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1 Электростансаның және жылуорталықтарының түрлері 

 

Электр қуатын отын, су қоры бар жерде өндіріп алыс қашықтыққа 

шығынсыз жеткізуге болады. Электр энергиясы оңай энергияның басқа 

түрлеріне айналады (жылу, жарық, механикалық энергия), өндірістерде 

жоғары автоматика жүйелерін қолдануға себеп болады. 

Қазіргі өндірістерде және тұрмыс саласында будың, ыстық судың 

энергиясын пайдаланады. Жылу электр стансалары тұтынушыларды электр 

энергиясымен, бу және ыстық сумен қамтамасыздандырады. Отынның 

жылуымен істейтін электрстансаларды жылу электрстансалар (ЖЭС) деп 

атайды. Жылу электр стансаларының екі түрі болады: 

– тек электр қуатын беретін ЖЭС – конденсаттық электрстансалар 

(КЭС); 

– электр қуатын және жылу беретін ЖЭС – жылу электр орталығы 

(ЖЭО). 

ЖЭС-дың негізгі екі агрегаты болады: бу генераторы және бу 

турбинасы. 

Бу генераторы отынның жылуымен суды қыздырып бу өндіреді. 

Өндірілген бу, турбинаның роторын айналдырады. Турбинаның роторына 

электргенератордың роторы қосылған, сондықтан электргенератордың роторы 

айналғанда, электр энергиясы өндіріледі. 

Бу генераторларының отынға байланысты газ, мазут және көмір 

жағатын; бу қысымына байланысты кіші, орташа, биік, өте биік қысымды 

түрлері болады. 

Судың энергиясын пайдаланатын электр стансаларды гидравликалық 

электр стансалар (ГЭС) деп атайды. ГЭС-тер жардан құлаған судың, ағыстың, 

теңіз судың тасу-құйылуының энергиясын пайдаланады. 

Атом ядроның бөліну энергиясын пайдаланатын электр стансаларды 

атом электр стансалары (АЭС) деп атайды. АЭС-тер уран-235, плутоний-239 

ядролық отын қолданады. Бұл отынның пайдаланатын көлемі аз болғасын оны 

тасымалдауда қиындық жоқ болады, сондықтан АЭС-терді тұтынушыларға 

жақын салуға болады, ол жерде су болуы керек. Қазақстанда қазіргі салада 

көбінесе ЖЭС-тер салыну мәселесі көтеріледі. Қазақстан жері табиғи отын 

жағынан көмірге, мұнайға, газға бай. Сондықтан отын көздеріне жақын жерде 

жылу электр стансаларын орнатуға болады. Газ көздерін, құбыр арқылы, 

газды керекті жерге апаруға болады. Бұл бу-газ қондырғылы электр станса 

орнатуға мүмкіндіктер туғызады. Бу-газ қондырғылар өте тиімді, айналадағы 

ортаға зиянсыз болады және қуатын азайтып көбейтуге қолайлы. Отын – 

энергетикалық кешен мемлекет дамуында, халықтың өмір сүру сапасының 

жоғарылауында маңызды рөл атқарады және инвестиция бойынша 

приоритеттілігінің бірінші қатарына қойылады, басымдылық мемлекет 

экономикасының дамуы үшін негіз болып табылады. 
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ЖЭС–те органикалық отынды (көмір, газ, мазут) жағу кезінде бөлінетін 

жылу қайраты (энергиясы) электр қайратына айналады. Бу шығыры бар 

электр стансалары кеңінен таралған. 

Тас көмірді жағатын электр стансасының тәсілдемелік сұлбасын 

қарастырайық. 

 
 

А – жылу жолы; Б – су–бу жолы; В – газ ауа жолы; Г – электртехникалық бөлік; Д – 

техникалық сумен қамдау жүйесі; 1 – отын беру; 2 – отын дайындау; 3 – бу қазаны; 4 – 

үрлегіш; 5 – түтін сорғыш; 6 – күлұстағыштар; 7 – мұржа; 8 – бу құбыры; 9 – бу шығыры; 

10 – шықтағыш; 11 – шықтағыш сорғысы; 12 – электр өндіргіш; 13 – айналмалық сорғы; 14 

– әкелу су ағары; 15 – әкету су ағары; 16 – сумен қамдау; 17 – жоғарылататын өзгерткіш; 

 18 - өзіндік мұқтаждық өзгерткіш (трансформатор). 

 

1 сурет – Жылу электр стансасының тәсілдемелік сұлбасы 

 

Электр стансасына көмір ашық вагондармен келеді, алдын ала өңдеуден 

өтеді (ұсақталынады), тозаң дайындау жүйесіне тасымалданады. 

Отынды түсіру, тасымалдау, сақтау, алдын ала өңдеу құрылғыларының 

барлық жиынтығы отын шаруашылығы немесе отын беру деп аталады. Ең 

күрделі отын шаруашылығы қатты отын жағатын ЖЭС те. 

Отын беру 1 және тозаң дайындау 2 ЖЭС – тің отын жолын құрайды. 

Тозаң дайындау жүйесінде қатты отынды жағуға дайындық жүргізіледі 

(ұнтақтау және кептіру). 

Дайын тозаң ыстық ауа ағынымен бу қазанының 3 ошағына беріледі, ал 

отын жанғанда бөлінген жылу бу алуға жұмсалады. 

Жағуға қажет ауа үрлегіш 4 көмегімен беріледі. Түтін газдары, оларды 

күлден тазалауға арналған арнайы қондырғылар арқылы 6 түтін сорғыш 

көмегімен қазаннан әкетіледі және 120-140 
0
С ыстықтықпен мұржа 7 арқылы 

әуеге (атмосфераға) шығарылады. 

4 – 7 элементтер жиынтығы ЖЭС–тің газ ауалық жолын құрайды. 
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Қазанда алынған бу бу құбыры арқылы 8 бу шығырына 9 түседі. Бу 

шығырында будың жылулық энергиясы, оның білігінің механикалық айналу 

жұмысына түрленеді, ал шығыр білігіне электрөндіргіш 12 жалғанған. 

Жұмысты істеу барысында бу кеңейгенде оның қысымы бастапқы 130 – 240 

кг/см
2
 қысымнан соңғы 0,035 – 0,045 кг/см

2 
қысымға дейін. 

Шығырдан кейін бу шықтағышқа 10 бағытталады, мұнда ол шықтанып 

суға айналады. Бу шығы сорғы 11 көмегімен айдалады және қайтадан қазанға 

түседі, осылайша айналым басынан қайталанады. Шық көлемі шықтағышқа 

түсетін бу көлемінен мың есе аз болғандықтан, оны қайта айдауға аз қайрат 

жұмсалады – шығыр өндірген қайраттың 3–4 % - дан көп емес. 

Бу шықтау кезінде жылу бөлінеді. Бұл жылу айналымдық деп аталатын 

шықтағыштағы салқындататын суға беріледі. 

Айналымдық су  8-10
0
С–ға қыздырылады да, 25-35

0
С ыстықтықта 

суатқа тасталынады. 

Осылайша бу жылуының 55%-ы электр қайратын өндіруге 

қолданылмайды, яғни жарамсыз болып қалады. 

Су және бу өтетін бу қазаны, шығыр, шықтағыш, сорғылар және 

құбырлар электр стансасының су–бу жолын түзеді. Бұл жол негізгі болып 

саналады. 

Шықтағышты айналымдық сумен қамтамасыз ететін қондырғылар 

техникалық сумен қамдау жүйесі деп аталады. Оған сорғылар 13, 

шықтағышқа түсетін су және айналымдық деп аталатын әкелу, әкету су 

ағарлар, сумен қамдау көзі жатады. Егер электр стансасы суы мол өзен 

бойында орналасса (мысалы Ертіс сияқты), онда айналымдық су өзеннен 

алынып және шықтағыштан өткеннен кейін қайтадан өзенге тасталынады. 

Суды тастау жері, қалған суды қыздырмау үшін ағыс бойымен алудан төмен 

болады. Сумен қамдаудың мұндай сұлбасы тура ағынды деп аталынады. 

Көп жағдайда электр стансасына жақын жерде, айналым суы алынатын, 

жасанды су қоймалары салынады. Су қоймаларының өлшемдерін тастау 

орнынан алу орнына жеткенше, су салқындап үлгеретіндей етіп есептейді. 

Мұндай су қоймалары салқындатқыш тоған деп аталады. Салқындатқыш 

тоғаны бар сумен қамдау жүйелері айналымды деп аталады. 

Электр өндіргіш, жоғарылатқыш өзгерткіш 17 (негізгі тарату 

қондырғысы), өзіндік мұқтаждық өзгерткіші 18 (стансасының өзіндік 

механизмдерін электрмен қамтамасыз ету жүйесі) электр техникалық 

шаруашылығын құрайды. 

ЖЭС–тің қаралған түрі шықтық электр стансасы (ШЭС) деп аталады. 

Егер ШЭС өндірілген электр энергиясын энергожүйе желісіне беретін болса, 

онда ол – мемлекеттік аудандық электр стансасы деп аталады (МАЭС). 
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2 сурет – ШЭС қайраттық құрамасының қағидалық жылулық сұлбасы 
 

Егер шығырдағы будың қысымын тәсілдемелік қажеттіктерге қолдануға 

болатындай етіп төмендетсек, (мысалы мұнай өңдеуге немесе жылытуға қажет 

суды қыздыруға), шықтағыштың салқындататын суымен кететін жылудың 

үлкен шығынын азайтуға болады. Мұндай жағдайда шықтағышқа мүлдем бу 

түспейді немесе кейбір себептерге байланысты тұтынушыға жіберілмейтін 

бөлігі түседі. 

Осылайша электр стансаларында жылуландыру деп аталатын электр 

және жылу энергиясын бірге өндіру мүмкіндігі бар. 

Жылу мен электр энергиясын бірге өндіретін электр стансалары жылу 

электр орталығы (ЖЭО) деп аталады. Оларды тұрғын аудандарды жылумен 

қамтамасыз ету үшін арналған үй–жай жылытулық ЖЭО және өнеркәсіптерді 

тәсілдемелік бумен жылыту үшін ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған 

өнеркәсіптік – жылытулық ЖЭО деп бөледі. 

