-дық артық тегеурінмен таңдап 

алынады. Үрлегіш желдеткіштің өнімділігі  ошақтағы ауаның мольдік 
коэффициентін және әртүрлі сору немесе ағып кетуді  есептеп алғандағы 
жануға қажетті ауаның  мөлшерімен анықталады. Түтін сорғыштың өнімділігі 
сорылған ауаны есепке алғандағы жану өнімдерінің  мөлшерімен анықталады. 
Ауа жолының максималды кедергісі ауажүргіш, ауақыздырғыш және 
жанарғылардың  кедергілерінен жинақталады. Түтін жолының кедергісі 
қазандықтың  барлық телімдерінің кедергілерін біріктіреді – оған ошақтың 
басқы жағынан бастап түтін құбыры толығымен енеді. 

Тарту және үрлеу құрылғыларындағы электрлі қозғағыштардың қуаты 
өнімділік және тегеурін артықшылығын есепке алып анықталынады. 
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Қоршаған ортаны ластауды азайту және түтін сорғыштың бөлшектерін 
күлмен тоздырмау үшін түтін газдарының жолына күл ұстағыштар 
орнатылады. 

 
43 нұсқа 

 

Қазандық қондырғының жұмысын автоматтандыру және қорғаныс 
құрылғылары 

 
Қазандықтың жұмыс істеу тәртібінің бұзылуы тек қана тұтынушыға 

беретін су немесе будың  өлшемдерін өзгертіп және жұмыс тиімділігін 
төмендетіп қоймай, сонымен бірге жабдықтарды істеп шағарып және де 
қызмет істейтін адамдардың өміріне қауіп төндіретін апатқа әкеліп соғуы 
мүмкін. 

Мысалы, ошақтағы отын мөлшерінің аздығына байланысты аз ғана 
уақыт ішінде отынның берілмеуі жалынның сөнуіне әкеп соғады. Отынның 
ары қарай қайта берілуі сөніп қалған ошақта отын мен ауаның қоспасының 
көп көлемде жиналып қалып, қайта тұтанған кезде жарылысқа жол берілуі 
мүмкін.  

Қазандағы барлық құбылысқа әсер ету оған берілетін отын мөлшерін, 
ауаны және қорек суын реттеу және ошақтағы вакуумды қамтамасыз ету 
арқылы орындалады. Аталған жұмыстарды  қолмен жасау қажетті  нысанғы өз 

уақытында әсер етуді кешіктіреді және ұдайы аса зор ынтамен көңіл бөлуді 
қажет етеді. 

Қазандық жұмысын автоматты реттеу қауіпсіздікті, жұмыс сенімділігі 
мен тиімділігін арттырады және қызметкерлердің санын кемітіп, жұмыс 
жағдайын жақсартады. 

Мәселен, барабанды қазандардың жұмысын реттеу ондағы судың 
деңгейін бірқалыпты ұстау, жану құбылысының тиімді өту, қыздырылғын 
будың есепті температурасы, ошақтағы вакуум, қазандық  суының тұз қоры, 

диірменді отынмен толтыру жүйелері арқылы іске асырылады.  
Мысал ретіндегі қазан барабанындағы су деңгейін реттеудің жұмыс 

тәтібін қарастырайық. Реттегіш қазаннан босатылатын бу және суын үздіксіз 
өлшеу арқылы  олардың теңгерулігін қаматамасыз етеді . Қазанның жұмыс 
тәртібіндегі өзгеруге байланысты бу мен қорек суының арасындағы 
мөлшерлік айырмашылық қорек суын беретін реттеуіш қақпақшаға әсер 
ететін импульс ретінде пайдаланылады. Дегенмен осы операцияларды 
орындау барысындағы  құтылмас қателердің салдарынан  барабандағы су 

деңгейін міндетті түрде дұрыстау қолданылады. 
Механизмдерді іске қосу немесе тоқтату операцияларын тізбекті 

орындау үшін оларды тұйықтау қолданылады. Егер, жұмыс істеп тұрған 
жалғыз түтінсорғыш апат болып тоқтап қалса, онда тұйықтау құрылғысы 
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үрлегіш желдеткіш мен ошаққа  отын беру өздігінен тоқтатылады. Ал, егер 
түтінсорғыш іске қосылмаса, онда тұйықтау жүйесі желдеткішті іске қосуға 
мүмкіндік бермейді. 

 
44 нұсқа 
 

Қазандық қондырғының технологиялық нобайы 
 

Көмір қоймасынан алынған отын таспалы конвейермен көмір шанағына 
беріледі. Одан шыққан отын көмір майдалайтын диірмені бар тозаң дайындау 
жүйесіне түседі. Тозаңдалған көмір арнайы желдеткіштің көмегімен құбыр 
арқылы ауа ағынымен қазан ошағының жанарғыларына тасылады. 
Жанарғыларға сондай-ақ үрлегіш желдеткішпен ауа қыздырғыш арқылы 
екінші ауа беріледі. Қазаның қорек суының деаэрациялы қондырғысы бар 

қорек багінен  қорек насосының көмегімен алынып, қазанның барабанына 
беріледі. Барабанға берілер алдында ол су экономайзерінде қыздырылады. 
Судың булануы экрандық құбырлар жүйесінде жүргізіледі. Барабаннан 
шыққан құрғақ қаныққан бу буқыздырғышқа келіп түсіп, одан әрі 
тұтынушыға жіберіледі. 

