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Кіріспе 

 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің типтік 

оқу жоспарына сәйкес құрастырылған (көлемі 2 кредит). Әдістемелік нұсқауда  

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттерінің  сабақ барысында 

орындауға арналған тапсырмалар кешені берілген.  

Тапсырмаларды орындаудың негізгі мақсаты студенттің кәсіби бағыттағы 

әрекеті барысында туындауы мүмкін  әртүрлі жағдайларда  қазақ тілін 

кәсібитүрде пайдалану машықтарын жетілдіру және сонымен қатар болашақ 

мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық қарым-қатынас жасай білу 

шеберліктерін дамыту. Сабақ барысында білім алушы шығармашылық 

белсенділікті, креативті ойлау  қабілетін дамытуды қамтамасыз ететін, ғылыми-

техникалық мәтінді игеруге ғылыми тұрғыдан келуге ықпал ететін, кәсіби 

қарым-қатынас дағдыларын бекітуге мүмкіндік жасайтын практикалық 

тапсырмаларды орындайды.      

Әдістемелік  нұсқаулықта жұмыстың тақырыптары мен мақсаты 

көрсетілген; тапсырмалар және оларды орындаудың талаптары; әдістемелік 

нұсқаулықтармен қатар теориялық материалдар, ұсынылатын  әдебиеттер қоса 

берілген.     

Ұсынылған ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді пайдалана отырып «Кәсіби 

қазақ тілі» пәнін оқу шеңберінде әдістемелік нұсқаулықта берілген жұмыстарды 

орындау кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін қажет.  

Сондай-ақ, ұсынылған тапсырмаларды орындау барысында болашақ 

мамандар кәсіби сипаттағы ақпаратты хабарлауға, баяндама жасау, пікір алмасу 

барысында өз пікірін дәлелдей алуға, оқу және арнайы мамандықтар мәтіндері 

түріндегі техникалық ақпаратты жазбаша аударуға, өз мамандығы шеңберіндегі 

кәсіби терминдерді игеруге үйренеді деп ойлаймын.  
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Мамандықты дұрыс таңдау – табысты өмірдің кілті 

 

1-тапсырма. Төменде берілген мәтіндегі ойды жалғастырыңыз.  

 

Мамандық – қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да 

бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. 

Адам өзінің болашақ кәсібіне әр түрлі жолдармен келеді. Біреулер үшін – ол ойға 

алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастыру, келесі біреулер үшін – 

жаңалыққа, дербестікке талпыныс, үшінші біреулерге – әйтеуір бір мамандық 

алу керек болған соң т.б. Мамандықты таңдау үшін, адам ең алдымен өзін, өз 

бейімділігін тануы қажет. Өз-өзіне «Мен кіммін?», «Осы өмірдегі менің орным 

қандай?», «Қалай өмір сүремін?» деген сұрақ қоймайтын адам кем де кем. 

Мынау көп салалы өмірде мамандықтың түрі көп. Әрине таңдау жасау оңай 

емес. Ең бастысы – адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет және оның 

мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз 

ісіне сенімді, дұрыс таңдаған адам ғана жетістікке жетеді. Адам еңбегінен 

қуанышын таба білсе, бойына жаңа күш қосылып, еңбекке деген шабыты арта 

түседі. Зор ықылас, шабытпен істеген іс – табыс биігіне жеткізетін қанат.Абай 

атамыз айтқандай: «Неге арналсаң, соны істе» деп, қашанда адам өмірден орнын 

өз таңдауымен тапқан жөн. 

 

2-тапсырма. Өзіңіз білетін мамандық атауларын жазып шығыңыз.  

 

Мамандығым – мақтанышым 

 

Әлемде 40 мыңға жуық әртүрлі мамандықтар бар. Статистердің 

зерттеулері бойынша жыл сайын 25 млн. адам өзінің жұмыс орнын ауыстырып, 

оның 25%-ы қайтадан өз орнына қайтып оралады екен. Бұдан, мамандықты 

таңдауда әр маман қателеспепті деуге бола ма? Әлде өзінің болашақтағы кәсіби 

қызметіне жан - жақты дайындалу керек шығар? Қоғамға, адамдарға пайдасын 

тигізетін мамандықтарды қалай таңдауға болады? 

 

Тапсырма: өз мамандықтарыңыз жайлы әңгімелеңіздер. 

 

3-тапсырма. Ой қозғау. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Мамандық таңдауда неге көңіл бөлу керек: қабілетке, дарынға, беделге? 

2. Адамның бірнеше мамандықты игеруі және оларды бірдей алып жүруі 

мүмкін бе? 

3. Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алуы керек? 

4. Сіздің мамандығыңыз заманауи мамандықтар қатарына жата ма? 

 

4-тапсырма. Мәтінді аударыңыз. 
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Білім де бәсекеге түседі   

 

Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа 

сапалы, мән-мағыналы, өнегелі білім беру – бүгінгі күннің басты талабы.  

Тәуелсіз мемлекетімізге еңбекқор, өз кәсібін терең түсінетін, өзінің білімі мен 

іскерлігін жан-жақты қолдана білетін мамандар қажет. Қазір халыққа білім беру 

реформасы ғылыми негізге сүйенген пәнді оқытудың жоғары деңгейімен 

қамтамасыз етуді міндеттеп отыр. Соның ішінде дүниежүзілік ғылым мен 

мәдениеттің алтын қорына өлшеусіз үлес қосқан әл-Фараби бабамыздың 

педагогикалық мұрасы да телегей-теңіз мол дүние. Данышпан, ойшыл әл-

Фараби: «Адам деген ардақты атты лайықты алып жүруден артық бақыттылық 

жоқ. Әлемде жаман мен жақсыны адамның ақылы ғана ажыратады», – деген 

болатын.  

Білімді болу – белгісіз нәрсені ашу қабілетіне ие болу деген сөз. Білімді 

адам көп нәрсені біледі және сол арқылы басқа белгісіз нәрселерді өз бетінше 

аша алады. Ғұламалар болашақ жастардың білімді болуы олардың өзінің сана-

сезіміне, зейініне, дара қасиеттеріне, ақыл-ойына, жауапкершілігіне байланысты 

екенін айтқан. Біздің елімізге мемлекетімізді көркейтетін білікті жас мамандар 

керек. Сол үшін біз түрлі ғылымды меңгеріп, бәсекеге қабілетті болуымыз керек. 

Журналистика мамандығы журналистің өте білімді болуын талап етеді. 

Сондықтан болашақ журналистер көп оқып, көп білім алуы керек. Оның 

мақалалары әрі танымдық, әрі тәрбиелік болуы тиіс.  

 

Сөздік 

ұрпақ – поколение 

бұлыңғыр – пасмурный 

сапалы – качественный 

өнегелі – образцовый; примерный 

бастыталабы – главное требование 

өз кәсібін терең түсінетін – глубоко понимающий свою профессию 

іскерлік – деловитость 

маман – специалист (профессионал) 

кеңістік – пространство 

бағдаралыпдамуда – развиваться с ориентацией 

данышпан – мудрец; гений 

дара – отдельный (от других); особый (среди других) 

ардақты – почитаемый; уважаемый  

лайықты – достойный  

белгісізнәрсеніашуқабілетінеие болу – обладать способностью делать 

открытие из неизвестного  

өзбетінше – самостоятельно  

ғұлама – эрудит  

сана-сезім – сознание; соображение  

зейін – внимание; помысел; устремление  
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дара қасиеттер – индивидуальные качества қыл-ой – разум  

жауапкершілік – ответственность  

көркею – процветать; развиваться  

білікті – здесь: высококвалифицированный 

бәсеке – конкуренция  

бәсекеге түсу – конкурировать 

 

5-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз.  

1. Ұрпағы білімді халықтың болашағы қандай?  

2. Бүгінгі күннің басты талабы не?  

3. Білімді болу деген не?  

4. Әл-Фарабидің даналық сөзін қалай түсінесіз?  

5. Ғұламалар жастардың білімді болуы неге байланысты деген?  

 

6-тапсырма. Білімге қатысты мақал-мәтелдерді керекті сөздерді пайдалана 

отырып аяқтаңыз және орыстіліне аударыңыз.  

Білім инемен ....... қазғандай. Ғылым – ........ , білім – ........... Білекті ....... 

жығады, білімді ........ жығады. Жеті жұрттың ........ біл, жеті түрлі ........ біл. Оқу – 

білім....... , білім – өнер ....... . ........ білім жоқ, .......... күнің жоқ.  

Керекті сөздер: оқусыз / білім / қайық / құдық / шырағы / бірді / тілін / 

бұлағы / білімсіз / теңіз / мыңды. 

 

7-тапсырма. Мазмұндаңыз және толықтырыңыз. 