Электр және жылу қайратын бірге өндіру үшін арнайы бу алымдары 

бар, жылуландыру шығырлары деп аталатын шығырлар орнатылады. 

ЖЭС-та энергетикалық ресурстарды қолданудың тиімділігін бақылау 

үшін энергетикалық көрсеткіштер қолданылады, соның ішінде ең негізгісі 

пайдалы әсер коэффициенті болып табылады. 

ШЭС үшін пайдалы әсер коэффициенті шамамен 33-41,5%-ке тең 

болады. 

 

пгтргмoitр

нсек

э
с

QВ

W
  .           (1.1) 

 

ШЭС-та будың шығыны (немесе шықтатқыштық шығырдың 

(турбинаның)) энергетикалық теңдеумен анықтауға болады. 

 

гмioгмoiooэ HDHDW   .            (1.2) 
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оН  және iH  бу көрсеткіштерінің шығының есептеу үшін h-S  

диаграммасын  қолдануға болады (3 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сурет - ШЭС-тің жылулық сұлбасы 

 

Электрлік қуатты эW  шығырдын бу шығыны мына формуламен 

анықталады: 

 

гмкo

э

гмoiкаo

э

o
hh

W

hh

W
D

 )()( 



 , кг/с,        (1.3) 

немесе 

гмi

э

o
H

W
D



3600
 , кг/сағ.      (1.4)  

Абсолютты бу шығының әртүрлі орнатылған электрлік қуаты бар ЖЭС-

тармен салыстыру үшін қолданбайды. Сондықтанда ШЭС-тағы 

электрэнергиясын өндеу процесінің  техникалық жетістігі будың меншікті 

шығыны болып табылады: 

 

гмoioэ

o

o
HW

D
d



3
3 10

10  , г/кДж,       (1.5) 

немесе 

гмoio

o
H

d


3600
 , кг/кВт·сағ.       (1.6) 

 

Шықтатқыштардың шығырларында будың меншікті шығыны орташа 

алғанда 0,8 г/кДж немесе 3 кг/кВт·сағ. 

 

3600

1 гмoio

o

э

H

d
w


 , кВт·сағ/кг.       (1.7) 

ПГ 

ПЕ 
O 

Е 

р

нBQ
 

ПТ 

ЭГ 

К 

НК 

K 

К' 

эW
 

),( кк hD  

)( кh  

),( пвпв hD
 

),,( 0 oo PhD
 

S 

h 

Ка К 

О 

оР
 

0t

 

кР  

оН

 
дН

 

1х
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Техникалық процестің жетілу дәрежесің сипаттайтың (соның ішінде 

пайдалы әсер коэффициенті) жылудың үнемділік өлшемі ретінде жылудың 

меншікті шығынын қолданады. Ол келесідей анықталады: 

Турбинаға кеткен жылу шығыны мынаған тең: 

 

)( кооэту hhDQQ  , Вт немесе кДж/кг.       (1.8) 

 

Егер жылудың жаңғыртуын қарастырмасақ және сорғының жұмысын 

ескермесек ( кпв hh  ), онда: 

 

)( пвооэ hhDQ  ;             (1.9) 

 

сэ

с

с
W

Q
q



3600
 , кДж/кВт·сағ.                (1.10) 

 

Шығырлардағы орнатылған қуатқа байланысты ШЭС-тің меншікті 

жылу шығыны 9000-11000 кДж/кВт·сағ тең болады. ШЭС-тің тиімді жұмыс 

жасауының тағы бір энергетикалық көрсеткіші меншікті жылу шығыны болып 

табылады. 

ШЭС-тағы отынның толық шығыны электрстансадағы жылулық баланс 

теңдеуімен анықталады: 

 

эc

р

нсекcc WQBQ                     (1.11) 

осыдан: 

 

c

р

н

э

сек
Q

W
В


  , кг/с.        (1.12) 

 

ШЭС-та органикалық отынның бірнеше түрі жағылуы мүмкін. Соған 

байланысты әртүрлі ЖЭС-тардың жұмысын келістіру үшін табиғи отын 

орнына  жану жылулығы 29310 кДЖ/кг (7000 ккал/кг) болатын шартты отын 

қолданылады: 

 

эс

сек

у WВ  29310           (1.13) 

мұнда 
сек

уВ  - шартты отынның бір секундтағы шығыны. 

Осыдан: 

с

эсек

у

W
В

31,29


   ш.о.ш./с.                (1.14) 

 

Электр қуаттары әртүрлі электрстансаларын салыстыру үшін, шартты 

отынның меншікті шығыны қолданылады: 
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31,2931,29

1 c

сэ

сек

у

у

q

W

В
в 


, ш.о.ш./кДж         (1.15) 

немесе 

cсэ

сек

у

у
W

В
в



123

31,29

3600
 , ш.о.ш./кВт·сағ.        (1.16) 

 

Орташа есеппен шартты отынның меншікті шығыны 310-330 г.у.т. 1 

кВт·сағ-қа. 

Осылайша ШЭС жұмысының негізгі энергетикалық көрсеткіштері 

мыналар болып табылады: 

усэос вqwd ,),(, .        (1.17) 

 

Берілген көрсеткіштер барлық өндірілген электр энергиясына қатысты 

болады (немесе орнатылған қуатқа қатысты) және брутто деп аталады 

(мысалы,
бр

с ). Бірақта Шықтық электр станса тұтынушыларға жіберетін 

электрэнергиясының мөлшері оның өндірген электрэнергиясыннан аз болады. 

Себебі, электрэнергияның белгілі бір мөлшері стансаның өзіндік мұқтажына 

жұмсалады (отынды ұнтақтау, электрсүзгілер, үрлеу жұмыстары). 

 

)1( снвырснвыротп эЭЭЭЭ  ,           (1.18) 

 

мұндағы снэ  - ШЭС-тің өзіндік мұқтажына кеткен электр энергия 

мөлшері, 0,05-0,1. Жіберілген энергияға қатысты, энергетикалық 

көрсеткіштерді нетто деп атайды. Мысалы, ШЭС-тің нетто п.ә.к-і мынаған тең 

болады. 

 

)1()1( сн

бр

ссн

c

выр

c

отпн

с ээ
Q

Э

Q

Э
  .          (1.19) 

 

Неттоның энергетикалық көрсеткіші брутто көрсеткішінен нашар 

болады: 

 
бр

у

н

у

бр

c

н

c

бр

с

н

с bbqq  ,, .                (1.20) 

 

2 ТЭЦ жұмыс істеу процесі. ТЭЦ энергетикалық көрсеткіштері. 

ТЭЦ электр және жылу энергиясын өндіру ПӘК 

 

ЖЭО-лар тұтынушыларға шығырда пайдаланылған бу жылуын және 

электр қайратын (энергиясын) жібереді. ТМД-да жылу және отын 

шығыстарын екі қайраттық (энергияның) тарату қабылданды 

;                                             (2.1) 

.                                          (2.2) 
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«с» және «шк» көрсеткіштері стансаға және шығыр қондырғысына 

қатысты, «э» - электрге, «ж» - жылуға. 

ЖЭО ның пайдалы әсер коэффициенті екі түрге бөледі: 

1)      электр өндіру (және жіберу) бойынша 

;                                        (2.3) 

;                                      (2.4) 

2)      жылуды өндіруі бойынша 

;                                              (2.5) 

;                                     (2.6) 

мұнда  - сыртқы тұтынушыларға кеткен жылу шығысы; 

- тұтынушыларға жіберілген жылу;  

- жылуды жібергендегі шығындарды есепке алатын (желілік 

қыздырғыштарда, бу құбырларында және т.б.);  

- 0,98 0,99 шығыр қондырғысының жылу беру пайдалы әсер 

коэффициенті. 

Шығыр қондырғысына жалпы жылу шығысы шығырдың ішкі қуатының 

, жылулық баламасынан (эквивалент) сыртқы тұтынушыларға кеткен 

жылу шығысынан  және шығыр шықтағышындағы жылу шығынынан 

 құралады. Жылуландыру шығыр қондырғысының жылулық теңестігінің 

жалпы теңдеуі 

.                             (2.7) 

ТМД – да электрлік және жылулық қайрат арасында жылу шығысын 

бөлудің физикалық әдісі қабылданды. Жылулық тұтынушыға оған кеткен 

жылудың нақты мөлшерін, ал электрлік қайратқа жылудың қалған бөлігін 

жатқызады 

;                                         (2.8) 

.                     (2.9) 

Толығымен ЖЭО үшін бу қазанының ПӘЕ – ін ηб.қ  және жылу 

тасымалдау пайдалы әсер коэффициенті ηтас  есепке алсақ 

;                                          (2.9) 

;                                       (2.10) 

мәні көбінесе  мәнімен,  мәні – мәнімен анықталады. 

Жұмыс істеген жылуды қолдану арқылы электр өндіру ШЭС – пен 

салыстырғандағы ЖЭО – да электр өндіру бойынша пайдалы әсер 

коэффициенті арттырады және елде отынды едәуір үнемдейді. 
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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 көрсеткіштерінде салыстырып анықтаған орынды 

.                                    (2.11) 

Шығырдан   мөлшерінде бу алғанда оның ішкі қуаты төмендейді  

, 

мұнда   және  – алымдағы және шығыр шықтағышына кірудегі бу 

қажырлары. 

Шығыр қондырғысының қуатын бастапқы берілген  мәнге келтіру 

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

анықталады 

,                        (2.12) 
 

бұдан қосымша бу шығысы 

                                               (2.13) 
 

және,    алымы және бу шықтауы бар шығырдың бу шығысы тең 

        (2.14) 

 
Қарсы қысымды жылуландыру шығырдағы (ОР құбылысы) реттелетін алымы мен 

бу шықтауы жылуландыру шығырында бар (ОРК құбылысы) 

рт – қарсы қысым немесе реттелетін бу алымының қысымы. 

