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Аннотация 

 

Конспект лекций по курсу «Технологические основы 

производства тепловой энергии» ставят целью закрепление 

приобретенных навыков и знаний на лекционных и практических 

занятиях, получение навыков экспериментального исследования 

технических характеристик в системах централизованного 

теплоснабжения тепло расходуется на отопление в системах 

отопления зданий, нагревание приточного воздуха в установках 

систем вентиляции на горячее водоснабжение в системах ГВС, а 

также технологические процессы промышленных предприятий. 

 

Алғысӛз  
 

«AU 3313 – Өндірістегі жылу энергиясының технологиялық негізі» 

пәні жоғары оқу орындарында бакалаврлық оқитын Автоматтандыру және 

басқару мамандық студенттерінің «Отын мен энергетикалық кешендері – 

Теплоэнергетические комплексы» таңдаулы ӛтетін арнайы пәндеріне (ПДВ 

ТЭК-ке) жатады. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері - Жылу энергетика қондырғылары 

мен аспаптарының және олардың тиімді істеуінің автоматтандыруы мен 

басқаруы қажетті жұмыстық құбылыстарының түбегейлі заңдары мен 

заңдылықтарын кеңінен студенттерге түсіндіру мен әдістерін 

жылутәсілдемелік қолдануға үйретіп дағдыландыру. 

«Отын мен энергетикалық кешендері» пәндерінің алдында 

студенттердің келесі пәндерді (пререквизиты): Ақпараттық (1, 2 

қостоқсандарда), Мекен қорғау (1), Жоғары математика (1), Физика (2, 3), 

Ӛлшем мен ӛлшеу (4), Бағдарламау тәсілділігі (2), Химия (2), Инженерлік 

және компьютерлік сызба (1), Сызбалық геометрия (1), Механика (5), 

Ӛлшеудің тәсілдік құралдары (5), тәсілдік ӛлшеу мен аспаптары (5) ӛткендері 

ескеріледі. 

«Отын мен энергетикалық кешендері» пәндері 6 қостоқсанда АU 3312 

«Сұйық пен газ механикасы (СГМ)» пәні (1,5\1\0, 3 ЕСЖ, 2 несие) және АU 

3313 «Жылутехника негіздері (ЖТН)» пәнімен (2\2\0, 3 ЕСЖ, 3 несие) қатар 

басталып, 7 қостоқсанда  АU 4314 Жылу ӛндіруінің тәсілдемелік негіздері 

(ЖӚТН) пәнімен (3\3\0, п.ж., 3 несие) жалғасады.  

Бұл СГМ, ЖТН, ЖӚТН таңдаулы арнайы пәндері ӛзара ӛте 

байланысты және «Отын мен жылу энергетика» саласын автоматтандыру мен 



4 
 

басқаруын игеріп студенттердің мамандық бітіру жұмыстарын жасауға 

қажет. 

Пәнді ӛткен студенттер: 

- оның негізгі заңдарын игеруі; 

-жылуқозғалым заңдары мен ұқсастық теорияны және олардың 

заңдылықтарын пайдалана білуі; 

- жылуқозғалымның ең тиімді айналымдары мен жылумаңызалмасу 

қарқынын оңтайлы есептей білуі; 

- есеп нәтижелеріне сәйкесті қондырғыларды жобалай және істеуін 

тексере білуі тиіс. 

Бұлар студенттердің қалдықты біліміне жатады, ал пәннің басқадай 

ілімінен олардың жалпы хабары болуға тиіс. 

 

 

 

 

 

 

1 Жылуэлектр орталықтарының түрлері. Атом электр 

станциялары және шықтық электр станциялары.   

 

Жылумен орталықтан қамтамасыз ету жүйелер түрін таңдаған кезде 

аймақтың жылу жүктемесін ескеру қажет. Егер, жылулық жүктеме мӛлшері 

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

қамтамасыз ету үшін су жылытқыш қазандықтар қолданылады. 

Жылуландыру арқылы энергияны тиімді пайдалануының екі қағидасы 

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

жылумен қамтамасыз ету. 

Жылу мен электр энергия қатар ӛндіру кезінде, барлық жұмсалған 

жылу мӛлшері, жылу мен электр энергия бӛлек ӛндірілген кезіндегіден тӛмен 

болады, сондықтан жылу және отын шығысы азаяды.  

Жылу электр орталығында жоғары кӛрсеткішті бу, электр энергиясын 

ӛндірген соң жылуландыруға жіберіледі, сондықтан электр энергиясын 

ӛндіруге жұмсалған меншікті жылу мӛлшері тӛмендейді. 

Жылу мен электр энергиясы бӛлек ӛндірілген кезде жылу электр 

стансасында (ЖЭС) жоғары кӛрсеткішті бу тек электр энергиясын ӛндіруге 

жұмсалады, ал жылу су жылытқыш қазандықтарында ӛндіріледі. Сонымен 

отын екі жерден - электр энергияны ӛндіруге ЖЭС-да және жылуды 

ӛндіруіне су жылытқыш қазандықтарында жұмсалады. Сондықтан, 

жылуландыру арқылы бір жерден электр энергия мен жылуды ӛндіру тиімді 

болады. 

Жылу электр орталықтарының жылу сұлбаларының тӛрт түрі болады:  
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- турбинадан ӛткен бу жылуландыру жүйесіне баратын суды 

жылытады, сонымен бу электр қуатын ӛндіруіне және жылуландыруға 

жұмсалады, бұл бу турбинасы нашар вакуумды ЖЭО;  

- бу турбинасы қарсы қысымды, ӛндіріске бу жіберетін ЖЭО;  

- бу турбинасы конденсатты, бу алымы арқылы ӛндіріске бу жіберетін 

ЖЭО;  

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

жылуландыруға ыстық су жіберетін ЖЭО.  

Жылуландырудың энергетикалық тиімділігі аудандық қазандықтарына 

қарағанда жылу электр орталығындағы отын шығысының кемуімен 

байланысты.  

Сонымен, жылу мен электр энергиясын бӛлек ӛндіргеніне қарағанда, 

ЖЭО-да бірге ӛндіргенде отын шығысы азаяды 

  

                                  ∆В = Вр – Вт ,                                                          (1.4) 

  

мұнда Вр – жылу мен электр энергиясын бӛлек ӛндірген кезіндегі отын 

шығысы;  

Вт – жылу мен электр энергиясын бірге ӛндірген (жылуландыру) 

кезіндегі отын шығысы. 

Жылуландырудың энергетикалық тиімділігін тағы бір кӛрсеткішпен 

бағалауға болады, бұл отын жылуын қолдану коэффициенті ηи . Отын 

жылуын қолдану коэффициенті жылу электр орталығынан жіберілген жылу 

мен электр энергиясының және жағылған отынның жылу эквиваленттерінің 

қатынасы болады 

                              ηи = (Q + Э)/ (В·Q
р

н) ;                                                (1.5) 

  

мұнда   Q – жылу электр орталығынан жіберілген жылу мӛлшері;  

Э – жылу электр орталығынан жіберілген электр энергия мӛлшері; 

В – отын шығысы; Q
р

н – отынның жану жылулығы. 

Бірақ отын жылуын қолдану коэффициенті ηи  жылуландырудың 

энергетикалық тиімділігін кӛрсетпейді. 

Электр энергиясы жылуға қарағанда жетілген энергия түрі, ал (1.5) 

формуласында электр энергия жылумен бірге қосылған, бұл 

термодинамиканың бірінші заңына қарсы болмағанмен, дәлдігі дұрыс 

келмейді. ЖЭО жылу ӛндіруін электр энергия ӛндіруінің азайтуына 

байланысты кӛбейтсе, отын жылуын қолдану коэффициенті ηи  мӛлшері 

жоғарылайды, ал жылуландырудың энергетика жүйесіндегі толық тиімділігі 

азаяды. Егер жылу мен бірге шығарылатын электр энергия мӛлшері кӛбейсе, 

отын жылуын қолдану коэффициентінің ηи мӛлшері тӛмендегенмен, 

жылуландырудың энергетика жүйесіндегі толық тиімділігі жоғарылайды. 

Электр энергия мен жылу ӛндіруіне бу турбиналы ЖЭО жұмсалған 

отын шығысын келесі формуламен табуға болады 
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                                    Вт = Вт.э + Вт.т ,                                                      (1.6) 

  

мұнда Вт.э –электр энергиясын ӛндіруіне жұмсалған отын шығысы;  

Вт.т – жылу ӛндіруіне жұмсалған отын шығысы.  

 

Жылу электр орталығындағы электр энергиясын ӛндіруге жұмсалған 

отын шығысы 

  

   Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к ,          (1.7) 

  

мұнда   b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы;  

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

отын шығысы. 

Сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

          

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм),         (1.8) 

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК-і. 

 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

        

 b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт) ,          (1.9) 

     

мұнда   η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын ӛндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-і. 

 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын ӛндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-і 

                η
р

іт = ηіт· .              (1.10) 

  

ЖЭО-ның конденсатты, регенерациясыз электр қуатын ӛндіруінің ішкі 

абсолютты ПӘК-і      

ηіт  = Нт.к·ηоі /(іо – іт.к) ;          (1.11) 

  

 Жылу ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

                             

Вт.т = b
т
т·Q ,              (1.13) 

  

мұнда  b
т
т – жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

         b
т
т = 1/ηбг .           (1.14)  
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Жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысын  кг/ГДж  әлде 

кг/Гкал мен кӛрсету үшін 0,029 ГДж/кг әлде 0,007 Гкал/кг  бӛлу қажет, сонда 

  

                           b
т
т = 34,1/ηбг                                                                 (1.15)  

әлде 

                           b
т
т = 143/ηбг .                                                                (1.16) 

  

Жылу мен электр энергиясын бӛлек ӛндірген кезіндегі отын шығысы 

екі қосынды арқылы табуға болады 

  

                          Вр = Вр.э + Вр.т ,                                                             (1.17) 

  

мұнда Вр.э – электр энергиясын конденсатты жылу электр стансасында 

ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері;  

Вр.т – аудандық қазандықтарындағы жылу ӛндіруге жұмсалған отын 

мӛлшері. 

Қазіргі жылу электр стансаларында электр энергиясы екі тәсілмен 

ӛндіріледі: конденсатты; регенерациямен конденсатты жылыту арқылы ішкі 

жылуландыру деп айтуға болады. Жылу электр стансасы (ЖЭС) мен жылу 

электр орталығының (ЖЭО) айырмашылығы, ЖЭС-та таза конденсатты 

тәсілімен ӛндірілетін электр энергиясының мӛлшері кӛп болғаны. Ал ішкі 

жылуландыру дегеніміз – конденсатордан шыққан конденсатты tк 

температурасынан tпв температурасына дейін регенеративті жылытқыштарда 

жылыту арқылы электр қуатын ӛндіру.  

ЖЭС-та ӛндірілген электр қуатына жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

    b
э
к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
ік),               (1.19) 

  

мұнда   η
р
ік – ЖЭС-тың конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын ӛндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-і. 

 

Ал ЖЭС-тың конденсатты, регенерациясыз электр қуатын ӛндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-і  

  

ηік = Hк·ηоі / (іо – ік.к),        (1.20)  

  

мұнда   іо – турбина алдындағы қыздырылған бу энтальпиясы; 

ηоі  – турбинаның ішкі келтірілген ПӘК-і. 

  

ЖЭС-тағы электр қуатын ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

  

Вр.э = b
э
к·Э       (1.22)   
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мұнда b
э
к – электр энергиясын ӛндіруге жұмсалған (1.22) меншікті 

отын шығысы. 

 

Электр қуатынан бӛлек жылу ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

  

Вр.т = b
т
қ·Qа.қ/ηс.қ ;      (1.23)   

  

мұнда  b
т
қ – қазандықтарда жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын 

шығысы;  

ηс.қ – қазандықтардан шығатын жылуландыру жүйесінің ПӘК-і. 

 

Қазандықтардағы жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

                                                  b
т
қ = 1/ηа.қ ;                                             (1.24)  

әлде   

                                                  b
т
қ = 34,1/ηа.қ ;                                        (1.25)  

  

                                              b
т
қ = 143/ηа.қ ;                                             (1.26)  

 

1.1 Шықтағыш электр стансалардың энергетикалық 

кӛрсеткіштері 

 

Шықтағыш электр стансаның (ШЭС) қарапайым сұлбасын алсақ, 1-

сурет, бу қазаннан қыздырылған бу турбинаға жіберіледі. Ал турбинада 

жұмыс атқарған бу шықтанып су ретінде қайтадан бу қазанға қайтарылады. 

 
 

1 сурет 
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Шықтағыш электр стансалардың негізгі энергетикалық кӛрсеткіші 

болып саналатын бұл электрлік пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК): 

                            ηс = Э
жыл

 / Qс
жыл

  = Э
жыл

 / В
жыл

·Qотын ,                        (1.27) 

 мұнда Э
жыл

 – бір жылда ӛндірілетін электр энергия мӛлшері, 

МДж/жыл; 

Qс
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын толық жылу мӛлшері, МДж/жыл; 

В
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын отын шығысы, кг/жыл; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

  

Егер, бір сағат арасын алсақ, ПӘК мӛлшері: 

                       ηс = 3600·Nэ / Qс
сағ

  = 3600·Nэ / В
сағ

·Qотын,                         (1.28) 

мұнда Nэ – электр генераторларының қуаты, МВт; 

3600 – бір сағат ішіндегі секунд мӛлшері; 

Qс
сағ

 – бір сағатта жұмсалатын толық жылу мӛлшері, МДж/сағ; 

В
жыл

 – бір сағатта жұмсалатын отын шығысы, кг/сағ; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

Егер, электр стансасында орнатылған жабдықтарының және циклының 

пайдалы әсер коэффициенттері (ПӘК) белгілі болса: 

                     ηс = ηбқ·ηтр·ηоі·ηм·ηг·ηt ;                                            (1.29) 

мұнда ηбқ – бу қазанның ПӘК; 

ηтр – бу қазаннан шыққан буды тарату құбырдың ПӘК; 

ηоі – бу турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК; 

ηм – механикалық ПӘК; 

ηг – электр генератордың ПӘК; 

ηt – бу турбиналық циклдың термиялық ПӘК. 

Шықтағыш электр стансасының тағы бір кӛрсеткіші – электр энергия 

ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы: 

                                   bэ = Bс / Nэ , кг/кВт·сағ;                                      (1.31) 

мұнда Bс – ШЭС сағаттық отын шығысы, кг/сағ;  

Nэ – ШЭС электірлік қуаты, кВт. 