Жанарғылармен қазанның ошақ камерасына берілетін отын мен ауаның 
қоспасы жанып, жоғары температуралы жалын түзеді (1500°С шамасында). 
Жалын ошақтың ішкі жағына орналасқан экрандық құбырларға жылуды 

сәулелену арқылы береді. Экрандарға жалуының негізгі бөлігі берген ошақ 
газдары 1000°С-та экранның жоғары жақ бөлігінде орналасқан әдіш (фестон) 
деп аталатын беттер арқылы өтіп, ары қарай бу қыздырғышты ағып өтеді. 
Содан соң жану өнімдері ауа қыздырғыш арқылы өтіп шамамен 130-150°С-та 
қазандықтан шығады.  

Шығу газдары күл ұстағыш қондырғысында күлден тазартылып түтін 
сорғыштың көмегімен түтін құбыры арқылы атмосфераға шығарылады. Түтін 
газдарынан ұсталынған күл және ошақтың төменгі жағындағы құныға құлап 

түскен шлак бөліктері су ағынымен арналарға түсіп багерлі сорғылардың  
көмегімен арнайы үйінділерге айдалынады. 

 
45 нұсқа 
 

Табиғи айнымалы барабанды қазандар 
 

ТГМ-84Б маркалы газ мазутты қазан құрылымының өлшемдері басқа ірі 

қазандардың түрлеріне қарағанда аса үлкен емес (барабанның білігіне дейінгі 
биіктік небәрі 28,7 м). Қазанның ошағы жылу сәулесін екі жағынан да 
қабылдайтын (екі сәулелі) экранмен екі симметриялы камераларға бөлінген. 
Бу қыздырғыштың бірінші сатысы фронтты қабырғаның биіктігін тұтас алып 
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жатқан фронтты қабырғаның биіктігін тұтас алып жатқан фронтты экраннан 
тұрады. Ошақтың төбесі де тұтас құбырлармен қапталып, төбелік экранды 
құрайды. Бұл – бу қыздырғыштың екінші бөлігі болып табылады. Оның 
үшінші сатысына тік орналасқан бір-бірінен алшақ қойылған «шымылдық» 
деп аталатын бөлігі жатады. Қалған ақырғы сатысы – конвективті газжүргіште 
орналасқан құбырлардың көлденең орналасқан пакеті. Нәтижесінде бу 

қыздырғышта  60% - ға дейінгі жылу мөлшері сәулелену арқылы, ал қалғаны – 
конвективті түрде беріледі. 

Бүйірдегі экранның құбырларының төменгі жағы ошақтың ортасына 
қарай көлбеуленіп келеді. Осы құбырлардағы бусулы қоспаның қабатқа 
бөліну салдарынан болатын жоғары қызудан қорғау үшін ошақ жақ бөлігінен 
қалаумен (обмуровка) қорғалады.  

Конвективті бу қыздырғыштың ирек құбырын бекіту оңды шешілген. 
Ирек құбыр пакеттері тіреу арқалығы болып табылатын болат камераларға 

сүйенеді. Ал камералар қазанға келіп түсетін қорек суымен суытылып 
отырады. 

Барлық буландырғыштың экрандық жүйесі және бу қыздырғыштың 
құбырлары жоғары температурада төмен қарай еркін созыла алады. 

Конвективті шахтадағы құбырлардың сыртындағы мазут жаққандағы 
шөгіндіні тазалу үшін батырамен тазалау жүйесі қолданылады. 
Пневмотасымалдау құрылғысы арқылы жоғары көтерілетін бытыралар төмен 
қарай конвективті шахтаға тасталынып құлаған кезде құбырға жабысқан күйе 

мен әртүрлі жабысқақ шөгінділерді ұрып түсіреді де түтін газдарымен алып 
кетіледі. 

Барабандар қазанның білігі бойымен орналасып, олардың арасында 
қайнатушы құбырлардың дәлізді шоғыры орнатылған. Ошақ газдарының 
қозғалуы горизонталь бағытта – құбырларды көлденең және бұрылымдармен 
ағады. Газдарды бұру бөгеттер қою арқылы жүзеге асырылады және біріншісі 
шамотты кірпіштен жасалынса – келесісі шойыннан құйылады. Бүйірдегі 
экранның құбырлары үстіңгі жағы жоғарғы барабанға, ал төменгі жағы 

коллекторға бекітілген. Алдыңғы жақтағы қабырғаның ішіне орналасқан 
төмен түсу құбырлары жоғарғы барабанға көмекші тіреу болып табылады. 
Егер қазанда бу қыздырғыш болса, онда ол қайнағыш құбыр шоғырларының 
бір бөлігінің орнына орналасады. Бу қыздырғышқа бу тікелей барабаннан 
келіп түседі де, ошақтың үстінде орналасқан коллектордан шығады.  

Қазаннан шығатын газдардың температурасы 400°С-қа дейін жетуі 
мүмкін. Сондықтан қазаннан соң көбінесе су экономайзерін немесе ауа 
қыздырғышты орнатады. Бұл шара қазанның ПӘК-ін 90,5%-ке дейін көтеруге 

мүмкіндік береді. 
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46 нұсқа 
 

Су қыздырғыш қазандар 
 
Су қыздырғыш қазандар суды жылу жүйесі үшін ысытып және оны 

тұрмыстық қажеттерге қолдану үшін қызмет етеді. Әдетте, жылу жүйесіндегі 

суды 70-104° С-дан 150-170° С-ға дейін қыздырады. Соңғы кездері суды 180-
220° С-ға дейін қыздыру көзделіп жүр. Себебі, суды жоғары деңгейде 
қыздыру арқылы тұтынушыға көп мөлшерде жылу беруге болады. Қазандар, 
әдетте судың тұрақты мөлшерінде жұмыс істейді, ал берілетін жылу мөлшері 
судың температурасын реттеу арқылы өзгертіледі. 

