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Бұл дәрістер жинағы он бес дәрістен және әр дәріс бірнеше 

бөлімшелерден тұрады, бұнда: жылумен жабдықтау жүйелеріндегі жылу 

жабдықтары, құбырлары мен арматуралары, олардың сипаттамалары, 

төсемелерді әртүрлі орналастырғандағы жылулық желі құрылымы мен жылу 

құбырларының элементтері т.с.с. қарастырылған.   

Дәрістер жинағы жылумен жабдықтау жүйелерін монтаждау және 

жөндеуге қажетті құбырлар, жабдықтар және жылыту аспаптары түрлерін, 

сипаттамаларын және құрылымын қамтиды. Бұл дәрістер жинағында әр 

дәрістің мақсаты, құрылғылар мен жабдықтардың түрлері, құрылысының 

сипаттамасы, жылумен жабдықтау жүйесінің сұлбалары және қолданылған 

әдeбиeттep тізімі келтірілген.  

Бұл дәрістер жинағы 5В081200 – Ayыл шapyaшылығын энepгиямeн 

қaмтaмacыз eтy мaмaндығының cтyдeнттepінe apнaлғaн.  
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Кіріспе 

 

Адамзаттың өмiрi үшiн энергия айтарлықтай маңызды қызметтер 

атқарады. Жылыту, суыту, жарықтандыру, тұрмыстық құралдар, көлік сияқты 

қызметтерге сұраныс артуда. Энергия негізгі мұқтаждықтарды 

қанағаттандырады және экономикалық өсу мен әлеуметтік дамудың маңызды 

бөлігі болып табылады. Елімізде және бүкіл әлемде энергияны тұтыну күн 

санап артуда. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жылуландыру үшін 

өндірілетін органикалық отынның үштен бір бөлігі шығындалатыны 

баршамызға мәлім. Сонымен қатар отынды өндіріп алу процесі жаңа кен 

орындарын игеруге байланысты қымбат. Сондықтан отанымызда халық 

шаруашылығын одан әрі дамыту үшін алдымен отынды үнемдеу керек. 

Қазіргі заманда күнделікті өмірді электр энергиясыз елестету мүмкін емес.  

Ел энергетикасына халық шаруашылығының барлық отын 

энергетикалық жүйесі, сонымен қатар басқа энергия тасығыштар мен отынды 

өндіру және тасымалдау, пайдалану жүйелері, электр энергиясы кіреді [1]. 

Өнеркәсіптік энергетика халық шаруашылығы салаларының энергетикасы  

болып табылады. Халық шаруашылығына кіретін салалар және өндірістер 

арасында үлкен айырмашылықтар болғандықтан өнеркәсіптік энергетика 

ұғымының құрамын жинақтау жеткілікті күрделі. Нақты өндіріс үшін 

өнеркәсіптік энергетика астарында өнеркәсіптік өндірістің энергетика 

шаруашылығын түсіну керек. 

Қалалар мен ірі қоныстанған мекендер ғимараттарының инженерлік 

жүйелері жылумен қамтамасыз етіледі. Жылумен қамтамасыз ету халық 

шаруашылығының негізгі бір саласы, ол күрделі инженерлік құрылым болып 

саналады. Жылумен қамтамасыз ету жүйесінің жылу көзі ретінде жылу электр 

орталықтары және қазандық жатады, осыған байланысты жылу энергиясын 

өндірудің қиюластырылған және бөлек тәсілдерін айырады. 
Жылулық энергияны қолдану аймақтары: 

- тұрғын, қоғамдық және өндіріс ғимараттарын жылумен жабдықтау 

үшін (жылуландыру, ыстық сумен қамдау, желдету және ауаны баптау);  

- өндірісте жылулық энергия технологиялық процестерді жүзеге асыру 

үшін (кептіру, буландыру, айдау және ректификация, сонымен қатар 

технологиялық қыздыру, жуу, қайнату, булау және т.б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 дәріс. Жылулық энергияны өндіруші көздер және олардың 

қағидалық сұлбалары 

  

Дәрістің мақсаты: жылу көздерінің қағидалық сұлбаларымен таныстыру. 

 

1.1 Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің топтары 

 

Жылумен қамтамасыз ету жүйесі  жылуды өндіруші жылу көзінен, 

жылуды тасымалдаушы – жылу желілерінен және жылуды қолданушылардан 

тұрады. 

Жылу көзінің жылуды қолданушыларға қарасты орналасу жағдайына 

байланысты жылумен қамтамасыз ету жүйелері екі түрге бөлінеді: 

- орталықтандырылған; 

- орталықтандырылмаған. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйесінде келесідей үш 

процесс орындалады:  жылутасығышты дайындау, тасымалдау және 

пайдалану. Жылутасығышты дайындау ЖЭО-ның арнайы жылуды даярлаушы 

қондырғыларында, сонымен қатар қалалық, аудандық, кварталдық немесе 

өнеркәсіптік қазандықтарда іске асады. Жылутасығышты жылу желілері 

арқылы тасымалдайды, ал қолданушылардың жылуды қабылдағыш 

аспаптары арқылы оны пайдаланады.  

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылу көзі 

мен қолданушылардың жылуды қабылдағыштары бөлек-бөлек, көптеген 

жағдайда бір-бірінен өте қашық орналасады, сондықтан жылуды өндіру 

көзінен жылуды қолданушыға жылу желілері тасымалдайды. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелерін орталықтану 

дәрежесіне байланысты төрт топқа бөледі: 

- топтық – бір топ ғимаратты жылумен қамтамасыз етеді; 

- аудандық – (ауданның) бірнеше топ ғимаратын жылумен қамтамасыз 

етеді; 

- қалалық – бірнеше ауданды жылумен қамтамасыз етеді; 

- қала аралық – бірнеше қаланы жылумен қамтамасыз етеді. 

Жылутасығыш түріне сәйкес жылумен қамтамасыз ету жүйелері сулық 

және булық болып екіге бөлінеді: суды – маусымдық жүктемелерді және 

ыстық сумен қамтамасыз ету жүктемесін (ЫСҚ); буды – өнеркәсіптік 

технологиялық жүктемелерді қанағатандыру үшін қолданады. 

Орталықтандырылмаған жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылу 

көзі мен қолданушылардың жылу қабылдағыштары бір агрегатқа 

біріктірілген, не болмаса бір-біріне жақын орналасқан болады, сондықтан 

жылуды қолданушыға жеткізу үшін аралық буын – жылу желісінің қажеті 

жоқ. 

Орталықтандырылмаған жылумен қамтамасыз ету жүйелері автономды 

және жергілікті болып екіге бөлінеді. 

Автономды жүйелерде әрбір бөлмені (цех алаңын, пәтерді, комнатаны) 
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жылумен қамтамасыз ету жеке жылу көзінен қамтамасыз етіледі. Мұндай 

жүйелерге пештен жылыту және жеке пәтерді жылыту жатады. Жергілікті 

жүйелерде әрбір ғимаратты жылумен қамтамасыз ету жеке жылу көзінен, 

әдетте жергілікті қазандықтан жүзеге асады. 

  

1.2 ЖЭО-ның қағидалық сұлбасы 

 

Қазақстан Республикасының орталықтандырылған жылумен 

қамтамасыз ету жүйелерінің жылулық жүктемесінің басым бөлігін ЖЭО-да 

орнатылған жылуландырушы турбоагрегаттар қамтамасыз етеді. 

Турбоагрегаттар электр энергиясын қиыстыра өндіреді, басқаша айтқанда 

электр энергиясы мен жылу бір уақытта бір агрегатта өндіріледі. 

          Қазіргі заманауи органикалық отынмен жұмыс жасайтын ЖЭО-да бірлік 

қуаты (50÷250 МВт) жоғары және аса критикалық (9,0÷13 МПа және 24 МПа; 

555°С және 540°С) бастапқы параметрлері бар жылуландырушы 

турбиналардың екі түрі орнатылған: 

- Т типті, бу алымдарында қысым (0.07÷0,24 МПа) және ПТ типті, бу 

алымдарында қысым (0,8÷1,6 МПа) болатын конденсаттық турбина; 

- бу алымдарында қысым (0,4÷4,0 МПа) болатын қарсы қысымды Р 

типті турбина. 

 

1.2.1 ПТ турбинасы орнатылған ЖЭО-ның қағидалық жылулық сұлбасы. 

1.1 а суретте бастапқы параметрлері 13 МПа, 555°С, бу алымдары бар 

конденсаттық турбинамен жабдықталған, органикалық отынмен жұмыс 

жасайтын ЖЭО-ның түпкілікті сұлбасы көрсетілген.  

ЖЭО-да ПТ типті конденсаттық турбиналар орнатылған (1.1, а сурет). 

ЖЭО-ның жылуды даярлаушы қондырғысының құрамына осы турбина 2 

кіреді. Турбинаның білігіне электр генератор 3 кигізілген. Турбинада  жұмыс 

жасаған буды орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету үшін екі 

бағытта қолданады. Жоғары қысымдағы (шамамен 0,8÷1,6 МПа), турбинада 

жұмыс жасаған бу турбинаның өндірістік бу алымынан шығарылады. Осы бу 

19 коллектор арқылы бу желісіне қолданушыларға жіберіледі және негізінен 

технологиялық мақсаттар үшін қолданылады. Турбина істен шығып, тоқтап 

қалған жағдайда резерв ретінде реттегіш салқындатушы қондырғы РСҚ 27 

пайдаланылады. Ол буды 1 бу қазанынан 19 коллектор арқылы 

қолданушыларға береді. РСҚ-дан өтерде будың көлемі ұлғайып (дросселдену 

құбылысы), қысымы мен температурасы төмендейді. Қолданушылардан 

қайтқан конденсаты ЖЭО-ға 18 коллектор арқылы беріледі. Конденсаттың 

сапасын бақылау үшін оны 26 жинақтағыш бакта жинайды, кейіннен 

конденсатты 21 конденсаттық сорғы және 22 төмен қысымды қыздырғыштар 

(ТҚҚ) арқылы айдап 23 стансалық деаэраторға өткізеді. Төменгі қысымды 

буды (шамамен 0,05÷0,25 МПа) турбинаның жылуландырушы бу 

алымдарынан алады. Оны ЖЭО-да кейіннен жылу желісіне айналымда 

болатын жүйелік суды қыздыру үшін қолданады. Қыс мезгілінде ЖЭО-да 
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жүйелік суды даярлау екі немесе үш тізбектей қосылған қыздыру 

сатыларында жүргізіледі. 