 

4 сурет - Будың жұмыс істеу құбылыстары 
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Алым буынан қуатты кем өндіру еселеуішін енгізіп, 

                                        (2.16) 

алым және бу шықтауы бар жылуландыру шығырындағы бу шығысын мына 

түрде жазуға болады 

.                                              (2.17) 

Кем өндіру еселеуіші, алымға баратын жеткіліксіз жұмыс істеген будың 

жылу құлама бөлігін сипаттайды (4 сурет). 

Кем өндіру еселеуіші 0≤ ≤ 1 аралығында өзгереді;  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  

онда  және бу шығысы көрсеткіштері жылулық тәртіпке 

сәйкес келетін алымсыз шықтағыштық тәртіптегідей болады. 

(2.17) қатынасы оның қайраттық (энергетикалық) теңестігін өрнектейтін 

шығыр қондырғысының қайраттық теңдеуі болады, яғни шығыр 

қондырғының бу шығысы мен электрлік қуат арасындағы байланыс. 
 

 

 

а)      б) 

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; Ө – электр өндіргіш; БҚ (ПК) – бу қазаны; БАҚ (ПЕ) – буды аса 

қыздырғыш; Ш (К) – шықтағыш; ШС (КН) - шықтық сорғы; ҚС (ПН) – қоректік сорғы. 
 

5 сурет - Қарапайым жылу электр орталықтарының жылулық сұлбасы 

 

Мұндай шығырдың заттық теңестік теңдеуі 

                                           (2.18) 

мұнда  - шығыр шықтағышына бу жіберу. 
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Шығыр шықтағышына бу жіберу  алым буымен электр өндіру 

салдарынан бірдей электрлік қуатта шықтағыштық тәртіптегі  бу 

шығысымен салыстырғанда төмендейді 

,                                       (2.19) 

және 

 . 

Буды шықтау мен алымы бар шығырдағы қуаттар теңестігі екі түрлі 

теңдеумен өрнектеледі 

                                               (2.20) 

                                                    (2.21) 

мұнда 

                               (2.22) 
 

 

 

 

  және  шамалары алымға және барлық шығыр арқылы 

шықтағышқа баратын бу мен шығырдың ЖҚ және ТҚ бөліктерін дамытатын 

қуатты көрсетеді. 

5,а суретте КО түріндегі шығыры бар ЖЭО-ның қарапайым сұлбасы 

көрсетілген. Алымы және бу шықтауы бар шығырлар жылулық–

шықтағыштық түріндегі аралас шығыр. Электр және жылудың біріккен 

өндірісі толық түрде қарсы қысымды жылулық шығырларда жүзеге асады (5, 

б сурет). Жылулық шығырдың (шықтағышта шығын жоқ болған кезінде 

) жалпы жылулық теңестігі 

                                  (2.23) 
 

Мұндай шығыр қондырғысының негізгі қайраттық (энергетикалық) 

қасиеті  электрлік қуатын өндірудің шығыр арқылы бу өткізуге тікелей 

тәуелділігінде, яғни жылулық тұтынушыға кететін жылу шығысына  және 

 буына тәуелді 

                                (2.24) 

Бұл қарсы қысымды шығыр қондырғыларының қасиеті олардың ТМД-

дағы ЖЭО-ларда қолданылуын шектейді.  буды пайдаланудың төмендеуі 

керекті электрлік қуатты өндіруді 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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                                            (2.25) 
 

мұндағы - тұтынушыдан кері шықтың қажыры. 

Қарсы қысымды шығырдың қайраттық (энергетикалық) теңдеуін (12.12)  

 орнына  шамасын енгізіп, шығырдың электрлік қуаты мен сыртқы 

тұтынушыға кететін  жылу шығысының арасындағы байланысты аламыз 

                        (2.26) 
 

мұнда  ГДж/сағ-пен. өлшенеді. Бұл теңдеуден маңызды қайраттық 

(энергетикалық) көрсеткіш анықталады – жылулық пайдаланудағы электр 

қайратын меншікті өндіру, кВт·сағ/ГДж; 

                                   (2.27) 

Бұл көрсеткіш сыртқы тұтынушыға жұмыс істеген бумен берілген 

жылудың, шығырдағы будың жылу құламасының қатынасын сипаттайды. 

Будың бастапқы және соңғы көрсеткіштеріне байланысты 

 кВт·сағ/ГДж. 

 

3 Қазіргі жылу электр орталығының қарапайым сұлбасы 

 

ЖЭС-тың түпкілікті сұлбасы букүштік қондырғылардың жылулық 

сұлбасынан бірталай қиын. Жоғарыда айтылғандай ЖЭС-тың жылулық 

үнемділігін көтеру үшін жылу регенерациясы қолданылады, ал «газ және бу 

шығырлары» пәнінен конденсаторда терең вакуумды ұстау үшін және 

шығырды іске қосу периодында эжектор қосылады. 

«К» типті шығыры бар ЖЭС-тың қарапайым жылулық сұлбасы (ШЭС 

және ГРЭС) 6- суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 сурет – конденсациялық электростансаның жылулық сұлбасы 
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ШЭС-тың жылулық сұлбасына мыналар кіреді: шығыр жинағы (ШЖ) 

және эжектор (Э) мен эжектор салқындатқышы (ЭС). Шығыр жинағыштан 

эжектормен газ бу қоспасын сорып алады, ол сызба элементтері тығыз емес 

болғандықтан атмосферадан ауаны сору нәтижесінде пайда болады (жұмыс 

денесінің қысымы атмосфера қысымынан төмен болған нүктесінде). Ауа буға 

судың булануы арқылы өтеді, су құрамында еріген газдардың белгілі саны 

болады. Газбу қоспасы эжектор салқындатқышына қарай бағытталады, онда 

бу шықтанып жылулық сызбаға қайтады, ал ауа (шықтанбайтын газ) 

атмосфераға тасталады. Эжекторды қосу қажеттігі мыналармен байланысты, 

егер ауа жүйеден сорылмаса, онда ауаның парциалдық қысымы, сол сияқты 

сызбадағы (конденсатордағы) толық қысым атмосфералық қысымға дейін 

өседі және бу кіші шамаға қарай кеңейеді (электр энергиясын аз шығарады). 

Сонымен қатар эжектор шықтағышта біріншілік вакуумды құру үшін 

электростансасының жұмысын іске қосудың бастапқы периодында қажет. 

Сызбада жылу регенерациясы көрсетілген, соның көмегімен қоректік су 

240-270
0
С температураға дейін қыздырылады. Шығырдан алынған  қорек 

суының қыздырылуы будың физикалық жылу есебінен іске асады. Бұл таңдау 

реттелмейтін деп аталады. 

ШЭС-ке қарағанда ЖЭО-да бүкіл мемлекетте өңделетін электр 

энергияның 30% -на жуығы өңделеді және жылуландырушы шығыр 

орналастырылған: 

а) қарсы қысымды («Р» типті шығыр); 

б) шықтық және бу таңдауының реттеуімен («ПТ» және «Т» типті 

шығыр); 

«Р» типті шығырда температурасы 100
0
С және қысымы атмосфералық 

қысымнан жоғары жұмыс істеп тастаған будың физикалық денесі толығымен 

жылуландырушы қажеттігі үшін қолданылады (ішкі тұтынушыны жылумен 

қамдау), сондықтан көрсетілген шығыр «таза жылуландытушы» деп аталады. 

«Т» және «ПТ» типті шығырларда будың бір бөлігі шығырдан алынып 

жылуландыру үшін жіберіледі, ал будың қалған бөлігі конденсатор арқылы 

өткізіледі. Бұл шығырлар кейде араластырылған шықтық-жылуландырушы 

типті деп аталады. 7 суретте «Р» типті шығыры бар ЖЭО-ның қарапайым 

жылулық сұлбасы көрсетілген. 
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7 сурет - «Р» типті шығыры бар ЖЭО-ның жылулық сұлбасы 

 

ЖЭО-ның жылулық графигі бойынша жұмыс істейді, ол 

тұтынушылардың (ПТ) жылулық жүктемемесімен анықталады. 
 

Qn=Dn(hn-h
в
ок), кВт,                                            (3.1) 

 

мұндағы Qn-тұтынушының жылулық жүктемесі; 

Dn– шығырға кеткен бу шығыны, ол тұтынушы шықтандырғыштың 

қайтуы, кДж/кг; 
в

окn hh , - бу энтальпиясы және тұтынушы шықтандырғышының қайтуы, 

кДж/кг; 

 

Шығырдағы өңделген энергия саны бу шығынына пропорционал және 

жылуқұлауы Wэ=F(D,H) жұмыс істеп кету шамасына және шығырдың 

энергетикалық теңдеуі бойынша анықталады: 

 

Wэ=DnH0ηоіηмηг=DnHнηмηг, кВт,                       (3.2) 

 

мұндағы H0,Hн - шығырдағы адиабаттық және нақты будың жылу 

құлауы, кДж/кг; 

(3.2) теңдеуді ескере отырып өнделетін электр энергиясы және 

тұтынушының жылу жүктемесі арасындағы байланысты мына теңдеумен 

анықтайды: 

 

Wэ= гMdb

okn

n H
hh

Q



=f(Qn).                             (3.3) 

 

Пайда болған теңдеуден электр энергиясын өңделуі тұтынушының 

жылу жүктемесіне тәуелділігін көруге болады, яғни жылулық график арқылы 

шығырдың жұмысы. Жылулық және электрлік жүктемелердің тәуліктік уақыт 

бойынша сәйкес келмейді, онда «Р» типті шығырлар «К» типті шықтағыштық 

шығырларымен параллель жұмыс істеуі қажет. Олар электрлік жүктеме 

графигі бойынша жұмыс істейді және электр энергиясының негізгі санын 

өңдейді. «Т» және «ПТ» типті шығырлары бар ЖЭО-ның 

жылуэлектрорталығының негізгі түрі болып табылады, көрсетілген шығырлар 

жылулық және электрлік жүктемелердің кең диапазонында жұмыс істей 

алатын болғандықтан: тұтынушының жылулық жүктемесі және тұрақтанған 

электрлік жүктемесі өзгеруі және керісінше. Тұтынушының жылулық 

жүктемесі жұмыс режиміне қатысты өзгеретін болғандықтан, бу алымының 

саны да өзгереді, сондықтан бу алымы реттелетін алым деп аталады (дене 

регенерациясы үшін реттелмейтін алымынан басқа). Будың реттелетін алымы 
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бір мезетте дененің регенерациясы үшін де қолданылатыны туралы ескере 

кету керек. 