 

«Білім артық па, байлық артық па?» 

 

1. Білімді адамның жанында адал достар көп болады, ал бай адамның 

қасында амал достар көп болады.  

2. Білімді қанша жұмсағанмен азаймайды. Байлықты жұмсай берсең, бір 

күні таусылады.  

3. Білім қанша көп болса да шіріп кетпейді, дүние болса бүлінеді.  

4. Білімің көп болса да оған есеп жүргізбейсің, ал байлығыңа ұдайы есеп 

жүргізіп тұруың керек.  

5. Шынайы білімді адам орнымен сөйлейді, ізеттілігі де артады. Байлығы 

мол адам оған мастанып мақтанады, астамшылық көрсетеді, сондықтан білім 

артық. 

 

8-тапсырма. Пікір білдіріңіз. 

1. Бәсекеге қабілетті болу дегенді қалай түсінесіз? 

2. Білім қалай бәсекеге түседі?  

 

9 -тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 
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Жылу электр стансасы 

 

Қазақстанда және басқа да экономикасы дамыған ірі елдерде энергияның 

негізгі көлемі (80-84%) жылу электр стансаларында (ЖЭС) өндіріледі. Онда 

органикалық отынның химиялық энергиясы пайдаланылады. Органикалық 

отынмен істейтін негізгі жылу электр стансалары – бу шығырлы электр 

стансалары. Олар тек электр энергиясын өндіретін шықтық (конденсиялық) және 

электр мен жылу энергиясын қатар өндіретін жылу электр орталығы болып 

бөлінеді. 

Бу шығырлы ЖЭС-тің негізгі жылу қондырғылары – бу қазаны мен бу 

шығыры. Қуатты бу қазандарында қатты отын (көмір) ұнтақталып тозаң түрінде, 

ал сұйық отын (мазут) шашыратылып тамшы түрінде жағылады. Қатты отын 

жанғанда күл мен қож қалады. Отын жанғанда бөлінген  жылу қазанға үздіксіз 

келіп тұратын корек суына беріліп бу өндіріледі. Қызған бу шығырға келеді, 

онда оның жылулық энергиясы механикалық энергияға айналады. Онымен 

механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын электр өндіргіш 

жалғанған.  

Ірі электр стансаларда қуатты бу қазаны мен бу шығыры энергетикалық 

құрама (блок) құрайды. Әрбір құрама қазан (бу өндіргіш), шығыр, электр 

өндіргіш және жоғарылататын трансформатордан тұрады. Стансадағы 

құрамалардың саны стансаның жалпы қуатына байланысты. Құрамалар арасында  

бу және су құбырымен байланыс болмайды, ол будың аралық қыздырылуы 

болғанда барлық жүйені күрделендіріп сенімділігін төмендетіп жібереді.  

Қазіргі кезде ТМД елдерінде қуаттары 300, 500, 800 және 1200 МВт 

құрамалар істейді. Қазақстандағы ең қуатты құрама 500 МВт Екібастұз МАЭС-та 

қондырылған, оның бу қазаны Екібастұз көмірімен жұмыс істейді. 

 

Сөздік 

энергияның негізгі көлемі – основной объем энергии 

бу қазаны –паровой котел  

жылу қондырғылары –тепловые установки 

энергетикалық құрама –энергетический сбор 

 

5-тапсырма. Мәтінді аударып, кәсіби терминдермен сөйлемдер құраңыз. 

Электр стансалары, органикалық отын, бу шығырлы, құрқұрама қазан, бу 

қазаны, қатты отын, күл мен қож, сұйық отын. 

6-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз.  

7-тапсырма. Сөздіктің көмегімен төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Нормальная работа турбинной установки складывается из нескольких 

характерных режимов: пуска, длительной работы на номинальной мощности или 

частичных нагрузках, переходных режимов, останова. Пуск турбины – одну из  

ответственных операций – выполняют, точно соблюдая Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей, а также действующие инструкции. 

Особенностью пуска является необходимость прогрева металлоемкого 
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оборудования: паропроводов, стопорных клапанов и арматуры, корпуса и ротора 

турбины. При слишком быстром прогреве в металле оборудования возникают 

большие разности температур, которые вызывают появление опасных 

температурных напряжений, тем больших, чем выше температура пара, его 

расход и разница температур между металлом и паром в начале пуска. 

Температура металла оборудования перед пуском зависит от того, сколько 

времени прошло с момента останова турбинной установки. 

Паропроводы свежего пара и стопорные клапаны остывают двое-трое 

суток, а цилиндры турбины – только через пять-шесть суток. Температура 

оборудования зависит от времени простоя перед пуском. 

 

Сөздік 

турбиннаяустановка – турбиналық қондырғы 

номинальнаямощность – номиналды қуаты  

пуск турбины –турбинаны іске қосу 

техническая эксплуатация – техническаяэксплуатация 

необходимость прогрева – жылыту қажеттілігі 

температура оборудования –жабдықтың температурасы 

стопорные клапаны – тоқтатқыш клапандар 

температурныенапряжение – температуралық кернеу 

 

Функционалдық стильдер 

 

8-тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

 

1 кесте - Функционалдық стильдердің ерекшеліктері 

Функционалдық 

стильдер 

Қызметі Қолдану аясы Стильдік 

ерекшеліктері 

Тілдік 

сипаттары 

Ауызекі сөйлеу    

стилі 

    

Көркем-әдеби стиль     

Публикациялық 

стиль 

    

Ресми-іскерлік стиль     

Ғылыми стиль     

  

9-тапсырма. Ой-толғау. 

Сіз күнделікті қандай стильдерді қолданасыз? Шамамен қолдану мөлшерін 

нақтылап жауабыңызды дәлелдеңіз. 
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Ғылыми стиль 

 

Ғылыми стиль — жазба стилінің бір түрі. Бұған қазақ тілінде әр салада 

жазылған ғылыми шығармалар жатады. Ғылыми стильде зерттеу объектісі 

болатын — зат не құбылыс ғылыми негізде сипатталып, дәлелдеуді қажет етеді. 

Ал, пікір дұрыстығын дәлелдеу үшін мұнда логика заңына, яғни дұрыс ойлау 

заңына, сүйену қажет. Сондықтан, ғылыми стильде логиканың маңызы ерекше. 

Ғылыми шығармалар жалпы халықтық әдеби тілде жазылады. Бірақ,  тілдік 

тәсілдерді пайдалануда, оның өзінің ерекшелігі болады. 

Ғылыми стильдің лексикасындағы ерекшелік: сөз тек өзінің негізгі 

мағынасында жұмсалады. Сөздің көп мағыналылығы, образды сөздер мұнда аз 

кездеседі. Ғылым салаларының ерекшеліктеріне қарай әр саланың арнайы 

термин сөздері болады. Мысалы, тілбілімінде лингвистика, лексика, 

фразеология, семасиология т. б.физикада анод, вакуум, атом, атомдық салмақ, 

шама т. б. Соныменбірге белгілі бір ғылымнын саласында қолдану аясына 

байланысты жалпылама лексиканың кейбір сөздері термин сөзге айналады. 

 

10-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Мәтіннен кәсіби сөздердің екінші тілге 

аударылу жолдарына назар аударыңыз.  

 

Жылулық желілерін пайдалануды ұйымдастыру 

  
Қалаларда жылулық желілерін пайдалану үшін «Жылулық желілері» деген 

өндіріс (акционерлік қоғам) құрады. Жылулық желілерін пайдаланудың негізгі 

міндеті – жылу тұтынушыларға уақытында және керекті көрсеткішімен жылу 

беру. Бұл үшін келесі шарттар орындалуы қажет: 

- жылу көзі, жылулық желілер мен жылу қабылдағыш қондырғылардың 

келісімді жұмыс атқаруы; 

- жылу тасығышты жылу тұтынушылардың жылу қабылдағыш араларында 

дұрыс тарату және жылудың шығысын есептеп отыру; 

- жылу көздерінің және жылулық желілерінің қондырғыларының жұмысы 

мен жағдайын қарап, уақытында жөндеп немесе ауыстырып тұру қажет; 

- жылуқабылдағыш қондырғылардың жұмысы мен жағдайын уақытында 

тексеріп тұру қажет. 

Жылулық желілерін пайдалануды ұйымдастыру кезінде қызметшілер мен 

жұмысшылар техникалық пайдалану және қауіпсіздік ережелерді сақтау қажет. 

Орталықтан жылуландыру желілері, басқа энергетика жүйелерімен бірдей 

(газбен, сумен, электр энергиясымен қамтамасыздандыру жүйелері) сенімділігі 

болуы қажет.  

Стандарт   бойынша   жылуландырудың  сенімділігі  дегеніміз  –  жылумен  

қамтамасыздандыру жүйелерінің уақытында керекті көрсеткішімен жылу беру. 