 

  
                               а)                                                             б) 

 
а) ПТ турбиналы ЖЭО-ң қағидалық сұлбасы; б) Т турбиналы ЖЭО-ң қағидалық сұлбасы; 

1 – бу қазаны; 2 – турбина; 3 – электр генераторы; 4 – конденсатор; 5, 6 – жүйелік су 

қыздырғыштар; 7 – су ысытушы қазан; 8, 9, 12, 14, 20, 21, 24 – сорғылар; 10 – химиялық су 

тазалау; 11 – деаэратор; 13 – қосымша су реттегіші; 15, 16, 18, 19 – коллекторлар;  

17 – құбырлар топтамасы; 22 – ТҚҚ; 23 – деаэратор; 25 –ЖҚҚ; 26 – конденсат жинақтағыш 

бак; 27 – РСҚ. 

1.1 сурет – ПТ және Т типті турбинасы бар ЖЭО-ның қағидалық сұлбасы 

 

Жүйелік суды қыздыру және деаэрациялау (суда еріген О2, СО2 

газдарын аластау) үшін атмосфералық деаэратордың қосымша суын 

қолданады. Мұндай сұлбаны әдетте, жүйелік судың мөлшерін толықтыруды 

аса қажет етпейтін, жабық жылумен қамтамасыз ету жүйесінде қолданады. 

Жылу желісінен стансаға қайтарылған салқын су 8 бустерлік сорғы және 15 

кері коллектор арқылы конденсатордың 17 құбыршалар топтамасына беріледі. 

Турбинада жұмыс жасаған 4 конденсаторға кіретін будың жылуы қыс кезінде 

желіде салқындаған жүйелік суды алдын-ала қыздыру үшін пайдаланылады. 

Құбыршалар топтамасынан жүйелік су әрі қарай тізбектей қосылған 5 және 6 

жүйелік су қыздырғыштарға беріледі. Қыздырғыштар, турбинаның жоғарғы 

және төменгі жылуландырушы бу алымдарынан келетін, булармен 

қоректенеді. Осыдан кейін жүйелік су 9 жүйелік сорғыға барып, оның 

көмегімен 16 коллектор арқылы тікелей жылу желісінің  тура магистралдық 

құбырына беріледі. Қыс кезінде жүйелік су магистралдық құбырға өтпес 

бұрын 7 шыңдық су ысытушы  қазанына беріліп, тағы да бір қыздыру 

сатысынан өтеді. Жаз айларында жүйелік су тек қана қолданушыларды ыстық 

сумен қамдау үшін қолданылады. Сондықтан турбинаның екінші 

жылуландырушы бу алымынан келген (қысымы 0,5÷1,5 кгс/см
2
) бумен 

қыздырылады. Турбинадан 4 конденсаторға берілген конденсатты 20 

конденсаттық сорғы арқылы 22 ТҚҚ (төменгі қысымды су қыздырғыштар) 

жүйесіне және 23 деаэраторға береді. Деаэрирленген су қоректік су сорғысы 
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24 арқылы 25 ЖҚҚ (жоғары қысымды су қыздырғыштар) жүйесіне өтіп, 1 бу 

қазанының су үнемдегішіне барады. Сулық жылу желілері ысырапталған 

суды химиялық тазартылған, деаэрирленген сумен (қосымша сумен) 

толықтырады. Осы мақсатта салқын суды су құбырынан 10 химиялық  

тазартуға жібереді, одан кейін су 11 атмосфералық деаэраторға беріледі және 

деаэраторда турбинада жұмыс жасаған бумен қыздырылады. Деаэратордан су 

12 қосымша су сорғысына беріледі және оның көмегімен 13 реттегіш клапан 

арқылы 13 бустерлік сорғының сорушы құбырына жіберіледі. Реттегіш үшін 

импульсті 9 жүйелік су сорғысының қысымдаушы және сорушы клапандарын 

байланыстыратын ұстатқыштағы кез келген бір нүктеден алған дұрыс. 

Ысырапталған су шығыны желіге берілген қосымша су мөлшерінен артып 

кетсе, импульстік нүктедегі қысым азаяды. Сонда 13 реттегіш клапан 

ашылып, желіге баратын қосымша су мөлшері көбейеді. Егер ысырапталған 

су шығыны желіге берілген қосымша су мөлшерінен кем болса, импульстік 

нүктедегі су қысымы артады және 13 клапан сәл жабылып, желіге берілетін 

қосымша су мөлшері азаяды. 

  

1.2.2 Т турбинасы орнатылған ЖЭО-ның қағидалық сұлбасы.  

ЖЭО-ның 1.1 б – суретінде көрсетілген сұлбасында жылуды даярлаушы 

қондырғылар қосымша судың вакуумдық деаэраторларымен жабдықталған.  

Мұндай қондырғылар әдетте қосымша суды көп шығындайтын көбіне 

ашық жылумен қамдау жүйесінде қолданылады. Бұнда салқын құбырдан 

алынған және желіге қосылатын шикі суды алдын-ала дайындайды. Алдымен 

осы суды конденсаторға берілген бумен 17 құбыршалар топтамасында 

30÷35°С-қа дейін қыздырады. Кейіннен су химиялық тазалаудан өткесін 14 

сорғының көмегімен 11 вакуумдық деаэраторға жібереді. Деаэраторда бұл 

суды басқа, температурасы жоғары  су қыздырады. Қыздырушы суды, 9 

жүйелік сорғыдан кейін орналасқан, тегеуріндік құбырдан алады. Деаэраторда 

тазартылған суды 12 қосымша су сорғысы оның 11 багынан тартып алып, 

ыстық су аккумуляторына береді немесе қосымша су реттегіші арқылы 8 

бустерлік сорғының сорушы құбырына береді. 

 

1.2.3 Су ысытушы қазандықтың жылулық сұлбасы.  

Егер жаңа құрылған ауданда ірі кәсіпорындарды пайдалануға қосу 

графигі ЖЭО-ны және магистралды жылу желін іске қосу графигінен озық 

болса, су ысытушы қазандықты орнатады (1.2 сурет). ЖЭО мен магистралдық  

жылу желілері іске қосылған уақыттан бастап бұл қазандық резервтік не 

болмаса шыңдық жылу көзі ретінде қала береді.  
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1 – жүйелік сорғы; 2 – су ысытушы қазандар; 3 – кері айналым сорғысы;  

4 – химиялық тазартылған су қыздырғышы; 5 – шикі су қыздырғышы;  

6 – вакуумдық деаэратор; 7 – қосымшы су сорғылары; 8 – шикі су сорғысы;  

9 – химиялық су тазалау; 10 – шықтанбаған бу салқындатқышы; 11 – су ағынды эжектор;  

12 – эжектордың шығындағыш багы; 13 – эжекторлық сорғы. 

1.2 сурет – Су ысытушы қазандықтың жылулық сұлбасы 

 

1.3 Жылутасығыш және жылумен қамтамасыз ету жүйелерін 

таңдау 
  

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. 

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 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); 
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- жылутасығыш тығыздығының жоғары болғаны және жылу жүйесінің 

әрбір жерімен тығыз гидравликалық байланысы. 

Жылу дайындау орталығы аудандық қазандықтар болса, жылутасығыш 

температурасы жоғары болғаны жөн. Жылутасығыштың температурасы 

жоғары болғаннан оның шығысы азаяды, бұл құбырлар диаметрінің мөлшерін 

кішірейтеді. Ал егер жылу дайындау орталығы ЖЭО болса, жылутасығыштың 

температурасын жылуландырудың тиімділігіне байланысты таңдау қажет. 

Жылутасығышы ыстық су жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің ашық немесе 

жабық түрін таңдау үшін салқын су сапасын ескеру қажет. Жылутасығышы 

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. 

 

 

2 дәріс. Жылу желілері 

 

Дәрістің мақсаты: жылу көздеріне тұтынушыларды қосудың түрлі 

сұлбаларымен таныстыру. 

 

2.1 Жылу желілерінің сұлбасы 

 

Жылу желісі – жылуды жылу көзінен  қолданушыға тасымалдайтын 

орган. Жылу желісі жылу көзінен аудандық жылу қолданушыларға тартылған 

магистральдық құбырлардан басталады. Магистральдық құбырдан  көптеген  

таратушы құбырлар басталады. Таратушы құбыр магистральдық құбырмен 

секцияға бөлуші камера (СК) арқылы байланысады. Егер магистральдық 

құбырдың диаметрі D ≤ 700 мм болса, онда жылу желісі тұйықталған болып 

саналады. Мұнда секцияға бөлуші камера магистральдық құбырдың әрбір 2÷4 

км аралығында орналасады. 

Тұйықталған жылу желісінің басты ерекшелігі – сенімділігі мен 

үнемділігі. Апаттық жағдайда жылу беруді оның есептелген қосынды 

шығынының (оған жылытудың және желдетудің максималдық сағаттық жылу 

шығыны және ыстық сумен қамдаудың орташа сағаттық жылу шығыны 

кіреді) 70%  пайызына дейін кемітуге болады. 

Егер кәсіпорындар үшін жылу беруді тоқтату мүмкін болмаса, онда 

сақиналы немесе қосалқы жылу желілерін қарастыру қажет. Жер астында 

орналасқан диаметрі D ≤ 700 құбырлардың ақауын жою уақыты 24 сағаттан 

аспайды. 

Бір бағытта өткізгіш жылу желісі. 

2.1 суретте өзінің жылулық қуаты 2000 МДж/с және жылуды бір 

бағытта өткізгіш екі құбырлы сулық жылу желісінің сұлбасы берілген. Ол 
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жылуды электрлік қуаты 500 МВт ЖЭО-дан тасымалдайды [9]. 