ЖЭО жылуды екі негізгі тұтынушыларға жібереді: 

а) өнеркәсіптік –ыстық су және бу түрінде; 

б) тұрмыстық – ыстық сумен қамдау, жылыту, үрлеу үшін ыстық су 

түрінде. 

Соған байланысты ЖЭО-ны мына түрлерге бөледі: өнеркәсіптік, 

жылытулық, өнеркәсіпті–жылытулық. Өнеркәсіптік ЖЭО-ны тағы 

жылуэлектрорталығы деп атауға болады, олар өнеркәсіптік кәсіпорындар 

құрамына кіреді (мысалы, ЖЭО ОАО «Испат- Кармет»). Сол сияқты, әртүрлі 

қолданулары бар және әртүрлі өнімдерді өңдейтін ШЭС және ЖЭО бір-

бірлерінен негізгі қондырғының орналастыру құрамы бойынша ажыратылады. 

ЖЭО-ға қосымша тораптық су қыздырғыштар және бутүрлендіргіштер, 

тораптық сорғылар мен жылулық тораптарды жүйелік қосымша 

қоректендірушілер орналастырылады. 

ЖЭО және ШЭС-тың әртүрлі қолданулары басқа да 

айырмашылықтармен ажыратуға болады: территориялық орналасуы, 

объектілердің жалпы және бірлік қуаты. ЖЭО жылулық жүктеменің 

ортасында орналастырылады, өйткені жылуды ұзақ емес қашықтықта (10-15 

км дейін) тасымалдауға болады. ШЭС өндіретін электрэнергия кез келген 

қашықтыққа беріле алады, сондықтан ШЭС-ты тұтынушылардан алыс жерде 

орналастыруға болады. 

Жылу беру арақашықтығының шегі тұтынушылардың жылулық 

қуатының аз қосындысын анықтайды, оларды ЖЭО қамтамасыз етеді. 

Жылуландырушы шығырдыңжылулық және электрлік қуаты бір-бірлерімен 

байланысты болғандықтан (3.3 теңдеу «Р» типті шығыр үшін), ШЭС-қа 

қарағанда (6000 МВт-қа дейін) ЖЭО-ның электрлік қуаты өте аз (500 МВт-қа 

дейін, ТМД елдерінде 5 1000 МВт-тық ЖЭО-лар бар). Соңғысы 

жылуландырушы шығырдың бірлік қуатының шегін анықтайды (ең көбі 250 

МВт, шықтық шығырлардағы 1200 МВт-қа қарсы). ЖЭО-ғы агрегаттардың 

ұсақ бірлік қуаты жұмыс денесінің төменгі параметрлерін, ШЭС-пен 

салыстырғанда, және электр энергиясын өңдіру бойынша төменгі ПӘК 

анықтайды. Сонымен бірге, ЖЭО-да шықтатқыш және жылуландырушы 

турбиналардың электрлік қуаттары бірдей болған жағдайда будың 

шықтатқышқа өтуі азаяды («Р» типті шығыры бар ЖЭО-да шықтатқыш жоқ) 

яғни, сол себептен суық көздегі жылу шығындары азаяды да, ЖЭО-ның ШЭС-

пен салыстырғандағы жалпы жылулық тиімділігі артады. 

 

4 Газтурбиналы қондырғылар. ГТҚ негізгі құрылымы  мен 

параметрлері  

 

4.1 Газ турбиналардың түрлері және құрылысының ерекшеліктері 
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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. Көп сатылы активті турбиналардың тек бірінші сатысы 

таза активті болады, ал қалғандарының реактивтік дәрежесі біраз мөлшерлі 

болады және саты санымен өседі. 

Газ турбиналардың бу турбиналарға қарағанда келесі ерекшелері 

болады: 

1) Газ турбиналар жоғары алғашқы температураларда жұмыс атқарады, 

сондықтан турбина бөлшектері ыстыққа беріктілігі жоғары болаттан 

жасалады және қалақшалары мен дисклері әртүрлі тәсілдермен 

салқындатылады. 

2) Газ турбиналар алғашқы газдың төмен қысымымен жұмыс атқарады, 

ал кеңею құбылысы кезінде газдың меншікті көлемі 5-20 есе өседі, ал бу 

турбиналарда будың меншікті көлемі жүз еседен жоғары өседі. Сондықтан газ 

турбиналарда бірінші мен соңғы қалақшалардың биіктігінің айырмашылығы 

көп болмайды. 

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

есе төмен болады, сондықтан газ турбинасының саты саны мен ұзындығы 

төмендейді. 

Қуаттары бірдей газ турбинада бу турбинаға қарағанда жұмыс дененің 

көлемдік 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% төмендеуіне 

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

Газ турбинаның қалақшалары, роторы және басқа бөлшектері 900-1200 

К аралығындағы температураларды, тоттануға мүмкіндік бар газ арасында 

жұмыс атқаратын болғаннан, қолданатын металл жоғары температура мен 

тоттануға төзімді болуы қажет. Газ турбина жұмыс атқарған кезде оның 

бөлшектерінде механикалық және температуралық кернеу пайда болады. 

Сондықтан металдың механикалық қасиеттері төмендеп, көп уақыт жұмыс 

атқаруына кедергі жасалады. Қазіргі кезде газ турбиналардың жоғары 

температурада жұмыс атқаратын бөлшектерін салқындату айлалары 

қолданылады. Газ турбинаның саптамалы қалақшаларын турбина корпусына 

әлде арнайы корпуста орналасатын обоймаға бекітеді. Жұмыс қалақшаларға 

газ толық көлеммен бару үшін саптамалар қатарлап шеңбер бойымен 

орналасады. Газ турбиналарда барабанды және барабанды-дискілі роторларда 

қолданылады. Барабанды және дискілі барабанды роторлар тұтас құйылған 

және пісіріп қосылған түрлері болады. Тұтас құйылған роторлардың диаметрі 

шектеледі бір метрден жоғары болмайды. Сондықтан диаметры бір метрден 
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жоғары роторлар пісіріп қосылған түрде жасалады. 8,а-суретінде тұтас 

құйылған барабанды ротор құрылысы көрсетілген. Негізінде газ турбиналарда 

дискілі роторлар қолданылады. Дискілі роторлардың беріктігі жоғары болады, 

сондықтан металында кернеуі жоғары және көп сатылы газ турбиналарда 

қолданылады, сонымен бірге авиацияда қолданылатын турбиналарда болады. 

Көп сатылы газ турбиналардың роторлары бөлек дискілерден жиналады, 

дискілер бір бірімен болттармен әлде шпилькалармен бекітіледі, сондықтан 

температуралық ұзаруды оңай өтейді. Кейбір газ турбиналарда дискілері бір 

бірімен пісіріліп қосылады. Негізінде газ турбиналарда дискілері валға 

отырғызылатын роторлар да қолданылады. Қуаты жоғары газ турбиналардың 

роторлары ауамен салқындатылады. 
 

 
а) 

      

 
б)                                                                                          в) 

 

 
г) 
 

8 сурет - Газ турбина роторлардың құрылысы 
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Газ турбиналардың корпусы бу турбиналарға қарағанда жоғары 

температураларда бірақ төмен қысымда (2,0-3,0 МПа және одан төмен) жұмыс 

атқарады. Газ турбиналардың корпусын жасаған кезде олардың кедергісі 

төмен болсын деп құрастырады, әсіресе газдың кірісі мен шығысындағы 

патрубоктарының кедергісі төмен 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 

бөлшектерден құрастырады. Астыңғы және үстіңгі бөлшектерін болт әлде 

шпилькалармен қосып құрастырады. 

Газ турбиналы қондырғының (ГТҚ) жұмысы Карно циклымен өтеді. 

Отын сорғымен, ал ауа компрессормен жану камерасына жіберіледі. Жану 

камерасынан шыққан жоғары қысымды және жоғары температуралы жану 

өнімдері газ турбинасында жұмыс атқарып, газ турбина роторын 

айналдырады сонымен электр генератор электр энергия өндіреді. Газ 

турбиналы қондырғылардың ең қарапайым сұлбасы 9-суретте көрсетілген. 
 

 
 

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

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

камерасы. 

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

Газ турбиналы қондырғылардың бір неше түрлері болады – қарапайым, 

регенерациямен және екі валды, 4.2-сурет. 

Қарапайым газ турбиналы қондырғыларларда жұмыс атқарған бірақ 

температурасы жоғары газдар газ турбинадан соң қоршаған ортаға тасталады. 

Сондықтан қарапайым газ турбиналы қондырғылардың тиімділігі төмен 
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болады. Газ турбиналы қондырғылардың тиімділігін жоғарлату үшін 

регенерациясы бар әлде екі валды циклдар қолданылады. Регенерациясы бар 

циклда турбинадан шыққан газдар ауа жылытқыштан өтіп жану құбылысқа 

берілетін ауаны жылытады, сонымен газ турбиналы қондырғының тиімділігі 

өседі. 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. 
 

 
а – қарапайым;  

б – регенерациямен; 

 в – екі валды және екі жану камералы. 

10 сурет - Әртүрлі ГТҚ сұлбалары 
 

 
 

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

компрессоры; ЭГ-электр генераторы; ОҚ-оталдырғыш қондырғы. 

11 сурет - Жабық циклды ГТҚ сұлбасы 
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Газ турбиналы қондырғылар жағатын отын түрі өте сапалы болуы 

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

газ турбиналы қондырғыларды жабық циклды етіп жасауға болады. Бұл кезде 

жұмыс дене отыннан тек жылу алады, жану өнімдері (газ, күл) бөлек 

аластанады. Жұмыс атқарған дене қайта ошақтан жылу алып өтеді, 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 өндіреді  (12 сурет). 
 