Шығу газдарындағы су буының сұйылып қыздыру беттерін 
тотықтырмау үшін қыздырылатын судың қазанға кіру жағындағы 
температурасы жану өнімдерінің шық нүктесінен жоғары болу керек. Сонда 

қыздыру беттерінің де температурасы шық нүктесінен жоғары болады. 
Сондықтан қазан табиғи газбен жұмыс істегенде судың кіру температурасы 
60° С-дан, ал мазупен жұмыс істегенде 70° С-дан кем болмауы керек, ал жылу 
жүйесіндегі су кейде 60° С-дан төмен салқындатылатындықтан, қазанға кіре 
берісінде оны қыздырылған (қазанның өзінде) сумен араластырып, 
температурасын көтереді. 

Мазутпен жұмыс істегендегі оның жылу өнімділігі 41 МВт-қа (немесе 
35 Гкал/сағ.) тең және пайдалануда жақсы жағынан танылған. Қазан П әрпі 

тәрізді (П-тәрізді) жинақталған және үш-үштен бүйір қабырғаларына 
орналасқан алты газмазутты жанарғылармен жабдықталған. Форсункалары 
мазутты ошаққа механикалық әдіспен бүркеді. Ошақ камерасы диаметрі 60 мм 
құбырлармен толығымен экрандалған. Конвективті жылу беті диаметрі 28 мм 
көлбеу орналасқан құбырлардан жасалынған. Конвективті шахта да 
құбырлармен экрандалған. 

 
47 нұсқа 

 
Қалдықтарды пайдаланатын қазандар 

 
Әртүрлі технологиялық қондырғылар пештерден шығатын ыстық 

газдардың жылуын пайдалану үшін қалдықтарды пайдаланатын қазан немесе 
қазан-утилизатор деп аталатын қазанның түрі қолданылады. Қалдық 
газдардың температурасы жоғары болса (900° С-дан жоғары), бұл қазандар 
сәулелі қыздыру беттерімен жабдықталып, кәдімгі бу қазаны сияқты 

жинақталады, ошақтың орнына астынан газ келетін сәулелі камера 
орнатылады. Ауа қыздырғыш, егер өндіріске ыстық ауа қажет болмаған 
жағдайда орнатылмайды. Қалдық газдар сәулелі камерада кәдімгі 
қазандағыдай салқындатылады. Камераның үлкен көлемі қалың сәулелі қабат 



57 

 

жасауға көмектесіп, газдардың қаралық дәрежесін арттырады. Сондықтан да 
мұнда сәулелі жылуалмасу басым болады. 

Газдардың ирек құбырлары жоқ камерада алдымен суытылуы, ондағы 
кездесетін шлак немесе технологиялық өнімдердің салқын қыздыру беттеріне 
дейін тез арада қатып қалуын көздейді. 

Егер технологиялық қондырғылардан шығатын газда жанғыш 

компоненттер жоқ болса, онда ондай қазанда жанарғылар болмайды. Мұндай 
қазандардың кәдімгі табиғи немесе еріксіз су айналым жүйесі болып, басқа 
қазандарға ұқсас болады. 

Қалдық жылулармен жұмыс істейтін қазандарды жобалаған кезде 
қыздыру газдарында болатын агрессивті заттардың, мысалы күкірт 
газдарының болуын ескеру керек. Ал, егер технологиялық қалдық газдарда 
жанатын құрамдар бар болса, оларды сәулелі камерада алдымен жағып алады. 
Мұндайда сәулелі камера ошақ қызметін атқарады. 

Егер қалдық газдардың температурасы 900° С-дан төмен болса, онда 
утилизаторлы қазандарда конвективті беттер қолданылады. Мұндай 
агрегаттардың сәулелі камерасы болмайды да, түгелімен ирек құбырлардан 
тұрады. 

Қазіргі кезде қара металлургия зауыттарының пештерінің соңынан 
қойылатын КУ маркалы сериялы әмбебапты қазандар шығарылады – КУ-125, 
КУ-100-1, КУ-80-3, КУ-60-2. Мұндағы бірінші сан қазан арқылы 1 сағатта 
өтетін газ мөлшерін білдіреді (қалыпты жағдайда мың м3 есебімен). 

Газдардың кіру жағындағы температурасы 650 - 850° С. Өндірілетін 
будың параметрлері: қысымы 1,8-4,5 МПа және температурасы 365 - 385° С.  

Мысалы, КУ-125 қазанының бу өнімділігі - 27- 41 т/сағ. бұл сериялы 
қазандардың барлығы судың булану беттері арқылы көпеселеп жүруі негізінде 
жұмыс істейді. Су экономайзерінде қыздырылған су барабанға беріліп, одан 
судың айналмасын қамтамасыз ететін сорғымен алынып, булану ирек 
құбырлары арқылы барабанға келіп түскен соң, онда бу судан бөлінеді. Су 
қайтардан айналым сорғысына беріліп, ал тазаланған бу жоғары 

температуралы аймаққа қойылған бу қыздырғышқа беріледі.  
 

48 нұсқа 
 

Конвективті жылуалмасу 
 

Жылуалмасудың екінші түрі – конвекция, ол тек газдар мен сұйықтарда 
болады. Мұнда жылу беру кеңістікте қозғалатын ортаның көмегімен іске 
асырылады. Конвективті жылуалмасу жылуөткізгіштікпен әрқашан 
байланысты болып келеді. Конвекция мен  жылуөткізгіштіктің біріккен 
процесін конвективті жылуалмасу деп атайды. 
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Конвекцияны еріксіз және еркін деп аталатын екі түрге бөледі.  Еріксіз 
конвекцияда  сұйықтың қозғалуы жасанды түрде сорғы немесе 
сығымдағыштың көмегімен іске асырылады. Еркін конвекцияда қозғалу 
процесі сұйықты қыздыру және соған байланысты оның тығыздығының 
өзгеруінен туады. 