Жылу желісінің радиусы 15 км. Жүйелік су екі құбырлы ұзындығы 10 

км транзиттік магистральмен беріледі (сұлбада әрбір магистраль жеке түзу 

сызықпен бейнеленген). ЖЭО-дан шығарда магистральдың диаметрі 1200 мм. 

Жол-жөнекей суды тармақтарға үлестіруге байланысты магистральдық 

құбырдың диаметрі кішірейеді. Жылуды қолданушы соңғы ауданға жүйелік 

су диаметрі D = 500 мм төрт магистральдық құбырмен беріледі. 

Магистральдар арасында буындық байланыстар және резервтік сорғылардың 

қосымша стансасы орнатылған. Буындық байланыстардың өткізу қабілетін 

асыру үшін олар тек диаметрі D ≥ 800 мм магистральдық құбырларды 

қамтиды. 

Магистралдық құбырларда секцияға бөлуші ысырмалар 2 км сайын 

орнатылған. Буындық байланыстар мен секцияға бөлуші ысырмалардың 

орналасу ерекшелігі сондай, егер диаметрі D ≥ 800 мм магистральдың кез 

келген бөлігінде ақау шығып қалса, жылу желісіне қосылған барлық 

абоненттер еш уақытта жылусыз қалмайды. Егер ақау D = 700 мм және одан 

кіші құбырда шығып қалса, онда қолданушылар жылусыз қалады. 

 

 
 

T1 – ЖЭО коллекторы; 2 – магистральдық желі; 3 – таратушы желі;  

4 – секцияға бөлуші камера; 5 – секцияға бөлуші ысырма; 6 − сорғы;   

7 – буындық байланыс. 

2.1 сурет – Екі магистральдық екі құбырлы жылу желісінің сұлбасы 

 

Сақиналы жылу желісі. 

Ірі қалаларды ЖЭО-дан жылумен қамдау үшін жылу электр 

орталықтарын өзара буындық байланыстары бар магистральдармен 

біріктіреді. Мұндай жағдайда біріккен бірнеше жылу көзі бар сақиналық жылу 

желісі пайда болады (2.2 сурет). 
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2.2 сурет – Үш жылу орталығын (ЖЭО) біріктірген жылу желісі 

 

Сақинаға ірі аудандық немесе өнеркәсіптік қазандықтар да қосыла 

алады. Магистральдық желілерді біріктіру – жылумен жабдықтауды 

резервтеумен қатар, ЖЭО-ның қазандар санын азайтады және жылу 

көздерінің жүктемесін тиімді үлестіру негізінде қондырғылардың тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. Буындық байланыстардың ыстық суды өткізу 

қабілетін жоғарылату үшін сорғылардың қосымша стансасы орнатылады. 

Радиалды жылу желі. 

Жылу көзінен шығатын магистральдың диаметрі 700 мм немесе одан 

кіші болған жағдайда, диаметрі стансадан алыстаған сайын кішірейе беретін 

радиалдық (сәулелік) жылу желісінің сұлбасын ұсынады (2.3 сурет). 

 
 

2.3 сурет – Радиалды жылу желісі 

 

Мұндай желіні алғаш рет орнату құны арзан және пайдалануы 

қарапайым болады. Бірақ магистральдан ақау шықса, ол жерден тыс 

орналасқан қолданушылар жылусыз қалады. Мұндай желіде ақауды жою үшін 

24 сағаттан кем уақыт қажеттігін ескерсе, желіні қолдану тиімді деуге болады.  
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2.2 Жылу желісінің профилі мен трасса 

 

Жаңа ауданды жылумен қамдаудың жобасын жасағанда бірінші  этапта 

жылу көзінен тұтынушыға дейінгі жылу желісінің бағытын (трассаны) таңдау 

керек. Бұл ауданның жылулық картасы бойынша суретке түсірілген жердің 

геодезиялық материалдарын, қолданыстағы жер үсті және жер астына 

орналастырылған коммуникациялар мен құрылымдарды, топырақ 

сипаттамасы мен топырақ суының орналасу тереңдігін және т.б. ескере 

отырып жүргізіледі. 

Жылу желісінің трассасын таңдаған кезде келесідей негізгі шарттарды 

ескеру керек: жылумен қамдаудың сенімділігін, пайда болатын аварияларды 

тез жоюды, қызметкерлердің қауіпсіздігін, жылу желісінің ең қысқа 

ұзындығын және оны салғанда жұмыс көлемінің аз болуын. 

Сонымен қатар, құбырларды басқада инженерлік желілермен (суық су 

құбыры, газ құбыры, канализация, электрлік кабельдер және т.б.) бірге 

орналастыруды қарастыру керек, егер ол барлық желілердің қауіпсіздігі мен 

сенімділігіне сәйкес келсе. Оларды бірге орналастыру жер астына 

орналастыру әдісі (өткелсіз және өтпелі каналдар, қалалық және квартал 

ішінің коллекторлары) немесе жер үстіне орналастыру әдісі (көп этажды 

тіректер, эстакадалар) бойынша орындалуы мүмкін. 

Жылулық құбырларын жер асты немесе жер үстімен өткізуге болады. 

Жылулық құбырларын жер асты немесе жерүстімен өткізу мәселесі жергілікті 

жағдайларын ескеріп және техника-экономикалық есептеу арқылы шешіледі. 

Қаланың тұрғын аудандарында жылу құбырларының трассасын ережеге 

сай, инженерлік желілерге арналған техникалық жолақтарда көшенің қызыл 

белдемшелеріне, жолға және өтуге болмайтын бөліктерге, жасылдандырылған 

бөліктерге параллель төсейді. Ал егер арнайы негіздемесі болса, онда жылу 

құбырларын тротуарлар мен өтпелі бөліктерге орналастыруға болады. 

d  300 мм болатын таратушы желілер қоғамдық және тұрғын үйлердің 

техникалық жертөлелерінде, дәліздерде, тоннелдерде (биіктігі 1,6 м жоғары)  

орналастырылады. 

Жер астына орнатылған құбырларда коррозияны болдырмау немесе 

азайту үшін қаңғыма тоқтармен (трамвай жолдары, тұрақты ток кабельдері 

және т.б.), балпақты аймақтармен қиылыспауын қадағалау керек. Құрылысқа 

жатпайтын территорияларда құбырларды тіректері төмен болып жасалатын 

жерүсті төсемелерде орналастырады. Бұндай жағдайда жылулық желі 

трассасы автомобиль жолының жанымен (I, II және III категориялы жолдарды 

қоспағанда) немесе жылулық желіні жөндеу және құрылысы үшін жол 

құрылымдарын ескеріп салады. Жылу құбырлары төсемелерін 

орналастырғанда оның сенімді жұмысы үшін оларды жыралы, сайлы 

жерлерде, жасанды ойықтарда, отырған топырақтық жерлерде орналастыруға 

болмайды. Сонымен қатар, жылулық желілердің құрылысы мен оны 

пайдалануға кететін қаражат шығындарын азайту үшін трассаның өзендермен, 

жыралармен, батпақты жерлермен өтпеуін қадағалау керек. 
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Өндірістік кәсіпорындардың алаңқайларында жылулық желіні арнайы 

белгіленген өтуге болмайтын бөліктердегі техникалық жолақтарда   

технологиялық құбырлармен бірге орта мен жылутасымалдағыштың 

параметрлеріне тәуелсіз жерасты немесе жерүсті әдісі бойынша төсейді. 

Құбырлар инженерлік желілер және түрлі құрылымдар қиылысқанда 

олар бір-бірінен белгілі арақашықтықты сақтай отырып әртүрлі деңгейде 

орналастырылады, сонымен қатар олардың бір-біріне кері әсері болмайтындай 

шаралар орындалуы керек. Бұнда жылулық желілерді салуға кететін 

шығындар мен жылумен қамдаудың сенімділігін арттыру үшін олардың 

күрделі коммуникациялармен (теміржол, автомобиль жолы, трамвай жолы, 

метрополитен жолы, өзендер және т.б.), ғимараттармен және құрылымдармен 

қиылысуы 90° бұрышпен жасалуы керек; метрополитен үшін бұл бұрышты 

60° дейін азайтуға болады, басқалары үшін — 45° дейін. 

Таңдап алынған жылулық желі трассасы берілген ауданның  

геодезиялық жоспарына енгізіледі, бұнда ғимараттар мен басқа да 

құрылымдарға таралатын құбырлардың бағыттары көрсетіледі. Жылу 

құбырларының таңдап алынған төсемелерінің түрі үшін тұтынушылардың 

жылулық жүктемелері негізінде трасса бойымен есептік аймақтың диаметрі, 

содан кейін компенсаторлардың түрлері мен орналастырылуы, қозғалмайтын 

тіректер, төсемелерді жер астына орналастырғандағы камералар таңдалып 

алынады. Құбырларды жерасты орналыстырғанда құрылыс шығындарын 

азайту үшін камераларды аспаптар мен қондырғылар қойылған аймақтарға, 

сонымен қатар сальникті компенсаторлар, ысырмалар, ағызғылар 

орналастырылған жерлерге ғана салу керек. Камералардың саны азайған 

сайын, табиғи компенсациялы құбырларды, жұмсақ (радиалды) және екі 

жақты осьтік компенсаторларды орналастыру керек. 

Жылулық желі трассасы бойынша көлденең кескіні нақты түсірілім 

және жердің тік жоспарының (рельефті ұйымдастыру) негізінде тұрғызылады.  

Көлденең кескінге мыналар жатады: жердің жоспарлық және қара белгісі, 

топырақтық су деңгейінің орналасуы, қолданыстағы және жоспарлық 

коммуникациялар мен құрылымдар және олардың белгіленулері, жылулық 

желінің көлбеу орналасқан аймақтары. Егер құбырлар ағызғымен жобаланса, 

оны да кескінде көрсетеді. Құбырды жерасты төсемеде өткелсіз каналда 

орналастырғандағы аймақтың трассасы мен кескіні 2.4 суретте мысал ретінде 

көрсетілген. 