 
 
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 сорғы; 

12 - регенеративті жылытқыш;  

13 – электргенератор. 

 

12 сурет - Бугаз турбиналы қондырғының сұлбасы 
 

Бугаз турбиналы қондырғының тағы бір түрі - бұл газ турбинадан 

шыққан түтін-газдың бу қазанның ошағына жіберіліп, жылуы бу турбинада 
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пайдаға асуы (12 сурет). Бу қазанға газ аластайтын бугаз турбиналы 

қондырғының (12 сурет) ерекшілігі - бу қазанда қатты отын түрін қолдануға 

болатыны. 
 

 

 
 

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. 
 

13 сурет - Бу қазанға газ аластайтын  

бугаз турбиналы қондырғының сұлбасы 

 

5 Атом электр стансалары. ВВЭР реакторлары 

 

Д. И. Менделеев жасап шығарған элементтердің периодтық жүйесі 

материяны оқып-білудегі бірінші кезеңді аяқтайды. Оның негізіне түрлі 

материя түрлерінен тұратын жай бөлшектер мен «гомдар» жайындағы түсінік 

кіреді. Атом гректің бөлінбейтін деген сөзінен шыққан деп болжаған. Қазіргі 

физика атом жөніндегі бұрынғы түсінікке түбірлі өзгерістер енгізді, 

теориялық және эксперименттік зерттеулер атомның қүрамында ондаған жай 

бөлшектердің бар екенін дәлелдеді. Оған мыналар жатады: оң зарядты атом 

ядросын құрайтын біршама ауыр протондар және электр зарядтары мүлде жоқ 

нейтрондар. Жеңіл бөлшектерге мыналар жатады: теріс зарядты электрондар, 

позитрондар, нейтрино және басқалары. Аралық типті бөлшектер де орын 

алады. Атомдағы барлық бөлшектер ішкі аралық күш арқылы ұсталынып 

түрады. Мұндай күштердің болуына қарамастан, кейбір радиоактивті 

элементтерде (уран, торий, плутоний) ядроның өздігінен баяу ыдырауы 

жүреді, ол бөлшек ядросынан шығатын сәулелерге ұласады, оларды шартты 

түрде а, b және ү- сәулеленулері деп атайды. Басқа атомдардың ядролары 
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олардың сыртқы бөлшектерін атқылау нәтижесінде ыдырайды, мысалға 

белгілі жылдамдықтағы нейтрондар немесе протондарды алуға болады. 

Ядро ыдыраған кезде, ішкі ядролық күштер босайды, мұның өзі көп 

мөлшерде жылу шығаруға ұласады. Атомдық салмағы 235, 1 кг уран 

атомдары ыдырағанда жылу энергиясының электр энергиясына айналуы 

нәтижесінде 25 млн кВт сағ электр энергиясын алуға болатындығы бөлінеді. 

Сөйтіп, атом ішіндегі энергия, энергияның сарқылмас қоры болып саналады. 

Дүниежүзіндегі алғашқы қуаты 5000 кВт атом электр стансасы бұрынғы 

Кеңес Одағында 1954 жылы іске қосылды. Уран қазаны немесе реактор атом 

электр стансасының негізгі агрегаты болып саналады. Қазіргі кезде 

реакторлардың көптеген құралымдары зерттеліп жасалынды. Алғашқы атом 

электр стансасында графитті су реакторы қондырылды. Отын ретінде 1 

радиоактивті заттардың стерженьдері, мысалы, уран U255 қолданылады. 

Радиоактивті ыдырау кезінде орасан зор жылдамдықпен нейтрондар бөлініп 

шығады да, олар уранның көршілес атомдарын атқылап, жаңа нейтрондардың 

бөлініп шығуына ықпал жасайды. Міне осының нөтижесінде басқарылатын 

тізбекті реакция пайда болады. Алғашқы жағдайда электрондардың қозғалу 

жолына баяулатқыштар қойылады. Ауыр судың құрамына сутектің екі 

атомының орнына сутектің екі изотопы кіреді. Элементтерде ядроларының 

құрамындағы протондар саны бірдей болып, ал нейтрондар саны әртүрлі 

болса, бұл элементтер изотоптар деп аталады. Мысалы, сутек ядросы (Н) бір 

протоннан тұрады. Сутектің бірінші изотопының ядросы (протий) бір 

протоннан және электроннан тұрса, сутектің екінші изотопының ядросы 

(дейтерий) бір протоннан және бір нейтроннан тұрады, дейтерий ауыр судың 

химиялық формуласына кіреді. Үшінші изотоп - тритий, ол бір протон және 

нейтроннан тұрады. Бұл ретте баяулатқыш ретінде 2 графит, кәдімгі су, ауыр 

су және басқа заттар қолданылады. Қазіргі кезде ауыр су баяулатқыш ретінде 

сирек қолданылады, өйткені оны алуға көп шығын жұмсалады. Ауыр судың 1 

тоннасын электролиз немесе химиялық әдіспен алу үшін 30-40 т. су 

жұмсалады. Баяулатқышта нейтрондар жылдамдығы кемиді, бұл ретте 

энергетикалық атом қондырғыларында қолданылатын жылудың орасан зор 

мөлшері бөлініп шығатынын айта кеткен орынды. Жылу тасушы ретінде су 

немесе сұйық металл алынады. Электрондардың бөліну процесін реттеу үшін 

бордан, кадмийден және нейтрондарды қарқынды түрде сіңіретін басқа да 

материалдардан жасалынатын реттеуші стержень 3 қолданылады. Бұл 

стержень арқылы ядролық процесті бәсеңдетіп немесе күшейтуге болады. 

Нейтрондар қазаннан шығып кетпес үшін қазанның ішкі жақтары 

шағылдырғышпен 4 қапталады. Шағылдырғыштар баяулатқыш қасиеттері бар 

материалдардан мысалы, графитген, берилий тотығынан және т.б. жасалады.  

Жұмыскерлерді адам өміріне қауіпті сәуледен сақтау үшін реактор барлық 

жағынан қорғасын табағы түріндегі биологиялық қорғаныспен, қалың бетон 

плиталарымен 5, сонымен қатар су жейдесімен қапталады. Жылу тасушы 6 

ретінде су алынады. 
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Атом энергетикалық қондырғысының негізгі сұлбасы суретте берілген. 

1 санымен реактор белгіленген, онда отын ретінде уранның изотоптары, 

сонымен қатар, плутоний қолданылады. Бастапқы элементтермен 

салыстырғанда изотоптардың радиоактивтігі анағүрлым жоғары. 

Реакторда жылытылған су сорғы 3 арқылы жылу алмастырғышқа 2 

құйылады. Бүл биологиялық тұрғыдан қауіпті радиоактивті су, ол 

қондырғының бірінші контурына жатады. Қазіргі қондырғылардың бірінші 

контурындағы су 250°С-та, 100 ат. қысымында болады. Бұл ретте судың 

қайнап кетпеуін қадағалау қажет. Жылу алмастырғыштағы бастапқы су екінші 

контурлы радиоактивтігі жоқ суды жылытып, буға айналдырады, ол 30-35 ат 

қысымды электр генераторын 5 айналдыратын турбинаға 4 келіп түседі. 

Пайдаланылған бу конденсаторға 6 қарай жылжиды. Конденсат сорғы 7 

арқылы қайтадан жылу алмастырғышқа жіберіледі. Бірінші радиоактивті 

контурдың барлық агрегаттары адамдардан оқшауландырылып, дистансалық 

және автоматты түрде басқарылады. Қазіргі ірі электр стансаларында графитті 

су реакторларының орнына біршама қуаттылығы аз су реакторлары 

қолданылады, мұнда кәдімгі су шапшаң нейтрондардың баяулатқышы болып 

саналады. 

 
1- Реактор. 2 - Жылу алмастырғыш. 3 - Негізгі айналма сорғы. 

4 - Турбина. 5 - Электр генераторы. 6 - Салқындатқыш (конденсатор). 

7 - Қоректендіру сорғысы. 

 

14 сурет - Атом элетр стансасының ұстанымдық сұлбасы 

 

14 суретте қуаты 210 МВт атом электр стансасының негізгі 

технологиялық сұлбасы бейнеленген. 

Бірінші кезекті қондырғы қуаты 210 МВт блоктан тұрады, оған бір 

реактор, әрқайсысы 70 МВт алты генератор кіреді. Сөйтіп, әр екі бу 

генераторы бір турбинаны жабдықгайды. Турбиналар - бір білікті, екі 

цилиндрлі; төменгі қысымның бір бөлігі - екі конденсаторлы, екі тасқынды 

болып келеді. Бірінші контурға реактор 1 және бассейн 2 жатады, бассейнде 

жарты жыл бойында ядролық жанғыш заттардың пайдаланылған стерженьдері 

сақталады. Осы мақсатта бұл стерженьдер арнайы кассеталарға 3 бекітіліп, 

мұнан соң оларды өңдеу үшін арнайы зауыттарға жібереді. Бірінші контурға 

мыналар жатады: бу генераторлары 4, негізгі айналма сорғыштар (насостар) 5, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:AES-nyn_ustanymdyk_sulbasy.jpg
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жылытқыш сорғыштар 6, арнаулы химиялық су әдісімен тазалау және 

көрсетілген құрылғыларды байланыстырып тұратын құбырлар. Реактордың 

биологиялық қорғаны оларды қоршаған бетон плиталардан, болат табақтар 

мен су жейдесінен тұрады. Бірінші контурдағы су тұйықталған циклде 

реактор мен бу генераторы (қазан) арасында айналады, қазаннан шығатын бу 

турбинаға 7 келіп түседі. Пайдаланылған бу айналма сорғы 11 арқылы 

айналмалы сумен салқындатылған екі конденсаторға келіп түседі. Екінші 

контурға сорғымен 12 берілетін конденсат кіреді, ол төменгі қысымдағы 13 

қайта қыздырғыш (жылтқыш) арқылы деаэраторға 14 беріледі. Мұнан соң 

екінші контурлы су пайдалану сорғысы 15 арқылы жоғары қысымды 

жылытқыштардан 16 өтіп, бу генераторына келіп түседі. Сұлбада турбинаның 

екі бөлігінен шығатын будың сұрыпталу қатары көрсетілген, ол төменгі және 

жоғары қысымды жылытқыштар мен жылыту жүйесі бойлеріндегі 

пайдаланатын суды жылытуға арналған. 