 

Әртүрлі отын жағатын электр стансалардың тиімділігін және 

жұмысының сапасын салыстыру үшін шартты отын пайданалады. Шартты 

отынның меншікті жылулығы Qу = 29308 кДж/кг. ПӘК белгілі формуласын 

алсақ: 

             ηс = 3600·Nэ / Вс·Qотын = 3600·Nэ / Вс·Qу  .                       (1.32) 

 

Осы формуладан келесі формула шығады: 

         bэ = Вс / Nэ = (3600·Nэ/Qу·ηс )/Nэ = 3600/Qу·ηс = 3600/29308·ηс 

 = 0,123/ηс ; 

             ηс  = 3600 / 29308· bэ = 0,123 / bэ . 
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ЖЭО-ғы жылуландыру арқылы және ЖЭС-ы мен аудандық 

қазандықтарындағы электр және жылу энергия ӛндірген кездегі отынның 

нақты үнемі екі қосындыдан тұрады 

  

                                     ∆В = ∆Вэ + ∆Вт  ,                                               (1.33)  

  

мұнда   ∆Вэ – ЖЭС-ы мен ЖЭО-ғы электр қуатын ӛндіруге жұмсалған 

отын мӛлшерінің айырмашылығы;  

∆Вт  – аудандық қазандықтарындағы және ЖЭО-ғы жылу ӛндіруге 

жұмсалған отын мӛлшерінің айырмашылығы. 

 

Қазіргі жылуландырудың жетілген кезінде маңызды болатын бірінші 

қосынды ∆Вэ , жылуландыру арқылы электр қуатын ӛндіру кезіндегі 

отынның үнемі. Осы отын үнемін академик Л.А. Мелентьев формуласымен 

табуға болады 

                          ∆Вэ = Эт·( b
э
к – b

э
т) – Эт.к·( b

э
т.к – b

э
к) ;                         (1.34)  

  

Осы (3.2) формуласындағы бірінші қосынды ЖЭО-ғы жылуландыру 

арқылы электр қуатын ӛндірген кездегі отын үнемі. Екінші қосынды ЖЭС-ға 

қарағандағы ЖЭО-ғы конденсатты тәсілмен электр қуатын ӛндірген кездегі 

отынның артық шығыны. Л.А. Мелентьев формуласымен жылу электр 

стансаларын жобалаған кезде пайдалану дұрыс.  

Ал жұмыс кезінде келесі формуламен пайдаланған жӛн 

  

                    ∆Вэ = Э ·( b
э
к.ср – b

э
т.ср),                                            (1.35)   

  

мұнда  Э – ӛндірілген электр энергия мӛлшері;  

b
э
к.ср  және b

э
т.ср – электр энергиясын ӛндіруге жұмсалған негізгі 

меншікті отын шығысы. 

 

Аудандық қазандықтар мен ЖЭО-ғы жылу ӛндіруге жұмсалған отын 

шығысының айырмашылығы 

  

             ∆Вт = Qа ·[( b
т
к / ηс.қ ) –  (b

т
т / ηс.т)],                          (1.36)  

  

мұнда  Qа – абоненттерге (тұтынушыларға) берілген жылу;  

b
т
к  және b

т
т – аудандық қазандықтарда және ЖЭО-ғы жылу ӛндіруге 

жұмсалған негізгі меншікті отын шығысы;   

ηс.қ , ηс.т – аудандық қазандықтары мен ЖЭО-ғы жылу жүйелерінің 

ПӘК-і. 

 

Бу генераторларында отынның жану жылуын тиiмдi пайдалануға үш 

негiзгi факторлар әсер етедi: 

-   ошақта отынның түгел жануы; 
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-   жану құбылысының ыстық газдарын толық салқындату; 

-   қоршаған ортаға жылудың шығынын (жоғалуын) азайту. 

Бу генераторында отынның жану жылуының толық су мен буға 

берiлуiн пайдалы әсер коэффициентi (ПӘК) кӛрсетедi. Бу генераторының 

ПӘКі ошақ камерасына кірген бар жылудан (Q
ж

б) пайдалы қолданылған 

жылудың мӛлшерiн (Q1) пайызбен (процентпен) кӛрсетедi: 

    hбг = [Q1/ Q
ж

б]×100  %  ,                   (1.37)              

                                                   

Q1 – су мен буға берiлген жылу (пайдаға асқан жылу), кДж/кг; 

Q
ж

б – отынның жұмыстық массасы бойынша есептелген бар жылу, 

кДж/кг. 

                                Q
ж

б = Q
ж

т + Qот + Qа.с + Qбф – Qк ,                      (1.38) 

 

Q
ж

т – отынның жұмыстық массасы бойынша тӛменгі жану жылуы, 

кДж/кг; 

Qот – отынның физикалық жылуы, кДж/кг; 

Qа.с – сырттан келген жылу, (калориферде жылытылған ауаның 

жылуы), кДж/кг; 

Qбф – форсункаларға (шашыратқыш) үрленген будың жылуы, кДж/кг; 

Qк – карбонаттарды ыдыратуға кеткен жылу (тек сланец отынын 

жаққанда есепке алынады), кДж/кг. 

 

Отынның физикалық жылуы: 

                                          Qот = Сот×tот  кДж/кг,            (1.39) 

Сот – отынның меншiктi жылу сыйымдылығы, кДж/(кг×К); 

Tот – отынның температурасы, 
о
С, қатты отын үшін 20 

о
С. 

 

Сыртта (бу генераторына қатыссыз) жылытылған ауамен келген жылу: 

                                           Qа.с = b×V
o
×Cа×(t¢а – tса),                           (1.40) 

b - ауаның салыстырмалы шығысы; 

V
o
 – бiр килограмм отынды жағуға керектi ауа кӛлемi, м

3
/кг; 

Cв – ауаның жылу сыйымдылығы, кДж/(м
3
×К) 

t¢а, tса – ыстық және салқын ауаның температурасы, 
о
С; 

 

Форсункаларға үрленген будың жылуы: 

                                          Qбф = dф×(iбф – i²б),              (1.41) 

dф, iпф – форсункаға жiберiлетiн будың меншiктi шығысы мен 

энтальпиясы, (кг/кг, кДж/кг); 

i²б – түтiн-газ iшiндегi будың энтальпиясы, кДж/кг. 

 

Карбонаттарды ыдыратуға кеткен жылу (тек сланец отынын жаққанда 

есепке кiредi): 

Qк = 40,5×СО
к
2,             (1.42) 
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40,5 – карбонаттарды ыдыратуға кеткен меншiктi жылу мӛлшерi, 

кДж/кг; 

 

Ауа қыздырғышта ауаға берiлген жылу бар жылуға қосылмайды, себебi 

ол бу генераторындағы отын жану құбылысында айналып тұрады (жанарғы 

арқылы ошақ камерасына қайта беріледі). 

Бар жылу мӛлшерiн отын түрiне байланысты кӛрсетуге болады: 

- сапасы биiк отындарға (антрацит, тас кӛмiрлер)   

Q
ж

б = Q
ж

т ; 

- ылғалды қоңыр кӛмiрлерге, күкірттiгі жоғары кӛмiрлер мен мазутқа     

Q
ж

б = Q
ж

т + Qот + Qа.с ; 

- мазуттарға, егер бумен үрлейтiн форсункасы болса  

Q
ж

б = Q
ж

т + Qот + Qа.с + Qбф ; 

- газдарға    

Q
ж

б = Q
қ
т . 

Су мен буға берiлген жылу (пайдаға асқан жылу): 

 

 Q1 = [Dақ×(iақ – iқс) + Dққ×(i²ққ – i¢ққ) + Dүр×(iүр – iқс)]/B,   (1.43)   

                       

 

 Dақ, Dққ, Dүр –аса қыздырылған будың, қайта (екiншi рет) қыздырылған 

будың, үрлеудің шығымдары, кг/с (үрлеп тазарту –продувка);  

Iақ, i²ққ, i¢ққ, iүр, iқс – қыздырылған будың, қайта қыздырылған будың, 

үрлеудің және қоректік судың энтальпиялары, кДж/кг; 

В – отын шығымы, кг/с. 

 

Бу генераторының ПӘК-ін (4.1) формуласымен табу тура баланс 

бойынша есептеледі. 

Керi баланс тәсiлi бойынша барлық шығын болған (пайдасыз жоғалған) 

жылу мӛлшерлерiн тауып, пайдалы әсер коэффициентін табуға болады. 

Негiзгi жылулық балансының теңдеуi: 

                        Q
ж

б = Q1 + Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6   кДж/кг ,        (1.44) 

               

мұндағы: Q2 – шығар газдармен пайдасыз кеткен жылу шығыны; 

Q3 – химиялық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу; 

Q4 – механикалық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу; 

Q5 – бу генераторының сыртынан қоршаған ортаға жоғалған жылу; 

Q6 – қожбен (шлакпен) бiрге пайдасыз кеткен жылу; 

Егер Q
ж

б = 100 % деп алсақ жылулық балансты бар жылу мӛлшеріне 

салыстырып тӛмендегідей жазуға болады: 

                      100 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 ,   немесе 100 = q1 + åqi.шығ., 

мұндағы:  

åqi.шығ. = q2 + q3 + q4 + q5 + q6  -  пайдасыз жоғалған жылулардың 

қосындысы. 
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Бу генераторының пайдалы әсер коэффициентi кері баланс бойынша 

(брутто): 

                       h
бр

бг = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6).                                      

 

Отын шығыны: 

     В = [Dақ×(iақ– iқс) +Dққ×(i²ққ– i¢ққ) + Dүр×(iүр– iқс)]/ Q
ж

б ×h
бр

бг  кг/с .    

                

Қатты отын жағатын бу генераторларында механикалық толық жанбау 

себебiмен пайда болатын шығын бар. Сондықтан отынның жануына қажетті 

ауа мен шығар газдардың кӛлемiн, энтальпияларды есептегенде есептiк отын 

шығынын (Ве) қолданады: 

                                       Ве = B×(1 – q4), кг/с .            (1.45) 

 

 

 

 

1 к е с т е - Бу генераторындағы пайдасыз кеткен жылу шығындарының 

мӛлшерi                                                                              

Жылу шығыны (жоғалған жылу) Белгiсi Мӛлшерi, % 

Шығар газдармен 

Химиялық толық жанбау себебiнен  

Механикалық толық жанбау себебiнен 

Қоршаған ортаға жоғалған жылу 

Қожбен бiрге жоғалған жылу 

Бәрi бiрге 

q2 

q3 

q4 

q5 

q6 

åqi.шығ. 

4 – 7 

0 – 0,5 

0,5 – 5 

0,2 – 1 

0 – 3 

6 – 12 

 

Бу генераторының пайдалы әсер коэффициентi (брутто) тек ӛзіндегі бу 

ӛндiрудiң тиiмдiлiгiн кӛрсетедi. Бу генераторының бу ӛндіру процесіне 

жұмыс iстеуiне қосымша қосалқы жабдықтар қатысады. Егер қосымша 

қосалқы жабдықтарға жұмсалған энергияларды (ӛз қажетiне жұмсалған 

энергия мӛлшері - қоректік сорғыларға, үрлегіштерге, отын тозаңын 

дайындауға т. б.) және барабандағы үрлеуді есепке алсақ, нетто пайдалы әсер 

коэффициентi шығады:                        

h
нетто

бг =  h
бр

бг  - Dhӛқ . 

 Ӛз қажетiне кететiн энергияны есепке алғанда: 

Dhӛқ = [Nӛқ/B× Q
ж

б ×hжэс]×100%,     (1.46) 

Nӛқ – қосымша қосалқы жабдықтардың қуаты, кВт; 

B  - отын шығымы, кг/сек; 

hжэс – жылу электр стансасының пайдалы әсер коэффициентi. 

 

1.2 Бу генераторының жылу шығындары  
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Бу генераторының шығар газдарымен пайдасыз кеткен жылу (жылу 

шығыны) 

q2 = [(Jш - aш×J
о

са )×(100 – q4)]/ Q
ж

б  %  , 

мұндағы:  Jш – бу генераторының шығар газдарының энтальпиясы; 

aш – шығар газдардағы артық ауа коэффициентi; 

J
о

са – салқын ауаның энтальпиясы. 

 

Бу генераторының шығар газдарының энтальпиясы, кДж/кг 

                                     Jш = Vг×Cг×uш .                                                     

Салқын ауаның энтальпиясы, кДж/кг 

J
о

са = V
о
×Cса×tса . 

Шығар газддардың кӛлемi  

                                      Vг = V
о

г + (aш - 1)×V
о

а ,                                       

 мұндағы:   V
о

г – шығар газдардың және V
о

а – ауаның теориялық 

кӛлемдерi, м
3
/кг; 

Сг, Cса – шығар газдардың және салқын ауаның жылу сыйымдылығы, 

кДж/(м
3
×К); 

uш, tса - шығар газдардың және салқын ауаның температуралары, 
о
С; 

aш – шығар газдардағы артық ауа коэффициентi: 

aш = aош + Daс , 

aош – бу генераторының ошағынан шыға берiстегi артық ауа 

коэффициенті; 

Daс – бу генераторының газ жолдарындағы ауаның сору арқылы 

қосылатын мӛлшерiн кӛрсететiн коэффициент. 

Шығар газдармен жоғалған жылуды ең аз мӛлшерiнде ұстау үшiн 

шығар газдардың температурасын uш және  артық ауаны aш ең үйлесiмдi 

шамада ұстау керек. Шығар газдар температурасын (15 – 20) 
о
С азайтқанда, 

шығар газдармен пайдасыз кеткен жылу  q2 азайғанынан бу генераторының 

пайдалы әсер коэффициентi 1%-ға ӛседi. Шығар газдардың температурасы 

(uш) отынның түрiне, оның құрамындағы күкiрт мӛлшерiне байланысты. 

Отын жану құбылысынан бӛлінген шығар газдардың құрамында 

жанбай қалған СО, Н2, СН4 газдары болуы мүмкiн. Ошақтың маңайынан 

шыққан соң бұл газдардың жануы қиын, сондықтан химиялық жанбау 

себебiнен жоғалған жылу осы газдардың жылуы. Процент арқылы кӛрсетсек: 

 

             q3 = (Qн2×Н2 + Qco×CO + Qсн4×СН4 )/ Q
ж

б.                           (1.47)  

 

Егер 1 м
3 

газдың және отынның қатты бӛлшегiнiң толық жануын алсақ, 

(4.19) формуласынан табуға болады: 

     

q3 = (126,4×CO+ 108×Н2+ 358,2×СН4)[Vc/г×(100 – q4)/ Q
ж

б]  %,      

 

мұндағы CO, Н2, СН4 – құрғақ шығар газдар құрамындағы осы 

газдардың пайыз (процент) мӛлшерi, %. 
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Химиялық толық жанбау себебiнен кеткен жылу шығыны отынның 

түрiне, жанарғыдағы артық ауа коэффициентiнiң (αжан.) мӛлшерiне және бу 

генераторының ӛндiрген бу шамасына байланысты. Қазiргi бу 

генераторларында q3 ≈ 0 болады (4.1 сурет). 

Қатты және сұйық отынның жану құбылысынан бӛлінген шығар газдар 

құрамында жанбай қалған кӛмiртек С, күйе болуы мүмкiн. Ошақтың 

маңайынан шыққан соң олардың жануы қиын, сондықтан механикалық 

толық жанбау себебiнен жоғалған жылу осы кӛмiртектің жылуы. 