Кейбір аймақтарда жылулық желіні көлбеу орналастыру 

жылутасымалдағыш қозғалысының бағыты мен төсеменің орналасуына 

тәуелсіз 0,002%-дан төмен болмауы керек, тек көпірлермен қиылысқанда 

төсемелерді түзу орналастыруға болады. 

Жеке үй немесе ғимараттарға кіретін жердегі жерасты төсемесі 

ғимараттың жертөлесін су басып кетпеуі үшін ғимараттан ең жақын камераға 

дейін көлбеуленіп орналастырылуы керек. 
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К – камера; НК – компенсатор түбі; 1 – жердің қара белгілеулері; 2 – жердің жоспарлық 

белгілеулері; 3 – суағызғы; 4 – канализация; 5 – суық су құбыры; 6 – электр кабелі. 

2.4 сурет – Өткелсіз каналдағы (а) трасса жоспары мен (б) жылу құбырының 

кескіні 

 

Жылулық желі трассасының төменгі нүктесінде камерада 

орналастырылатын жерлендіруші (төмен түсіруші) құрылғылар, ал жоғарғы 

нүктесінде ауа шығарғыштар белгіленеді. 

Негізінде өндіріс аумақтарында және бірнеше теміржол өтетін жерлерде 

жылулық құбырларын жер үстімен өткізген дұрыс. Жер үстімен өткізілетін 

жылулық желілер құбырлары жеке орналасқан аласа немесе биік тіректердің 

(эстакадалардың) үстіне салынады. Жылулық желілердің тіреуіштерінің екі 

түрі болады – еркін қозғалысты және тұрақты. 

Егер тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар орналасқан қала іші болған 

кезде жылу құбырларын жер астымен өткізген дұрыс. Жылу құбырлардың 

жер астында орналасу тереңдігі 0,5 – 2,0 метрге дейін болады.  

Жылулық желілерінің құбырлары негізінде үш бөлшектерден құралады: 

- жылу тасығыш өткізетін болаттан жасалған құбырлар; 

- құбырлардың сыртқы жағын тотықтанудан қорғайтын және жылу 

шығынын төмендететін оқшауландырғыш құрылмасы; 

- құбырлардың салмақтық жүктемесін және олардың жұмыс атқару 

кезіндегі пайда болатын әртүрлі күштерді қабылдайтын, құбырлар мен 

олардың оқшауландырғыш құрылмаларын қоршаған орта әсерінен қорғайтын 

тіректік құрылмалар (жерастымен өтетін құбырларға әсер ететін жер салмағы, 

жер үстімен өтетін әртүрлі көліктер салмағы және т.б. күштер). 

Жылулық желілерінің құбырлар бөлшектерінің құрылымы желі 

құбырларының түрі мен қолданатын материалдарына байланысты. Мысалы, 

жер астында арықсыз салынған жылу құбырларында оқшаулағыш пен тіректік 

құрылмалар бір бөлшекке біріктірілген. 

Жылулық желілерінің құбырлар оқшаулағыш құрылмасы оларда 

колданылған заттарға қарай тұтас, бір бөлшекті немесе жекеленген бірнеше 

бөлшектер түрінде орындалуы мүмкін. Мысалы, бірнеше бөлшектерден 
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тұратын оқшаулағыш құрылмалар бірінің үстіне бірі салынып кұбырларды 

тотықтанудан қорғайтын, олардан мүмкін болатын жылу жоғалымын 

шектейтін және жылу оқшаулағышын ылғалданудан сақтайтын жекеленген 

қабаттардан құралады. 

Жылулық желілерінің құбырларына келесі талаптар қойылуы тиіс: 

а) Құбырлар мен олардың бойына орналастырылған құралдың жылу 

тасығыш көрсеткіштеріне (қысымы, температурасы) сәйкес келетін сенімді 

беріктігі мен саңылаусыздығы; 

ә) Пайдалану жағдайындағы жылулық желілер құбырларының жылу 

және электр кедергілерінің жоғары деңгейлі және тұрақты болуы, 

оқшаулағыш құрылмасының ауа өткізгіштігі мен ылғал сіңіргіштігінің 

төмендігі; 

б) Өндірістілігі мен жинауға қолайлы болуы. Жылулық желілерінің 

құбырлары құрамалы бөлікті болуы, жүк көтергіш крандардың күшіне 

байланысты олардың зауыт жағдайында дайындалып, жасалу мүмкіншілігі; 

в) Жылулық желілерінің құбырларын құрастырып, жинау жұмыстарын 

толық  механикаландыру мүмкіншілігін туғызу.  

г) Жылулық желілерінің құбырлар орналасуы сыну жерлерін тез табу 

мен жөндеуге қолайлы болуы қажет. 

Жылулық желілерінің құбырларын тотықтанудан қорғауға және жылу 

шығындарының төмен болуы үшін оқшаулағыштар қолданылады.  

Бірақ жер астында орналасатын құбырлар электрохимиялық 

тотықтануға ұшырайды. Электрохимиялық тотықтанудың көзі болатын 

электрлі көліктер. Электрохимиялық тотықтанудан қорғайтын 

оқшаулағыштардың жоғары электрлік кедергісі мен ылғал өткізбеушілігі 

(ылғал сіңіргіштігінің төмендігі).  

Жылу желілерінің құбырларын жобалау мен салу кездерінде әсіресе 

пайдалану жағдайында әсер ететін күштердің бәрі ескеріліп, оларға қарсы 

алдынала арнайы шаралар белгіленіп іске асырылады. Сонымен бірге, жылу 

желілерінің құбырларын пайдалануға беру алдында және кейін де әртүрлі 

арнайы сынақтардан өткізіп отырады. 

 

 

3 дәріс. Төсемелерді әртүрлі орналастырғандағы жылулық желі 

құрылымы 

 

Дәрістің мақсаты: жылу желісінде төсемелерді орналастуры әдістерін 

игеру. 

 

3.1 Төсемелерді орналастыру әдістері 

 

Жылу құбырлары жерасты және жерүсті әдісі бойынша төселеді. 

Жерасты әдісі көбіне тұрғын аудандарда жиі қолданыс тапқан. Жерүсті әдісі 

көбіне өндірістік кәсіпорындардың территорияларында энергетикалық және 
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технологиялық құбырлармен бірге орналастырылады. 

Тұрғын ықшамаудандарда таратушы желіні кейбір кезде арзан болу 

үшін ғимараттың техникалық жертөлесінде (дәлізде, тоннелде) 

орналастырады. Құбырларды каналдарда және техникалық жертөлелерде 

орналастырғанда жылу құбырлары механикалық әсерлер мен жүктемелерден, 

сонымен қатар топырақтық және беттік сулардан қорғалған болып саналады. 

Құбырлар өзінің салмағын көтеру үшін арнайы қозғалмалы тіректер орнатады. 

Құбырларды өткелсіз төсегенде олар тікелей топырақтық сумен түйіседі  және 

сыртқы механикалық жүктемелер құбырлар мен жылуоқшаулағыштарға 

түседі. Өткелсіз төсеме құны каналды төсемелермен салыстырғанда 25 – 30% 

арзан, бірақ құбырларды жөндеу қиын. 

Каналдарды темірбетондардан жасайды. Каналдарды беттік және 

топырақтық сулардан қорғау үшін, оларды сырты гидроқорғанышты рулонды 

материалдармен жабыстырылған битуммен жабады. 

Өтпелі каналдарда құбырларды жөндеу жұмыстарын жүргізу оңай 

болғаныменен, оларға кететін капитал шығындары үлкен. Сондықтан оларды 

арнайы жауапкершілігі жоғары аймақтар және құбырларды басқа инженерлік 

коммуникациялармен бірге орналастырғанда ғана қолданған дұрыс. Түрлі   

коммуникацияларды бірге төсегенде өтпелі каналдарды коллекторлар деп 

атайды. 3.1 суретте көлемдік элементтерден тұратын қалалық коллектор 

келтірілген. Өтпелі каналдарды (коллекторларды) табиғи немесе мәжбүрлі 

желдетеді, өйткені каналда жөндеу жұмыстары кезінде ауа температурасы 

40°C төмен және каналда телефон байланысы, кернеуі 30 В дейінгі электрлік 

жарықтандыру кезінде 50°C төмен болуы керек. Ылғалды жинау үшін 

трассаның төменгі нүктелерінде су жиылып ағып кетуіне арналған ойықшалар 

(тесіктер) орналастырады немесе суды әкетуге арналған автоматты немесе 

қашықтықтан басқарылатын сорғылар орналастырады.  
 

 
 

1 және 2 – тура және кері құбырлар; 3 – суық су құбыры; 4 – телефон кабельдері;  

5 – күштік кабельдер; 6 – темірбетонды көлемдік элемент. 

3.1 сурет – Көлемдік элементтерден тұратын қалалық коллектор
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Каналда өту ені 700 мм және биіктігі 2 м (биіктікті балкаға дейін, яғни 

1,8 м қабылдауға рұқсат етіледі) аз болмауы керек. Трассада әрбір 200–250 м 

сайын люктер қояды. Өткелсіз каналдар әдетте диаметрі 500 – 700 мм дейінгі 

құбырлар үшін салынады. Оларды төртбұрышты, цилиндрлі пішінді 

темірбетонды, асбестцементті және металл құбырлардан және т.б. 

плиталардан жасайды. Бұнда жылу құбырларының беті мен канал 

қабырғаларының арасына ауалы орын қалдырады, ол ауалы орындар арқылы 

жылуоқшаулағыш кептіріледі және каналдан ылғал әкетіледі. 3.2 суретте 

төртбұрышты темір бетеннон жасалған өткелсіз канал қимасы келтірілген.  
 

 

1 және 2 – сәйкесінше төменгі және жоғарғы бетон блоктар; 3 – цементтен жасалған 

байланыстырушы элемент; 4 – тіректік плита; 5 – құм төсеме. 

3.2 сурет – Өткелсіз каналдың қимасы 

 

Каналсыз төсемелерді әдетте құбырлардың кішігірім диаметрлері (200 

– 300 мм дейін) үшін орнатады. Каналсыз әдіспен төселген құбырларды 

жылуоқшаулағыш түріне байланысты монолитті қабықта (оболочках), құйып 

(құйып-құрастырылған) жасалған және себіліп төселген (3.3 сурет) және 

массалық жүктемені қабылдау сипатына байланысты жүктелген және 

жүктелмеген деп бөледі. 
 