1884 жылы  ағылшын ғалымы О. Рейнольдс өзінің тәжірибесінде 

әртүрлі заңдылыққа бағынатын сұйықтың екі түрлі қозғалыс түрлерін 
(тәртіптерін) анықтаған. Қозғалыстың бірінші түрінде сұйықтың барлық 
бөлшектері бір-біріне параллель траекториялармен ағып қабаттары бір- 
бірімен араласпайды. Мұндай қозғалысты ламинарлы қозғалыс деп атайды.  

Ағынның екінші түрін турбулентті деп атайды. Мұнда сұйықтың  
қабаттары үздіксіз араласып ағады.Осыған байланысты ағын бөлшекткрлің 
хаосты қозғалатын массасынан тұрады. 

О. Рейнольде сұйықтың дөңгелек құбыр ішіндегі қозғалу сипаты                   

қатынасымен анықталатынын көрсетті. 
Қозғалыс тәртібі жылу беру процесінің қарқындылығына тікелей әсерін 

тигізеді. Мысалы ламинарлы қозғалыста жылу қабырғаға перпендикуляр 
бағытта тек қана жылуөткізгіштікпен беріледі себебі қабаттар бір- бірімен 
араласпай параллель ағады. 

Берілген жылу мөлшері сұйықтың физикалық қасиетіне каналдың 
геометриялық өлшеміне және оның пішініне қатысты өзгеріп жылдамдыққа 
байланысты болмайды. 

Турбулентті қозғалыста жылу қабырғаға перпендикуляр бағытта 
жылуөткізгіштікпен қатар бөлшектердің араласуы арқылы да беріледі.  

Жылутасығыштар ретінде техникада әртүрлі заттар қолданылады: ауа су 
газдар май мұнай спирт сынап балқытылған металдар және басқалар. Осы 
заттың физикалық қасиеттеріне байланысты жылу беру әртүрлі өтеді.  

Жылуберуге келесі физикалық параметрлер де үлкен әсер етеді: 
жылуөткізгіштік меншікті жылусыйымдылық с тығыздық р температура 
өткізгіштік а және динамикалық тұтқырлық. Бұл параметрлер әр берілген зат 

үшін белгілі мәнге ие болады да негізінен температураға байланысты өзгереді. 
Конвективті жылуалмасуды зерттеуде тұтқырлықтың мәні  аса зор.  
Өзінің физикалық сипатына сай  конвективті жылуалмасу аса күрделі 

құбылыс болып , өте көп  факторларға байланысты болады. 
Жалпы жағдайда жылуалмасу коэффиценті өте көп факторларға, 

мысалы: сұйықтың физикалық параметріне, қозғалу тәртібіне, жылдамдыққа, 
дененің пішіні мен өлшемдеріне қатысты өзгереді. 
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49 нұсқа 
 

Суытқышқондырғының циклдары 
 
Денелердің температтурасын қоршаған ортаның температурасынан 

үнемі төмен ұстап тұратын машиналар суытқыш қондырғылар деп аталады.  

Бөлмелер мен әртүрлі денелерді жасанды түрде суыту халық 
шаруашылығында (құрлысқа, тау-кен жұмыстарында, химия және тамақ 
өндірісінде т.б) кеңінен қолданылады. Тамақ өнімдерін сақтауда суықтықтың 
алатын орны ерекше. Ауаны кондициалау процесі де өндірістік және 
қоғамдық ғимараттарда қолайлы жағдай туғызады. 

 Суытқыш қондырғыларды негізінен екі топқа бөлуге болады. Бірінші 
топқа газды немесе ауалы қондырғылар жатады. Бірақ суытқыштық 
эффектісінің аздығынан және ауқымы үлкен болғандықтан мұндай 

қондырғылар кеңінен таралған жоқ. 
Екінші топқа сығымдағышты бумен жұмыс істейтін қондырғылар 

жатады. Жұмыстық дене (суытқыш агент) ретінде оларда әртүрлі заттардың 
буы қолданылады: аммиактың, көмірқышқылдың, күкірт, фреон т.б. Бұл 
топтағы суытқыштар сенімді жұмыс істеуінің арқасында өндірісте кеңінен 
таралып отыр.  

Жылу қозғағышына қарағанда суытқыш қондырғылары кері немесе 
суытқыш циклы бойынша жұмыс істейді. Оның ең  жетілген түрі болып кері 

Карно циклы аталынады. 
Суытқыш машиналар. Ауаны суыту үшін кондиционерлерге табиғи (су 

мен мұз) және жасанды (суытқыш машиналар) жылу көздері қолданылады. 
Бірақ, жер асты артезиан суының температурасының өзі жоғарылау болады да 
(6-80 С), терең суытуға мүмкіндік болмайды, ал мұз тек өнімділігі шағын 
қондырғыларда қолданылады. Сондықтан, кең  көлемде фреонды 
сығымдағыш қондырғылар, ал абсорбциялы және эжекторлы қондырғылар 
сирек пайдаланылады. Суытқыш машиналарда жұмыстық дене ретінде, әдетте 

фреон немесе аммиак қолданылады.  
 
50 нұсқа 
 

Қазіргі қазан құрылымы 
 
Барабанды бу қазаны ошақ камерасы, газжүргіш, барабан, қыздыру 

беттері, ауақыздырғыш және жалғағыш құбырлар мен 
ауатасымалдағыштардан тұрады. 

Жанатын отын жанарғыларға беріледі. Оларға алдын ала  қазандықтан 
шығатын газдармен ауақыздырғышта қыздырылған ауа беріледі. Ошақ 
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камерасында жанарғылар арқылы берілген отын мен ауаның қоспасы жанып, 
жоғары температуралы жалын пайда болды. 