 
1 - Реактор. 2 - Пайдаланылган стерженьдерді сақтайтын бассейн. 3 - Арнайы 

кассеталар. 4 - Бу генераторы. 5 - Негізгі айналма сорғысы. 6 - Бірінші контурды 

қоректендіру сорғысы 7 - Турбинаның жогары қысымды бөлігі. 8 –бу турбинасы 

9 - Электр генераторы. 10 - Салқындатқыш. 11 - Салқындатқыш судың 

айналма сорғысы. 12 - Турбинаның салқындатқыш сорғысы. 13 - Төменгі қысымды 

су жылытқышы. 14 - Деаэратор. 15 - Қоректендіру сорғысы. 16 - Жоғары қысымды 

су жылытқышы. 17 - Жылу жүйесіндегі сорғы. 18 - Бойлер. 19 - Химиялық тәсілмен 

суды тазалау құрылғысы. 20 - Конденсат суы. 21 - Салқындатқыш айналма су. 22 - 

Жылу желісі (торабы). 

15 сурет - Қуаты 210МВт блокты атом электр стансасында энергияны 

өндірудің технологиялық сұлбасы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Kuatty_210MVt_blokty_AES-daenergiyany_ondirudin_tehnologiyalyk_sulbasy.jpg
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Жылытқыштар мен бойлер конденсаты әуелі анағүрлым төмен 

температуралы жылытқыштарға, сонан соң суретте үзік сызықпен 

көрсетілгендей деаэраторға келіп түседі. Тармақты сорғылар 17 жылумен 

қамтамасыз ету жүйесіндегі ыстық судың айналымын жүзеге асырады. 

Бірінші контурдың зиянды радиоактивтігін арттыратын коррозия өнімдерінен 

реакторды тазалау мақсатында су жылу таратушы химиялық - су әдісімен 

үздіксіз тазалау 19 процесіне ұштастырылып, жабдықтаушы сорғы 6 арқылы 

реакторға түседі. Атом электр стансасында электр энергиясын өндіру жылу 

электр стансаларының сұлбаларымен бірдей дерлік. Экономикалық 

көрсеткіштері жағынан атом электр стансалары жылу электр стансаларына 

қарағанда біршама төмен; алайда оларды жергілікті отын ресурстарымен 

жабдықтай алмайтын жерлерде салғанда, атом электр стансасындағы 1 кВт 

сағ энергия құны ЖЭС-тің құнынан артық емес. Атом электр стансаларының 

өзіндік мұқтаждары жұмыс барысында асқан сенімділікті талап етеді. Міне, 

сондықтан көпшілік мақұлдаған жылу электр стансаларының өзіндік мұқтаж 

қондырғылары резервтеуден басқа, атом электр стансаларында резервті 

(сенімділік) дизель - генератор қондырғылары, ол кәдімгі өзіндік мұқтажды 

қамсыздандыру жүйесін шапшаң түрде қосуға қол жетпеген жағдайда іске 

қосылады. Сонымен қатар, атом электр стансаларында аккумулятор 

батареясын орнату ісі қарастырылды, ал ірі атом электр стансаларында 

тұрақты ток қозғалтқыштары бар өзіндік мұқтаждың жауапты 

тұтынушыларын жабдықтайтын екі батареяны қою ісі жүзеге асырылады. 

Атом электр стансаларының бірінші контурының өзіндік мұқтаждар 

қондырғыларының ерекшеліктері - атом электр стансасы технологиялық 

процесінің қарастырылған сұлбаларынан корінеді. Ал, екінші контур бөлігінде 

өзіндік мұқтаждар кәдімгі отынды қолданып, жұмыс істейтін жылу электр 

стансаларының механизмдерімен бірдей. Атом элекгр стансаларының 

ерекшеліктері: 

1) Географиялық кез-келген жерде, соның ішінде таулы жерде 

салынады. 

2) Сыртқы қатардағы факторлардан тәуелсіз. Өзіндік режімі 

автономиялы. 

3) Отынның шығыны аз мөлшерде. 

4) Тынушылардың ерікті графигімен жұмыс істеуі мүмкін. 

5) Режімнің өзгеруіне сезімтал, әсіресе АЭС-ның реакторы жылдам 

нейтронмен жұмыс істейтін болса. 

6) Атмосфераны бәсеңдеу ластайды, радиоактивтік газдары мен 

аэрозолы шамалы, санитарлық мөлшерден (нормадан) асып түспейді. Осы 

тұрғыдан қарағанда АЭС-ы, ЖЭС-нан көбірек болып шығуы мүмкін 

Атомдық электр стансалары (АЭС) букүштілік қондырғылар сияқты 

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

Уран ыдырағанда өте көп мөлшерде жылу бөлінеді. Ядролық отынның 

ыдырауы атомдық реакторда жүреді (негізінен жылулық нейтрондар 

көмегімен). Келешегі мол болып тез нейтрондармен жұмыс жасайтын 
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реакторлар (реактор-көбейткіш) 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 көп жылу бөлінеді. 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 бөлініп қоймай, γ – сәулелер де бөлінеді, олар 

тірі организмдер үшін өте қауіпті, өткір 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 өндіріледі. Реакторлар 

сумен су жылу алмасатын тұрқы түрінде (су реакцияны баяулатушы ретінде 

ғана қолданылмай жылу тасығыш ролін де атқарады) немесе көмір графиті 

баяулатушы ролін атқаратын каналдар түрінде жасалынады (жылуды бөлетін 

элементтерді  ЖБЭЛ салқындату үшін тағы да су қолданылады). 

Реакторда өндірілген 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 (16,а сурет); 

- екі контурлы (16,б сурет); 

- үш контурлы (16,в сурет). 

 
Р – реактор, ППТ – аралық жылутасығышты қыздырғыш, 

НПТ – аралық  жылутасығыш сорғысы, НЦ – айналымдық сорғы. 

16 сурет – Атомдық электр стансасының сұлбасы 
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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 өндіріледі. Аралық  жылу тасығыш 

ретінде бірінші контурда балқыған сұйық металдар   (калий, натрий, қорғасын, 

висмут) қолданылады, олардың балқу температуралары 600
0
С төмен. Үш 

контурлы АЭС жұмыс заты  болып аса қызған бу есептеледі. Үш контурлы 

АЭС техника-экономикалық көрсеткіштері: t0= 255-510°С, Р0= 60 бар, η= 30-

32 %. Атап айту қажет, АЭС электр стансасының ауыспалы түріне жатады, 

оны пайдалану өте 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 көзі мұнда теңіз суы болады, оның бүкіл әлемдегі қоры 

шексіз. Атап айту қажет, термоядролық энергетика да қоршаған ортаға 

атмосфераны және су көздерін жылулық ластандыру арқылы өз әсерін 

тигізеді. Қазіргі кезде  термоядролық саласында тәжірибелік зерттеулер 

өткізілуде (Токамак және Ангара қондырғылары), жоғары температурадағы 

плазма алынған (жуықтап алғанда 1,5 миллион градус). Негізгі мәселелері:  

плазманың өмір сүру мерзімін мыңнан бір секундтан шексіз уақытқа ұзарту 

және жоғары температурада төзімді жұмыс атқаратын материалдар ойлап-

табу. 

ЖЭО-ғы жылуды тұтынушыларға бумен немесе ыстық сумен 

жіберіледі. Өнеркәсіптік тұтынушыларға бу 0,2-2,0 МПа қысыммен келуі 

мүмкін және міндетті түрде аса қыздырылуы керек. Мұндай буды 

тәсілдемелік (технологиялық) немесе өнеркәсіптік деп атайды. 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда жылуландыру құралдарының 

беттік ыстықтығы санитарлық – гигиеналық норма талаптарына сәйкес 95
0
С-

тан аспау керек, ал ыстық сумен қамдау шүмектеріндегі (крандарындағы) су 

ыстықтығы жайлылық талаптарына сәйкес 50-60
0
С-тан кем және қауіпсіздік 

техникасының нормаларына сәйкес 70
0
С-тан жоғары болмау керек. 

Жылулық жүктемелерді уақыт бойынша өзгеруіне сәйкес маусымдық 

және жылдық деп бөлуге болады. 

Маусымдық жүктеме жылыту, желдету және ауаны баптаудан тұрады. 

Маусымдық жүктеменің мәні мен сипатының өзгеруі ықылымдық 

(климаттық) жағдайларға: сыртқы ауа ыстықтығына, жел жылдамдығы мен 

бағытына, ауа ылғалдығы мен күннің сәулеленуіне тәуелді. Ең негізгі ықпал 

ететін сыртқы ауа, сондықтан маусымдық жүктеме іс жүзінде тұрақты 

тәуліктік және тез өзгермелі жылдық сызбаққа (графикке) ие. 
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ЖЭО толық жылу сұлбасы ыстықтық сызбасы 

 
 

АҚҚ (ПМ)-айырып-қосқу құбыры; ҚЫШҚ (РОУ) – қысыммен ыстықтықты 

шегергіш қондырғы; ШБҚ (ППК)-шықтық бу қазаны; БТ (ТП)- бу тұтынушыға; ЫСЖ 

(ТВ)-ыстық судың жылуы; ЖБҚ (ПС) және ЖҚҚ (ОС)-жылулық желінің беру және кері 

құбырлары; ЖҚ (СП)-желілік қыздырғыш; ШЖҚ (ПСП) - шындық желілік қыздырғыш; 

ЖС І, ЖС ІІ (СН І, СН ІІ)-І және ІІ көтерудің желілік сорғылары; ШСҚ (ПВК)-шықтық су 

қыздыратын қазан. 