 

а – құрастырылған және монолитті қабықта; б – құйып (құйып-құрастырылған) жасалған; 

в – себіліп төселген. 

3.3 сурет – Каналсыз орналасқан жылу құбырларының түрлері 

 

Монолитті қабықтағы құрылымды әдетте зауытта жасап шығарады. 

Трассада тек қана жеке элементтердің қосылған жерлері пісіріліп жалғанады 

да, оқшауланады. Құйылып жасалған құрылымдар зауытта да не болмаса 

трассаның бойында да құбырды (және біріктіріліліп қосылған жерлерді де, 

тығыздағаннан кейін) сұйық жылуоқшаулағыш материалдармен (құйғаннан 

кейін олар қатып қалады) құйып отырып жасалуы мүмкін. Себіліп төселген 

оқшаулағышты сусымалы жылуоқшаулағыш материалдардан арықтарда 

жөнделген және тығыздалып тапталған құбырларда орындайды. 
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Жүктелген құрылымға жылуоқшаулағыш жабыны жеткілікті 

механикалық беріктікке ие және құбырларды сыртқы жүктемеден (топырақ 

салмағы, жоғарғы бетінде өтіп жатқан транспорт салмағы және т.б.) 

босататын құрылымдар жатады. Оларға құйып (құйып-құрастырылған) 

жасалған және монолитті қабықтар жатады. 

Жүктелмеген құрылымдарда сыртқы жүктемелер жылуоқшаулағыш 

арқылы тікелей құбырға әсер етеді. Оларға себіліп оқшауланған құбырлар 

жатады. 

Каналсыз төсеме кезінде ең бастысы құбырларды топырақтық және 

беттік сулардан және қаңғыма токтардан қорғауды қамтамасыз ету керек. 

Осыған байланысты құбырлардың бетінде коррозияға қарсы жабын, 

ылғалдан қорғағыш жабын, электрохимиялық қорғағыш, сонымен қатар құм 

және қиыршық тасты сала отырып ілеспе дренаж салады (3.4 сурет). Құмды 

әдетте құбырды құрғақ топыраққа орналастырғанда себеді (3.4, а сурет). Ал 

егер топырақтық су деңгейі өте аз болса, құмның орынына қиыршық тас 

себеді (3.4, б сурет). Ал егер, топырақтық су деңгейі өте жоғары болса, 

құмды да, қиыршық тастыда бір дренажды құбыр (кейде екі жағынан екі 

дренажды құбыр қояды) орната отырып себеді (3.4, в сурет). 
 

 

 

 

а – құм төселген; б – құм төселген және дренажды құбыры бар; в – қиыршық тасты және 

құмды, әрі дренажды құбыры бар; 1 – жергілікті топырақ; 2 – құм; 3 – қиыршық тас;  

4 – дренажды құбыр; 5 – дренажды қиыршық тасты төсеме. 

3.4 сурет – Монолитті қабықтағы каналсыз салынған жылу құбыры 

құрылымының қимасы 
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3.5 суретінде жол астынан қалқанды өту тәсілі көрсетілген. Шахта (1) 

және тоннель (2) арқылы жол астымен гидравликалық (4) домкратпен қалқан 

(7) итеріліп өткізіліп отырады, ал қалқан өткен соң темірбетоннан немесе 

болаттан жасалған құбырлар орнатылады. Осы тоннель арқылы орнатылған 

құбырлар ішіне жылулық желілерінің құбырлары өткізіледі. Ал құбырлы 

тәсіл бойынша жол төсеуінің денесін болаттан жасалған гильза-құбырмен 

тесіп өтуге де болады, 3.6 сурет. Гильза-құбыр (3.7 cурет) сурет жол 

төсемінен өткен соң ішін жерден тазалайды, ал жылулық желі құбырлары сол 

гильза-құбыр ішіне орналасады. Жол төсемінің іргесінен шыққан жылу желі 

құбырлары темірбетонды плитамен жабылады. Электрленген темір жол 

астымен өтетін жылу желі құбырлары электрлік оқшаулау арқылы 

тотықтанудан қорғанысы болуы қажет. 
  

 
  

1 – өндірістік шахта; 2 – дайын тоннель; 3 – жер алынған орын;  

4 – гидравликалық домкрат; 5 – жүк көтергіш кран; 6 – жер таситын вагонетка; 7 – қалқан. 

3.5 cурет – Жол астынан қалқанды өту тәсілі 

 

 
  

3.6 cурет – Жол астымен қалқанды өтудің көлденең кесіндісі 

  

 

1 – темірбетон плитасы; 2 – асфальт; 3 – бетон дайындығы; 4 – жылу желі құбыры;  

5 – құбыр оқшаулағышы; 6 – гильза-құбыр; 7 – арық түбі. 

3.7 cурет – Жол төсінен гильза-құбыр арқылы өту көрінісі 
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4 дәріс. Жерүсті әдісі бойынша құбырлардың орналасуы 
 

Дәрістің мақсаты: жылу көзінен тұтынушыларға дейінгі ара 

қашықтықты жалғастыратын жылу желісін жерүсті әдісімен орналастырғанда 

қолданылатын сұлбарды игеру. 

 

4.1  Жерүсті әдісі 

 

Жерүсті жылу құбырларын жеке тіректер (аласа және биік) мен 

мачталарға (діңгектерге), ферма түрінде тұтас жасалған эстакадаларға немесе 

балкаларға, мачталардың жоғарғы жағына бекітілген тартқыштарға 

отырғызады. Ал өндірістік кәсіпорындарда қарапайым төсеме, яғни 

кронштейндерге ғимараттың құрылымы мен шатырына байланысты 

орналастырады. 4.1 суретте жерүсті әдісімен құбырларды орналастырудың 

кейбір негізгі түрлері келтірілген.  
 

 

 
 

а – жеке тұрған тіректерде (мачталарда); б – эстакадаларда; в – ілінген құрылымдарда;  

1 – металл ұшы; 2 – ілінбелі тіректер; 3 – тартқыштар. 

4.1 сурет – Құбырларды жерүстіне төсеудің негізгі түрлері 

 

Тіректер мен мачталарды  металдан немесе темірбетоннан жасайды. 

Эстакадалар мен анкерлік тіректерді (қозғалмайтын тіректер) әдетте 
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металдан жасайды. Бұнда құрылыс конструкциялары бір, екі, және көп 

қабатты болып жасалуы мүмкін. Жеке тұрған тіректер мен мачталарға 

құбырларды орналастыру қарапайым, әрі құбырлардың саны аз болғанда (екі-

төрт) қолданылады. 

Құбырларды аласа тірекке орналастырғанда құбырдың астындағы 

тіректен жер бетіне дейінгі ара қашықтық құбырлар шоғырының ені  1,5 м 

дейін болғанда – 0,35 м кем болмауы керек, ал құбырлар шоғырының ені 1,5 

м көп болғанда – 0,5 м аз болмауы керек. 

Жылу құбырларын эстакадаларға орналастыру өте қымбат, әрі металл 

көп шығындалады. Осыған байланысты оны тек құбырлар саны көп (бес-

алты, әрі оданда көп) болғанда қолданған дұрыс. Бұнда диаметрі үлкен 

құбырлар тікелей эстакаданың тіректеріне сүйенеді, ал диаметрі кіші 

құбырлар ілінбелі тіректерге сүйенеді. Құбырлармен түрлі коммуникациялар 

және инженерлік желілер (су құбыры, канализация, газ құбыры, электр 

кабелдері және т.б.), темір жол, автомобиль жолы, трамвай жолы, өзен, 

жыралар, ғимараттардың құрылыс құрылымдары қиылысқанда арнайы 

құрылымдарды қолданады, ол барлық инженерлік коммуникациялар мен 

құрылымдардың сенімді және қауіпсіз жұмысын және жылулық желіні 

салуға кететін шығындардың минималды болуын қамтамасыз етеді. 

Сондықтан вертикаль және горизонталы ось бойынша ара қашықтықты 

берілген нормада сақтау керек. Өзендер мен ашық су қоймаларымен трасса 

қиылысқанда құбырларды төсемелерімен арнайы тоннельдер мен дюкерлерге 

орналастырады (4.2 сурет). Жылулық желілердің өзендерден өту тәсілінің ең 

оңайы құбырларды дайын көпірлер арқылы өткізу. Егер көпірлер болмаған 

кезде, көпір салу қымбатқа түседі, сондықтан құбырларды дюкер арқылы су 

астымен өткізуге болады. Дюкер дегеніміз өзен астымен өтетін жабық арық, 

ішінде құбырлар орналасады және құбырларды тексеретін жұмысшылар 

өтуге болатын жағдай жасалады. Жұмысшылар өтетін жердің биіктігі 2 метр 

және ені 1 метр болады. Дюкердің механикалық беріктігі жоғары деңгейде 

жасалады. Дюкер сырт жағынан тоттанбау үшін оқшаулағышпен жабылады 

және қалқып кетпеу үшін шойыннан жасалған салмақпен басылады. 
 

 
 

1 – жағалаудағы камера; 2 – болат құбыр; 3 – бетонды қозғалмайтын тірек;   

4 – жылуқұбырлары; 5 – темірбетонды жүк. 

4.2 сурет – Суастында  дюкерде құбырларды төсеу 
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 Дюкердің кесіндісінің көрінісі 4.3 суретте көрсетілген. 
   

                                     
1 – дюкердің шойыннан жасалған басылу салмағы; 2 – темірбетоннан жасалған беріктік 

сырты. 

4.3 cурет – Дюкердің көлденең кесіндісінің көрінісі 

  

Жылу желілер құбырлары автомобильдер және темір жолдардың 

жұмысына кедергі жасамау үшін олардың астымен өткізіледі. Жол астынан 

өткен кезде қалқанды немесе құбырлы гидравликалық домкратпен өту 

тәсілдері қолданылады, сондықтан жол жұмысына кедергі болмайды.  