Бұл құбырларды булану қыздыру беттері немесі экран деп аталады. 
Экрандарға  өзінің қызуының бір бөлігін беріп ошақ газдары 1000с 
температурада артқы  экранның жоғарғы бөлігінен өтіп, қазандықтан 110-150с 
температура шамасында шығып кетеді. 

Бу қазанына келіп түсетін суды қорек суы деп атайды. Ол алдымен су 
экономайзеріне келіп түсіп, шығу газдары арқылы қыздырылып, жанған 
отынның жылуын үнемдейді. Судың булануы экран құбырларында өтеді.  
Булану беттерінде барабанға  жалғанып және төмен түсіргіш құбырлар 
арқылы айналма контурын түзеді. Барабанда бу мен судың артық бөлігі 
қазанның сенімді  жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Барабаннан шыққан  
құрғақ қаныққан бу буқыздырғышқа келіп түсіп, аса қыздырылған бу 
тұтынушыға жөнелтіледі. 

Қазанның барлық қыздыру беттері  ауақыздырғышты қоса есптегенде, 
әдетте құбырлы беттер болып келеді. Тек қана кейбір қуатты бу қазандарының 
ауақыздырғышының беті басқаша  пішінде болуы мүмкін. 

Қазан ошағының төменгі бөлігі трапециялы болып келеді де, ол суық 
құны (воронка) деп аталады. Онда жалыннан бөлініп шыққан күлдің 
жабысқан бөлшектері құлап түсіп, суыған соң арнайы қабылдағыш 
құрылымға түседі. Газ мазутты  қазандарда  суық құны болмайды. 

Су қыздыратын  экономайзер және ауақыздырғыш  орналасқан 

газжүргіш канал  конвективті  бет деп аталады,  себебі  онда жылу  су мен  
ауаға негізінен конвекциямен беріледі. Осы газжүргішке орналастырылған 
әртүрлі  қыздыру беттері  жану өнімдерінің буқыздырғыштан 500-700с-та 
шыққан температурасын 100 с-қа дейін  төмендетуге  мүмкіндік береді, демек 
отынның жылулығын толығымен пайдаланады. 

 
51 нұсқа 
 

Қазіргі қазан құрылымы 
 
Барлық құбырлар жүйесі мен  барабан тіреулер мен  көлденең 

арқалықтардан тұратын қаңқаға сүйенеді. Ошақ пен газжүргіштер  
жылуоқшаулағыш материалдардан қаланып, сыланған. Оның сырты болаттан 
жасалған парақтармен қымталып, іштегі газдың сырқа шықпауын және 
сыртқы ауаның ішке  сорылмауын қамтамасыз етеді. Қазанның жұмыс  істеу  

сенімділігін арттыру үшін кей кездері су және субулы  қоспаның айналмалы  
контурда жақсы  қозғалуын арнайы сорғының көмегімен қарқындатады. Бұл 
қазандарды көп еселі еріксіз айналмалы қазандар деп  атайды. Олардың ең 
соңғы түрі  ретінде  тікағынды қазандарды айтады. Мұнда су, субулы қоспа 
және қыздырылған бу еріксіз түрде қорек сорғысының көмегімен қозғалады. 
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Осы агрегаттарда  барабанның қажеті болмағандығынан, оны орнатпайды. 
Тікағынды нобай бойынша буланғыш және  қыздырғыш беттері жоқ 
суқыздырғыш қазандар да жұмыс істейді. 

Газжүргіштер мен  ошақта  арнайы қойылған түтінсорғыштың 
тартуымен вакуум  жасалынады. Ол  жану өнімдерінің әртүрлі саңылаулар 
мен тесіктер арқылы қазандық ғимаратының  ішіне таралуын болдырмайды.  

Бу қазандарының сенімді, қауіпсіз әрі тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету үшін олар дистанционды  басқару және  автоматтандыру  жүйелерімен  
жабдықталады. 

Еліміздің өндірістерінде орналасқан бу қазандарының  құрылымдары 
алуан түрлі және олардың өлшемдері  де әртүрлі. Кейбіреуін жиналған  
күйінде автомашинамен  алып жүруге мүмкін болса, өте ірі жылуэлектр 
стансаларының  қазандарының биіктігі 100 метрге дейін жетеді. 

 Қазіргі шығарылатын  ең ірі бу қазандары  энергетикалық мақсаттарда  

қолданылады. Олардың буөнімділігі 4000 т/сағ.- дейін жетеді, ал олардың  бу 
тұтынатын  турбиналардың қуаты- 1200 МВт-қа дейін, будың қысымы –25 
МПа-ға , ал қыздырылған будың  температурасы 560 с-қа дейін жетеді. Бұл 
дүние  жүзіндегі қазандарда кездесетін аса жоғары параметрлер. 

                                   
52 нұсқа 
 

Булану беттері 

 
Бу түзілетін булану беттерінің әртүрлі қазандарда бір бірінен 

айырмашылықтары болғанмен, олардың барлығы ошақ камерасында 
орналасып, негізінен сәулелену жылулығын қабылдайды. Оларға экрандық 
құбырлар және де ошақтан шығар ауыздан орналастырылған шағын 
қазандарға шоғыры жатады. 

Еркін айнымалы  қазандардағы экрандық құбырлардың ішкі 
диаметрлері 40-80 мм аралығында болады. Экран деп, бір біріне параллель 

қосылған, тік орналасқан көтеруші құбырлардан тұратын және  бір бірімен 
коллекторлармен жалғасқан құбырлар жүйесін айтады. Құбырлардың 
арасындағы есептеуде мынаны еске алады: жану өнімдерінің температурасы 
ошақтан шығар ауызда күлдің жұмсару температурасынан кем болуы керек, 
себебі, ондай болмаған жағдайда күл қазанның бөлшектеріне жабысып қалып, 
газдың жүру жолын бітеп тастайды. 