Жылуландырудың сенімділігі төмендеуінің себебі: апаттардың болуы және 

жабдықтардың  бұзылуына  байланысты.  Жылуландырудың  сенімділігін 

жоғарылату үшін уақытында техникалық тексерулер мен жөндеулерді өткізіп 

отыру қажет.  
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11-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

12-тапсырма. Мәтінді аударып, кәсіби терминдермен сөйлемдер құраңыз. 

           Электр стансалары, органикалық отын, бу шығырлы, құрама қазанқұрама 

қазан, бу қазаны, қатты отын, күл мен қож, сұйық отын. 

13-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз. 

14-тапсырма. Берілген сөз тіркестерінен сөйлем құраңыз. Тұрақты токтың 

электр тізбегі, жарықтандырғыш шамдар, электр қозғалтқыштары, 

электрқыздырғыш аспаптар, үздіксіз зарядтар қозғалысы. 

 

Терминдер және олардың жасалу тәсілдері 

 

Термин (лат.terminus шек, шекара) – ғылым, техника, өндіріс, өнер 

саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркестері.  

Терминжасам тілдің сөзжасам жүйесінің бір тармағы болғандықтан, ол 

сөзжасамның жалпы заңдылықтарын сақтайды. Олай болса терминжасамда 

сөзжасамның тәсілдері қолданылады.  

Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері төмендегідей болып 

бөлінеді. 

 

2 кесте 

  

Терминдердің жасалу 

тәсілдері 

 

 

Синтетикалық 

(морфологиялық) 

Лексика- 

семантикалық 

Аналитикалық 

(синтаксистік) 

 

Техника саласына байланысты терминдердің синтетикалық тәсілі, яғни сөз 

тудырушы жұрнақтар арқылы термин жасау маңызды орын алады. Сол себептен 

болар сөзжасамның бұл тәсілі қазақ тіл білімінде кеңінен зерттелген.  

Техника терминдерін тудырушы жұрнақтардың белсенділік деңгейі 

әртүрлі. Мысалы:  

-ғыш, -гіш, -қыш, - кіш жұрнақтары арқылы көптеген терминдер 

қалыптасқан. Бұл жұрнақтар термин жасауда өнімді жұрнақтардың қатарынан 

тадылады. Мысалы: сақтандырғыш, көрсеткіш, түрлендіргіш, реттегіш және 

т.б. Атаулы жұрнақтардың көмегімен жасалған терминдер жоғарыда келтірілген 

мысалдардан орыс тіліндегі –тель суффиксімен жасалған қосымшаларға сәйкес 

келетінін байқау қиын емес.  

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы қолжетерлік, 

оңтайлық, тұтастық, жасырындық, қауіпсіздік, ақпараттық деген сияқты 

және т.б. терминдер қалыптасқан. Бұл жұрнақтар зат есім, сын есім тұлғалы 

сөздерге жалғану арқылы жаңа термин атауы жасалып тұр.  



11 

 

-ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнақтары арқылы жайма (развертка), сынама 

(проба), ысырма (задвижка), қоспа (смесь), сырғыма (скольжение), түйіспе 

(контакт), қаптама (кожух), серіппе (пружина), орама (обмотка) т.б. терминдер 

қолданысқа енген. Бұл жұрнақтардан құралдық және іс-әрекет, үдеріс 

нәтижесінде туындаған мағынаны білдіретін атаулар қалыптасқан. 

 -ым, -ім, -м жұрнақтары арқылы төсем (настил), өлшем (мера), орам 

(виток), айналым (оборот), құрылым (структура), тартым (тяга), қысым 

(давление) т.б. терминдер жасалған. Етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат есім 

тудыратын бұл жұрнақтардан энергетика саласында ұғым, зат атауларын 

білдіретін термин атаулары қалыптасқан.  

-ық, -ік, -қ, -к жұрнақтары арқылы сызық (линия), үзік (разрыв), ойық (паз), 

түтік (трубка), тізбек (цепь), тірек (опора), елек (грохот), т.б. терминдер 

қолданысқа енген. 

 -ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары да термин сөздер жасауға қатысады. Мысалы: 

сүзгі (фильтр), сорғы (насос), құрылғы (устройство), соққы (удар), қондырғы 

(установка) т.б. терминдер қолданысы соның дәлелі. Термин атауларынан 

жұрнақтардың етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат есім тудыратын бұл 

жұрнақтардың энергетика саласында негізінен құрал, құрылғы немесе жабдық 

атауы қалыптасқан.  

  -ын, -ін, -н жұрнақтары арқылы толқын (волна), ағын (поток), құйын 

(вихр), түйін (узел) т.б. терминдер жасалған. Мысалдардан жұрнақтардың 9 

етістік тұлғалы сөздерге жалғану арқылы термин атауы қалыптасқанын байқауға 

болады.  

-ыс, -іс, -с жұрнақтары арқылы тербеліс (колебание), үйкеліс (трение), 

қозғалыс (движение), байланыс (связь), айналыс (вращение), ағыс (течение) т.б. 

терминдер қалыптасқан. Атаулы жұрнақтар етістікке жалғанып, өзінің зат есім 

тудырғыш қызметін атқарып тұр.  

-уыш, -уіш жұрнақтары арқылы реттеуіш (регулятор), тежеуіш (тормоз), 

өлшеуіш (измеритель), дәнекерлеуіш (паяльник), тіркеуіш (регистратор), 

санауыш (счетчик) т.б. терминдер жасалған. 

 

15-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Конвективті жылуалмасу 

 

Конвективті жылуалмасу жылуөткізгіштікпен байланысты болып келеді. 

Конвекция мен жылуөткізгіштіктің біріккен процесін конвективті жылуалмасу 

деп атайды. Конвекцияның еріксіз және еркін деп аталатын екі түрі бар. Еріксіз 

конвекцияда сұйықтың қозғалуы жасанды түрде іске асырылады (сорғының 

немесе сығымдағыштың көмегімен). Еркін конвекцияда қозғалу процесі 

сұйықты қыздыру және соған байланысты оның тығыздығының өзгеруінен 

туады. Өзінің физикалық сипатына сай конвективті жылуалмасу – аса күрделі 

құбылыс, ол өте көп  факторларға байланысты болады. Жалпы жағдайда 

жылуалмасу коэффиценті мынадай факторларға қатысты өзгереді: сұйықтың 
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физикалық параметріне, қозғалу тәртібіне, жылдамдыққа, дененің пішіні мен 

өлшемдеріне т.б.  

 Денелердің температурасын қоршаған ортаның температурасынан үнемі 

төмен ұстап тұратын машиналар суытқыш қондырғылар деп аталады. Бөлмелер 

мен әртүрлі денелерді жасанды түрде суыту халық шаруашылығында 

(құрылысқа, тау-кен жұмыстарында, химия және тамақ өндірісінде т.б) кеңінен 

қолданылады.  

 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 

таралмаған. Екінші топқа сығымдағышты бумен жұмыс істейтін қондырғылар 

жатады. Жұмыстық дене (суытқыш агент) ретінде оларда әртүрлі заттардың буы 

қолданылады: аммиак, көмірқышқыл, күкірт ангидрид, фреон т.б.  

Ауаны суыту үшін ауабаптағыштарға табиғи (су мен мұз) және жасанды 

(суытқыш машиналар) жылу көздері қолданылады. Бірақ жерасты артезиан суы 

температурасының өзі жоғарылау болады да (6-8
0
С), терең суытуға мүмкіндік 

болмайды, ал мұз тек өнімділігі шағын қондырғыларда қолданылады.  

 

16-тапсырма. Мәтіннен кәсіби сөздердің екінші тілге аударылу жолдарына 

назар аударыңыз.  

17-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

18-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерінің қандай тәсіл арқылы 

жасалғанын анықтаңыз және сөйлем құрастырыңыз. Ауабаптағыштар, 

қондырғы,суытқыш агент, суытқыш қондырғылар, сығымдағыш. 

19-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз.  

20-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Бу қазаны 

 

Барабанды бу қазаны ошақ құтысынан, газжүргіштен, барабаннан, 

қыздыру беттерінен, ауақыздырғыш және жалғағыш құбырлар мен 

ауатасымалдағыштан тұрады. Жанатын отын жанарғыларға беріледі. Оларға 

алдын ала қазандықтан шығатын газдармен ауақыздырғышта қыздырылған ауа 

беріледі. Ошақ құтысында жанарғылар арқылы берілген отын мен ауаның 

қоспасы жанып, жоғарытемпературалы жалын пайда болады. 

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. 