 

 

5 дәріс. Жылу құбырларының элементтері 

 

Дәрістің мақсаты: жылу құбырлары үшін қолданылатын құбырлардың 

материалдары, арматуралары және жылуоқшаулағыштар  жөнінде түсініктер 

қалыптастыру.  

 

5.1 Құбырлар мен арматуралар 

 

Жылу желісін салу үшін болат құбырлар қолданылады, олар электрлік 

немесе газдық пісіріп жабыстырғыштар арқылы жалғанады. Болат құбырлар 

ішкі және сыртқы бетінен де коррозияға тез ұшырайды, сондықтан жергілікті 

ыстық сумен қамдау жүйесі үшін болат цинктелген қолданыс тапқан. Болат 

құбырлардан қазіргі уақытта электрлік пісірілген және ирек тігісті және 

тігіссіз ыстықдеформацияланған және суықдеформацияланған, маркалары 

Ст. 3, 4, 5, 10, 20 және аз легірленген құбырлар қолданыс тапқан. Электрлік 

пісірілген құбырлар шартты диаметрі 1400 мм, ал тігіссіз — 400 мм 

диаметрлі құбырларда қолданылады. 

Жылу желісінде қолданылатын құбырларға қойылатын талаптар: 

- механикалық беріктігі мен тығыздығы; 

- иілгіштігі мен термиялық кедергіге төзімділігі; 

- механикалық қасиеттерінің тұрақтылығы; 

- ішкі және сыртқы коррозияға төзімділігі; 

- ішкі бетінің кедір-бұдырлығының аз болуы; 

- ішкі бетінде эрозияның болмауы; 

- температуралық деформация коэффициентінің аз болуы; 
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- құбыр қабырғасының жылуоқшаулағыш қасиетінің жоғары болуы; 

- жеке элемнеттерін жалғағанда қарапайым, сенімді және тығыз 

болуы; 

- сақтау, тасымалдау және құрастырудың қарапайым болуы. 

Арматура деп реттегіш және жапқыш құрылғыларды айтады. 

Арматуралардың түрлері: ысырма, шибер, кран, клапан, ласұстағыш. Жылу 

желісінде қолданылатын арматуралар белгіленуі бойынша жапқыш, 

реттелетін, қорғағыш, дросселденетін, конденсат әкеткіш және бақылаушы-

өлшегіш болып бөлінеді. Барлық арматуралардың стандартты қосылғыш 

және құрылымдық өлшемдері болады. Олар арматураларды құбырларда 

бұранда және фланецтердің көмегі арқылы орналастыруға арналған. 

Жалпылама белгілену бойынша негізгі арматураға жапқыш 

арматуралар жатады, өйткені олар жылу желісі трассасында жиі 

қолданылады. Арматуралардың басқа түрлері көбіне жылулық пунктерде, 

сорғылық және  дросселдеуші кішігірім стансаларда және т.б. қолданылады. 

Жапқыш арматуралардың негізгі түрлері ысырмалар мен вентилдер 

(шұралар). Ысырмаларды көбіне су желісінде, вентилдерді — бу желісінде 

қолданады. Оларды болаттан және шойыннан жасайды, жалғастырушы 

ернеулерін фланецті (ернемекті) және муфталы (жалғастырғыш) етіп 

жасайды. 

Жапқыш арматураларды жылу көзінен шыққан жылу желісінің барлық 

құбырларына, dу100 мм тармақтардағы түйіндерде, жеке ғимаратқа кіретін 

dу50 мм тармақ түйіндерінде және т.б. орналастырады. Сонымен қатар, 

суды түсіруге арналған штуцерлерде, ауа шығару және дренаждар үшін 

қолданады. Бұдан басқа, сулық желілерде секциялық ысырмалар қойылады. 

Секциялық ысырмалар қойылған жерлерге тура және кері құбырлар 

арасында,  диаметрі негізгі құбырдың 0,3 диаметрін құрайтын мойнақтар 

(перемычки) орналастырады, бұл  авария кезінде жылутасығышты айналымға 

түсіру үшін керек. Мойнақта екі ысырманы бірінен кейін бірін 

орналастырады, ал олардың ортасына бақылаушы вентиль қояды, ол 

ысырмалардың тығыз жабылғандығын бақылау үшін керек. 

Құбырлар мен арматураларды қоршаған орта мен жылутасығыштың 

есептік параметрлеріне, шартты қысымына байланысты таңдайды. 

Арматуралардың кейбір түрлері 5.1 суретте келтірілген.  
 

                           
 

а – шпинделі тік орнатылған ысырма; б – шибер; в – шпинделі көлбеу орнатылған 

ысырма; г – кран. 

5.1 сурет – Арматуралардың кейбір түрлері 
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5.2 Жылуоқшаулағыш материалдар мен құрылымдар 

 

Жылуөткізгіштік коэффициенті 0,23 Вт/(м×К) төмен болатын   

материалдар көбіне жылулық оқшаулағыш ретінде қолданылады және 

жылуоқшаулағыш материалдар деп аталады. 

Жылуоқшаулағыштарды құбырларға,  арматураларға, фланецті 

қосылған жерлерге, компенсаторлар мен тіректерге келесідей мақсаттармен 

орнатады: 

- жылуды тасымалдағанда оның шығынын азайту, нәтижесінде жылу 

көзіндегі қондырылған қуат пен отын шығыны азаяды; 

- тұтынушыға берілетін жылутасығыш температурасының құлауын 

азайту, нәтижесінде жылутасығыштың қажетті шығыны азаяды және 

жылумен қамдау сапасы артады; 

- жөндеу тексеру жұмыстары жасалатын жерлерде (камераларда, 

каналдарда) жылуқұбырының бетінің және ауаның температурасы 

төмендету, нәтижесінде құбырларды жөндеу жеңілдейді және күйіп қалу 

қауіпі азаяды. 

Бұдан басқа жылуоқшаулағыштар кей кезде болат құбырлардың бетін 

коррозиядан қорғаушы қызметін атқарады. 

Жылуоқшаулағыштар ретінде жылуөткізгіштігі төмен, коррозияға 

белсенділік коэффициенті төмен, суды аз өткізетін,  электр кедергісі жоғары, 

механикалық кедергісі жоғары болатын материалдарды қолданады. Жануға 

және шіруге тез ұшырайтын, сонымен қатар қышқыл, күшті сілті, улы газдар 

мен күкірт бөлетін   материалдарды қолдануға болмайды. 

Жылу оқшаулағыш материалдардың сапасынан жылу шығындарының 

мөлшері және жылу желінің жұмыс атқару мерзімі де байланысты. Сапасы 

жоғары оқшаулағыштар жылу шығындарын төмендетеді және құбырларды 

сыртқы тотықтанудан қорғайды.  

Жылу оқшаулағыштарға негізінде келесі талаптар қойылады: 

- жылу өткізгіш коэффициентінің төмен болуы; 

- су сіңіргіштілігі төмен болуы және капилярлы ылғал көтерілу биіктігі 

жоғары болмауы; 

- тотықтану белсенділігі төмен болуы; 

- электрлік кедергісінің жоғары болуы; 

- ортаның негіздік тектесулігі 8,5 төмен болмауы (рН ≥ 8,5); 

- механикалық беріктігі жеткілікті болуы. 

Жылу электр стансалардағы құбырлардың оқшаулағыштарына 

қарағанда, жер астымен өткізілетін құбырлардың жылу оқшаулағыштарына 

қойылатын талаптар бөлек болады. Егер, жылу электр стансалардағы бу 

құбырларының оқшаулағыштарының жылу өткізгіш коэффициенті төмен 

және жоғары температураға төзімді болуы тиіс деп талап қойылса, су 

сіңіргіштілігі мен капилярлы ылғал көтерілу биіктігі жөнінде талаптар 

қойылмайды. Ал жер астымен өткізілетін жылу желілер құбырларының 

оқшаулағыштарының материалдарына қойылатын негізгі талаптардың 
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біріншісі бұл су сіңіргіштілігі төмен болуы және капилярлы ылғал көтерілу 

биіктігі жоғары болмауы. 

Қазіргі кезде жылу желілерінің оқшаулағыштарының өте көп түрлері 

бар, сондықтан олардың түрін таңдаған кезде техника-экономикалық есептеу 

өткізеді. Құбырлардың оқшаулағыштарының жылу шығыны төмен, жұмыс 

атқару мерзімі жоғары және қаржы жағынан тиімді болуына талап қойылады. 

Жер астымен арықта және арықсыз өткізілетін жылу желілер 

құбырларының оқшаулағыштарын соңғы кезде жылу шығыны төмен 

пенополиуретаннан жасайтын болды. Құбырлар пенополиуретаннан 

жасалған оқшаулағышымен бірге заводтан келеді, сондықтан да өте тиімді. 

Негізінде қолданылатын оқшаулағыштарына қарағанда пенополиуретаннан 

жасалған оқшаулағыштардың жылу шығындары 2,5 есе төмен болады, 

жұмыс атқаратын мерзімі жоғарылайды, ал пайдалану мен күтуге 

жұмсалатын қаржылар 9 есе төмендейді.  

Сонымен қатар, құбырларды оқшаулағышсыз жер астына 

перлитопластбетоннан жасалған арықтарда өткізу мәселе қарастырылып 

жатыр. Перлитобетоннан жасалған арықтардың жылу шығындарын 

төмендететін қасиеті бар, сондықтан арық ішіне құбырларды 

оқшаулағышсыз салуға да болады. Бұл тәсіл өте тиімді болады, 

оқшаулағыштың қажеті жоқ, ал құбырлар тек сыртынан тотықтықтанудан 

қорғау үшін бояуланады. 

Жылу желілерінде жылу оқшаулағыш ретінде бейорганикалық 

материалдардан (минералды және шыны мақта) жасалған, сонымен қатар 

әкті-кремнеземді, совелитті, вулканитті заттар қолданылады, әрі асбестен, 

бетоннан, асфальттан, битумнан, цементтен, құмнан немесе басқада 

компоненттерден жасалған заттар каналсыз төсемелер үшін: битумоперлит, 

асфальтоизол, армопенобетон, асфальтокерамзитобетон және т.б. үшін 

пайдаланылады. 