Бу қыздырғыштар. Бу қыздырғыштар қазанның булану жүйесінен келіп 
түсетін будың температурасын көтеруге арналған. Оның құбырларының 

диаметрлері 22-54 мм аралығында болады және ошақтың қабырғасында 
немесе төбесінде орналасуы мүмкін. Жылуды сәулелену арқылы (сәле 
қыздырғыш) немесе конвекция арқылы (конвективті буқыздырғыш) қабылдап 
алуы немесе конвективті шахтаның аузында орналасуы мүмкін.  
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Қазанның жұмыс тәртібіне және жүктемесіне тәуелсіз қыздырылған 
будың температурасы бірқалыпты болу керек, себебі егер ол төмендесе будың 
ылғалдылығы көбейіп, турбинаның соңғы сатыларының бөлшектерінің 
беріктілігін төмендетіп, сонан соң деформацияға әкеліп соқтыруы мүмкін.  

Будың температурасын тұрақты мөлшерде бусалқындатқыш 
құрылғының көмегімен реттейді. Олардың ең көп тұрған түрі бүркігіш 

бусалқындатқыш болып табылады. Онда будың температурасын реттеу 
тұзынан айырған суды (конденсатты) бу ағынына бүрку әдісімен іске 
асырылады. Су буланған кезде будың жылуының бір бөлігін алып, оны 
суытады.  

 
53 нұсқа 
 

Төмен температуралы қыздырғыш беттері 

 
Төмен температуралы беттер деп конвективті газжүргіште орналасқан 

және жану өнімдерінің аса жоғары емес температурасында жұмыс істейтін 
беттерді айтады. Оларға су экономайзері және ауақыздырғыштар жатады. 
Аталған қондырғыларды орнатудың негізгі мақсаты – қазаннан шығатын 
газдардың жылуын максималды пайдалану.  

Су экономайзері қазанның қорек суын қыздыру үшін тағайындалған, 
әдетте, диаметрі 28-38 мм аралығындағы құбырлардан жасалынып, иректеліп, 

пакет түрінде жинақталған. Пакеттегі құбырлар шахматты тәртіппен тығыз 
жинақталады: көрші құбырлардың біліктерінің ара қашықтығы 2-2,5 құбыр 
диаметрінің еселігіне тең, ал ағын бойымен жүргенде ол ара қашықтық 1-1,5 
диаметр еселігіне тең болады. Ирек құбырларды бекіту сүйеніш тіреулермен 
іші қуыс арқалықтарға асылып ілінеді. Жоғары қысымды қазандардың 
экономайзерінде қыздырылған судың 20%-ке дейінгі бөлігі буға айналуы 
мүмкін.  

Паралель жұмыс істейтін құбырлардың жалпы саны олардағы судың 

қозғалыс жылдамдығы 0,5-1 м/с-тен кем болмайтындай етіп таңдап алынады. 
Бұл жылдамдық құбыр ішіндегі ауаның көпіршіктерін жуып жіберіп, 
тотығуды болдырмауға және субулы қоспаның қабаттарға бөлінбеуіне, сөйтіп 
булы  қабаттағы құбырдың аса қызып кетпеуін қадағалаудан туған шама. 
Экономайзер ішіндегі судың қозғалысы әрқашан жоғары бағытталған: бұл 
жағдайда құбыр ішіндегі қалған ауа сыртқа жеңіл шығарылады.  

Пакеттегі көлбеу жазықтықтағы құбыр саны жану өнімдерінің қозғалу 
жылдамдығы 6-9 м/с аралығында болуынан туады. Бұл жылдамдық мөлшері 

бір жағынан  жылуберіліс коэффициентінің жоғары мәтінін алуды қамтамасыз 
етеді. Бұл жағдайда жылуберіліс коэффициенті, әдетте бірнеше ондық мәнге 
ие болады. Жөндеу және тазалау жұмыстарын жүргізуге қолайлы болу үшін 
экономайзерді биіктігі 1-1,5 м, аралары 0,8 м-ге дейінгі пакеттерге бөледі. 



63 

 

Ирек құбырдың сыртқы жағындағы жабысқан ластарды (күйе т.б.) 
тазарту үшін уақыт сайын бытыралы тазалауды іске қосады. Мұнда металдан 
жасалған бытыралар жоғарыдан төмен қарай құлап, құбыр бетіне жабысқан 
лас заттарды ұшырып түсіреді. Күйенің темірге жабысуы түтін газдарының 
шамадан тыс салқындап шық түсу температурасына дейін жеткенде болатын 
процесс, әсіресе құрамында күкірті көп отынды жаққанда жылыту беттеріне  

күйе жабысу күшейеді. Жылуэнергетикалық қондырғыларда қазанға берілетін 
қорек суы алдын-ала міндетті түрде регенеративті қыздырылады, сондықтан 
мұнда күйе жабысу немесе тотығу процестері болмайды. 

 
54 нұсқа 
 

Төмен температуралы қыздырғыш беттері 
 

Экономайзердің құбырларының жоғарғы қатарлары қазандық қатты 
отынмен жұмыс істегенде көбірек тозады. Оларды сақтау үшін құбырларға 
әртүрлі қорғағыш жапсырмалар бекітеді. 

Ауа қыздырғыштар қазандықтың қорек суы энокомайзердің алдында 
регенеративті түрде қыздырылатындықтан, оның температурасы жоғары 
болып, қазанның шығу газдарын тым салқындата алмайды. Сондықтан 
газдарды одан әрі салқындату мақсатында экономайзерден соң ауа 
қыздырғыш қойылады. Мұнда атмосферадан алынған содан соң ошақта 

жануға қажетті ауа қыздырылады. Ылғалданған көмірді жаққан кезде 
қыздырылған ауа оны кептіруге жұмсалып, онан соң көмір майдалайтын 
құрылғыдан шыққан тозаңды тасуға пайдаланылады. 