Механикалық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу мӛлшерiне әсер 

беретiн: отынның құрамдық сапасы (А
ж
, V

ұ
) және отынның ұнтақталу 

сапасы. Тас кӛмiр жанған кезде q4 = 0,5 – 2 % (4.2, 4.3 суретттер). 

Камералық ошақта тас кӛмiрді жағу кезiндегi механикалық толық 

жанбаудан болған жылу шығынын келесi формуламен табуға болады: 

 

         q4= (32600/ Q
ж

б)∙A
ж
∙[ак∙Гк/(100– Гк)+ ашл+қ∙Гшл+қ/(100– Гшл+қ)] % ,      (1.48)  

 

мұндағы 32600 кДж/кг – кӛмiртегiнiң жанғанда беретiн жылуы; 

Q
ж

б – бу генераторына кiрген барлық жылу, кДж/кг; 

A
ж 

– отын жұмыстық құрамындағы күл мӛлшерi, %; 

ак, ашл+қ –шығар газдармен әкетілген күлдің, шлак пен тӛмен түскен 

(құлаған) күлдің салыстырмалы мӛлшерлері; 

Гк, Гшл+қ – күлдің және шлак пен құлаған күл құрамындағы жанатын 

отын қалдығының үлесі, %. 

 

Күл мен шлак балансын салыстырма мӛлшерлерi:  

ак + ашл+қ = 1. 

Шлак қатты түрде шығарылатын ошақтарда ак = 0,95. 

Шлак балқыған түрде шығарылатын ошақтарда ак = 0,85 егер отыны 

тас кӛмiр, антрацит болса; ал егер отыны қоңыр кӛмiр болса ак = 0,6 – 0,7. 

Тартылған кӛмiр тозаңының мӛлшерi оңтайлы болса, q4 ауа 

артықтығына және ұшпа заттардың шығуына байланысты. 

Қоршаған ортаға пайдасыз кеткен жылу шығыны, q5 – бу 

генераторының құрылысына, оның сыртқы қабырғаларының кӛлемiне және 

қаптамасының түрiне байланысты: 

q5 = (Fсқ /B∙Q1)∙(aк + aл)∙(tсқ – tқ.о.)  %,                      (1.49)  

 

мұндағы Fсқ - бу генератордың сыртқы қабырғаларының аудан 

кӛлемi,м
2
 

B  - отын шығымы, кг/с; 

Q1 – бу генераторының пайдалы жылуы, кДж/кг; 

aк, aл – конвекциялық және радиациялық жылуалмасу коэффициенттерi, 

кВт/(м
2
∙К); 
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tсқ, tқ.о. – бу генераторының қабырғасы мен сыртқы ауа температурасы, 
о
С.  

Бу генераторы қабырғасының температурасы 55 
о
С аспау керек. 

Қоршаған ортаға пайдасыз кеткен жылу шығыны q5 бу генератордың 

бу ӛнiмдiлiгiне байланысты – бу ӛнімділігі артқан сайын q5 азаяды. 

Сондықтан бу ӛнiмдiлiгi ӛзгерсе, қоршаған ортаға шығын болып кеткен 

жылуды келесi формуламен номинал мәндеріне пропорционал түрде табуға 

болады: 

 

q5 = q
н

5∙(D
н
/D)  % .                               (1.50)  

 

Бу ӛнімділігі 260 кг/с артатын қазандық қондырғылар үшін q5 мәнін 

0,2% деп қабылдайды. 

Шлакпен кеткен жылу q6 ошақ астынан шыққан шлак температурасына 

және отындағы күл кӛлемiне байланысты. Шлактың температурасы оның 

ошақтан қатты немесе балқып шыққан түрiне байланысты.  

Шлакпен кеткен жылу мӛлшерiн келесi формуламен табамыз: 

 

q6 = ашл∙[(А
ж
/100)∙Cшл∙tшл + qбал.]/Q

р
р  %,                (1.51) 

 

мұндағы Сшл, tшл - шлактың жылу сыйымдылығы мен температурасы; 

(шлактың қатты түрдегi температурасы 600 
о
С, балқыған шлак 

температурасы 1400 – 1600 
о
С);  

qбал. - шлактың балқу жылулығы, кДж/кг, (≈ 260 кДж/кг). 

Шлакпен кеткен жылуды тек күлi кӛп шығатын отын жағатын бу 

генераторларында есепке алады. 

 

2 ЖЭО жұмыс істеу процессі. ЖЭО энергетикалық кӛрсеткіштері. 

Жылу электр орталығындағы будың және жылудың шығыны. Жылу 

электр орталығында электр және жылу энергиясын ӛндіру ПӘК 

 

ЖЭО орнатылатын жылуландыру бу турбиналарының ӛндіретін электр 

энергиясы жылуландыру арқылы және конденсатты  ӛндіруге бӛлінеді.  

Сондықтан, толық ӛндірілетін электр энергиясының мӛлшері, келесі 

формуламен табылады 

Э = Эт + Эт.к ,                   (2.1) 

мұнда Эт – жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергия;  

Эт.к – конденсатты түрмен ӛндірілген электр энергия. 

 

ЖЭО  жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергия мӛлшері келесі 

формуламен табылады 

Эт = эт·Qт,,                  (2.2) 

мұнда эт –жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшері;   
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Qт – сыртқы жылу тұтынушыларға жіберілген жылу мӛлшері. 

 

Негізінде  1 ГДж = 1/ 4,187 Гкал = 278 кВт·сағ. Жылуландыру арқылы 

ӛндірілген меншікті электр энергия мӛлшері (2.3) циклдағы жылудың кіріс 

температурасы Тв ӛскенде, ал жылудың шығыс температурасы Тн 

тӛмендегенде ӛседі. Жылудың шығыс температурасын тӛмендету үшін екі 

әлде үш рет жылыту пайдаланылады. Бұл кезде жылудың бір бӛлегі тӛмен 

температурасымен Тн беріледі, сондықтан меншікті жылуландыру арқылы 

ӛндірілген электр энергия мӛлшері азаяды. Қазіргі бу турбиналы ЖЭО-да 

регенеративті су жылыту жүйесі қолданылады, бұл ішкі жылуландыру болып 

саналады. Сондықтан, негізінде электр энергия сыртқы және ішкі 

жылуландыру арқылы ӛндіріледі. Қуаты жоғары ЖЭО-да ішкі жылуландыру 

арқылы ӛндірілетін электр энергия бӛлшегі 15 – 20 %  дейін жетеді. Бұл 

қосымша ӛндірілетін энергия бӛлшегін есепке алмауға болмайды. Жылу 

электр орталығындағы жылуландыру арқылы ӛндірілген толық меншікті 

электр энергия мӛлшерін келесі формуламен ӛрнектеуге болады 

эт = эо + эв.т = эо·(1 + ет),       (2.4) 

мұнда эо – сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр 

энергия мӛлшері;  

эв.т – ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшері;  

ет = эв.т /эо – ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергияның 

келтірілген мӛлшері. 

 

Егер ЖЭО-ғы барлық шығындарын ескерген кезде сыртқы 

жылуландыру арқылы ӛндірілген нақты меншікті электр энергия мӛлшерін 

келесімен ӛрнектеуге болады 

эо = Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т).            (2.5) 

Егер эо  мӛлшерін  кВт·сағ/ГДж  әлде  кВт·сағ/Гкал  алсақ 

эо = 278·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) , 

эо = 1163·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) , 

бұл жерде Нт – будың турбинаға кірісінен жылуландыруға жіберілуіне 

дейінгі изоэнтропты жылу құламасы;  

ηоі – турбинаның ішкі келтірілген пайдалы әсер коэффициенті (ПЭК);  

ηэм – электрмеханикалық ПЭК;  

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

іо – турбинаның кірісіндегі бу энтальпиясы;  

ік.т – жылуландыруға алынған бу конденсатының энтальпиясы. 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшерін эв.т есептеп табу ӛте қиын және тек жылу сұлбасы (сұлбасы) белгілі 

ЖЭО-на есептеуге болады. Профессор Е.Я. Соколов бұл есептің 

жеңілдетілген әдістемесін тапқан. Әдістеме бойынша  ЖЭО-ның қарапайым 

жылу сұлбасы алынады, 2 суреттен сұлба бойынша жылуландыру 
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жылытқыштан соң бір регенеративті араластырғыш су жылытқыш 

орналасқан. 

 
1 - бу генератор; 2 - бу турбина; 3-жылуландыру жылытқыш; 4-регенеративті 

жылытқыш; 5-насос. 

2  сурет - ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы (сұлбасы) 

  

Регенеративті жылытқышқа жылуландыру жылытқыштан шыққан 

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

жылытылады. Бұл температуралар, жылуландыру және регенерацияға 

алынған булардың қанығу (қайнау) температураларына тең. 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген келтірілген меншікті электр 

энергия мӛлшері, қыздырылған бу кӛрсеткіштері мен қоректендіру судың 

температурасы ӛскен сайын, ал жылуландыруға арналған будың қысымы 

тӛмендеген сайын ӛседі. Жылу электр орталығындағы электр энергиясын 

ӛндіруге жұмсалған отын шығысы 

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к ,             (2.8) 

мұнда   b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы;  

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

отын шығысы. 

 

Сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм),                (2.9) 

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК. 

 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт),                 (2.10) 

мұнда   η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын ӛндіруінің ішкі абсолютты ПӘК. 
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ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын ӛндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті 

η
р

іт = ηіт· ;                        (2.11) 

Бу турбиналы қондырғылардың тиiмдiлiгiн кӛтеру үшiн турбинадан 

алынған буды жылытқыштарға жiберiп, қоректендiру суды жылытады. Бұл 

бу турбиналы регенеративтi қондырғы болады. 3-суретте бу турбиналы 

регенеративтi қондырғының сұлбасы және диаграммалардағы құбылыстары 

кӛрсетiлген. Электр қуатын ӛндiруге жартылай пайдаланған бу қалған жылу 

энергиясын циклға қайтарғанда ӛндiрiлген электр энергиясы үнемдi болады.  

Егер Ренкин циклы бiр регенеративті жылытқышты болса, оған α 

салыстырмалы бу шығысы жұмсалса, оның пайдалы жұмысы   

l1 = α∙(h1 – hотб), 

қалған бу (1 – α) турбинада толық пайдалы жұмыс атқарады   

l2 = (1 – α)∙(h1 – h'2). 

Жалпы циклдегi түгел пайдалы жұмыс мӛлшерi 

lо = l1 + l2 = α∙(h1 – hотб) + (1 – α)∙(h1 – h'2) = h1 – h'2 – α∙(hотб – h'2), 

ал 1 кг бу ӛндiруге жалпы түгел шығынданған жылу мӛлшерi 

q1 = h1 - h'отб ,                       (2.12) 

мұнда hотб – регенеративті будың энтальпиясы; 

h'отб – регенеративтi будың конденсатының (шығының) энтальпиясы; 

h'2 – циклда толық жұмыс атқарған бу конденсатының энтальпиясы. 

 
3 сурет - Регенеративтi цикл сұлбасы 

 

Регенеративтi Ренкин циклының пайдалы әсер коэффициентi 

ηt = lo/q1 = [h1 – h'2 – α∙(hотб – h'2)]/(h1 – h'отб) ,        (2.13) 

бұл формулада қоректендiру сорғының жұмысы аз болғандықтан 

есепке алынбаған.  

 

2.1 Бу турбиналық қондығылардың жылуландыру циклы 
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Ренкин циклдарының ең кӛп шығындары (52-55%) турбинаның 

конденсаторындағы жылу шығыны. Бұл жылу шығыны салқындату су 

температурасына байланысты. Ең тиiмдi температура 20 
о
С, сонымен 

конденсатордағы бу кӛрсеткiштерi – қысымы Р2 = 4 кПа, ал қаныққан бу 

температурасы tн = 29 
о
С. Сондықтан конденсатордағы пайдасыз жылуды 

азайту үшiн жылуландыру циклы пайда болды. Бұл жылу электр орталығы 

(ЖЭО) циклы. ЖЭО жалпы жылу сұлбасы 3,б-суретiнде кӛрсетiлген. Бұл 

сұлбада турбинадағы жартылай электр қуатын ӛндiрген бу тiке ӛндiрiске 

әлде жылуландыруға жiберiледi. Осы бу электр энергиясын да ӛндiрiп, 

қалған жылуды да пайдаға асырып циклға қайтарылады. Сондықтан 

жылуландыру циклының ПӘК-тi қарапайым циклдерге қарағанда жоғары 

болады.  

Шықтағыш электр стансанда (ШЭС) қазанда қыздырылған бу 

турбинаға жіберіледі.  Ал турбинада жұмыс атқарған бу шықтанып су 

ретінде қайтадан бу қазанға қайтарылады. 

 Шықтағыш электр стансалардың негізгі энергетикалық кӛрсеткіші 

болып саналатын бұл электірлік пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК): 

ηс = Э
жыл

 / Qс
жыл

  = Э
жыл

 / В
жыл

·Qотын ,    (2.14) 

 мұнда Э
жыл

 – бір жылда ӛндірілетін электр энергия мӛлшері, 

МДж/жыл; 

Qс
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын толық жылу мӛлшері, МДж/жыл; 

В
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын отын шығысы, кг/жыл; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

 

Егер, бір сағат арасын алсақ, ПӘК мӛлшері: 

ηс = 3600·Nэ / Qс
сағ

  = 3600·Nэ / В
сағ

·Qотын ,    (2.15) 

 мұнда Nэ – электр генераторларының қуаты, МВт; 

3600 – бір сағат ішіндегі секунд мӛлшері; 

Qс
сағ

 – бір сағатта жұмсалатын толық жылу мӛлшері, МДж/сағ; 

В
жыл

 – бір сағатта жұмсалатын отын шығысы, кг/сағ; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

 

Егер, электр стансасында орнатылған жабдықтарының және циклының 

пайдалы әсер коэффициенттері (ПӘК) белгілі болса: 

ηс = ηбқ·ηтр·ηоі·ηм·ηг·ηt ,        (2.16) 

мұнда ηбқ – бу қазанның ПӘК; 

ηтр – бу қазаннан шыққан буды тарату құбырдың ПӘК; 

ηоі – бу турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК; 

ηм – механикалық ПӘК; 

ηг – электр генератордың ПӘК; 

ηt – бу турбиналық циклдың термиялық ПӘК. 
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Шықтағыш электр стансасының тағы бір кӛрсеткіші – электр энергия 

ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы: 

bэ = Bс / Nэ , кг/кВт·сағ, 

мұнда Bс – ШЭС сағаттық отын шығысы, кг/сағ;  

Nэ – ШЭС электірлік қуаты, кВт. 