Бу қазандарының сенімді, қауіпсіз әрі тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

үшін олар қашықтан басқару және  автоматтандыру  жүйелерімен  
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жабдықталады. Еліміздің өндірістерінде орналасқан бу қазандарының  

құрылымдары алуан түрлі және олардың өлшемдері де әртүрлі. Кейбіреуін 

жиналған күйінде автомашинамен  алып жүруге мүмкін болса, өте ірі жылу 

электр стансалары  қазандарының биіктігі 100 метрге дейін жетеді. 

Қазіргі шығарылатын  ең ірі бу қазандары  энергетикалық мақсаттарда  

қолданылады. Олардың бу өнімділігі 4000 т/сағ.-қа дейін жетеді, ал олардың бу 

тұтынатын  шығырлардың қуаты – 1200 МВт-қа дейін, будың қысымы – 25 МПа-

ға, ал қыздырылған будың температурасы 560 
0
С-қа дейін жетеді. Бұл – дүние  

жүзіндегі қазандарда кездесетін аса жоғары параметрлер. 

 

           21-тапсырма. Мәтіндегі түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз, олардың орыс тіліндегі баламасын беріңіз.  

22-тапсырма. Мәтінді аударып, кәсіби терминдермен сөйлемдер құраңыз. 

Ошақ құтысы, бу қазаны, қашықтан басқару, автоматттандыру, жалғағыш 

құбырлар.   

23-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз.  

 

Лексика-семантикалық тәсіл 

  
Сөзжасамның лексика-семантикалық  тәсілі депешқандай жұрнақсыз-

ақ,  ешқандай сөз  тіркестірусіз-ақ жаңа сөз жасауды айтамыз. Мұндай жағдайда 

сөзжасамның қайнар көзі – тілімізде бұрыннан  қолданылып келе жатқан 

жалпыхалықтық сөздердің  мағынасында болатын әртүрлі  өзгерістер  жаңа сөз 

жасаудың  лексика-семантикалық  тәсілінің негізін қалайды. 

Лексика-семантикалық тәсіл–терминжасау  тәсілдерінің  бірі.  Оны басқа 

тәсілдерге қарағанда термин жасаудың  басты негізгі тәсілі деп бағалауға да 

болады. Өйткені   ұлт тілі негізінде  жасалған ғылыми  терминдердің  көпшілігі 

осы тәсіл  арқылы  арқылы жасалған терминдер. 

 

3 кесте – Терминжасамның лексика-семантикалық тәсілі 

Мысал Мағыналары Жылу энергетикасы 

саласына байланысты 

мысалдар 

ошақ 1) қазан асуға арналған тұғыр; 

2) отбасы, ошақ қасы; 

3) техникалық термин. 

мамандыққа тән басты 

терминдердің бірі   

қазан 1) қазан – ауыртпалық; 

2) «қазан ат» – жауға мінетін ат; 

3)  қазан – ас пісіретін ыдыс; 

4)  қазан – үзеңгінің бір түрі; 

5) қазан – шолақ зеңбірек; 

6) қазан – техникалық термин. 

 

мамандыққа тән басты 

терминдердің бірі   
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өріс 1) мал жайылымдық жер;  

2) даму, өркендеу. 

электрөрісі 

магнит өрісі  

шама 1) адам бойындағы күш, қуат;  

2)заттың болжалды көлемі, мөлшері. 

шаманың сынақтық 

мәні  

шаманың кепілдік мәні  

желі 1) негіз, арқау, өзек;  

2) байланыс, жалғастық, сабақтастық 

электр желісі байланыс 

желісі 

 

24-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Булану беттері және бу қыздырғыштар 

 

Бу түзілетін булану беттерінің әртүрлі қазандарда бір-бірінен 

айырмашылықтары болғанмен, олардың барлығы ошақ құтысында орналасып, 

негізінен сәулелену жылулығын қабылдайды. Оларға экрандық құбырлар және 

де ошақтан шығар ауыздан орналастырылған шағын қазандар 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 кезінде 

күлдің жұмсару температурасынан кем болуы керек. Себебі ондай болмаған 

жағдайда күл қазанның бөлшектеріне жабысып қалып, газдың жүру жолын бітеп 

тастайды. 

Бу қыздырғыштар қазанның булану жүйесінен келіп түсетін будың 

температурасын көтеруге арналған. Оның құбырларының диаметрлері 22-54 мм 

аралығында болады және ошақтың қабырғасында немесе төбесінде орналасады. 

Жылуды сәулелену арқылы немесе конвекция арқылы қабылдап алуы немесе 

конвективті шахтаның аузында орналасады. Қазанның жұмыс тәртібіне және 

жүктемесіне тәуелсіз қыздырылған будың температурасы бірқалыпты болу 

керек. Себебі ол төмендесе, будың ылғалдылығы көбейіп, шығырдың соңғы 

сатылары бөлшектерінің беріктілігін төмендетіп, содан соң деформацияға әкеп 

соғады.  

Будың температурасын тұрақты мөлшерде бусалқындатқыш құрылғының 

көмегімен реттейді. Олардың ең көп тұрған түрі бүркігіш бусалқындатқыш 

болып табылады.  

 

25-тапсырма.Мәтіннен кәсіби сөздердің екінші тілге аударылу жолдарына 

назар аударыңыз.  

26-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

27-тапсырма. Мәтінді аударып, кәсіби терминдермен сөйлемдер құрыңыз. 

28-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз.  
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29-тапсырма. Мағыналық жағынан тіркесетін сөздерді табыңыз.  

1 жылу 1 агрегат 

2 бу 2 генераторлар 

3 органикалық 3 жабдықтар 

4 механикалық 4 энергетикасы 

5 энергетикалық 5 жабдықтар 

6 синхронды 6 стансасы 

7 басқару 7 қондырғы 

8 қосалқы 8 отын 

9 электр 9 шығыры 

10 негізгі 10 аспаптары 

 

Аналитикалық тәсіл 

 

 Терминжасам тәсілдері сөзжасам тәсілдеріне негізделеді. Сонымен бірге, 

терминжасам тәсілдерінің өз ерекшеліктері де бар. Сөзжасам тәсілдері 

терминжасам тәсілдерінің негізін құрайды. Солардың бірі аналитикалық тәсіл 

арқылы сөзжасам болып табылады. Яғни сөздердің тіркесуі, бірігуі, қосарлануы, 

қысқартылуы арқылы термин атауын жасау терминологияда өнімді тәсілдердің 

бірі болып табылады.  

Энергетика терминдерінің аналитикалық тәсілі тірек-сызба негізінде берілді                

(3 кесте). 

 

 4  кесте – Терминжасамның аналитикалық тәсілі 

 

Сөздердің қысқартылуы арқылы жасалған терминдер: ЭҚК (ЭДС) – электр 

қозғаушы күш (электродвижущая сила), ЖҚҚ (ПВД) – жоғары қысымды 

қыздырғыш (подогреватель высокого давления), ТҚҚ (ПНД) – төмен қысымды 

қыздырғыш (подогреватель низкого давления), ТПЕ (ПТЭ) – техникалық 

пайдалану ережелері (правила технической эксплуатации). 
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30-тапсырма. Жақша ішіндегі сөздерді қазақ тіліне аударыңыз.  

 

(В замкнутой цепи) электр тогы энергия көзінің электр қозғаушы күші 

әсерінен ағады. (При отсутствии тока в цепи), яғни тізбек ажыратылған кезде 

энергия көзінде ЭҚК пайда болады. Тізбекте ток жоқболған жағдайда да ЭҚК 

энергия көзінің қысқыштарындағы потенциалдар айырымына тең. (Так же, как и 

разность потенциалов), ЭҚК вольтпен көрсетіледі. Тұйықталған электртізбегінде 

де, ажыратылған тізбекте де ЭҚК (на зажимах источника энергии) потенциалдар 

айырымын үзбей ұстап тұрады. Тұйықталған тізбекте (для непрерывного 

протекания тока) энергия көзі ішіндегі (движение зарядов) электр өрісі күшінің 

әсеріне қарама-қарсы бағытталған болуы керек. Зарядтардың мұндай қозғалысы 

(под действием сил, приложенных извне) болады. ЭҚК бар екеніне көзжеткізу 

үшін (к полюсам источника энергии) жалғастырушы өткізгіш сымдар орнына 

вольтметр деп аталатын аспапты қосса болғаны. Ол кезде (стрелка вольтметра) 

белгілі бір бұрышқа ауытқиды. 

 

           31-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

Төмен температуралы қыздырғыш беттер 

 

Төмен температуралы қыздырғыш 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 эканомайзері қазанның қорек суын қыздыру үшін пайдаланған. 