 

17 сурет - ӨЖ, Ж және Р шығырлары бар жылуэлектр орталығының 

қағидалық сұлбасы 
 

Жылдық жүктеме тәсілдемелік (технологиялық) жүктемеден және 

ыстық сумен қамдаудан тұрады. Маусымдық жүктемеге қарағанда ыстық 

сумен қамдау мен тәсілдемелік жүктеме сыртқы ауа ыстықтығына тәуелді 

емес деуге болады. 

Жылыту жүктемесі 

, Вт                             (5.1) 

мұнда -1 м
3
 ғимарат көлеміне қатысты айырымдағы 

уақыт бірлігінде сыртқы қоршаулар арқылы кеткен жылу шығынын білдіретін 

ғимараттың жылыту сипаттамасы;V-ғимарат көлемі, м
3
; 

Сыртқы ауаның есептік ыстықтығы ретінде 50 жылдың ішінен төрт, ең 

суық қыстың ең суық бес күннің орташа ыстықтығын алады. 

Мысалы, Алматы үшін ; 
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Тұрғын ғимараттар үшін есептік ыстықтық ; мектептер, 

балалар бақшасы, емхана және ауруханалар үшін ; қоғамдық 

ғимараттар үшін болу керек деп қабылданған. 

Орташа тәуліктік ыстықтық үш күн ішінде +8
0
С-ке дейін төмендесе, 

жылыту кезеңі басталады. 

Желдетуге кеткен жылу шығысы ыстықтықтар айырымына тәуелді 

,Вт                              (5.2) 

мұндағы -желдетуге кеткен меншікті жылу шығысы, ; ол 

былай анықталады: 

V - желдететін бөлме көлемі, м
3
; 

Тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттарды ыстық сумен 

қамдауға кеткен орташа тәуліктік жылу шығысы 

                               (5.3) 

мұнда а - 65
0
С ыстықтықта күніне бір адам бірлігіне кеткен ыстық су 

шығысы. Мысалы, шомылғысы (ванна) мен себезгісі (душ) бар тұрғын 

үйлерде а=120 л/тәулік; 

n-ғимараттағы тұрғындар саны;  

Ср - судың жылу сыйымдылығы, ;  

tс - суық су ыстықтығы, 
0
С; tы=65

0
С- ыстық су ыстықтығы,

 0
С. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тәсілдемелік қажеттіктерге кеткен жылу 

шығысы көптеген жәйттерге (факторларға) тәуелді: тәсілдеме құбылыс 

сипатына, кәсіпорын жұмысының ауысымдығына, өндіріс көлеміне және т.б. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылулық жүктемесі туралы нақты 

мәліметтер кәсіпорын жұмысын талдау арқылы алынуы мүмкін. Шамамен, 

шығарылатын өнім мөлшеріне тәуелді жылу шығысын мына тәуелділік 

арқылы есептеуге болады 

                                       (5.4) 

мұнда Q0 - шығарылатын өнім мөлшеріне тәуелді емес жылу 

шығысы, ; 

q - өнім бірлігіне кеткен меншікті жылу шығысы, ; 

П - шығарылатын өнім мөлшері, тас (штук). 

Сонымен, кейбір ауданның жалпы жылулық жүктемесі 
 

                            (5.5) 
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6 Жылу өндірудің  жіктелуі. Маусымдық және жыл бойғы жылу 

өнімділігі. Жылу, желдету және ыстық суды өндіру 

 

Жылу жүйелерімен әртүрлі тұтынушыларға жылу энергиясы 

жеткізіледі. Біраз жылу жүктемесі болғанымен, оларды пайдалану мерзімі 

бойынша екі түрге бөлуге болады: 

- маусымдық жылу жүктемесі (МЖЖ); 

- жылдық жылу жүктемесі (ЖЖЖ). 

МЖЖ өзгеруі 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 өзгергенмен, тәуліктік өзгерісі 

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

кондиционерлеу. Жылыту мен желдету қысқы, ал ауа кондиционерлеуі жазғы 

жүктемелерге жатады. 

ЖЖЖ-ге кіретін өндіріс орындарының тәсілдемелік бу мен ыстық су  

жүктемесі және тұрмыстық ыстық су жүктемесі. Бұл жүктемелер мөлшерінің 

өзгеруі өндіріс пен тұрмыстық орындарының жұмыс тәртібіне байланысты. 

Ыстық су мен өндірістік бу жүктемелері сыртқы ауаның 

температурасымен байланысы өте аз болады. ЖЖЖ-ің тәуелдік өзгеруі 

тұрақсыз болғанымен, жыл бойы мөлшері тұрақты 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 көрсетуге болады 

 

Q = Qт + Qи = Qо + Qтв ,                                               (6.1) 

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 мөлшері. 

Негізінде жылу шығыны қабырғалар арқылы болғаннан  Qт, толық жылу 

шығынын келесі формуламен өрнектейміз 

 

Q = Qт·(1 + μ),                                                    (6.2) 

 

мұнда  μ = Qи / Qт – инфильтрация (саңылаулық) коэффициенті. 
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Жылуландыру жүйелерін жобалаған кезде ішкі жылу мөлшерін 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) ,                                              (6.3) 

 

Ал толық жылу шығынын, әлде жылуландыру жүйелер жылуын 

инфильтрация коэффициентімен ескереміз 

 

Q = Qо = (1 – μ)·qо·V·(tв – tн) ,                           (6.4) 

 

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

0,03-0,06; ал өндіріс 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 көлемі, 

м
2
; 

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

температурасы, К (
о
С). 

Жылуландыру жүйенің жылу қуатын есептеген кезде (6.4) формуласын 

қолданады, ал инфильтрация коэффициентін (μ) есепке алу үшін меншікті 

жылу шығынының (qо) мөлшерін шамамен жоғарылатып алады. Тұрғын 

үйлердің меншікті жылу шығыны 1 кестеде көрсетілген. 
 

1 к е с т е 

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 мөлшері келесі формуламен табылады: 
 

Qв = qв·V·(tв – tн) ,                                             (6.5) 

 

мұнда qв – ғимараттарды желдетуге шығынданған меншікті жылу, 

Вт/(м
3
·К);  

V – үйлер мен ғимараттардың сыртқы қабырға бойымен алынған көлемі, 

м
3
;  

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

К (
о
С). 
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Сыртқы ауа температурасы tн желдету жүйелерін жобалауға арналған 

температураға tнв тең алынады. Ғимараттарды желдетуге шығынданған 

меншікті жылу мөлшері құрылыс нормалары мен ережелерінде берілген, ал 

шамамен qв = 0,235 Вт/(м
3
·К); 

 

7 Жылдық жылу жүктемелері мен жүктемелердің графигі 
 

Жылдық жылу жүктемелеріне кіретін өндіріс орындарының 

тәсілдемелік жылу жүктемесі өндіріс қуатымен байланысты, сондықтан 

өндіріс 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 = ,                                       (7.1) 

 

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 = ,                               (7.2) 
 

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

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

Орталықтан жылу өндіретін көздерін жобалаған кезде олардың жылу 

қуатын табу үшін халық санын алып, бір адамға шығынданатын жылуға 

көбейтеді. 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 өзгеруі, оң 

жағында уақытқа байланысты жылу жүктеменің өзгеруі. Егер, оң жағындағы 

жылу өзгеріс сызық астындағы ауданды тапсақ, бұл жылдық жылу 

жүктемесінің мөлшері болады. Сол жақтағы графикті салу үшін жергілікті 
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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 2 кестеде көрсетілген. 

 

2 к е с т е 

tн, 
о
С -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

, сағ 122 300 622 1102 1810 2820 4000 

 
18 сурет - Жылу жүктемелерінің жылдық графигі 

 

8 Жылумен қамтамасыз ету жүйелері. Жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің түрлері 
 

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің міндеті тұтынушыларды керекті 

жылу мөлшерімен 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 төрт түрге бөлінеді: 

- бір топ тұтынушыларды (бірнеше үйлерді) қамтамасыз етуге арналған; 
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- 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 

көздерінде) өтеді. Жылу тасығышты (жылуды) тұтынушыға жеткізуі жылулық 

желілер арқылы өтеді. Жылуды пайдалану жылу қабылдағыш 

қондырғыларында өтеді. 
 

Жылу көздерінде жылу мен жылу тасығыш дайындалады. Жылуды 

көбінесе ЖЭО-да өндіреді. ЖЭО-ның екі түрінің жылу сұлбалары 19- суретте 

көрсетілген. Бу мен ыстық су өндіретін ЖЭО жылу сұлбасының түрі ПТ бу 

турбинада орналасады. Түрі ПТ бу турбинасында өндірістік 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 төмен қысымды су қыздырғыштардан өтіп, деаэраторға жіберіледі. 
 

   

а)    

  

 
б) 
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а–бу мен ыстық су өндіру (ПТ-турбиналы); б–ыстық су өндіру (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 мөлшерін реттегіш; 

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

келген шық (су); 19-өндіріске 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). 

19 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 өндіріске және жылуландыруға бу 

алынып жіберіледі. Өндірісте, 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 

көрсетілген. 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 өтіп, 

химиялық су тазартуға жіберіледі. Химиялық тазартылған су екінші қосымша 

су жылытқыштан өтіп, деаэраторға жіберіледі. Деаэраторда газсыздандыру 

құбылысы өтеді. Судан бөлініп шыққан газдар эжектор арқылы сорылып 

аластанады, ал газсызданған су керекті мөлшерінде 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 өздік мұқтажға жіберілетін жылу 

қуаттарын өтеу қажет. 

 

9 Аудандық жылыту және жылу экономикалық тиімділігі 

 

Жылутасығыш және жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің таңдауы 

жүктеме мен жылу дайындау орталықтың түріне байланысты. Негізінде 

жылумен қамтамасыз ететін жүйелерінің құрылысы қарапайым болғаны 

дұрыс. Бұл оларды құрастырып орнатуына және пайдалануына оңай болады. 

Егер ауданның жылу жүктемесі тек жылулық, желдету және ыстық 

судан құралса, жылутасығышы су және екі құбырлы жылумен қамтамасыз ету 

жүйесінен таңдалғаны жөн. 
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Егер ауданның негізгі жылу жүктемесі өндірістік бу болса, ал 

маусымдық жылу жүктеме мөлшері төмен болса, жылутасығышы бу болғаны 

дұрыс. 