 

Әртүрлі отын жағатын электр стансалардың тиімділігін және 

жұмысының сапасын салыстыру үшін шартты отын пайданалады. Шартты 

отынның меншікті жылулығы Qу = 29308 кДж/кг. ПӘК белгілі формуласын 

алсақ: 

ηс = 3600·Nэ / Вс·Qотын = 3600·Nэ / Вс·Qу  .    (2.18) 

 Осы формуладан келесі формула шығады: 

bэ = Вс / Nэ = (3600·Nэ/Qу·ηс )/Nэ = 3600/Qу·ηс = 3600/29308·ηс  = 0,123/ηс ; 

             ηс  = 3600 / 29308· bэ = 0,123 / bэ . 

ЖЭО – да негізінен реттелетін алымдары және бу шықтағышы бар 

жылуландыру шығырларын қолданады. Мұндай шығырлар ең әмбебапты 

(универсальный), электр және жылуды жіберудің әртүрлі тәртіптерін 

қамтамасыз етеді. Жылуландыру шығырындағы бу шығысын шықтық 

шығырдың бу шығысымен бірдей бу кӛрсеткіштерінде салыстырып 

анықтаған орынды. 

 Шығыр қондырғысының қуатын бастапқы берілген Nэ мәнге келтіру 

үшін шығырға жаңа бу шығысын ӛсіру қажет, ол мына теңдеу бойынша 

анықталады 

, 

бұдан қосымша бу шығысы  

 
және, Dш алымы және бу шықтауы бар шығырдың бу шығысы тең 

. 

Алым буынан қуатты кем ӛндіру еселеуішін енгізіп, 

 
алым және бу шықтауы бар жылуландыру шығырындағы бу шығысын мына 

түрде жазуға болады 

.          (2.20) 

Кем ӛндіру еселеуіші, алымға баратын жеткіліксіз жұмыс істеген 

будың жылу құлама бӛлігін сипаттайды (4 сурет). 

Кем ӛндіру еселеуіші 0≤ ≤ 1 аралығында ӛзгереді; 

 болғанда = 0, яғни оның шықтағыш алдында шығырдағы толық 

жұмыс істеген буды алғанда; шығырда жұмыс істемеген жаңа буды алғанда 

  болғанда. Әдетте = 0,3÷0,7, орташа = 0,5. Егер 
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онда  және бу шығысы кӛрсеткіштері жылулық тәртіпке 

сәйкес келетін алымсыз шықтағыштық тәртіптегідей болады.  

Мұндай шығырдың заттық теңестік теңдеуі 

                  (2.21) 

мұнда  - шығыр шықтағышына бу жіберу. 

 

Шығыр шықтағышына бу жіберу  алым буымен электр ӛндіру 

салдарынан бірдей электрлік қуатта шықтағыштық тәртіптегі   бу 

шығысымен салыстырғанда тӛмендейді 

,                                 (2.22) 

және   . 
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а – реттелетін алымы мен Т(КО) түріндегі бу шықтағышты шығыры бар ЖЭО; б – 

Т(К) түріндегі шықтық шығырмен қатарлас жұмыс істейтін Т(Р) түріндегі қарсы 

қысымды шығыры бар ЖЭО; ЖТ (ТП) – жылу тұтынушы; КШС (НОК) – жылу 

тұтынушыдан кері қайтатын шық сорғысы; ҚЫШҚ (РОУ) – қысым мен ыстықтықты 

шегергіш қондырғы; А (БК) – араластырғыш; Ӛ – электр ӛндіргіш; БҚ (ПК) – бу қазаны; 

БАҚ (ПЕ) – буды аса қыздырғыш; Ш (К) – шықтағыш; ШС (КН) - шықтық сорғы; ҚС 

(ПН) – қоректік сорғы. 

  

4 сурет - Қарапайым жылу электр орталықтарының жылулық сұлбасы 

 

Буды шықтау мен алымы бар шығырдағы қуаттар теңестігі екі түрлі 

теңдеумен ӛрнектеледі  

                                          (2.23) 

                                             (2.24) 

мұнда  

 

 

 

 

  және  шамалары алымға және барлық шығыр арқылы 

шықтағышқа баратын бу мен шығырдың ЖҚ және ТҚ бӛліктерін дамытатын 

қуатты кӛрсетеді.  

Жылулық шығырдың (шықтағышта шығын жоқ болған кезінде  

жалпы жылулық теңестігі 

 
Мұндай шығыр қондырғысының негізгі қайраттық (энергетикалық) 

қасиеті  электрлік қуатын ӛндірудің шығыр арқылы бу ӛткізуге тікелей 

тәуелділігінде, яғни жылулық тұтынушыға кететін жылу шығысына  және 

 буына тәуелді  

                           (2.25) 

Бұл қарсы қысымды шығыр қондырғыларының қасиеті олардың ТМД-

дағы ЖЭО-ларда қолданылуын шектейді.  буды пайдаланудың тӛмендеуі 

керекті электрлік қуатты ӛндіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 

Қажетті қосымша электрлік қуат барлық қондырғыны едәуір қиындатады 

және қымбаттатады. Жылулық тұтынушыға кететін бу және жылу 

шығыстары мына теңдеумен байланысады 
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мұндағы - тұтынушыдан кері шықтың қажыры; 

 

Қарсы қысымды шығырдың қайраттық (энергетикалық) теңдеуін  

орнына  шамасын енгізіп, шығырдың электрлік қуаты  мен сыртқы 

тұтынушыға кететін  жылу шығысының арасындағы байланысты аламыз 

 

мұнда  ГДж/сағ-пен. ӛлшенеді.  

 

Бұл теңдеуден маңызды қайраттық (энергетикалық) кӛрсеткіш 

анықталады – жылулық пайдаланудағы электр қайратын меншікті ӛндіру, 

кВт*сағ/ГДж; 

                             (2.26) 

Бұл кӛрсеткіш сыртқы тұтынушыға жұмыс істеген бумен берілген 

жылудың, шығырдағы будың жылу құламасының қатынасын сипаттайды.  

Будың бастапқы және соңғы кӛрсеткіштеріне байланысты 

 кВт·сағ/ГДж. 

 

 3 Құнарлы судың температурасын және регенеративті 

жылытқыштың санын техникалық-экономикалық таңдау. Ӛндірістік 

және тұрмыстық жылу тұтыну ӛзгешеліктері. Қазіргі ТЭЦ сұлбасы. 

Шыңы және аудандық қазандықтан жылумен жабдықтау сұлбасы 

 

Жылу жүйелерімен әртүрлі тұтынушыларға жылу энергиясы 

жеткізіледі. Біраз жылу жүктемесі болғанымен, оларды пайдалану мерзімі 

бойынша екі түрге бӛлуге болады:  

- маусымдық жылу жүктемесі (МЖЖ); 

- жылдық жылу жүктемесі (ЖЖЖ). 

МЖЖ ӛзгеруі сол аймақтың ауа-райымен байланысты: сыртқы ауаның 

температурасы; желдің бағыты мен жылдамдылығы; күн сәулесінің жылуы; 

ауа ылғалдылығы мен т.б. Осылардың ішіндегі ең маңыздысы сыртқы 

ауаның температурасы. МЖЖ-ің жыл бойында ӛзгергенмен, тәуліктік 

ӛзгерісі негізінде болмайды. МЖЖ-іне кіретіндер: жылыту, желдету және 

ауаны кондиционерлеу. Жылыту мен желдету қысқы, ал ауа кондиционерлеуі 

жазғы жүктемелерге жатады. ЖЖЖ-ге кіретін ӛндіріс орындарының 

тәсілдемелік бу мен ыстық су  жүктемесі және тұрмыстық ыстық су 

жүктемесі. Бұл жүктемелер мӛлшерінің ӛзгеруі ӛндіріс пен тұрмыстық 

орындарының жұмыс тәртібіне байланысты. Ыстық су мен ӛндірістік бу 

жүктемелері сыртқы ауаның температурасымен байланысы ӛте аз болады. 

ЖЖЖ-ің тәуелдік ӛзгеруі тұрақсыз болғанымен, жыл бойы мӛлшері тұрақты 
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болады. МЖЖ-не кіретін жылыту және желдету жүктемелері. Жылыту 

жүктемесінің ең бірінші міндеті тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар 

ішіндегі ауаның температурасын керекті деңгейінде ұстап тұру. Бұл үшін 

жылудың шығыны мен кірісінің теңдігін сақтау қажет. Жылудың шығыны 

мен кірісінің теңдігін келесі формуламен кӛрсетуге болады 

Q = Qт + Qи = Qо + Qтв ,                                   (3.1) 

мұнда   Q – тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың толық жылу 

шығыны;  

Qт – үйлер мен ғимараттардың қабырғасы арқылы жылу шығыны;  

Qи – инфильтрация арқылы жылу шығыны бұл әртүрлі саңылаулар 

арқылы сырттан кірген ауаны жылытуға шығын болған жылу;  

Qо – жылуландыру жүйелер арқылы үйлер мен ғимараттарға кірген 

жылу;  

Qтв – ішкі жылу мӛлшері. 

Негізінде жылу шығыны қабырғалар арқылы болғаннан  Qт , толық 

жылу шығынын келесі формуламен ӛрнектейміз 

 

Q = Qт·(1 + μ) ,                                       (3.2) 

 

мұнда  μ = Qи / Qт – инфильтрация (саңылаулық) коэффициенті. 

Жылуландыру жүйелерін жобалаған кезде ішкі жылу мӛлшерін есепке 

алмайды Qтв = 0, сонымен толық жылу шығыны мен жылуландыру жүйелер 

жылуы тең болуы қажет Q = Qо . Үйлер мен ғимараттардың қабырғалары 

арқылы кететін жылу шығынын профессор Н.С. Ермолаев формуласымен 

табуға болады 

Qт = qо·V·(tв – tн) ,                           (3.3) 

 

Ал толық жылу шығынын, әлде жылуландыру жүйелер жылуын 

инфильтрация коэффициентінен ескереміз 

 

Q = Qо = (1 – μ)·qо·V·(tв – tн) ,                         (3.4) 

 

мұнда μ  – инфильтрация (саңылаулық) коэффициенті, (тұрғын үйлерге 

0,03-0,06; ал ӛндіріс ғимараттарына 0,25-0,30 аралығында болады);  

qо – үйлер мен ғимараттардың меншікті жылу шығыны, Вт/(м
3
·К);  

V – үйлер мен ғимараттардың сыртқы қабырға бойымен алынған 

кӛлемі, м
2
;  

tв, tн – жылытылатын үйлер мен ғимараттардың ішкі және сыртқы ауа 

температурасы, К (
о
С). Жылуландыру жүйенің жылу қуатын есептеген кезде 

(3.4) формуласын қолданады, ал инфильтрация коэффициентін (μ) есепке алу 

үшін меншікті жылу шығынының (qо) мӛлшерін шамамен жоғарылатып 

алады. Тұрғын үйлердің меншікті жылу шығыны 2 кестеде кӛрсетілген. 

 

2 к е с т е 
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Үйлер қабаттығы 1 2 – 3 4 – 5 6 және жоғары 

Меншікті жылу 

шығыны, Вт/(м
3
·К) 

0,7 – 0,8 0,47 – 0,58 0,42 – 0,47 0,35 – 0,4 

  

Үйлердің ішіндегі ауаның температурасын санитарлық норма бойынша 

алу қажет tв = 18 
о
С. Сыртқы ауа температурасы tн жылытуды жобалауға 

арналған, 50 жылдағы ең салқын сегіз қыс кезіндегі, ең салқын бес күндіктің 

орташа температурасы алынады tно
 
. Бұл температура жергілікті ауа-райына 

байланысты. 

Желдетуге шығынданған жылу мӛлшері келесі формуламен табылады: 

 

Qв = qв·V·(tв – tн) ,                (3.5) 

 

 мұнда qв – ғимараттарды желдетуге шығынданған меншікті жылу, 

Вт/(м
3
·К);  

V – үйлер мен ғимараттардың сыртқы қабырға бойымен алынған 

кӛлемі, м
3
;  

tв, tн – желдететін ғимараттардың ішкі және сыртқы ауа температурасы, 

К (
о
С).   

Сыртқы ауа температурасы tн желдету жүйелерін жобалауға арналған 

температураға tнв тең алынады. Ғимараттарды желдетуге шығынданған 

меншікті жылу мӛлшері құрылыс нормалары мен ережелерінде берілген, ал 

шамамен qв = 0,235 Вт/(м
3
·К); 

 

4 Жылдық жылу жүктемелері мен жүктемелердің графигі 

 

Жылдық жылу жүктемелеріне кіретін ӛндіріс орындарының 

тәсілдемелік жылу жүктемесі ӛндіріс қуатымен байланысты, сондықтан 

ӛндіріс орталығының жобасымен бірге есептеледі. Ал ыстық су жүктемесін, 

жылу жүйелерін жобалаған кезде есептеу қажет. Ыстық су  жүктемесі халық 

санына байланысты есептеледі. Тұрғын үйлердің ыстық су жүктемесі 

Q
ср

гв = ,                    (4.1) 

 

мұнда  а – тұрғын үйдегі бір адамға ыстық су шығыны, кг/тәулік; 

м – тұрғындар саны; с – судың жылу сыйымдылығы, кДж/(кг·К); 

tг , tх – ыстық және суық су температуралары (tг = 65 
о
С; tх = 5 ; 15 

о
С);      

nс = 24 сағ. – тәуліктегі сағат саны. 

 

Егер тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың толық ыстық су 

жүктемесін алсақ   

Q
ср

гвс = ,         (4.2) 
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мұнда (а + b) – тұрғын үйдегі бір адамға ыстық судың шығыны, 

кг/тәулік, (а = 110 кг/тәулік; b= 20 кг/тәулік). 

 

Орталықтан жылу ӛндіретін кӛздерін жобалаған кезде олардың жылу 

қуатын табу үшін халық санын алып, бір адамға шығынданатын жылуға 

кӛбейтеді. Қазақстанның солтүстік аймақтарында: q1 = 1,71 кВт/адам; q2 = 0,8 

кВт/адам;  егер қаладағы халық саны М = 500000 адам болса, жылуландыруға 

керекті жылу қуаты     

 

Q = Qж + Qгвс = (q1 + q2) ·М =(1,71 + 0,8)·500000 = 1255000 кВт = 1255 МВт. 

 

Толық жылу жүктемелері табылған соң жүктемелердің жылдық графигі 

салынады. Жылу жүктемелері сыртқы ауа температурасымен байланысты. 

Бұл жыл ішіндегі жылу шығысын табуға кедергі болады. Сондықтан жыл 

ішіндегі жылу шығысын жылу жүктемелерінің жылдық графигімен тапқан 

дұрыс. Жылу жүктемелерінің жылдық графигі екі графиктен тұрады. Сол 

жағында сыртқы ауа температурасына байланысты жылу жүктеменің ӛзгеруі, 

оң жағында уақытқа байланысты жылу жүктеменің ӛзгеруі. Егер, оң 

жағындағы жылу ӛзгеріс сызық астындағы ауданды тапсақ, бұл жылдық 

жылу жүктемесінің мӛлшері болады. Сол жақтағы графикті салу үшін 

жергілікті сыртқы ауаның есептеулік температураларын білу қажет. Бұл 

температуралар:  

tн
р
 – жылуландыру жүйелерін жобалауға арналған сыртқы ауа 

температурасы; 

tн
в
 – желдету жүйелерін жобалауға арналған сыртқы ауа 

температурасы;   

tн
ср

 – жылуландыру жүйелерін жобалаған аймағының сыртқы ауасының 

орташа температурасы;  

tн
хм

 – жылуландыру жүйелерін жобалаған аймағының ең салқын 

айындағы сыртқы ауасының орташа температурасы.  