Пакеттегі құбырлар шахматты тәртіппен тығыз жинақталады. Көрші құбырлар 

біліктерінің арақашықтығы 2-2,5 құбыр диаметрінің еселігіне тең, ал ағын 

бойымен жүргенде ол арақашықтық 1-1,5 диаметр еселігіне тең болады. Ирек 

құбырларды бекіту сүйеніш тіреулермен іші қуыс арқалықтарға асылып ілінеді.  

Жоғары қысымды  қазандардың  экономайзерінде  қыздырылған  судың 20 %-ға 

дейінгі бөлігі буға айналуы мүмкін.  

Параллель 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 су-булы 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 горизонталь жазықтықтағы құбыр саны жану өнімдерінің 

қозғалу жылдамдығы 6-9 м/с аралығында болуынан туады. Бұл жылдамдық 

мөлшері бір жағынан  жылуберіліс коэффициентінің жоғары мәнін алуды 

қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда жылуберіліс коэффициенті, әдетте бірнеше 

ондық мәнге ие болады Вт/(м
2 

К). Жөндеу және тазалау жұмыстарын жүргізуге 
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қолайлы болу үшін экономайзердің биіктігі – 1-1,5 м, аралары 0,8 м-ге дейінгі 

пакеттерге бөледі. 

 

32-тапсырма. Кестеде берілген сөздердің баламасын тауып, кестені 

толтырыңыз. 

 

1 қыздырғыш беттер 1  

2 конвективті газ 2  

3 су экономайзері  3  

4 ауақыздырғыштар 4  

5 су-булы қоспа 5  

6 жылдамдық мөлшері 6  

 

33-тапсырма. Мәтінде берілген сан есімдерді сөзбен жазыңыз, оларды 

қатыстырып сөйлем құраңыз.  

34-тапсырма. Мәтіннің көмегімен төмендегі сөйлемдерді толықтырыңыз. 

Су эканомайзері... . 

Аталған қондырғыларды орнатудың негізгі мақсаты – ... . 

Экономайзер ішіндегі судың қозғалысы әрқашан жоғары бағытталған: ...  

35-тапсырма. Мәтіннен лексика-семантикалық тәсілмен жасалған 

терминдерді теріп жазыңыз, олармен сөйлем құрастырыңыз. 

36-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз. Жоспар бойынша мәтінді қысқаша 

мазмұндаңыз.  

37-тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

Желдету, оның түрлері 

 Желдету процесінің міндеті – бөлмедегі ауаның гигиеналық талаптарға 

сай химиялық құрамы мен физикалық күйін сақтау. Ауаның тазалығы ондағы 

зиянды қоспалардың шекті мөлшерінің шоғырын тағайындайтын санитарлы 

нормалармен белгіленеді. Осы нормаларды және талаптарды қанағаттандыру 

үшін қоғамдық және тұрғын үйлерден ластанған ауаны алып кетіп, орнына 

атмосферадан таза ауа беріп отыру керек.  

Ауаны алмастыру қарқыны бөлмедегі ауаның ластану дәрежесіне 

байланысты болады. Сағаттық ауа алмастыру еселігі, демек бір сағаттағы 

бөлмеден алынған ауа мөлшерінің бөлме көлеміне қатынасы кең көлемде 

өзгеретін шама 1-ден 45-ке дейінгі аралықта болуы мүмкін. Қысқы күндері 

бөлмеге келіп түсетін таза ауаны 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 жетеді. Еркін желдету кезінде ауаның алмасуы бөлменің барлық 

жері үшін бірдей  болмайды,  себебі  таза  ауа  ластанған  ауамен  бірдей  

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

қалыпты деңгейге көтереді. 

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.  

 

38-тапсырма. Сөздікті пайдаланып, берілген кестені толтырыңыз. 

 

1 Желдету процесі 1  

2 Химиялық құрамы 2  

3 Физикалық күйі 3  

4 Ластанған ауа 4  

5 Еркін желдету 5  

6 Еріксіз желдету 6  

7 Жылыту жүйесі 7  

8 Еріксіз желдетудіңтиімділігі 8  

 

39-тапсырма. Ұсынылған мәтінді оқып оның а) лексикалық; ә) 

сөзжасамдық; б) морфологиялық; в) синтаксистік ерекшеліктерін анықтаңыз. 
          40-тапсырма. Мәтіннен мамандыққа қатысты термин сөздерді теріп жазып, 

жасалу тәсілін анықтаңыз.  

41-тапсырма. Мәтінге өз сөзіңізбен қысқаша аңдатпа жазыңыз.  

42-тапсырма. Үлгі бойынша терминдердің жасалу тәсілдеріне жылу 

энергетикасы мамандығына қатысты әдебиеттерден мысал келтіріңіз.   

 
Сөздердің қысқартылуы арқылы жасалған термин: ӨБЖ (АСУ) – өздігінен 

басқару жүйесі (автоматизированная система управления). 

 

43-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

 

 

 



19 

 

Жылу тұтыну түрлері 

 

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылу тұтынушыларды үй-жай 

шаруашылық және өнеркәсіптік жылу тұтынушылар деп бөледі. Үй-жай 

шаруашылық жылутұтынушылар  жылулықтарын жылыту мен тұрмыстық 

ыстық су мұқтаждықтарына жұмсаса, өнеркәсіптік жылу тұтынушылар 

жылулықтарын бұлардан бөлек тәсілдемелік мұқтаждықтар үшін пайдаланады.  

Жылу тұтынушылардың жылу жүктемелері пайдалану мерзімдеріне 

байланысты маусымдық және жылдық жылу жүктемелері деп бөлінеді. 

Маусымдық жылу жүктемелеріне (МЖЖ) үйлерді және басқа ғимараттарды қыс 

мезгілінде жылыту үшін пайдаланылатын жылулық, ал жылдық жылу 

жүктемелерінің (ЖЖЖ) қатарына тұрмыстық ыстық су мен өнеркәсіп 

орындарының тәсілдемелік жылу жүктемелері жатады. МЖЖ-нің мөлшері мен 

өзгеру сипаты сыртқы ауа ыстықтығына, желдің бағыты мен жылдамдығына, ауа 

ылғалдылығына, күн сәулесіне және т.б. байланысты.  

МЖЖ-нің тәуліктік графигі тұрақты, ал маусымдық графигі тұрақсыз 

болады. Өйткені ЖДО-дан жылу тұтынушыларға жылулық (жылу энергиясы) 

сыртқы ауа ыстықтығының орташа мәні бойынша босатады. Ал маусым ішіндегі 

сыртқы ауа ыстықтығының өзгерістерінің жоғарыдеңгейлі болатындығына 

байланысты жылу энергиясын ұзақ уақыт бұлардың орташа мәні бойынша беру 

қате шешім болып табылады.  

Жылдық жылу жүктемелерінің (ЖЖЖ) мөлшері мен өзгеру сипаттары 

климат жағдайларына байланысты емес. Ыстық су жүктемелерінің мөлшерлері 

мен өзгеру сипаттары тұрғын үйлер мен ғимараттардың жасалуына, тұрғындар 

құрамы мен олардың жұмыс күндерінің графигіне, үй-жай шаруашылық 

кәсіпорындарының (моншалар, орталықтандырылған кір жуатын орындар және 

т.б.) жұмыс істеу тәртіптеріне байланысты анықталады.  

 

44-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

45-тапсырма. Сөздіктің көмегімен мәтінді аударыңыз. 

46-тапсырма. Мәтіннің әр абзацына түрлендіріп бірнеше сұрақтан 

қойыңыз. Сұрақтарға жауап беру арқылы мәтінді баяндаңыз. 

47-тапсырма. Мәтінге өз сөзіңізбен қысқаша аңдатпа жазыңыз. 

48-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазандық қондырғылары 

 

 Қазандық деп отынды жаққан кездегі алынған жылу арқылы үлкен 

қысымда бу немесе ыстық су алатын құрылғыны айтамыз. Соған сәйкес олар бу 

немесе суқыздырғыш қазандарға бөлінеді. Пештердің немесе басқа 

технологиялық процестердің қосалқы өнімдерінен шығатын жылуды 

пайдаланатын қазандарды қазан-утилизатор деп атайды. 

Қазанның тұрақты және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін оны көмекші 

жабдықтармен толықтырады. Оларға отынды дайындау және ошаққа беру, ауаны 

беру, сумен қамтамасыз ету, жану өнімдерін алып кету, күлден тазарту 
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құрылғылары жатады. Осы аталған көмекші жабдықтармен қоса қазанды 

қазандық қондырғы деп атайды. 

Жылу электр стансаларының шығырларын бумен қамтамасыз ететін 

қазандық қондырғыларын энергетикалық қазандықтар деп атайды. Ал өндірістік 

тұтынушыларды бумен қамтамасыз ететін, сонымен бірге ғимараттарды жылыту 

үшін арнайы өндірістік және жылыту қазандық қондырғылары пайдаланылады. 