Қолданатын бұйымдардың түріне байланысты жылуоқшаулағыштарды 

орамдар (маталар, жолақтар, шнур, жгут), данамен (плиталар, блоктер, 

кірпіштер, цилиндрлер, жартыцилиндрлер, сегменттер, қыршықтар), 

құйылмалы (монолитті және құйылған), мастиктер және толтырмалар деп 

бөледі. 

Орамдалған және даналы бұйымдарды жылу желісінің барлық 

элементтері үшін қоладанады. Оларды бандаждар, сымдар, винттер және т.б. 

цинктелген, кадмийленген немесе коррозияға төзімді материалдардан 

жасалған заттармен және жабынды қабатпен орап бекітеді. 

Құйылмалы және толтырылатын оқшаулағышты әдетте жылулық 

желінің  қызмет етуді қажет етпейтін элементтері үшін қолданады. Мастикті 

оқшаулағыштарды жапқыш дренажды арматуралар мен сальникті  

компенсаторлар үшін қолданады, мысалы сальникті компенсаторлар мен 

арматуралардың тығындалатын сальниктерінде шешіліп алынатын 

құрылымдар үшін жиі қолданады. 

Болат құбырларды жерастына немесе жерүстіне каналда 
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орналастырғанда, сонымен қатар монолитті қабықта каналсыз төсемеде 

орналастырғанда жылуоқшаулағыш құрылымдарды үш қабат етіп жасайды: 

коррозияға қарсы қабат, жылуоқшаулағыш және жабындық қабат. 

Коррозияға қарсы қабат болат құбырдың сыртқы бетіне төселеді және 

жағылатын немесе оралатын материалдардан (изоль немесе бризольдан 

изолды мастикте, эпоксидті немесе органосиликатты эмальдар мен 

краскалардан, стекло-эмаль және т.б.) бірнеше қабатталып жағылады немесе 

оралады. Оның үстіне негізгі жылуоқшаулағыш қабат (оралатын, данамен 

немесе  монолитті бұйымдардан жасалған) орналастырылады. Содан кейін 

жабындық қабат қойылады, ол жылуоқшаулағыш қабатты механикалық 

әсерлерден, ауадан және ылғалдан қорғайды. Жабындық қабат жерасты 

төсемеде екі-үш қабатты изолдан немесе бризолдан изольді мастикте 

жасалады, металл торға оралып асбестті – цементті сылақпен сыланады, 

түрлі сіңіргіш қабілетке ие лакті шынылы матамен оралады, фольга изольмен 

қапталады, ал жерүсті төсемеде —цинктелген болат беттерден, 

алюминийден, алюминий қорытпасынан, шыныцементтен, 

шынырубероидтан, шыныпластиктен және т.б. жабындалады. 

Монолитті жылулық оқшауланған құбырларды каналсыз 

орналастырғанда, монолитті жылуоқшаулағыштың қызметі – жылуды 

оқшаулау және көтергіш құрылым, сондықтан  оның механиалық берітігі 

жоғары болуы керек. Бұнда ең әлсіз орынға оқшаулағыштардың қосылған 

жері. 

Монолитті каналсыз төсемеден басқа, оқшаулағыштардың құйылған 

және салынған (себіліп салынған) түрлері де жиі қолданылады. Олар әдетте 

құрылыс кезінде жөнделген және тығыздалған құбырларда ұнтақ тәрізді 

себіледі немесе құбыр орналасқан орынға  траншеяға сұйық құйма ретінде 

құйылады. Осылай құйылған немесе себілген құбырларда оқшаулағыш 

бірқалыпты болуы үшін құбырларды арнайы төсемеге (бетон діңгектер, 

асбестцементті құбыр бөлшектері және т.б.) орналастырады. 

Монолитті қабықтағы каналсыз құбырлардың негізгі түріне 

битумперлитті оқшаулағыштағы құбырлар жатады (5.2 сурет). 
 

 
 

1 - құбыр, 2 - коррозияға қарсы жабындағы битумперлит, 3 - екі қабатталып салынған 

бризоль. 

5.2 сурет – Монолитті битумперлитті оқшаулағыш 

 

5.3 Жылу желі құбырларын орналастыру тәсілдері  
  

Жылулық желілер құбырларына келесі талаптар қойылады: 

- белгілі қысым мен температурасында жеткілікті механикалық 
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беріктігі мен тығыздығы; 

- ауыспалы жылулық жұмыс тәртібі кезінде термиялық кедергіге 

беріктігі; 

- механикалық көрсеткіштері тұрақты болуы; 

- сыртқы және ішкі тотығуға төзімді болуы; 

- ішкі жағында эрозия болмауы; 

- температуралық кеңею коэффициентінің төмен болуы; 

- құбырлардың қосылуының қарапайым болуы. 

Жылулық желілерінде болаттан жасалған құбырлар қолданылады. 

Құбырлардың ішкі қысымы мен температурасына байланысты, жасалатын 

болат түрі, диаметрі мен қабырғасының қалыңдығы Мемлекет аралық 

стандартта көрсетілген. Сонымен, құбырмен өтетін жұмыс дененің белгілі 

шығысы, қысымы мен температура арқылы құбырдың диаметрі мен 

жасалатын болат түрі стандарт бойынша таңдалынады. Құбырлар бір-бірімен 

электр пісірумен қосылады. 

Құбырлар тіреуіштердің үстіне орналасады. Жылулық желілердің 

тіреуіштерінің екі түрі болады – еркін қозғалысты және қозғалыссыз. 

Еркін қозғалысты тіреуіштер құбырлардың температуралық ұзаруына 

кедергі жасамайды. Еркін қозғалысты тіреуіштер жұмыс атқару қағидасына 

қарай тайғанақты, шығырлы, аспалы болады. Қозғалыссыз тіреуіштер 

құбырлардың қозғалмай тұрақты орналасуына себеп болады және 

температуралық ұзару кезіндегі кернеу қүшін қабылдайды. 5.3 суретте еркін 

қозғалысты тайғанақты тіреуіштің құрылысы көрсетілген. Тайғанақты 

тіреуіш темірбетонды тіректің үстіне орналасады.  
 

 
1 – құбыр; 2 – оқшаулағыш; 3 – тайғанақты тірек; 4 – темірбетонды тірек. 

5.3 сурет – Еркін қозғалысты тайғанақты тіреуіштің көрінісі 

  

Құбыр қызып ұзарған кезде тайғанақты тірек арқылы қозғалады. Ал 

еркін қозғалысты шығырлы тіреуіштің құрылысы 5.4 суретте көрсетілген. 

Құбыр қызып ұзарған кезде шығыр тірек үстінде сырғанап қозғалады. Егер 

тайғанақты және шығырлы тіреуіштер орналастырып қоюуға болмайтын 

жағдай туса, аспалы треуіштер қолданылады, 5.5 сурет, 5.6 суретте 

қозғалмайтын тіреуіштің құрылысы көрсетілген.  
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1 – құбыр; 2 – оқшаулағыш; 3 – тайғанақты тірек; 4 – шығырлы тірек. 

5.4 сурет – Еркін қозғалысты шығырлы тіреуіштің көрінісі 
  

 
а-қамытпен төбеге ілінген; б-арқалыққа байланып ілінген; в-серіппелі. 

5.5 сурет – Аспалы тіреуіштер 

  

 
  

5.6 сурет - Қозғалмайтын тіреуіштің құрылысы 

  

Екі қозғалмайтын тіреуіштер арасында еркін қозғалысты тіреуіштер 

орналасады, ал құбырдың қызып ұзаруын өтеу үшін өтеуіштер қажет болады. 

Жылу желілерде қолданылатын болаттан жасалған құбырлардың 

температуралық ұзаруын келесі формула арқылы табуға болады 

∆ = 0,0012·t·ℓ 

 мұнда t – құбыр температурасы, град; ℓ - құбыр ұзындығы, м; ∆ - 

құбыр ұзаруы, см.  
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6 дәріс. Компенсаторлар 

 

Дәрістің мақсаты: жылу желісіндегі құбырлардың температуралық 

ұзаруын теңгерудің түрлі әдістерін қолдану облысында білімдерін тереңдету. 

 

Болат құбырлардың температуралық деформацияға компенсациясының 

жылуда тасымалдау техникасында алатын орыны зор. Егер құбырда 

температуралық деформацияға компенсация болмаса, онда құбыр 

қабырғалары қатты қызған кезде үлкен қиратқыш кернеу пайда болуы 

мүмкін. Жылу құбырларының бойында температура сызықты түрде 

жоғарылаған кезде мехникалық кернеу пайда болады, оның шамасы Гук 

заңымен анықталады 

                                            σ= E∙i, Па,                                                 (6.1) 

мұндағы Е-қатаңдық модулі, Па; і- салыстырмалы деформация. 

Ұзындығы  l құбырды қыздырғанда, оның ұзындығы мына шамаға 

өзгереді 

                                        tll   , м,                                                   (6.2) 

мұндағы    - сызықты ұзару коэффициенті, өлшем бірлігі - 1/м. 

Құбырдың ұзындығы өскенмен, оның қабырғалары сығыла түседі, 

сондықтан олардың салыстырмалы сығылуы келесі формуламен анықталады 

                                            t
l

l
i 


  .                                               (6.3) 

Құбырдың тік бөлігі қызғанда пайда болатын сығылу кернеуінің 

шамасы құбырдың диаметріне, ұзындығына және қабырғасының 

қалыңдығына тәуелсіз болады да, тек қана температуралар айырмасы мен 

құбыр материалының тегіне тәуелді 

                                               tE , Па.                                             (6.4) 

Осы кезде пайда болатын сығылу күшін келесі формула арқылы 

анықтауға болады 

                                         EiffP  , Н,                                             (6.5) 

мұндағы f  - құбыр қабырғасының көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

Құбырдың қызуы салдарынан болатын кернеуді азайту мақсатымен 

және оның өздігінен орын ауыстыруын (егер құбырдың ішіндегі 

жылутасығыш температурасы 50
0
С астам болса)  жол бермеу үшін 

температуралық ұзаруды теңгерудің әртүрлі әдістерін қарастырады. Жұмыс 

істеу ережесіне байланысты қолданылып жүрген компенсаторлар екі түрге 

бөлінеді: осьтік және радиалды болып. 