Оң жақтағы графикті салу үшін жергілікті сыртқы ауаның есептеулік 

температураларының жыл бойы тұратын уақытын білу қажет. 

Мысалы Алматы қаласына:  

 

t
р

н= -25 
о
С; t

в
н= -10 

о
С; t

ср
н= - 2,1

  о
С; t

хм
н= -7,4 

о
С. 

 

Жергілікті сыртқы ауаның температураларының жыл бойы тұратын 

уақыты  3 кестеде кӛрсетілген.    

 

3 к е с т е             

tн, 
о
С -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

 122 300 622 1102 1810 2820 4000 
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5 сурет - Жылу жүктемелерінің жылдық графигі 

  

 

5 Жылумен қамтамасыз ету жүйелері. Жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің түрлері 

 

 Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің міндеті тұтынушыларды 

керекті жылу мӛлшерімен қамтамасыз ету. Жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің екі түрі болады: орталықтандырылған және жекешелендірілген. 

Жекешелендірілген жылумен қамтамасыз ету жүйелері жылумен тек бір 

тұтынушыны қамтамасыз етеді. Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз 

ету жүйелері жылумен бірнеше тұтынушыларын қамтамасыз етеді. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелері тұтынушыларға 

байланысты тӛрт түрге бӛлінеді: 

- бір топ тұтынушыларды (бірнеше үйлерді) қамтамасыз етуге 

арналған; 

- аудандық – бір ауданды жылумен қамтамасыз етуге арналған;  

- қалалық – бір қаланы жылумен қамтамасыз етуге арналған; 

- қалааралық – бірнеше қаланы жылумен қамтамасыз етуге арналған. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелеріне кіретін: 

жылу мен жылутасығыш дайындау; жылу тасығышты (жылуды) тұтынушыға 

жеткізу; жылуды пайдалану. Жылу мен жылутасығыш дайындауы жылу 

электр орталықтарында, аудандық әлде қалалық қазандықтарында (жылу 

кӛздерінде) ӛтеді. Жылу тасығышты (жылуды) тұтынушыға жеткізуі 

жылулық желілер арқылы ӛтеді. Жылуды пайдалану жылу қабылдағыш 

қондырғыларында ӛтеді.  Жылу кӛздерінде жылу мен жылу тасығыш 

дайындалады. Жылуды кӛбінесе ЖЭО-да ӛндіреді. ЖЭО-ның екі түрінің 

жылу сұлбалары 6 суретте кӛрсетілген. Бу мен ыстық су ӛндіретін ЖЭО 

жылу сұлбасының түрі ПТ бу турбинада орналасады. Түрі ПТ бу 
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турбинасында ӛндірістік және жылуландыруға арналған бу алымдары 

болады. Бу қазаннан қыздырылған бу турбинаға жіберіледі. Турбинада 

жұмыс атқарған бу шықтағышқа (конденсаторға) жіберіледі. Шықтағышта бу 

суға айналып сорғы (насос) арқылы тӛмен қысымды су қыздырғыштардан 

ӛтіп, деаэраторға жіберіледі.  

 1-бу генератор; 2-турбина; 3-электр генератор; 4-конденсатор; 5, 6-

желілік су жылытқыштары; 7-су жылытқыш қазан; 8, 9-желілік су сорғы; 10-

химиялық су дайындау; 11-вакуумды деаэратор; 12, 14-қосымша су 

насостары; 13-қосымша су мӛлшерін реттегіш; 15, 16-желілік судың кірісі 

мен шығысы; 17-конденсатордағы су жылытқыш; 18-ӛндірістен келген шық 

(су); 19-ӛндіріске бу шығысы; 20, 21, 24-сорғылар (насостар); 22, 25-

регенеративті су жылытқыштар; 23-деаэратор; 26-су жинағыш бак; 27-РОУ 

(бу қысымын және температурасын азайтқыш). 

 

                      

 

 

 

 
а) 
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б) 

а–бу мен ыстық су ӛндіру (ПТ-турбиналы); б–ыстық су ӛндіру (Т-

турбиналы). 

 

6 сурет - Жылу электр орталықтарының жылу сұлбалары 

 

Деаэраторда су газсыздандырылады. Су құрамында оттегі (О2) болса, 

бу қазанның құбырлары тоттанып бүлінеді. Деаэратордан соң қоректендіргіш 

насос арқылы су қайтадан бу қазанға жіберіледі, сонымен айналым 

құбылысы қайталанады. Бұл айналым құбылысында ӛндіріске және 

жылуландыруға бу алынып жіберіледі. Ӛндірісте, бу жұмыс атқарған соң 

шықтанып, шық (су) ретінде қайтарылады да, айналым құбылысқа қайта 

қосылады. Бу шығыны химиялық су тазарту жүйесі (ХСТЖ) арқылы 

толтырылады. Жылуландыруға жіберілген бу, су қыздырғыштарында, 

желілік суға жылуын беріп, шықтанып қайтадан айналым құбылысына толық 

қайтарылады. Жылуландыру желісіндегі су шығыны ХСТЖ арқылы 

толтырылады. Су жылытқыш қазандықтар жылу сұлбасы 6.2 суретте 

кӛрсетілген. Бұл желі су жылыту жүйесінде су жылытқыш қазанда желілік су 

қыздырылады да, жылулық желіге жіберіледі. Жылуландыру желісіндегі су 

шығыны ХСТ және деаэратор (газсындандырғыш) жүйелер арқылы 

толтырылады. Су жүйесінен алынған су қосымша су жылытқыштан ӛтіп, 

химиялық су тазартуға жіберіледі. Химиялық тазартылған су екінші қосымша 

су жылытқыштан ӛтіп, деаэраторға жіберіледі. Деаэраторда газсыздандыру 

құбылысы ӛтеді. Судан бӛлініп шыққан газдар эжектор арқылы сорылып 

аластанады, ал газсызданған су керекті мӛлшерінде жылулық желісіне 

қосылады. Қосымша су жылытқыштарға және деаэратор жүйелеріне су 

жылытқыш қазаннан ыстық су алынады. Сонымен су жылытқыш қазанның 

жылулық қуаты жылу желіге берілетін және ӛздік мұқтажға жіберілетін 

жылу қуаттарын ӛтеу қажет. 
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7 сурет 

 

Жылу электрстансасының отынды дайындап электр энергиясын 

шығаруға дейінгі технологиялық сұлбасы 7- суретінде кӛрсетілген. 

Жылу электрстансалары (ЖЭС) қатты отынмен темір жол арқылы 

қамтамасыздандырылады. Темір жол вагонымен келген отын таразымен 

ӛлшенеді, қыс уақытында жылыту бӛлімінен ӛтіп, вагонаударғышпен (1) 

түсіріледі. Түсірілген отын қабылдағыш бункерінен (2) конвейерлер арқылы 

отын қоймасына  (4) немесе отын ұсатқыштар бӛліміне жіберіледі (5). 

Ұсатқыштардан ӛткен отын (кӛмір) конвейермен бу генераторлар бӛліміндегі 

бункерге (6) жеткізіленеді. Отынның осы ӛткен дайындалу жолы отын 

дайындап беру цехына қатысты. Ұсатылған кӛмір диірменнен (7) ӛтіп 

ұнтақталады да ыстық ауамен бу генераторының (19) жанарғыларына 

жіберіледі. Ауа жылытқыштан (8) ыстық ауа үрлегіш желдеткіш (9) арқылы 

диірменге (7) және бу генераторының жанарғыларына жіберіледі. 

Қатты отын жағатын бу генераторларының тұтатқыш отыны болуы 

керек, ол кӛбіне мазут болады. Жылу электрстансасына мазутты темір 

жолмен әкеледі. Табиғи газ және мазут жағатын жылу электрстансасында 

отын дайындау шаруашылығы жеңілденеді, ӛйткені кӛмір қоймасы, 

ұсатқыштар бӛлімі, конвейерлер мен диірмендері болмайды. Қатты отын 

жағатын жылу электрстансаларында отынның күлі бу генераторларынан екі 

түрде шығады: ошақ астынан шлак түрінде, ал газтазалағыш фильтрден (20) 

тозаң-күл түрінде шығарылады. 

 



32 
 

6 Электр жүктемелер графиктің айнымалы бӛлігін қамтитын 

мәселесі. Оны шешу жолдары, ашық және жабық түрлері. Газ 

турбиналарының артықшылықтары мен кемшіліктері 

 

Газ турбиналы қондырғының (ГТҚ) жұмысы Карно циклымен ӛтеді. 

Отын сорғымен, ал ауа компрессормен жану камерасына жіберіледі. Жану 

камерасынан шыққан жоғары қысымды және жоғары температуралы жану 

ӛнімдері газ турбинасында жұмыс атқарып, газ турбина роторын 

айналдырады сонымен электр генератор электр энергия ӛндіреді. Газ 

турбиналы қондырғылардың ең қарапайым сұлбасы 8-суретте кӛрсетілген. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

К-ауа компрессоры; ГТ-газ турбинасы; Г-электр генераторы; ПУ-оталдырғыш 

қондырғы (қозғалтқыш); Ф-ауа тазартқыш фильтр; КС-жану камерасы.  

 

8  сурет - Газ турбиналы қондырғылардың (ГТҚ) ең қарапайым сұлбасы 

Газ турбиналы қондырғылардың бір неше түрлері болады – қарапайым, 

регенерациямен және екі валды.  

 

  

а)  қарапайым 
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б)  регенерациямен 

 

 
в) екі валды және екі жану камералы 

  

9 сурет - Әртүрлі ГТҚ сұлбалары 

 

Қарапайым газ турбиналы қондырғыларларда жұмыс атқарған бірақ 

температурасы жоғары газдар газ турбинадан соң қоршаған ортаға 

тасталады. Сондықтан қарапайым газ турбиналы қондырғыларлардың 

тиімділігі тӛмен болады. Газ турбиналы қондырғыларлардың тиімділігін 

жоғарлату үшін регенерациясы бар әлде екі валды циклдар қолданылады. 

Регенерациясы бар циклда турбинадан шыққан газдар ауа жылытқыштан ӛтіп 

жану құбылысқа берілетін ауаны жылытады, сонымен газ турбиналы 

қондырғының тиімділігі ӛседі. Екі валды газ турбиналы қондырғыларда бір 

газ турбинадан шыққан газ екінші жану камерада қайтадан  қыздырылып 

екінші газ турбинаға жіберіледі. Регенерациясы бар және екі валды газ 

турбиналы қондырғылардың тиімділігі қарапайым газ турбиналы 

қондырғыларға қарағанда жоғары болады. 

Газ турбиналы қондырғылар жағатын отын түрі ӛте сапалы болуы 

қажет, сондықтан газ әлде сұйық отын қолданылады. Қатты отын жағу үшін 

газ турбиналы қондырғыларды жабық циклды етіп жасауға болады. Бұл кезде 
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жұмыс дене отыннан тек жылу алады, жану ӛнімдері (газ, күл) бӛлек 

аластанады. Жұмыс атқарған дене қайта ошақтан жылу алып ӛтеді, сонымен 

цикл қайталанып отырады. Қазіргі кезде бугаз турбиналы қондырғылар іске 

қосылды. Бұл кондырғыларда жоғары газқысымды бу генератор газ 

турбиналы циклына газ тәрізді жұмыс дене, ал онымен бірге бу турбиналы 

циклына бу тәрізді жұмыс дене ӛндіреді.  

 

        

         АЖ-ауа жылытқыш; ГТ-газ турбинасы; Р-регенератор; АК-ауа компрессоры; ЭГ-

электр генераторы; ОҚ-оталдырғыш қондырғы. 

10 сурет - Жабық циклды ГТҚ сұлбасы 

 

Бугаз турбиналы қондырғының тағы бір түрі - бұл газ турбинадан 

шыққан түтін-газдың бу қазанның ошағына жіберіліп, жылуы бу турбинада 

пайдаға асуы, 10-сурет. Бу қазанға газ аластайтын бугаз турбиналы 

қондырғының (11-сурет) ерекшілігі - бу қазанда қатты отын түрін қолдануға 

болатыны.  
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 1 – ауа кірісі; 2 - компрессор; 3 – отын кірісі; 4 – жоғары газқысымды бу генератор 

(қазан); 5 – газ турбинасы;  6 - регенератор; 7 – газ жолы; 8 – бу жолы; 9 - бу турбинасы; 

10 – конденсатор; 11 – қоректендіру насос; 12 - регенеративті жылытқыш; 13 – 

электргенератор. 

 

11 сурет - Бугаз турбиналы қондырғының сұлбасы 

 

 
 1-ауа кірісі; 2-компрессор; 3-отын кірісі; 4-бу қазан; 5-газ турбинасы;  6-

регенератор; 7-газ жолы; 8-бу жолы; 9-бу турбинасы; 10-конденсатор;  11-қоректендіру 

сорғысы; 12-регенеративті жылытқыш; 13-электр генератор; 14,15-су жылытқыштар 

(экономайзерлер);  16-жану камерасы. 

 

12 сурет - Бу қазанға газ аластайтын бугаз турбиналы  

қондырғының сұлбасы 

 

6.1 Газ турбиналардың түрлері және құрылысының ерекшіліктері 

 

Газ турбиналардың жұмыс қағидасы бу турбиналармен бірдей. Газ 

турбиналар активті және реактивті сатылардан тұрады, ал активті сатылар 

жылдамдықты әлде қысымды қалақшалардан жиналуы мүмкін. Активті 

турбиналардың сатылары реактивтік дәрежесі 5-15 % аралығында болады. 

Кӛп сатылы активті турбиналардың тек бірінші сатысы таза активті болады, 

ал қалғандарының реактивтік дәрежесі біраз мӛлшерлі болады және саты 

санымен ӛседі. Газ турбиналардың бу турбиналарға қарағанда келесі 

ерекшелері болады: 

1) Газ турбиналар жоғары алғашқы температураларда жұмыс атқарады, 

сондықтан турбина бӛлшектері ыстыққа беріктілігі жоғары болаттан 

жасалады және қалақшалары мен дисклері әртүрлі тәсілдермен 

салқындатылады. 
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2) Газ турбиналар алғашқы газдың тӛмен қысымымен жұмыс атқарады, 

ал кеңею құбылыс кезінде газдың меншікті кӛлемі 5-20 есе ӛседі, ал бу 

турбиналарда будың меншікті кӛлемі жүз еседен жоғары ӛседі. Сондықтан 

газ турбиналарда бірінші мен соңғы қалақшалардың биіктігінің 

айырмашылығы кӛп болмайды. 