Жылулық көзі ретінде қазандық қондырғылары үшін табиғи және жасанды 

отындар, өндірістік пештер және басқа қондырғылардың шығарылым газдары, 

күн энергиясы, ядролық энергия және басқа энергия түрлері қолданылады. 

Бу қазанының жұмысын қамтамасыз ететін мынадай құрылғылар мен 

тетіктер бар: отын дайындау құрылғылары; қорек суын беретін қорек сорғылары; 

жану үшін ауа беретін үрлегіштер; жану өнімдерін ауаға шығаратын түтін 

сорғыш (дымосос) және басқа көмекші жабдықтар. Бу қазаны және аталған 

жабдықтар кешені қазандық қондырғысын құрайды. 

49-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Мәтіннен кәсіби сөздердің екінші тілге 

аударылу жолдарына назар аударыңыз.  

50-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

51-тапсырма. Мәтінді аударып, кәсіби терминдермен сөйлемдер құрыңыз. 

52-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз және сол жоспар бойынша мәтінді 

әңгімелеңіз.  

 

Аббревиатуралар 

 

Аббревиатура (лат. ab – бастапқыдан, brevio – қысқарту) – қысқартылып 

жазылатын сөз тіркесі. Аббревиатураның 2 түрі бар:  

1) Инициалдық аббревиатура. Бұл – қысқартылып жазылған сөз 

тіркесіндегі басқы әріптерден немесе дыбыстардан ғана құралған аббревиатура. 

Мысалы: АЭС (атом электр стансасы), МАЭС (мемлекеттік аудандық электр 

стансасы), ЖЭС (жылу электр стансасы), ЖЭО (жылу электр орталығы) т.б.  

2) Буындық аббревиатура (күрделі қысқартылған сөз). Бұл – сөз 

тіркесіндегі сөздердің бастапқы буындарынан немесе алғашқы сөздегі бастапқы 

буын мен соңғы сөздің тұтастай тіркестірілуінен құралатын, басқа да жолдармен 

жасалатын аббревиатура. Мысалы: ҚазТАГ (Қазақ телеграф агенттігі), ҚазҒЗЭИ 

(Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институты), автокөлік (автомобиль көлігі) т.б.  

 

 53-тапсырма. Мәтіндегі аббревиатураларды теріп жазыңыз.  

 

Жылу энергетикасы – жылудың энергияның басқа түрлеріне 

(механикалық, электрлік, гидравликалық т.б.) түрленуін зерттейтін жылу 

техникасының саласы. Жылуды электр энергиясына түрлендіру ЖЭС-те жүзеге 

асырылады. Ол үшін бұларда отын жанғанда немесе ядролық отын ыдырағанда 

бөлінетін энергия, сондай-ақ Жер қойнауының қызуы мен Күн радиациясының 

энергиясы пайдаланылады. Жылу энергиясынан механикалық жұмыс алу үшін 

қолданылатын негізгі энергетикалық агрегат – жылу қозғалтқышы.  
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 ЖЭС – органикалық отынды жағу кезінде бөлініп шығатын жылу 

энергиясын түрлендіру нәтижесінде электр энергиясын өндіретін электр 

стансасы. ЖЭС пайдаланатын отын түріне қарай – қатты, сұйық, газ тәрізді және 

аралас типті отынмен жұмыс істейтін стансаларға, жылу қозғалтқыштарының 

түріне қарай – БШЭС (бу шығырлы электр стансасы), ГШЭС (газ шығырлы 

электр стансасы) және іштен жану қозғалтқышты (дизельді) станса, өндірілетін 

энергия түріне қарай – ШЭС (шықтық электр стансасы), МАЭС (мемлекеттік 

аудандық электр стансасы) және ЖЭО (жылу электр орталығы) болып бөлінеді. 

Кейде ЖЭС-терге шартты түрде атом электр стансаларын, күн электр 

стансаларын, геотермиялық электр стансаларын да жатқызуға болады. ЖЭС-

тердің электрлік жабдықтарына синхронды генераторлар, генератор кернеуінің 

таратқыш құрылғылары, жоғарылатқыш, бақылау, өлшеу және басқару 

аспаптары мен қосалқы жабдықтары жатады. Органикалық отын (көмір, мұнай, 

газ) қорларының мол 15 болуына байланысты Қазақстанда салынған электр 

стансаларының басым көпшілігі жылу электр стансалары болып табылады.  

 

54-тапсырма. Сөйлемдегі аббревиатуралардың толық түрін жазыңыз.  

 

 Жылу қозғалтқыштарының түрлеріне қарай органикалық отындарды 

пайдаланатын ЖЭС төмендегідей жіктеледі:  

1) БШЭС.  

2) ГШЭСү  

3) БГЭС.  

 

55-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Жылу құбырларының желілері 

 

Жылу дайындау орталықтарында (ЖДО) дайындалған жылу сыртқы жылу 

тұтынушыларға жылу құбырлары желілері (ЖҚЖ) арқылы жеткізіледі. Мұндай 

құбырлардың желілері жылу тасымалдайтын орта түрлеріне қарай су және бу 

жылу құбыр жүйелері болып бөлінеді.  

Су ЖҚЖ жылу тұтынушылардың жылыту мен ыстық су жүктемелері, ал 

бу ЖҚЖ тәсілдемелік жылу жүктемелері үшін берілетін жылуларды тасымалдау 

мақсаттарында қолданылады. Су ЖҚЖ-індегі су қозғалыстағы арнайы 

сорғылармен іске асырылса, бу ЖҚЖ-індегі бу қозғалысы жылу дайындау 

орталықтары мен жылу тұтыну қондырғыларының арасындағы будың қысым 

айырмашылықтарына негізделген. Жылулықты тұтыну түрлеріне қарай сыртқы 

жылу құбырлардың желілерін үй-жай шаруашылық, өнеркәсіптік және аралас 

құбырлар желілері деп бөледі. Үй-жай шаруашылық жылу құбырлары желілері 

қатарына елді мекеннің тұрғын үйлерін, әкімшілік және басқа да қоғамдық 

ғимараттарын жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету мақсаттарында 

салынған құбырлардың желілері, ал өнеркәсіптік жылу құбырлары желілерінің 

қатарына өнеркәсіп орындарының тәсілдемелік жылу жүктемелерін қамтамасыз 

ету үшін салынған жылу құбырларының желілері жатады. 
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ЖҚЖ-де бір құбырлы, екі құбырлы және кейде үш не төрт құбырлы ЖҚЖ 

жүйелері қолданылады. Бұлардың ішінде ең көп қолданыс тапқаны – екі 

құбырлы ЖҚЖ. ЖҚЖ-нің бір құбыры – беруші, екіншісі кері (обратная) құбыр 

деп аталады. Беруші құбыр арқылы ЖДО-ның жылулықтары жылу 

тұтынушыларға жеткізіледі де, кері құбыр арқылы жылу тасушы орта ЖДО-ға 

қайтарылады.  

 

56-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіңіз. 

57- тапсырма. Сөздіктің көмегімен мәтінді аударыңыз. 

58-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын өз сөзіңізбен баяндаңыз. 

59-тапсырма. Мәтінге өз сөзіңізбен қысқаша аңдатпа жазыңыз. 

 

Аударма туралы жалпы түсінік 

 

Аударма дегеніміз – бір тілде берілген ақпаратты екінші тілдің 

тәсілдерімен басқа тілге жеткізу.  

Аударма түрліше тұрғыдан мынадай түрлерге бөлінеді:  

1) Аударма тілдік өзгешеліктерге байланысты ана тілден басқа тілге 

аудару, өзге тілден өз тіліне аудару деп 2 түрге бөлінеді. Аударма барысында ана 

тілден басқа тілге аудару біршама қиын болады. Өйткені аудармашылардың 

басым көпшілігінде өзге тілмен бейнелеу қабілеті ана тілдегісіндей бола 

қоймайды. Сондықтан да екі тілге бірдей жетік аудара білу әр аударушы қол 

жеткізуге құлшынатын биік нысана болып есептеледі.  