Ыстық су жылутасығыштың бу жылутасығыштан артықшылығы: 

- жылуландыру арқылы өндірілетін электр энергия мөлшерінің көптігі; 

- бу конденсатының ЖЭО-да сақталып қалуы; 

- жылу жүктеме мөлшерін орталықтан реттеуге қолайлығы; 

- абоненттік қондырғыларында бу мен конденсат шығыны 

болмағанынан жоғары ПӘК-ті; 

- жылуды сақтауға су жүйелерінің мүмкіншілігінің жоғары болғаны. 

Судың жылутасымалдағыш болуының кемшіліктері: 

- сорғымен (насоспен) кері су айдауына электр шығынының жоғары 

болғаны (ал бу конденсатының мөлшері төмен болады); 

- авария кезінде шығын болған су мөлшерінің жоғары болғаны (бу 

жүйесінен 20 – 40 есе жоғары); 

- жылутасығыш тығыздығының жоғары болғаны және жылу жүйесінің 

әрбір жерімен тығыз гидравликалық байланысы. 

Жылу дайындау орталығы аудандық қазандықтар болса, жылу тасығыш 

температурасы жоғары болғаны жөн. Жылутасығыштың температурасы 

жоғары болғаннан оның шығысы азаяды, бұл құбырлар диаметрінің мөлшерін 

кішірейтеді. Ал егер жылу дайындау орталығы ЖЭО болса, жылу 

тасығыштың температурасын жылуландырудың тиімділігіне байланысты 

таңдау қажет. Жылу тасығышы ыстық су жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің ашық немесе жабық түрін таңдау үшін салқын су сапасын ескеру 

қажет. Жылу тасығышы ыстық су жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің 

жабық түріне қарағанда ашық түріне басында жіберілген қаражат мөлшері 

азырақ болады. Ал пайдаланған кезде су дайындауға шығынданған қаражат 

мөлшері көбейеді. 

Егер ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде жылуды пайдаланушылар 

жылу дайындау орталығынан алыс болса, жылу жүйесі түрі ашық болғаны 

тиімді болады. 

 

10 Жылу жүктеме мөлшерін ортадан реттеу 
 

Абоненттердің жылу жүктемесі ауа райына байланысты өзгереді. 

Сондықтан жылу жүктемесін реттеу қажет.  Жылу жүктемесі өзгерген кезде 

оның мөлшерін орталықтан әлде абоненттің өзінде реттеуге болады. 

Қазіргі кезде жылу жүктемесін орталықтан реттеу тәсілі қолданылады. 

Бұл тәсіл бойынша жылу жүктемесі судың температурасын немесе шығысын 

өзгерту арқылы реттеледі. Судың температурасын өзгертіп реттеуді сапалы 

реттеу деп атайды, ал су шығысын өзгерту тәсілін мөлшерлі деп атайды. Осы 

екі тәсілді қосып реттеген кезде сапалы-мөлшерлі реттеу болады. Сапалы-

мөлшерлі реттеу – жылу жүктемесі азайған кезде пайдаланады. 
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Жылу жүктемесін реттеу жылу балансы мен жылу өту теңдеулер 

арқылы өтеді. Жүктеме мөлшерін реттеу кезіндегі есептерді өткізген кезде 

жылу балансы мен жылу өту теңдеулерін салыстырмалы (есептік мөлшерге 

бөлінген) мөлшерлер арқылы көрсеткен дұрыс. Егер теңдеулерге кіретін 

мөлшерлерді салыстырмалы мәндер арқылы көрсетсек онда: 

– жылудың салыстырмалы мөлшері; 

– ыстық судың салыстырмалы мөлшері; 

жылу желідегі ыстық судың салыстырмалы 

температуралық тегеурін мөлшері; 

жылу өткізу коэффициентінің салыстырмалы мөлшері; 

су жылытқыштағы салыстырмалы температуралық 

тегеурін мөлшері. 

Жылу балансы мен жылу өту теңдеулерін салыстырмалы мөлшерлер 

арқылы көрсетуге болады    

. 

Жүктеме мөлшерін реттеу кезінде су шығысы өзгеретін болған кезде, су 

шығысы мен жүктеме байланысын көрсеткен дұрыс. Су шығысы мен жүктеме 

байланысын теңдеу арқылы көрсетуге болады    

. 
 

Осы теңдеуді барлық жүктемені ортадан реттеу тәсілдеріне қолдануға 

болады: 

- сапалы реттеу кезінде су шығысы тұрақты  , , ; 

- мөлшерлі реттеу кезінде су шығысы өзгереді  , ; 

- сапалы-мөлшерлі реттеу кезінде   , . 

Су шығысы мен жүктеме байланысын график арқылы көрсетуге болады. 
 

Жылу электр орталығында ортадан реттеу тәсілдерін қолдану үшін 

температуралық графиктер салынады (желі су мен сыртқы ауа 

температураларының байланысы) 

 

t3 = f(tнв), t1 = f(tнв), t2 = f(tнв). 
 

мұнда t3 – тұтынушыға жіберілетін ыстық су температурасы;  
о
С; t1 – тік магистараль (арна) құбырындағы ыстық су температурасы, 

о
С;  

t2 – кері магистараль құбырындағы ыстық су температурасы, 
о
С. 
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Графиктерді салу үшін жылуландыру жүйесін жобалау сыртқы ауа 

температурасын tн
р
, тік магистральдағы судың есептік температурасын таңдап 

t'1, Соколов Е.Я. формулаларын қолдану қажет 

 

θ' = t'3 – t'2 ;   δt' = t'1 – t'2 ; 

∆t' = 0,5(t'3 + t'2) – tвн ; 

t2 = tвн + ∆t'∙Qо
0,8

 – 0,5∙θ'∙Qо ; 

t3 = t2 – θ'∙Qо ; 

t1 = (1+α)t3 – α∙t2 ; 

tн = tвн – ( tвн – t
р

н ) ∙Qо . 

Графиктерді салу үшін жылу жүктеме мөлшерін өзгертіп Qо , осыған 

байланысты температуралардың мөлшерін табу қажет. Жылу мөлшерін реттеу 

тәсілі сапалыдан мөлшерлі немесе сапалы-мөлшерлі тәсіліне t1 = 70 
o
C тең 

болғанда көшеді деп санаймыз. 

Мысалы келесі берілген мәліметтерге:  tн
р
 = - 19 

о
С; t'1 = 150 

о
С; t'3 = 90 

о
С; t'2 = 70 

о
С сыртқы ауа температурасы tн

*
 ал t1 = 70 

o
C тең болғанда жылу 

мөлшерін реттеу тәсілі сапалыдан сапалы-мөлшерлі тәсіліне көшеді. 

Соколов Е.Я. формулалары бойынша 

 

θ' = t'3 – t'2 = 90 – 70 = 20  
о
С; 

δt' = t'1 – t'2 = 150 – 70 = 80  
о
С; 

∆t' = 0,5(t'3 + t'2) – tвн = 0,5(90 + 70) – 18 = 62 
о
С; 

t2 = tвн + ∆t'∙Qо
0,8

 – 0,5∙θ'∙Qо = 18 + 62∙ Qо
0,8

 – 10∙Qо. 
 

Жылу мөлшерін Qо өзгертіп, t2, t3, t1 және tн мөлшерлерін табамыз 

 

tн = tвн – ( tвн – t
р

н ) ∙Qо = 18 – (18 + 19) ∙Qо = 18 – 37∙Qо. 
 

Элеватордың қоспа коэффициентін – α , келесі теңдеу арқылы табуға 

болады 

t'3 = ( t'1 + α∙t'2)/(1 + α);    

90 = (150 + 70∙α)/(1 + α);    

 90+90α = 150+70α; 

α = 60/20 = 3,0; 

t1 = (1+α)t3 – α∙t2 , формула арқылы t1 мөлшерін табамыз. 

Сапалы-мөлшерлі тәсілге көшкен кезде:    

m = 0,33 ; G = Qo
m
 ; 

t1 = tвн + ∆t'∙Qо
0,8

 + ( δt' – 0,5θ')∙Qо
1 – m

 ; 

t2 = tвн + ∆t'∙Qо
0,8

  – 0,5θ'∙Qо
1 – m

 ; 

t3 = tвн + ∆t'∙Qо
0,8

  + 0,5θ'∙Qо
1 – m

 . 
 

Барлық тапқан мөлшерлерді 3 кестеге толтырамыз, кесте бойынша жылу 

жүйесіндегі су температурасы мен шығысының  сыртқы ауа 

температурасымен байланыс графигі салынады. 



 42 

 

3 к е с т е 

Реттеу 

тәсілі 

Qо G tн , 
о
С t2 , 

о
С t3 , 

о
С t1 , 

о
С 

Сапалы 1,0 

0,8 

0,6 

0,5 

0,4 

0,36 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 19 

- 11,6 

- 4,2 

-0,5 

3,2 

4,8 

70 

62 

53 

48,6 

43,8 

41,6 

90 

78 

65 

58,6 

51,8 

48,7 

150 

126 

101 

89 

76 

70 

Сапалы-

мөлшерлі 

0,25 

0,20 

0,10 

0,0 

0,63 

0,59 

0,47 

0,0 

8,75 

10,6 

14,3 

18 

34,5 

31,7 

25,7 

18 

42,4 

38,5 

30 

18 

66 

59 

43 

18 

 

Жылу электр орталығынан берілетін толық жылу турбиналардың бу 

алымынан және су қыздырғыш қазандардан алынады. Жылудың 

турбиналардың бу алымынан берілетін бөлшегі, жылуландыру 

коэффициентімен көрсетіледі   

αт = Qотб/Qo  , 

мұнда Qотб -  турбиналардың бу алымынан берілетін жылудың бөлшегі;  

Qo – жылуландыруға берілетін жылудың толық мөлшері.  

Су жылытқыш қазаннан берілетін жылу мөлшері  Qпвк = Qo – Qoтб . 
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