3) Газ турбинадағы жылуқұлама мӛлшері бу турбинаға қарағанда  3-5 

есе тӛмен болады, сондықтан газ турбинасының саты саны мен ұзындығы 

тӛмендейді.  

 Қуаттары бірдей газ турбинада бу турбинаға қарағанда жұмыс дененің 

кӛлемдік шығысы жоғары болғаннан қалақшалардың биіктігіде жоғары 

болады. 

4) Газ турбиналарда жоғары ПӘК болу үшін ішкі жағын сонымен бірге 

қалақшалардың пішінін жоғары сапада жасау қажет. Газ турбиналы 

қондырғының ПӘК турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘК 1% тӛмендеуіне 

байланысты  2 - 4 % тӛмендейді, ал бу турбинада тек 1 % тӛмендейді. 

 

6.2 Газ турбина бӛлшектерінің  құрылысы 

 

Газ турбинаның қалақшалары, роторы және басқа бӛлшектері 900-1200 

К аралығындағы температураларды, тоттануға мүмкіндік бар газ арасында 

жұмыс атқаратын болғаннан, қолданатын металл жоғары температура мен 

тоттануға тӛзімді болуы қажет. Газ турбина жұмыс атқарған кезде оның 

бӛлшектерінде механикалық және температуралық кернеу пайда болады. 

Сондықтан металдың механикалық қасиеттері тӛмендеп, кӛп уақыт жұмыс 

атқаруына кедергі жасалады. Қазіргі кезде газ турбиналардың жоғары 

температурада жұмыс атқаратын бӛлшектерін салқындату айлалары 

қолданылады. Газ турбинаның саптамалы қалақшаларын турбина корпусына 

әлде арнайы корпуста орналасатын обоймаға бекітеді. Жұмыс қалақшаларға 

газ толық кӛлеммен бару үшін саптамалар қатарлап шеңбер бойымен 

орналасады. Жоғары температура кезінде саптамалы қалақшалар іш жағынан 

ауамен салқындатылады. Газ турбиналардың пайдалы әсер коэффициентін 

жоғарлату үшін олардың жұмыс қалақшаларының пішінін астыңғы жағынан 

бастап ұшына дейін бұралмалы жасайды. Газ турбиналарда барабанды және 

барабанды-дискілі роторларда қолданылады. Барабанды және дискілі 

барабанды роторлар тұтас құйылған және пісіріп қосылған түрлері болады. 

Тұтас құйылған роторлардың диаметр шектеледі, бір метрден жоғары 

болмайды. Сондықтан диаметр бір метрден жоғары роторлар пісіріп 

қосылған түрде жасалады. Негізінде газ турбиналарда дискілі роторлар 

қолданылады. Дискілі роторлардың беріктігі жоғары болады, сондықтан 

металында кернеуі жоғары және кӛп сатылы газ турбиналарда қолданылады, 

сонымен бірге авиацияда қолданылатын турбиналарда. Кӛп сатылы газ 

турбиналардың роторлары бӛлек дискілерден жиналады, дискілер бір бірімен 

болттармен әлде шпилькалармен бекітіледі, сондықтан температуралық 

ұзаруды оңай ӛтейді. Кейбір газ турбиналарда дискілері бір бірімен пісіріліп 
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қосылады. Негізінде газ турбиналарда дискілері валға отырғызылатын 

роторлар да қолданылады. Қуаты жоғары газ турбиналардың роторлары 

ауамен салқындатылады. Газ турбиналардың корпусы бу турбиналарға 

қарағанда жоғары температураларда бірақ тӛмен қысымда (2,0-3,0 МПа және 

одан тӛмен) жұмыс атқарады. Газ турбиналардың корпусын жасаған кезде 

олардың кедергісі тӛмен болсын деп құрастырады, әсіресе газдың кірісі мен 

шығысындағы патрубоктарының кедергісі тӛмен болғаны дұрыс. Газ 

турбиналардың корпусын перлитті болаттардан құйып жасайды. Кейбірде газ 

турбиналардың корпустарын пісіріп қосып құрастырады. Газ турбинаны 

жинауға оңай болу үшін оны корпусын астыңғы және үстіңгі бӛлшектерден 

құрастырады. Астыңғы және үстіңгі бӛлшектерін болт әлде шпилькалармен 

қосып құрастырады.  

 

7 Атом энергиясының физикалық негіздері. Ядролық 

реакторлардың жіктелуі. Олардың құрылымы. ВВЭР реакторлары, РБК 

және РБН, АЭС негізгі техникалық сипаттамалары  

 

Атомдық электр стансалары (АЭС) букүштілік қондырғылар сияқты 

жұмыс істейді және ядролық отын (табиғи U-238, байытылған U-235). 

Уран ыдырағанда ӛте кӛп мӛлшерде жылу бӛлінеді. Ядролық отынның 

ыдырауы атомдық реакторда жүреді (негізінен жылулық нейтрондар 

кӛмегімен). Келешегі мол болып тез нейтрондармен жұмыс жасайтын 

реакторлар (реактор-кӛбейткіш) саналады, онда белсенсіз элементтер 

белсендіге айналады: U-238 Pu-239, торий (Тh-232)  U-233. Екіншілік Pu-239 

және  U-233 әрі қарай отын ретінде жылу реакторларында қолданыс табады. 

Атом ыдыраған кезде реакторда, органикалық отынды жаққанмен 

салыстырғанда, 2,5*10
6
 есе кӛп жылу бӛлінеді. Сондықтан АЭС 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 бӛлініп қоймай, γ – сәулелер де бӛлінеді, 

олар тірі организмдер үшін ӛте қауіпті, ӛткір рентген сәулелері болып 

саналады. Осыған байланысты АЭС биологиялық қорғаныс мәселелерін 

шешуге және алыстан басқару жүйелерін енгізуге тура келеді.  

АЭС жұмыс заты болып қанығуға жақын су буы саналады. Бу 

реакторларда немесе арнайы бу генераторларында ӛндіріледі. Реакторлар 

сумен су жылу алмасатын тұрқы түрінде (су реакцияны баяулатушы ретінде 

ғана қолданылмай жылу тасығыш ролін де атқарады) немесе кӛмір графиті 

баяулатушы ролін атқаратын каналдар түрінде жасалынады (жылуды бӛлетін 

элементтерді  ЖБЭЛ салқындату үшін тағы да су қолданылады). 

Реакторда ӛндірілген бу, кәдімгі бу турбиналы электр стансаларына 

ұқсас турбинаға жіберіледі. 

Бірінші атомдық электр стансасы 1954 жылы Обнинск қаласында 

құрылды. Қазіргі кезде бүкіл әлемде әр типті АЭС қолданылады [3, 6]: 

- бір контурлы ( 13 а сурет); 
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- екі контурлы ( 13 б сурет); 

- үш контурлы (  13 в сурет). 

 
Р – реактор, ППТ – аралық жылутасығышты қыздырғыш, 

НПТ – аралық  жылутасығыш сорғысы, НЦ – айналымдық сорғы. 

13 сурет – Атомдық электр стансасының сұлбасы 

 

 Бір контурлы АЭС қаныққан су буын шығаратын, қайнайтын 

реакторлар қолданылады. Бір контурлы АЭС жоғары радиоактивті, 

сондықтан қазіргі кезде мұндай электр стансалары жобаланбайды. 

Радиациялық тұрғыдан неғұрлым қауіпсіз болып екі контурлы АЭС 

саналады. Су буы екінші контурда арнайы бу генераторында ӛндіріледі. 

Аралық  жылу тасығыш ретінде бірінші контурда балқыған сұйық металдар   

(калий, натрий, қорғасын, висмут) қолданылады, олардың балқу 

температуралары 600
0
С тӛмен. Үш контурлы АЭС жұмыс заты  болып аса 

қызған бу есептеледі. Үш контурлы АЭС техника-экономикалық 

кӛрсеткіштері: t0= 255-510°С, Р0= 60 бар, η= 30-32 %. Атап айту қажет, АЭС 

электр стансасының ауыспалы түріне жатады, оны пайдалану ӛте жоғары 

радиациялық қауіп туғызады және радиоактивті қалдықтарды арнайы 

сақтауды қажет етеді (мысалы, радиоактивті иодтың жартылай ыдырау 

периоды жуықтап алғанда 0,5 миллион жылға тең). 

Алдағы уақытта шамасы, радиоактивті емес қалдықтары пайда болатын 

жеңіл элементтерді синтездеуге негізделген,  термоядролық энергетика 

дамуы тиіс. Алғашқы энергия кӛзі мұнда теңіз суы болады, оның бүкіл 
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әлемдегі қоры шексіз. Атап айту қажет, термоядролық энергетика да 

қоршаған ортаға атмосфераны және су кӛздерін жылулық ластандыру 

арқылы ӛз әсерін тигізеді. Қазіргі кезде  термояд саласында тәжірибелік 

зерттеулер ӛткізілуде (Токамак және Ангара қондырғылары), жоғары 

температурадағы плазма алынған (жуықтап алғанда 1,5 миллион градус). 

Негізгі мәселелері:  плазманың ӛмір сүру мерзімін мыңнан бір секундтан 

шексіз уақытқа ұзарту және жоғары температурада тӛзімді жұмыс атқаратын 

материалдар ойлап-табу. 

 

8 Энергетикалық баланс және электрстансаларын (КЭС) 

конденсациялық тиімділігі. Конденсаттық электр стансасынның жылу 

және отын шығыны. Жылу электр стансаларының жылу тиімділік 

кӛрсеткіштері 

 

ЖЭО орнатылатын жылуландыру бу турбиналарының ӛндіретін электр 

энергиясы жылуландыру арқылы және конденсатты  ӛндіруге бӛлінеді.  

Сондықтан, толық ӛндірілетін электр энергиясының мӛлшері, келесі 

формуламен табылады 

                                       Э = Эт + Эт.к ,            (8.1) 

 

мұнда Эт – жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергия;  

Эт.к – конденсатты түрмен ӛндірілген электр энергия. 

ЖЭО  жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергия мӛлшері келесі 

формуламен табылады 

                                      Эт = эт·Qт ,              (8.2)  

 

мұнда эт –жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшері;  

Qт – сыртқы жылу тұтынушыларға жіберілген жылу мӛлшері. 

 

Жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия мӛлшерін  

Карно циклы (1.2-сурет) арқылы табуға болады 

  

эт = ,                   (8.3) 

  

мұнда  Тв  және Тн – жылудың кірісі мен шығысының температурасы, 

К. 

 

Негізінде  1 ГДж = 1/ 4,187 Гкал = 278 кВт·сағ, 278 кВт·сағ/ГДж = 1163 

кВт·сағ/Гкал = 1 ГДж/ГДж. Жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті 

электр энергия мӛлшері  циклдағы жылудың кіріс температурасы Тв ӛскенде, 

ал жылудың шығыс температурасы Тн тӛмендегенде ӛседі. Жылудың шығыс 

температурасын тӛмендету үшін екі әлде үш рет жылыту пайдаланылады. 
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Бұл кезде жылудың бір бӛлегі тӛмен температурасымен Тн беріледі, 

сондықтан меншікті жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергия 

мӛлшері азаяды. Қазіргі бу турбиналы ЖЭО-да регенеративті су жылыту 

жүйесі қолданылады, бұл ішкі жылуландыру болып саналады. Сондықтан, 

негізінде электр энергия сыртқы және ішкі жылуландыру арқылы ӛндіріледі. 

Қуаты жоғары ЖЭО-да ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілетін электр 

энергия бӛлшегі 15 – 20 %  дейін жетеді. Бұл қосымша ӛндірілетін энергия 

бӛлшегін есепке алмауға болмайды. Жылу электр орталығындағы 

жылуландыру арқылы ӛндірілген толық меншікті электр энергия мӛлшерін 

келесі формуламен ӛрнектеуге болады 

эт = эо + эв.т = эо·(1 + ет),            (8.5) 

  мұнда эо – сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр 

энергия мӛлшері;  

эв.т – ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшері;  

ет = эв.т /эо – ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген электр энергияның 

келтірілген мӛлшері.  

Егер ЖЭО-ғы барлық шығындарын ескерген кезде сыртқы 

жылуландыру арқылы ӛндірілген нақты меншікті электр энергия мӛлшерін 

келесімен ӛрнектеуге болады 

эо = Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) .               (8.6) 

Егер эо  мӛлшерін  кВт·сағ/ГДж  әлде  кВт·сағ/Гкал  алсақ 

эо = 278·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ,              (8.7) 

эо = 1163·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) , 

 бұл жерде Нт – будың турбинаға кірісінен жылуландыруға жіберілуіне 

дейінгі изоэнтропты жылу құламасы;  

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

ηэм – электрмеханикалық ПЭК;  

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

іо – турбинаның кірісіндегі бу энтальпиясы;  

ік.т – жылуландыруға алынған бу конденсатының энтальпиясы. 

 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген меншікті электр энергия 

мӛлшерін эв.т есептеп табу ӛте қиын және тек жылу сұлбасы (сұлбасы) белгілі 

ЖЭО-на есептеуге болады. Профессор Е.Я. Соколов бұл есептің 

жеңілдетілген әдістемесін тапқан. Әдістеме бойынша  ЖЭО-ның қарапайым 

жылу сұлбасы алынады, 14 суреттен сұлба бойынша жылуландыру 

жылытқыштан соң бір регенеративті араластырғыш су жылытқыш 

орналасқан. 
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1 - бу генератор; 2 - бу турбина; 3-жылуландыру жылытқыш; 4-регенеративті 

жылытқыш; 5-насос. 

14 сурет - ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы 

 

Регенеративті жылытқышқа жылуландыру жылытқыштан шыққан 

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

жылытылады. Бұл температуралар, жылуландыру және регенерацияға 

алынған булардың қанығу (қайнау) температураларына тең. Ішкі 

жылуландыру арқылы ӛндірілген келтірілген меншікті электр энергия 

мӛлшері, қыздырылған бу кӛрсеткіштері мен қоректендіру судың 

температурасы ӛскен сайын, ал жылуландыруға арналған будың қысымы 

тӛмендеген сайын ӛседі. Жылу электр орталығындағы электр энергиясын 

ӛндіруге жұмсалған отын шығысы 

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к ,             (8.8) 

мұнда   b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы;  

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

отын шығысы. 

 

Сыртқы жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм),          (8.9) 

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК. 

 

Ішкі жылуландыру арқылы ӛндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт),                (8.10) 

мұнда   η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын ӛндіруінің ішкі абсолютты ПӘК. 