2) Аударма жұмысы тәсіліне қарай ауызша аударма мен жазбаша аударма 

болып 2-ге бөлінеді. Ауызша аударма мен жазбаша аударманың екеуінің де өзіне 

тән қиыншылықтары мен жеңілдіктері бар. Ауызша аудармада аудармашыдан 

тез түсініп, қолма-қол аудару талап етіледі. Бірақ сөйлеушінің стилін сақтауға, 

нақтылыққа, жинақтылыққа ерекше жоғары шарт қойылмайды. Бейнелеу 

жағында көп еркіндікке ие болады. Бір сөзді, бір мазмұнды бірнеше түрлі 

синонимдермен ауыстырып аудара алады. Оның есесіне оларда түсінбей қалған 

сөздерді біреуден сұрауға, сөздіктерді пайдалануға мүмкіндігі болмайды. Ал 

жазбаша аудару аудармашыдан мол білімді, қалам қуатының күшті болуын, 

мазмұнды дәл бейнелеп беруді, көбірек ойлануды қажет етеді. Сөз-сөйлемге, 

грамматикаға, нақтылыққа, логикаға, емлеге баса көңіл бөлінеді. Ауызша 

аудармаға қарағанда сөздіктерді пайдалану, қайта-қайта қарап тексеріп шығу, 

өзгерту мүмкіндігі мол болады.  

3) Аударма материалдық ерекшеліктеріне қарай саяси-теориялық, көркем 

әдебиет, ғылыми-техникалық және ісқағаздар аудармасы деп төртке бөлінеді. 

Жанрлық ерекшеліктеріне қарай оларға қойылатын талап та түрліше болады. 

Сондықтан да аударушы, ең алдымен, өзі аударатын материалға қанық болуы, 

кәсіптік білім деңгейінің жоғары болуы, түпнұсқаның мазмұнына, ерекшелігіне 

баса назар аударуы шарт.  

 4) Аударылатын материалдың қажеттілігіне байланысты аударма жұмысы 

толық аудару, бөліп аудару, мазмұндап аудару, құрастырып аудару деп тағы да 

төртке бөлінеді. Бастан-аяқ түгел аударуды толық аудару дейміз. Түпнұсқаның 
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ішінара қажетті жерін ғана аудару бөліп аудару деп аталады. Түпнұсқаның 

негізгі мазмұнын шолып аудару мазмұндап аудару делінеді. Түпнұсқаның кейбір 

жерлерін аударып, кейбір жерлерін өзі құрастырып жазу құрастырып аудару 

болып табылады. 

 

60-тапсырма. Мәтіннің сөзбе-сөз аудармасын жасаңыз.  

 

Бу қазандары 

 

 Бу қазаны деп жағылған отын жылуын пайдаланып, қысымы ауа 

қысымынан жоғары бу өндіретін құрылғыны атайды. Қызметі бойынша бу 

қазандарын бірнеше топқа бөлуге болады:  

1) Энергетикалық. 

2) Өнеркәсіптік.  

3) Жылыту. 

4) Пайдаға асырғыш.  

Энергетикалық қазандар электр стансасында бу өндіруге арналған. Олар 

будың жоғары көрсеткіштерімен, сенімділікке және үнемділікке қатысты жоғары 

талаптарымен ерекшеленеді.  

Өнеркәсіптік қазандар өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының тәсілдемелік 

(технологиялық) мұқтаждары үшін бу өндіреді. Жылыту қазандары өнеркәсіптік, 

тұрғын және әлеуметтік ғимараттарды жылыту үшін бу немесе ыстық су 

өндіреді. Бұл топқа су қыздыратын қазандар да жатады. 

Пайдаға асырғыш қазандар екіншілік энергия қорын пайдаланады, яғни 

металлургия, мұнай өңдеу және т.б. тәсілдемелік (технологиялық) 

қондырғылардан шыққан газдарды және т.б. жағады.  

Қазан және оның жұмысын қамтамасыз ететін көмекші жабдықтар: отын 

дайындау құрылғылары, қазанға қорек суын беретін қорек сорғылары, жағу үшін 

ауа беретін үрлегіштер, жану өнімдерін мұржа арқылы әуеге (атмосфераға) 

шығаратын түтін сорғыш, күлұстағыш, күлқож шығару құрылғылары және т.б. 

қазандық қондырғысын құрайды. Қазандық қондырғы жұмысы толығымен 

механикаландырылған және автоматтандырылған.  

 

Сөздік 

қазан – котел  

жылыту – отопительный  

пайдаға асырғыш – утилизационный к 

өмекші жабдық – вспомогательное оборудование  

мұржа – дымовая труба  

түтін сорғыш – дымосос  

күлұстағыш – золоуловитель к 

үлқож шығару – удаление золошлака  

қазандық қондырғысы – котельная установка, котлоагрегат 
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Ғылыми-көпшілік және ғылыми техникалық аударма 

 

Ғылыми аударма және ғылыми-техникалық аударманы жасау үшін 

аудармашының алдымен ғылыми-техникалық ақпараттан хабардар болуы тиіс.  

Ғылыми-техникалық ақпарат 3-ке бөлінеді:  

1) Патенттік әдебиет – ақпарат алмасудың негізгі түрі, қалай болғанда да 

ол ғылым мен техника саласындағы жаңа дүниенің бәрі патент сипатында және 

оның туындылық түрінде ресми құжатталып тіркеледі;  

2) Ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін арнайы тағайындалған 

мерзімдік кезең, мәселен, салалық бюллетеньдер, мазмұнды рефераттар, 

түйіндеме және атауы, салалық ғылыми-техникалық журналдар, арнайы 

сипаттағы пікірталастық өзекті мәселе көтерген және есептік мақалалар, 30 

тақырып атаулары тізімделген библиографиялық көрсеткіштер, өнертапқыштық 

және өндіріс өнімдерінің заттары, сондай-ақ аталған сала бойынша мазмұндағы 

түйіндеме мен тақырыптық шолу;  

3) Әртүрлі мерзімдік және мерзімдік емес басылымдар және басқа да 

ғылыми-техникалық алмасу үшін арнайы бекітілмеген, алайда осы мақсатта 

пайдалана беруге болатын ақпарат көздері: мысалы, арнайы кітаптар мен 

журналдар, жарнамалық материалдар, нұсқаулар және сол тектес арнайы 

ақпараттық көздер. 

 

61-тапсырма. Мәтінді аударыңыз.  

 

Төмен температуралы және термоылғалды қондырғылар 

 

Төмен температуралы және термоылғалды қондырғылар әрбір 

кәсіпорындарда, көбінесе тәсілдемелік (технологиялық) құбылыстарда 

қолданылады. Төмен температуралы және термоылғалды қондырғыларға 

кептіру, буландыру, сорбциялық, ректификация және салқындату қондырғылары 

жатады. Төмен температуралы және термоылғалды құбылыстарды алу үшін 

әртүрлі жылуалмастырғыш құралдары қолданылады. Жылуалмастырғыш 

құралдары – бұл бір денеден екінші денеге жылуды беруге арналған құрылғы. 

Көптеген жылулық құбылыстар дәл осы жылуалмастырғыш құралдарында 

жүреді: температураның өзгеруі, булану, қайнау, шықтану, балқу, қату, сондай-

ақ күрделі қиыстырылған құбылыстар. Бұл құбылыстарға қатысатын дене саны 

екіден көп болуы мүмкін, жылу бір денеден бірнеше денеге немесе, керісінше, 

бірнеше денеден бір денеге беріле алады. Жылуын беретін немесе қабылдап 

алатын денелерді жылутасығыштар деп атайды.  

 

Сөздік 

төмен температуралы – низкотемпературный  

термоылғалды – термовлажностный  

қондырғы – установка  

кептіру – сушильный  

буландыру – выпарный  
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сорбциялық – сорбционный  

қиыстырылған – комбинированный  

шықтану – конденсация  

жылутасығыш – теплоноситель 

 

Ғылыми-техникалық әдебиетті аудару 

 

         Ғылыми-техникалық әдебиетті аударушының ең негізгі міндеті – автордың 

ойын бұрмаламай, толық беру, аудармада қажетті терминологияны қолданып, 

сауатты әдеби тілмен аудару. Ғылыми-техникалық әдебиеттің аудармасына 

қойылатын негізгі талап – аударманың түпнұсқаға толық сәйкес келуі, оны 

орысша «адекватность перевода» дейді. «Адекватный» – латын сөзі. Қазақ 

тіліндегі мағынасын: тең, толық сәйкес келетін, барабар, ұқсас, бірдей, тепе-тең, 

теңбе-тең деген сөздер береді. Ғылыми-техникалық мәтіннің бірдейлігіне 

ақпараттық, ғылыми-техникалық дәлдікті сақтай отырып және түпнұсқаның 

стилистикалық ерекшеліктерін ескере отырып, қол жеткізуге болады. Мұндай 

аударманы басқаша эквивалентті (лат. тең, тең 34 мағыналы) және аутентивті 

(грек тілінде – түпнұсқаға сәйкес, дұрыс, шын) деп те атайды. 