Жұмыс істеу принципі бойынша ауақыздырғышта рекуперативті және 
регенеративті болып бөлінеді.  

Рекуперативті ауа қыздырғыш-әдетте, болат құбырдан жасалынады. 
Құбырлар мұнда тік орналасқан олардың ішімен жану өнімдері қозғалады: ауа 
оларды сыртынан бірнеше рет арнайы ауажүргіш арналармен жүріп өтеді. 

Құбырлардағы газдың жылдамдығы 9-13 м/с, ал құбыр арасындағы 
жылдамдығы екі еседей кем. 

Регенеративтік ауа қыздырғыш ішіне иректелген болат парақтар 
толтырылған ақырын айналып тұратын барабаннан тұрады. Секторлы 
тақтамен ауа қыздырғыштың түрі екі бөлікке бөлінген: ауалы және газды 
бөліктер. Айналған кезде толтырмалар кезекпен біресе ауалы, біресе газды 
ағында кесіп өтеді. Толтырманың тұрақсыз тәртіпте жұмыс істеп тұрғанына 
қарамастан ауа ағынын қыздыру тұрақты және бірқалыпты жүргізіледі . Газ 

бен ауаның қозғалысы-қарсы ағын бойымен жүргізіледі. 
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55 нұсқа 
 

Желдету (вентиляция) 
 
Желдету процесінің міндеті – бөлмедегі ауаның гигиеналық талаптарға 

сай химиялық құрамы мен физикалық күйін сақтау, демек ауаның тазалығын, 

температурасын, ылғалдылығын және қозғалу жылдамдығын қажетті 
деңгейде қамтамасыз ету. Ауаның тазалығы ондағы зиянды қоспалардың 
шекті мөлшерінің шоғырын (ШМШ) тағайындайтын санитарлы нормалармен 
белгіленеді. Осы нормаларды және талаптарды қанағаттандыру үшін 
қоғамдық және тұрғын үйлерден ластанған ауаны алып кетіп, орнына 
атмосферада таза ауа беріп отыру керек. Ауаны алмастыру қарқыны бөлмедегі 
ауаның ластану дәржесіне байланысты болады. Сағаттық ауа алмастыру 
еселігі, демек бір сағаттағы бөлмеден алынған ауа мөлшерінің бөлменің 

көлеміне қатынасы кең көлемде өзгеретін шама - 1-ден 45-ке дейінгі аралықта 
болуы мүмкін. Қысқы күндері бөлмеге келіп түсетін таза ауаны міндетті түрде 
алдын ала жылытады. 

Желдетудің негізгі екі түрі бар: еркін және еріксіз. Еркін желдету 
кезінде бөлмедегі ауа терезе, есік немесе арнайы желдеткіш тесіктер арқылы 
сыртқы ауамен өздігінен ауысып отырады. Мұның қарқындылығы бір сағатта 
үш еселікке дейін жетуі мүмкін, Еркін желдету кезінде ауның алмасуы 
бөлменің барлық жері үшін бірдей болмайды, себебі таза ауа ластанған ауамен 

бірдей араласпайды. Сонымен бірге, сырттан келетін таза ауа қысқы күндері 
алдын ала жылытылмайды да, тек қана бөлменің жылыту жүйесімен 
температураны қалыпты деңгейге котереді. 

Жылыту жүйесін есептегенде 1 кг ауаны 1 К-ге қыздыру үшін шамамен 
1 кДж жылу энергиясы қажет деп алуға болады. 

Еріксіз желдетудің қарқындылығы мен тиімділігі еркін желдетуге 
қарағанда едәуір үлкен. Ол алдын ала берілген кез келген ауа алмасу 
қарқындылығын қамтамасыз ете алады, бөлменің барлық бөлігін бірдей 

желдетеді және сыртқы ауаның ластанған ауамен тиімсіз араласуын 
болдырмайды. Мұнда ластанған ауа бөлмеден арнайы сору-желдету 
жүйесімен шығарылып, орнына үлгеріш-желдету жүйесімен таза ауа беріледі. 
Сонымен бірге шығарылатын ластанған ауаның жылуы арнайы 
жылуалмасқышта таза ауаны қыздыру үшін пайдалануы мүмкін. 

Егер зиянды заттар бөлменің бір белгілі бір бөлігінде ғана пайда болса, 
онда сол жерде жергілікті сору құрылымдарды қойылады. Бөлінетін зиянды 
газдар ауадан жеңіл болса, онда сору құрылымдары бөлменің төбе жағына 

орнатылып, таза ауа астыңғы жатқан беріледі. 
Еріксіз желдету кезінде сыртқы ауаны қыздыру үшін булы, сулы немесе 

электрлі калориферлер (ауа жылытқыштар) қолданылады. Бұл жерде ең жақсы 
жылутасығыш ретінде температурасы 70-1500 С-тағы ыстық су болып 
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табылады. Аталған жылутасығыш ең үнемді және желдету жүйесін сапалы 
реттеуді және желдету жүйесін спалы реттеуді және автоматтандыруды 
қамтамасыз етеді. Су буын қолдану тиімсіздеу және реттеуді қиындатады, 
бірақ калорифердің өлшемдері ыстық суды қолданғанға қарағанда едәуір кіші 
және ышқам болады. 

 

56 нұсқа 
 

Бу қазанының ішкі құбылыстары және оның су тәртібі 
 
Барабан мен су құбырлардың сулы кеңістіктерінде булану кезінде 

үздіксіз қорек суымен келіп, әйтсе де бумен алып кетілмейтін су құрамында 
кездесетін әртүрлі тұздар жинақталады. Тұздардың мұндай жиналуы қыздыру 
беттерінің ішкі жағында тығыз қақ немесе шлам тұрып қалуына әкеп соғады. 