 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын ӛндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті 
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η
р

іт = ηіт· .               (8.11) 

 ЖЭО-ның конденсатты, регенерациясыз электр қуатын ӛндіруінің ішкі 

абсолютты ПӘК-ті      

ηіт  = Нт.к·ηоі /(іо – іт.к) .             (8.12) 

 

Конденсатты ӛндірілген келтірілген меншікті электр энергия мӛлшері 

  

ет.к = .       (8.13) 

 Жылу ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

Вт.т = b
т
т·Q .                  (8.14) 

мұнда  b
т
т – жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

                             b
т
т = 1/ηбг .       (8.15) 

Жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысын  кг/ГДж  әлде 

кг/Гкал мен кӛрсету үшін 0,029 ГДж/кг әлде 0,007 Гкал/кг  бӛлу қажет, сонда 

                               b
т
т = 34,1/ηбг ;                                                          

әлде                    

b
т
т = 143/ηбг ;               (8.16) 

Жылу мен электр энергиясын бӛлек ӛндірген кезіндегі отын шығысы 

екі қосынды арқылы табуға болады 

Вр = Вр.э + Вр.т ,            (8.17) 

 мұнда Вр.э – электр энергиясын конденсатты жылу электр стансасында 

ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері;  

Вр.т – аудандық қазандықтарындағы жылу ӛндіруге жұмсалған отын 

мӛлшері. 

Қазіргі жылу электр стансаларында электр энергиясы екі тәсілмен 

ӛндіріледі: конденсатты; регенерациямен конденсатты жылыту арқылы ішкі 

жылуландыру деп айтуға болады. Жылу электр стансасы (ЖЭС) мен жылу 

электр орталығының (ЖЭО) айырмашылығы, ЖЭС-та таза конденсатты 

тәсілімен ӛндірілетін электр энергиясының мӛлшері кӛп болғаны. Ал ішкі 

жылуландыру дегеніміз – конденсатордан шыққан конденсатты tк 

температурасынан tпв температурасына дейін регенеративті жылытқыштарда 

жылыту арқылы электр қуатын ӛндіру.  

ЖЭС-та ӛндірілген электр қуатына жұмсалған меншікті отын шығысы 

b
э
к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
ік),         (8.19) 

мұнда   η
р
ік – ЖЭС-тың конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын ӛндіруінің ішкі абсолютты ПӘК. 

 

Ал ЖЭС-тың конденсатты, регенерациясыз электр қуатын ӛндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті  

                             ηік = Hк·ηоі / (іо – ік.к);          (8.20)  

мұнда   іо – турбина алдындағы қыздырылған бу энтальпиясы; 
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ηоі  – турбинаның ішкі келтірілген ПӘК.                             

 ЖЭС-тағы электр қуатын ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

                                      Вр.э = b
э
к·Э ;                 (8.22) 

 мұнда b
э
к – электр энергиясын ӛндіруге жұмсалған (8.22) меншікті 

отын шығысы. 

 

Электр қуатынан бӛлек жылу ӛндіруге жұмсалған отын мӛлшері 

  

                                     Вр.т = b
т
қ·Qа.қ/ηс.қ ;        (8.23) 

мұнда  b
т
қ – қазандықтарда жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын 

шығысы;  

ηс.қ – қазандықтардан шығатын жылуландыру жүйесінің ПӘК-ті. 

 

Қазандықтардағы жылу ӛндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

b
т
қ = 1/ηа.қ ; 

b
т
қ = 34,1/ηа.қ; 

b
т
қ = 143/ηа.қ  

 

9 ЖЭО (бу-су) жылу сұлбасы. Жылу сұлбасы. Жеке бӛлімшелері 

мен сайттарды блоктау диаграммалары. Іргелі жылу сұлбаларын талдау 

әдістері. ЖЭО толық жылу сұлбасы, бусу трактісі 

 

Жылу кӛздерінде жылу мен жылу тасығыш дайындалады. Жылуды 

кӛбінесе ЖЭО-да ӛндіреді. ЖЭО-ның екі түрінің жылу сұлбалары 6.1 суретте 

кӛрсетілген. Бу мен ыстық су ӛндіретін ЖЭО жылу сұлбасының түрі ПТ бу 

турбинада орналасады. Түрі ПТ бу турбинасында ӛндірістік және 

жылуландыруға арналған бу алымдары болады. Бу қазаннан қыздырылған бу 

турбинаға жіберіледі. Турбинада жұмыс атқарған бу шықтағышқа 

(конденсаторға) жіберіледі. Шықтағышта бу суға айналып сорғы (насос) 

арқылы тӛмен қысымды су қыздырғыштардан ӛтіп, деаэраторға жіберіледі.  

Деаэраторда су газсыздандырылады. Су құрамында оттегі (О2) болса, 

бу қазанның құбырлары тоттанып бүлінеді. Деаэратордан соң қоректендіргіш 

насос арқылы су қайтадан бу қазанға жіберіледі, сонымен айналым 

құбылысы қайталанады. Бұл айналым құбылысында ӛндіріске және 

жылуландыруға бу алынып жіберіледі. Ӛндірісте, бу жұмыс атқарған соң 

шықтанып, шық (су) ретінде қайтарылады да, айналым құбылысқа қайта 

қосылады. Бу шығыны химиялық су тазарту жүйесі (ХСТЖ) арқылы 

толтырылады.  
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

б) 

 
а–бу мен ыстық су ӛндіру (ПТ-турбиналы); б–ыстық су ӛндіру (Т-турбиналы). 

1-бу генератор; 2-турбина; 3-электр генератор; 4-конденсатор; 5, 6-желілік су 

жылытқыштары; 7-су жылытқыш қазан; 8, 9-желілік су сорғы; 10-химиялық су дайындау; 

11-вакуумды деаэратор; 12, 14-қосымша су насостары; 13-қосымша су мӛлшерін реттегіш; 

15, 16-желілік судың кірісі мен шығысы; 17-конденсатордағы су жылытқыш; 18-

ӛндірістен келген шық (су); 19-ӛндіріске бу шығысы; 20, 21, 24-сорғылар (насостар); 22, 

25-регенеративті су жылытқыштар; 23-деаэратор; 26-су жинағыш бак; 27-РОУ (бу 

қысымын және температурасын азайтқыш). 

 

16  сурет - Жылу электр орталықтарының жылу сұлбалары 

 

Жылуландыруға жіберілген бу, су қыздырғыштарында, желілік суға 

жылуын беріп, шықтанып қайтадан айналым құбылысына толық 

қайтарылады. Жылуландыру желісіндегі су шығыны ХСТЖ арқылы 

толтырылады. Су жылытқыш қазандықтар жылу сұлбасы 6.2 суретте 

кӛрсетілген. Бұл желі су жылыту жүйесінде су жылытқыш қазанда желілік су 

қыздырылады да, жылулық желіге жіберіледі. Жылуландыру желісіндегі су 

шығыны ХСТ және деаэратор (газсындандырғыш) жүйелер арқылы 

толтырылады. Су жүйесінен алынған су қосымша су жылытқыштан ӛтіп, 

химиялық су тазартуға жіберіледі. Химиялық тазартылған су екінші қосымша 

су жылытқыштан ӛтіп, деаэраторға жіберіледі. Деаэраторда газсыздандыру 

құбылысы ӛтеді. Судан бӛлініп шыққан газдар эжектор арқылы сорылып 
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аластанады, ал газсызданған су керекті мӛлшерінде жылулық желісіне 

қосылады. Қосымша су жылытқыштарға және деаэратор жүйелеріне су 

жылытқыш қазаннан ыстық су алынады. Сонымен су жылытқыш қазанның 

жылулық қуаты жылу желіге берілетін және ӛздік мұқтажға жіберілетін 

жылу қуаттарын ӛтеу қажет. 

  

10 Техникалық сумен қамдау жүйелері. ЖЭС-те су тұтыну. Табиғи 

суды жіктеу. Олардың сипаттамалары 

 

Судың кӛп мӛлшері ЖЭС-та тұтынылады. Негізгі тұтынушы шығыр 

шықтағыштары (93-96%).  

Айналма су:  

а) жұмыс істеген буды шықтауға және сиретулікті (вакуумды) ұстап 

тұруға қолданылады;  

б) ӛндіргіш сутегін суытуға жұмсалады; ірі электр қозғалтқыштың 

ауасын суытуға (2,4-3,7%); 

в) шығырлы ӛндіргіш майын және қоректік шығырлы сорғыларды 

суытуға (1,1-2,3%); г) техникалық су – кӛмекші тетіктердің 

(механизмдерінің) айналма тіректерін суытуға (0,3-0,7%); д) сұйық қож 

шығару үшін (0,1-0,4%); 

ж) стансаның айналымында бу мен шық шығынын толтыру үшін (0,04-

0,09%) қолданылады. 

Жұмыс істеген буды шықтау мен салқындату суының шығысын табу 

үшін шықтағыштағы жылулық теңестік қолданылады 

.                              (10.1) 

Мұнда Qш – бу шығысы;  

Gа - салқындататын су шығысы; 

(1) теңдеуден салқындату еселігін “m” анықтауға болады. Бұл шығыр 

шықтағышының жұмысының негізгі кӛрсеткіші 

 .                              (10.2) 

Сиретулік тереңдеген сайын отын шығысы азаяды бірақ шығырдың 

тӛмен қысым бӛлігі, шықтағыш және сумен қамдау жүйе қымбаттайды. Отын 

қымбатырақ болса, экономикалық сиретулік тереңірек болады. “m” 

салқындату еселеуіші әдетте 40-60 - ты құрайды. Ӛзен, кӛл, теңіз және 

артезиан ұңғымалары (скважиналары) су кӛзі болады. Шықтағышқа кірудегі 

айналма судың ыстықтығы су кӛзінің сипатына, климаттық жағдайда және 

жыл мезгіліне тәуелді. Ол 0÷30
0
С аралығында ӛзгереді. ЖЭС пен АЭС – ті 

сумен қамдау жүйесі мен су кӛзін таңдау жылдың әртүрлі су қезеңдеріндегі 

қажет мӛлшері мен сол уақыттағы ӛзен суының минимал шығысы 

арасындағы қатынас арқылы анықталады. ЖЭС-ті техникалық сумен қамдау 

жүйесі үш негізгі түрге бӛлінеді: тура ағынды, айналымды және аралас. Тура 

ағынды жүйе электр стансаны ӛзен суымен қамтамасыз етеді. Жағалық 
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сорғыдан су тегеуріндік құбыр арқылы шығыр бӛліміне беріледі, сосын 

шықтағыш арқылы ӛтеді де, ағыс бойынша тӛмен ӛзенге қызған су жаңа 

салқындататын сумен араласпайтын қашықтықта тасталады. 

Қолайлы жағдайда тура ағынды сумен қамдауда бӛгетсіз (плотина) су 

алу қолданылады. Бірақ кейде судың деңгейін 1-3 метрге кӛтеру үшін су 

алуда бӛгет салынады. 

Тура ағынды сумен қамдауда электр стансаның бас ғимараты ӛзен 

жағасына орналастырылады. Ӛзен суының деңгейі максимал болғанда, су 

жетпейтін жерде орналасуы керек. 

Тура ағынды жүйеге су шығысы жеткіліксіз болғанда, айналымдық 

жүйе қолданылады. Айналымдық жүйеде жасанды салқындатқыштар бар: 

салқындатқыш тоған немесе градирня. Оларда шығыр шықтағышында 

қызған айналма су салқындатылады. 

Жасанды салқындатқыш жұмысының сипаттамасы - салқындату 

ыстықтығының аралығы. Онда шықтағыштағы айналма судың кірудегі және 

шығудағы ыстықтығын анықтайды 

.                            (10.3) 

Айналма суды салқындату үшін буландырып салқындату қолданылады. 

Су мен ауа арасындағы жылу алмасу қарқынды үлкейеді. Кері су ішінара 

буланғанда жылу судан ауаға берілгенде салқындайды. Сонымен қатар, аз 

мӛлшерде ағындық жылу алмасу да ӛтеді. Жылу беру топырақ арқылы 

(салқындатқыш тоғанда) және құрылыстық құрылма (градирняда) арқылы 

жүргізіледі. ТМД-да сумен қамдаудың айналымдық жүйесінің салқындатқыш 

тоған түрі кӛп тараған. Артықшылығы - салқындату суының ыстықтығы 

орнықты. Судың шығыны аз.  Ӛзендерде тоған (су қоймасы) салынуы 

мүмкін. Ӛзендерде ұзындығы  

3 – 4 км, ені 10м және биіктігі 30 – 40 м (бетон немесе тас) бӛгет 

тұрғызылады. Буландырып суытқанда судың ыстықтығы қоршаған ауа 

ыстықтығынан тӛмен болуы мүмкін.Суды салқындатудан кейінгі ыстықтығы 

“t1а” теориялық салқындату шегіне “τ” дейін жақындау, салқындату 

құрылғының жетілгендігі болады. Әдетте, теориялық салқындату шегі, 

ылғалды термометр ыстықтығына “τс” жуық және ауаның ыстықтығына    

салыстырмалы ылғалдылына   тәуелді. Кейбір аудандарда осьтік 

үрлегіштердің кӛмегімен градирнялардың мәжбүрлі үрлеу жасалады.  Мұнда 

градирняның кӛп бӛлігі кішірейеді, бірақ ӛндірілген электр қайратының 0,5 – 

0,7 % - ы үрлегішке жұмсалады. 

 

11 Отынның құрама бӛліктері. Қатты отынның жылутехникалық 

сипаттамалары 

  

Қатты отын түрлері күрделі органикалық қоспалардан, негізінен 

химиялық элемент – С кӛміртектен, Н сутектен, S күкірттен, О оттектен, N 



47 
 

азоттан тұрады. Бұл отын жанғаннан кейін күл А түзіледі. Күлділік пен 

ылғалдылық отынның ішкі масылын (балластын) құрайды. 

Отынның жұмыстық маңызы (массасы) пайыз бойынша былай 

анықталады 

            (11.1) 

Отынның жану жылуы деп 1кг қатты немесе сұйық немесе 1м
3
 газ 

тәрізді отын толық жанғанда бӛлінетін жылу мӛлшерін айтады. 

Бу қазанда сапасы әртүрлі отын қолданылады. Салыстыруға ыңғайлы 

болу үшін шартты отын ұғымын қолданады. Ол келесідей анықталады 

.                                            (11.2) 

Мұндағы ,  - шартты және табиғи отынның сәйкесті отын 

шығысы 

=7000 ккал/кг=29330 кДж/кг. 

Отынның негізгі сипаттамалары: күлділік, ылғалдылық, күкірттік. 

Күлділік – минералды қоспалардың (Al2O3, 2SiO2, FeS2, СаSO4 және 

т.б.) құрамы бойынша анықталады. 

Күл құрамы бу қазанының жұмысына үлкен ықпал етеді. Күлдің бу 

қазан қалқанына (экрандарын) шӛгін оны қождайды. 

Ылғалдылық – жану жылуын тӛмендетеді. 

Ылғалдылық отында ішкі W
ішкі

 және сыртқы W
сырт.

 болып бӛлінеді. 

Күкірттік. Күкіртті отын жанғанда SO2, SO3 түзіледі, олар қоршаған 

орта мен қазан қондырғысына зияндылығын тигізеді. 