Аударманың өн бойында бір затты немесе ұғымды білдіретін бір ғана 

термин қолданылуы керек. Белгілі бір кәсіпорында ғана қолданылатын 

жергілікті сөздерді, архаизм-терминдерді қолданбау керек. Қазіргі кезде 

аудармада бір сөзді бір мәтіндік бірліктің өзінде бірнеше құбылтып қолдану 

жағдайлары кездеседі. Мысалы, «схема» деген сөзді бір мәтінде немесе бір 

ақпараттық бірлікте «сұлба», «схема», «сүлбе» деп немесе «сеть» сөзін бірде 

«желі», бірде «торап» деп аударатын жағдайлар жиі кездеседі. 

Тілдің барлық грамматикалық нормаларын сақтап, күрделі грамматикалық 

конструкцияларды көп қолданбай, аударылатын ақпаратты қарапайым және 

түсінікті етіп беру керек. 

 

62-тапсырма. Мәтінді аударыңыз.  

 

Атомные электрические станции 

 

Атомные электрические станции Атомные электрические станции (АЭС) 

работают по принципу паросиловых установок и представляют собой тепловые 

электрические станции, работающие на ядерном топливе.  

Первая атомная электростанция была построена в 1954 году в г. Обнинске. В 

настоящее время в мире используются различные типы АЭС:  

- одноконтурные;  

- двухконтурные;  

- трехконтурные.  

В одноконтурных АЭС используются реакторы кипящего типа, в которых 

вырабатывается насыщенный водяной пар. Так как одноконтурные АЭС имеют 

повышенную радиоактивность, то в настоящее время такие электростанции не 

проектируются. Более радиационно безопасными являются двухконтурные АЭС. 
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Водяной пар вырабатывается во втором контуре в специальном парогенераторе. 

В качестве промежуточного теплоносителя в первом контуре используются 

жидкие расплавленные металлы (калий, натрий, свинец, висмут), у которых 

температура плавления менее 600°С. В трехконтурных АЭС рабочим телом 

является перегретый пар. 

 

63-тапсырма. Берілген үлгі бойынша төмендегі анықтамаларды өзгертіп, 

орыс тіліне аударыңыз.  

Үлгі: жылу және электрэнергетикасы:  

1) Жылу және электрэнергиясын алуды, түрлендіруді, тасымалдауды және 

пайдалануды зерттейтін энергетика салалары жылу және электрэнергетикасы 

депаталады. 

2) Жылу және электрэнергиясын алуды, түрлендіруді, тасымалдауды және 

пайдалануды зерттейтін энергетика салаларын жылу және электрэнергетикасы 

деп атайды. 

3) Жылу және электрэнергетикасы дегеніміз – жылу және 

электрэнергиясын алуды, түрлендіруді, тасымалдауды және пайдалануды 

зерттейтін энергетика салалары.  

4) Су энергетикасы су қуатын электр қуатына айналдыру мәселелерін 

зерттейді.  

5) Атом энергетикасы – атом ядросының қуатын зерттеу, пайдалану 

саласы.  

6) Жел энергетикасы қозғалатын ауа қуатын пайдалану мәселелерімен 

айналысады. 

7) Трансформатор–кернеулі айнымалы тоқты жиілігін өзгертпей басқа 

кернулі айнымалы тоққа түрлендіретін статикалық электрмагниттік құрылғы. 

8) Қуат–уақыт бірлігі ішінде істелінген жұмыстың сол уақытқа 

қатынасымен өлшенетін физикалық шама. 

9) Магнит өрісі–қозғалыстағы электр зарядтары мен магниттік моменті бар 

денелерге (олардың қозғалыстағы күйіне тәуелсіз) әсер ететін күштік өріс. 

Магнит өрісі магниттік индукция векторымен (В) сипатталады. 

10) Электрқозғаушы күші-электр тізбегіне жалғанған, табиғаты 

электрстатикалық емес энергия көзі. 

Орыс тілінен қазақ тіліне өз бетімен аударуға арналған мәтіндер 

 

Нормальная работа турбинной установки складывается из нескольких 

характерных режимов: пуска, длительной работы на номинальной мощности или 

частичных нагрузках, переходных режимов, останова. Пуск турбины – одну из 

ответственных операций – выполняют, точно соблюдая Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей, а также действующие инструкции. 

Особенностью пуска является необходимость прогрева металлоемкого 

оборудования: паропроводов, стопорных клапанов и арматуры, корпуса и ротора 

турбины. При слишком быстром прогреве в металле оборудования возникают 

большие разности температур, которые вызывают появление опасных 
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температурных напряжений, тем больших, чем выше температура пара, его 

расход и разница температур между металлом и паром в начале пуска. 

Температура металла оборудования перед пуском зависит от того, сколько 

времени прошло с момента останова турбинной установки. 

Паропроводы свежего пара и стопорные клапаны остывают двое-трое 

суток, а цилиндры турбины – только через пять-шесть суток. Температура 

оборудования зависит от времени простоя перед пуском. 

 

В связи с постоянным перемещением воды в природе, ее круговоротом, 

водные ресурсы являются возобновляемыми, и количество воды в гидросфере не 

уменьшается, а по некоторым данным увеличивается, в связи с образованием 

большого количества воды при сжигании углеводородного топлива.  

Структурные схемы гидроэлектростанций.  

Для превращения речного стока в гидроэнергетические ресурсы и 

электроэнергию необходимо несколько компонентов: 

- водохранилище, образующееся при перегораживании русла реки 

плотиной, создающей напор воды перед турбиной;  

- деривация – каналы и трубопроводы, подающие воду в турбины; 

- турбины, преобразующие поступательное движение воды во 

вращательное движение ротора; 

- электрогенераторы.  

Водохранилище отличается от естественного водоема – озера - тем, что 

оно сооружается на реке специально для регулирования речного стока и имеет 

переменный уровень, зависящий от величины поступления воды и расхода ее 

через турбины ГЭС. 

 

Основные источники и признаки ухудшения в работе конденсационной 

установки: 

1) Загрязнение трубок и трубных досок конденсатора проверяется по 

разнице температуры насыщения пара при данном давлении в конденсаторе и 

температуры циркуляционной воды на входе (температурный напор). Например, 

при чистых трубках для температуры воды 25-30°С и расходе пара 150-160 т/ч 

недогрев должен быть равен 6-7,5°С. Повышенный температурный напор 

свидетельствует о загрязнении трубок. Признаками загрязнения являются 

повышенное давление в конденсаторе и охлаждающей воды перед 

конденсатором.  

2) Высокий уровень конденсата в конденсатосборнике (требуется проверка 

работы автомата уровня рециркуляции).  

3) Недостаточное давление пара, направляемого на концевые уплотнения 

ЦНД турбины (требуется проверка работы регулятора уплотнений).  

4) Плохая работа эжекторной группы.  

5) Срыв работы или уменьшение производительности циркуляционных 

насосов (в том числе из-за попадания во всасывающий участок насоса 

посторонних предметов).  
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6) Плохая плотность вакуумной системы, которая должна периодически 

проверяться и при необходимости опрессовываться посредством заливки воды 

до уровня концевых уплотнений. 

 

Для холодильных установок и бытовых холодильников основными 

способами снижения потребления электроэнергии являются: 

- оптимальный подбор мощности холодильной установки; 

- качественная изоляция корпуса (стенок), двери холодильной установки, 

холодильника, прозрачная крышка в холодильнике для продуктов, с 

качественной изоляцией; 

- приобретение современных энергосберегающих холодильников; 

- не допускать образования наледи, инея в холодильнике, вовремя 

размораживать; 

- не рекомендуется помещать в холодильную установку (холодильник) 

материалы и продукты, имеющие температуру выше температуры окружающей 

среды, - их необходимо максимально охладить на воздухе; 

- проанализировать возможность отказа от холодильника; 

- качественный отвод тепла – не рекомендуется ставить бытовой 

холодильник к батарее или рядом с газовой плитой. 

 

Различают пуски из холодного, горячего и неостывшего состояний. 

Холодным называют такое состояние оборудования, когда котел и паропроводы 

блока остыли полностью, а температура металла турбины составляют не более 

150°С. Мощные энергоблоки остывают до такого состояния за 90…100 ч. 

Горячим называют такое состояние, при котором металл турбины имеет 

температуру не ниже 420-450°С (обычно через 6…10 ч после останова). 

Состояния, соответствующие промежуточным температурам металла турбины, 

называют неостывшими. 

Принципиально схема пуска при всех тепловых состояниях примерно 

одинакова. Начальное тепловое состояние оборудования в основном влияет на 

длительность отдельных операций, которые должны выполняться в строгом 

соответствии с указаниями станционной инструкции по пуску турбины. 

Любой пуск включает в себя такие этапы, как подготовка к нему, прогрев 

паропроводов и арматуры, пуск конденсационной установки и турбины, 

синхронизация генератора, нагружение турбины. Проверка оборудования – 

важный элемент подготовки к пуску. 
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