Мұндай шөгінділердің болуы олардың төмен жылуөткізгіштігінің әсерінен 
және үлкен термиялық кедергісіне байланысты құбырлардың ішінде жүріп 
тұратын сумен немесе бумен  салқындатылуы төмендеп, құбырдың қабырғасы 
шектен тыс қызып, жарылып кетуіне мүмкіндік береді. Сондықтан бу 
қазанының сенімді жұмыс істеуі үшін ол тұздан тазартылғын таза қорек 
суымен толтырылуы керек. Мысалы,  қысымы 4 МПа-ден кіші барабанды 
қазанның қорек суының жалпы тұздылығы (Cа және Mg тұздарының қоры) 10 
мкг-экв/кг-нан кем болуы керек. Бу қысымы 10 МПа-ға дейін қорек суының 

жалпы тұздылығы 5 мкг-экв/кг-нан кем болуы керек. 
Қазанның барабанынан шыққан өзімен бірге су тамшыларын, ал  

олармен бірге ондағы тұзды ала шығуы мүмкін. Барабаннан шыққан тұздар 
буқыздырғышта және бу турбинасының қалақшаларына шөгіп қалып, 
олардың жұмысын нашарлатады. 

Сонымен, қазанның сенімді жұмыс істеуі үшін айқынданған 
ішкіқазандық тәртіпті сақтау керек. Ол үшін: 

- қазан суында белгілі бір норма шегінде тұздардың төмен шоғырын 

ұстап тұру керек. Ол үшін барабаннан судың бір бөлігін  тұзымен бірге 
шығарып отыру керек (ол операцияны үздіксіз үрлеу деп атайды); 

- қақ түсетін тұздарды бос жабыспайтын шлам ретінде шөктіріп алу 
мақсатында суды қазан ішінде арнайы реагенттермен өңдейді. Аталған шлам 
қазанның төменгі нүктелерінен қысқаша үрлеумен шығарылады. 

Буды сүзуді ұйымдастыру – буды қазан суынан бөліп, «жуып» алу. 
Қазанның тұрақты жұмыс кезіндегі қазан суындағы тұз мөлшері бір 

қалыпты мүмкіндік деңгейінде ұсталып тұруы керек, демек қаншы тұз 

мөлшері қорек суымен келіп түссе, соншалық мөлшерде үздіксіз үрлеумен 
шығарылып отыару керек. 
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57  нұсқа 
 

Жылу көздері 
 
Өндіріс кәсіпорындарында негізгі жылу көзі болып (ыстық су мен 

будың) ЖЭО және қазандықтар қызмет атқарады. Уақытында ЖЭО 

салынбаған жерде арзан, жинақы әрі оңай тасымалданатын бу қазандарын 
және су қыздырғыш куатты қазандарды қолдану минималды шығынмен жылу 
көзін салып, өндіріс орнын жылумен жабдықтауға мүмкіндік береді. ЖЭО-ны 
қатарға қосқаннан кейін аталған су қыздырғыш қазандар суық күндері жылу 
тұтыну күрт артқандағы шынды жүктемені қамтамасыз етуді және жылумен 
жабдықтаудың резервін құрайды. 

Жылу тұтыну балансында қазан-утилизатордын алатын орны ерекше. 
Кейбір өндіріс орындарында екінші (қалдық) энергетикалық ресурстарды 

пайдалану есебінен жылу тұтынудың жартысына жуығы қамтамасыз етіледі. 
Жылу көзі ретінде атомдық жылумен жабдықтау стансалары (АЖС) 
қолданылуда мүмкін (атомдық қазандар жылуы). 

Жылу тұтыну тәртібі жылумен жабдықтауды жоспарлау үшін маңызы 
зор, әсіресе жылуды көп мөлшерде тұтынатын өндірістер мен ЖЭО-ның  
немесе қазандықтың жұмысын жоспарлау кезінде қолданылады. Ол үшін 
өндірістік жылу тұтынудың графигі кұрылады. Бір жыл ішіндегі тұтынатын  
жылу  мөлшерін есептеп шығаруға болады, ол қисық сызық астындағы 

ауданға тең. 
Әртүрлі өндіріс орындары жылуды әртүрлі мөлшерде тұтынады. 

Жылуды жыл бойы тұрақты тұтынатындар бар, бірақ тәулік, апта немесе ай 
бойы бірқалыпты тұтынбайды. Кейбір тұтынушылар жылуды аптаның барлық 
күндері пайдаланғанмен, басқалары оны технологиялық мақсатқа жұмыс 
күндері ғана пайдаланады да, ал сенбі мен жексенбі күндері тек жылыту 
жүйесі қосулы тұрады. Жылуды бірқалыпты тұтынбау бір немесе екі 
ауысымды өндіріс орындарына да тән құбылыс. 

Тәуліктік жылу жүктемесі мейлінше бірқалыпты болатын өндірістерге 
жылу технологиялық мақсаттарға аса көп тұтынатын, үзілісті болдырмайтын 
кәсіпорындар жатады. Оларға өндірістің химия, мүнай өңдеу, резина-
техникалық, алюминий және басқа салалары жатады. Мысалы, мұнай өңдеу 
зауытының қысқы орта төуліктік жылу жүктемесі максималды жүктеменің 
95% - на, ал жазғы тұтынуы - 65 % - на тең. 

Өндірістің  технологиялық және санитарлы-техникалық тұтынуға 
қажетті жылу энергиясы дайын өнімнің бірлік өлшеміне жұмсалынатын 

меншікті жылу мөлшерімен табылады. Әртүрлі өнімдердің меншікті жылу 
мөлшерлері арнайы әдебиеттерде көрсетіледі. 
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