Келтірілген (приведенная) ылғалдылық, күлділік, күкірттік былай 

анықталады 

                       (11.3) 

Ұшпа заттардың шығуы. Егер қатты отынды инертті ортада ауасыз 

қыздырсақ, онда жоғары ыстықтықта су буы, одан кейін СО, Н2, СО2, CmHn, 

CN, HCN және т.б. бӛлінеді. 

Ұшпа заттардың қатты отынан шығуы 160°С-тан 1100°С-қа дейін 

болады. Ұшпа заттың 95% 800 
О
С ыстықтыққа дейін шығады. 

Егер табиғи отында ішкі масыл (балласт) белгілі болса, ұшпа заттардың 

сапасы былай анықталады 

  

.                                     (11.4) 

Кӛмірлерді қоңыр, тас және антрацит деп бӛлуге болады (Екібастұз, 

Қарағанды, Кузнецк алаптарында (бассейн) – тас кӛмір). 

Қоңыр кӛмір – үлкен ылғалдылықты, ұшпа заттары кӛп және жану 

жылуы тӛмен. 
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Антрациттер құрамында кӛміртек кӛп, ал сутек пен ұшпа заттар тӛмен. 

Антрацит Донецк алабында ӛндіріледі. 

ЖЭО-ның отын-тасымал шаруашылығы келесілерді қамтамасыз етеді: 

– жеткізушіден келген отынды қабылдау, оның кӛлемі мен сапасын 

тексеруді; 

– электр стансасындағы цистерналардың теміржолмен 

тасымалдануының тоқтаусыз жұмысын;  

– минимал шығынмен отын қорын сақтау мен қоймалау; 

– қазандыққа тоқтаусыз және уақытылы отынды дайындау мен беру. 

Отын беру, отын қоймасы, жібіту құрылғыларды, бульдозерлер гараж, 

т.б. отын шаруашылығын құрайды. Жоғары қуатты ЖЭС-те отын шығысы 

ӛте үлкен. Қуаты 4000 МВт МАЭС бір тәулікте шамамен 60 мың тонна 

Екібастұз кӛмірін жағады. Осындай қуатты мазут жағатын электр 

стансасында тәуліктік шығысы 22 мың тонна. Отын шаруашылығын қатты, 

сұйық және газ тәрізді отын шаруашылығы деп бӛледі. Ең қиыны және 

қымбаты қатты отын шаруашылығы. Электр стансасы сенімді жұмыс істеуі 

үшін 100% -дық отын қорын жасайды. Қазіргі отын шаруашылығы жоғары 

дәрежеде тетіктелген: отын түсіруде вагон аударғыштар, қатып қалған отын 

үшін бұрғымен қопсыту, ішкі тасымал үшін таспалы тасығыштарды қолдану. 

Отын қоймалары үшін кӛпірлік крандар, айналғылы қайта тиегіштер, 

қырғыш қондырғылары; қатты отынның үлкен бӛліктерін (15-25 мм) ұсақтау 

үшін балғалы ұсақтағыштар қолданылады. Тас кӛмір үшін қоймалар электр 

стансасын бір ай бойы отынмен қамтамасыз ететіндей кӛлемде болу керек. 

Тиелген ашық вагондар теміржол таразыларында ӛлшеніп, жүк түсіру 

қондырғысына беріледі. Қыста олар алдын ала жібіту құрылғылары арқылы 

ӛтеді. Отын түсірілгеннен кейін қоймаға сақталуға немесе ЖЭО-ның 

қазандық бӛліміне жағуға жіберіледі. Қазандық бӛлімге барар жолда отын 

ӛлшемі  

10-15мм - ден үлкен емес етіп ұсақталады. Осыдан кейін ол автоматты 

тасығыш таразысында қайтадан ӛлшеніп, одан орташа сынамалары 

химиялық талдауға және жану жылуын анықтауға алынады. Соңғы таратушы 

тасығыштан отын қазан қондырғысының шанақтарына түседі. Түскен 

отынды ӛлшеу үшін жүк кӛтергіштігі 200 тонна және ӛлшеу қателігі ±0,5% 

тензометрлік теміржол таразысы қолданылады. Ашық вагондарда қатып 

қалған отын жібіту құрылғыларында жылытылады. Ашық вагондарды 3 

әдіспен жылытуға болады: 

1) Ағындық, жану ӛнімдері мен жылы ауаны беру арқылы. 

2) Сәулелік, инфроқызыл шағылуды: булық, құбырлық, электрлік, 

жалынсыз газдық оттықтарды қолдану арқылы. 

3) Қиыстырылған сәулелік-ағындық. 

Жүк түсіру құрылғысы ретінде келесілер қолданылады: 

-  вагон аударғыштар (айналғылық, бүйірлік немесе шеткілік); 

-  саңылаулы шанақты жүк түсіру құрылғысы; 

-  ор үлгілі – қоймалжыңдық қайта тиегіштермен. 
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Отын шығысы 150 т/сағ-тан асатын электр стансаларында вагон 

аударғыштар қолданылады. 

Жүк түсіру құрылғысының бұл түрі жоғары ылғалдылықты тӛмен 

сапалы және тӛмен ыстықтықта қатуға бейімді отын үшін ұсынылады. 

Құрылғы жүк түсіру кезінде қызметшілер санын және вагондардың 

стансасында тұрып қалмауын (простой) азайтады. ТМД-да айналғылы вагон 

аударғыштар қолданылады. Олардың ӛндірулігі сағатына – жүк кӛтергіштігі 

93 т және 125 т 10 ашық вагонға дейін немесе жүк кӛтергіштігі 60 т. 12 –ші 

ашық вагонға дейін. 

Отынды қабылдау үшін вагон аударғыштардың астында қабылдағыш 

шанақтар орналасады. Шанақтардың қабырғалары отынның жабысып және 

тұрып қалмауы үшін қыздырылады.  Шанақтардың жоғарғы жағы торлармен 

жабылған. Олардың ұяшығының ӛлшемі келетін отын ірілігіне байланысты 

болады (майда отын үшін 350·350 мм, ірі отын үшін 550·550 мм). 

Шанақтардан отын таспалы қоректендіргішпен беріледі. Ірі бӛлшекті 

отындарды алдын ала ұсақтау үшін қоректендіргіштен кейін тақта тісті 

ұсақтағыштар орнатылады. Келетін отын құрамындағы кездейсоқ металл 

заттардан сынудан қорғау үшін тегершікті магнитті айырғыш қолданылады. 

Ірі бӛлшектер мен қатып қалған отын бӛліктерін қосымша ұсақтау үшін тор 

бетінде ұсақтағыш-қырғыш машина орналасады. 

 

12 Отынды жағуға дайындау. Тозаң тығыздығы 

 

Электр стансасының аумағы бойынша қатты отынды тасымалдау 

толығымен механикаландырылған. Үзіксіз қозғалатын, тиейтін және жүкті 

түсіретін құрылғылар қолданылады. Оларға тасығыштар (таспалы, 

тақташалы, қырғышты, ожаулы) және ожаулы элеваторлар жатады. 

Тасығыштар отынды жатық және кӛлбеулі, ал элекваторлар тік орын 

ауыстыруға арналған. ЖЭС-те таспалы тасығыштар кеңінен қолданылады (17 

сурет). Олардың ӛндірулігі жоғары, үзіксіз қозғалыстың сенімді әрі үнемді 

механизмі болып табылады, жӛндеу және қызмет кӛрсету жұмыстары 

салыстырмалы түрде қарапайым.  Тасығыштар отынды 350 м - ге дейін 

жатық түрде тасымалдауға арналған және кӛтерілу бұрышы отын сырғып 

кетпес үшін 18˚тан жоғары болмауы тиіс. Екі немесе бірнеше дағыраларды 

орайтын және ролик ұстап тұратын тасығыш таспалы шегергіш (редуктор) 

арқылы электр қозғалтқыштан жетектік дағыра кӛмегімен қозғалады. Таспа 

қозғалысының жылдамдығы 2-2,5 м/с құрайды. Мақта матадан немесе 

синтетикалық материалдардан (нейлон, капрон, лавсан) жасалған ені 2 

метрге дейін жететін кӛп қабатты таспалар қолданылады. Аралық тӛсемді 

механикалық тозудан сақтау үшін таспа резеңкемен қапталынады. 

Жұмыстық тармақта доңғалақты тірек 1-1,2 м кейін орнатылады.  

Электр стансасына отын беретін жолы тасығыштың екі желілі, қатарлас 

екі тобымен орындалады. Оның әрқайсысы стансаның максимал жүктемесі 

кезінде отынның толық кӛлемін беруін қамтамасыз етеді. Отын беру 
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жолында стансаға берілетін қатты отын ұсақталады. Ұсақтағыштарды алдын 

ала және екіншілік ұсақтағыш деп бӛледі. Ірі және қатып қалған кесектер 

вагон аударғыш бӛлмесінде алдын ала ұсақталады. Отынды екіншілік ұсақтау 

отын беру жолындағы ұсақтау бӛлмесінде  

(17 сурет) іске асады. Отын бӛлшектері 15 мм дейін ұсақталады, ал 

ылғалдылығы жоғары болса, 25 мм дейін. Кӛмірдің барлық түрі мен 

тақтатасты екіншілік ұсақтау үшін электр стансаларында балғалы 

ұсақтағыштар қолданылады. Ұсақтағыш балғалар айналғыға еркін ілінген 

және 60м\с жылдамдықпен айналу арқылы іске асырылады. Балғаның 

соққысынан отын бӛлшектері жарылып, құрыш тақтаға тасталады. Оған 

соқтығысқанда ұсақталады және торда балғамен ұсақталады. Балғалы 

ұсақтағыштар шағын, қызмет етуі қарапайым, оңай реттеледі, ӛндірулігі 

жоғары және электр энергияны аз жұмсап, тез ұсақтайды. Орнатылған 

барлық ұсақтағыштардың ӛндірулігі отын беру жолының екі желісінің 

ӛндірулігінен тӛмен болмауы тиіс. Ұсақтағыштарға метал заттар түскен кезде 

істен шығуы мүмкін, сондықтан да оның алдындағы отын беру жолында 

металды ұстайтын электрлік магнитті айырғыш орнатылады.  

Электрлік магнитті айырғыштың 3 түрі қолданылады: 

-        аспалы; 

-        тегершікті; 

-        балғалы. 

Әдетте отын стансасына сұрыпталмай, үлкен де, майда да бӛліктері 

аралас жіберіледі. Ұсақтағышқа тек майда бӛлшектерді жіберген дұрыс емес, 

ӛйткені ол ӛндірулігін тӛмендетіп, «майлауға» әкеп соқтырады. Сондықтан 

да электр стансасындағы ұсақтау қондырғыларында алдын ала бӛлу (елек) 

ӛткізіледі. Бұл мақсаттарға иілген кӛлбеу тор, дірілді және дағыралы електер 

қолданылады. Қазандық бӛліміндегі отын дайындау қондырғысы істен 

шықпау үшін ұсақталған отын ағынындағы ағаш жоңқаларын, маталар мен 

қағаздарды бӛліп алатын жоңқа ұстағыш қолданылады. 

Жоңқа ұстағыш айналысында алты қатар тарақ болып келетін шамамен 

диаметрі 1 м тарақты айналғы. Айналғы айналғанда, тарақтары құлап жатқан 

кӛмірді тарап, маталар мен жоңқаларды ұстап қалады. Электр стансасының 

отын беру жүйесіндегі тасығыш қондырғыға, ұсақтағыш пен диірменге 

бірқалыпты және үзіліссіз отын беретін қоректенгіш қолданылады.  ЖЭО - 

ны отынмен қамтамасыз ету үшін қор жасалады: шапшаң қор – шығыс 

қоймасы мен бас ғимараттағы шанақтарда, қосалқы қоймада ұзақ уақытты. 

Шығыс қоймасындағы отын қоры келетін және жағылатын отын кӛлеміндегі 

салыстырмалы шағын айырмашылықты жүйелі түрде азайтады. Қосалқы 

қойма жоспарлы отын қорын сақтауға арналған. Ол электр стансасына отын 

жеткізу кешіктірілген кезде қолданылады. ЖЭО-ғы қосалқы және шығыс 

қоймасы әдетте ашық болады. Олар жоспарланған ауданда орналасады және 

ағызу қондырғысымен, механикаландырылған тасымал және қойма 

амалдармен (операцияларымен) қамдандырылады. Егер жүк түсіру 

қондырғысында шанақтар аз болса, онда кемінде екі-үш теміржол құрамы 
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сиятын отынның шығыс қоймасы ұйымдастырылады. Электр стансасы 

аумағында шығыс қоймасы қосалқы қойма маясынан (штабелінен) бӛлек 

орналасады немесе оның құрама бӛлігі болады.  Кӛмірдің қосалқы қойма 

сыйымдылығы электр стансасын отынмен бір ай бойы қамтамасыз ету 

шартына байланысты. 

Егер электр стансасы кӛмір кӛзінен 100 км қашықтықта орналасса, 

онда екі апталық қор ұстауға болады. Қосалқы қоймада энергетикалық 

отынды ұзақ сақтау отын құраушысының оттекпен тотықтануынан жылу 

құндылығының жойылуына әкеп соғады. Қарқынды қыздыру басталатын 

ыстықтық шекті деп аталады. Кӛмір үшін ол 50-80°C. Шек ыстықтығына 

жеткен кезде ӛзіндік жану басталып, маяда бықсу ошағы пайда болады. 

Үлкен ЖЭО қоймаларында тотығудан болатын орташа жылдық отын 

шығыны шамамен 0,5 % құрайды. Отынды сақтағанда шығынды азайту үшін 

маяның қалыңдығы 0,8 ден 2 м дейінгі қабаттармен салынады. Әр қабаттың 

беті тегістеліп, тығыздалады. Мая ішінің ыстықтығы жүйелі түрде 

қадағаланады: 60°C-ден жоғары тоқтаусыз ӛскен кезде, отын маядан жағуға 

жіберіледі. Қоймадағы отынды ауыстыру жоспарланады. Ұшпа заттары 13 % 

- дан жоғары қоңыр және тас кӛмірді сақтау 6-8 айдан аспау керек, ал 

құнарсыз кӛмір 12 ай сақталады. Қойма жұмыстарының тетіктерін 

(механизмдерін) қолдану түрлері бойынша отын қоймалары келесідей 

бӛлінеді: 

1)   Мая тӛсеуіші бұрылмалы және жыланбауырлы жүрісті қайта тиегіш 

айналғы қоймасы. 

2)   Шеңберлі орталық бағананың тік ӛсінің айналасында айналатын 

айналғылық қайта тиегіш пен маялағыш кешендерімен жабдықталған. 

3)   Доңғалақпен жүретін, тоқтаусыз әрекет ететін бір немесе екі 

жылжымалы мәшинемен. 

4)   Қайта тиегіш кӛпірлік кранмен. 

5)   Бульдозермен. 
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