Осьтік компенсаторлар құбырдың тік бөлігінде пайда болатын 

температуралық ұзаруларды теңгеру үшін қолданылады. 

Радиалды теңгеруді құбырдың кез келген конфигурациясы үшін 

қолдануға болады. Олар құбырдың ұзаруын, оның қисық бөліктерінің 
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майысуы және бұралуы түрінде қабылдайды. 

Осьтік компенсаторлардың екі түрі болады: сальникті (6.1, 6.2 - 

суреттер) және серпімді (6.3 сурет). 

1 стакан мен 2 корпустың арасында 3 сальникті тығыздамалар 

орналасады. Тығыздықты қамтамасыз ететін сальникті толтырмалар 4 

тіректік сақина мен 5 грундбукстың арасында қысылып тұрады.  Әдетте 

толтырманы графитпен қаныққан қимасы квадрат асбестті сақиналардан 

жасайды. Компенсатор құбырға пісіріліп жапсырылады, сондықтан фланецті 

жалғастырғыштардың саны аз болады. 

Сальникті компенсаторлардың кемшілігі - пайдалану барысында 

жүйелі түрде жөндеп тазалауды қажет етеді. Сальникті компенсаторлардың 

толтырмалары тез тозып, беріктігін жоғалтады. Сондықтан оларды жиі 

ауыстырады. Бұндай кемшілік серпімді компенсаторларда болмайды.  

Сильфонды секциялар легірленген болаттардан жасалады. 

 
1-стақан; 2-корпус; 3-толтырма; 4-тірегіш сақина; 5-грундбукс. 

6.1 сурет – Бір жақты сальникті компенсатор 

 

 
6.2 сурет – Екі жақты сальникті компенсатор 

 

 
6.3 сурет – Үштолқынды сильфонды компенсатор 
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Радиалды компенсация кезінде құбырдың термиялық деформациясы 

трассадағы құбырдың өзінің жеке бөлігінің арнайы иілгіш бұрылыстарымен 

немесе табиғи бұрылыстарымен қабылданады.  Соңғысын табиғи 

компенсация деп атайды. 

Радиалды компенсаторлардың түрлері: П-, Г-, S-,  -тәріздес және 

симметриялық емес (6.4 сурет). 

         
 

а) П-тәрізді компенсатор;                           б) S- тәрізді компенсатор; 

                    
в) -тәрізді компенсатор;                          г) бұрыштық компенсация. 

6.4 сурет – Радиалды компенсаторлардың түрлері 

 

Температуралық ұзару теңгерілмеген кездегі сығылу кернеуі шамасын 

келесі формуламен анықтайды (сығылу кернеуінің ең үлкен мүмкін шамасы) 

                                          )( ttE
l

E
ор 


  ,                                      (6.6) 

мұндағы   
2

21 tt
tор


  - құбыр бетінің, оның ұзындығы бойынша алынған 

орташа температурасы, 0t  - қоршаған ортаның температурасы. 

Сальникті компенсаторы бар құбырдағы осьтік күшті мына 

формуламен анықтайды 

                                                    
2

4

ішкіfd

S
P  , Па                                        (6.7) 

мұндағы  S – тіректердегі үйкеліс күшін білдіреді, оны жеке келесі 

формуламен анықтайды 

                                             S=fd
2

сыртқыPжұмbαμ, H                                 (6.8) 

мұндағы Ржұм – ортаның жұмыс қысымы (магистралдық құбырлар үшін 

оның мәні (0,9-1,6) МПа аралығында, b=0,6 – майлықты толтырманың 

биіктігінің құбырдың сыртқы диаметріне dсыртқы қатынасы ; 

α =1,5 – майлықты толтырманың меншікті қысымының жұмыс 

қысымына қатынасы; 
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μ=0,15-0,4 – толтырманың стакандағы үйкеліс коэффициенті (біздің 

жағдайда 0,15-ке тең деп алынады). 

П және Г – тәріздес компенсаторлары бар құбырлар үшін осьтік күш 

келесі формуламен анықталады: 

                                              P=
A

IЕ 
, H,                                              (6.9) 

мұндағы 21   - құбыр бөліктерінің ұзаруы, м. 

I -  құбырдың экваториялдық инерция моменті, келесі формуламен 

анықталады: 

                           I=0.05(d
4

сыртқы-d
4

ішкі), м
4
, 

                               
          (6.10) 

Дәнекерленген  тізелері бар құбырлар үшін (R=0)  А комплексі 

келесідей анықталады: 

                                          A= у
К

1

0

1 2
df=

2

)32( 2

1 lll 
.                                 (6.11) 

П – тәріздес компенсатор үшін, оның  С-В  бөлігінде кернеуді келесідей 

анықтайды: 

                                                    ,
2A

mУEd мaxсырткы
  

Па,
                                                    

(6.12) 

мұндағы lY max - күштің әсер ету бағытынан компенсатордың арқасына 

дейінгі ара қашықтық , м. 

Дәнекерленген шығатын бөліктері үшін m коэффициентін 1-ге тең деп 

қабылдайды.  Дәнекерленген қатты тізелерді, егер дөңгелену радиусы  R=0 

деп алса, оларды иілген тізелермен алмастырғанда дөңгелену радиусы  

R=4dдәнекер болады да, температуралық ұзарудың салдарынан пайда болған 

кернеу  1,15 есеге жуық кемиді. 

Г тәріздес компенсатор үшін ең қатты сығылатын кернеу келесідей 

анықталады: 

                                                      с
,

2l

Edсырткы
  Па,                                      (6.13) 

мұндағы  1  - компенсатордың кіші иығының бүйірлік ығысуы 

(үлкен иығының ұзаруы ), м. 

Қатты дәнекерленген  тізелер үшін (R=0)   C  коэффициентін келесі 

формуламен анықтайды: 

                                        )
1

1(5,1
n

С  ,                                               (6.14) 

мұнда  n=
1l

l
- құбыр иықтары ұзындықтарының өзара қатынасы. 

 

7 дәріс. Жылу желісінің гидравликалық есебі 

 

Дәрістің мақсаты: жылу желісі үшін құбырлардың гидравликалық 

есептелуін меңгеру. 
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Гидравликалық есептеу – жылу желісін жобалану және пайдалануда 

негізгі бөлімдердің бірі. 
Гидравликалық есептеу нәтижелері арқылы келесідей материалдарды 

анықтай аламыз: 

- жылулық желіні салу кезіндегі негізгі жұмыс көлемін және металл 

шығындары мен капитал салымын; 

- қоректендіргіш және айналымдық сорғылардың қондырылған 

қуатын, сорғылар саны мен оларды орналастыру орынын, жылулық 

пунктердің қондырғыларын және дросселдік қондырғыларды  таңдауды; 

- абоненттік жүйенің, жылу желісінің және жылу көзінің жұмыс 

шарттарын анықтауды және жылутұтынушы қондырғыларын жылу желісіне 

қосу сұлбасын таңдауды; 

- ҚЖП, ЖЖП және абоненттік енгізулер үшін жылулық желіге 

орналастыратын автоматты реттегіштерді таңдауды; 

- Жылумен қамдау жүйесін пайдалану режимін жасауды және 

жылумен қамдау жүйесінің гидравликалық режимін өңдеуді. 

Гидравликалық есептеу жүргізу үшін жылулық желінің сұлбасы мен 

кескіні, жылу көздері мен тұтынушылардың орналасу орыны мен есептік 

жүктемелері берілу керек. 

Гидравликалық есептің негізгі міндеті құбырлардың диаметрлерін, 

жылу желісінің бөліктеріндегі қысым құламасын анықтау. Гидравликалық 

есептеу жылу желіні пайдаланған кезде де маңызды болады. 

Жылу желісін жобалаған  кездегі гидравликалық есептеуге кіретін: 

1) құбырлардың диаметрін анықтау;  

2) қысым құламасын (қысым кемуін) табу;  

3) жылу желінің әрбір жерлеріндегі қысым кемуін анықтау;  

4) жылу желісі онымен бірге әрбір абонент жүйесі статикалық және 

динамикалық жұмыс тәртібі кезінде тұрақты жұмыс атқару. 

Жылу желінің гидравликалық есептеуіне қолданылатын теңдеулер 

 Бернулли теңдеуі  

      ;                                 (7.1) 

 Z1 , Z2 – геометриялық биіктік, м; w1 , w2 – құбырдағы су 

жылдамдылығы, м/с; Р1 , Р2 – құбырдағы су қысымы, Па; δР – қысым 

құламасы (қысым кемуі), Па;      ρ – су тығыздығы, кг/м
3
; g – еркін түсу 

(ауырлық күш) үдеуі, g = 9,81 м/с
2 
. 

 Су құбырларындағы тегеурін  

             Но =  ;                                (7.2) 

 Р – құбырдағы қысым, Па; - пъезометриялық тегеурін, м; γ – 

судың меншікті салмағы, Н/м
3
. 
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Жылу желінің гидравликалық есептеуінде,  мөлшері аз болғанынан 

есепке алынбайды, сондықтан толық тегеурін пъезометриялық тегеурін мен 

құбыр орналасу биіктігінің қосындысына тең болады 

                          Но =  ;                                                   (7.3) 

  

Сонымен пъезометриялық тегеурін  Н = Но – Z . 

Тегеурін кемуі  

                                                                                 (7.4) 

Құбырларда қысым кемуі екі қосындыдан тұрады 

δР = δРл + δРм                                            (7.5) 

 δРл – құбыр бойымен қысым кемуі;   δРм – орындардағы қысым кемуі. 

Құбыр бойымен қысым кемуі 

  δРл =Rл·l ,                                                                (7.6) 

мұнда  Rл – меншікті қысым кемуі, Па/м; l – құбыр ұзындығы, м. 

Д’Арси теңдеуі бойынша меншікті қысым кемуі 

              ;                                            (7.7) 

мұнда λ – гидравликалық үйкеліс коэффициенті; w – құбырдағы су 

жылдамдылығы, м/с; d – құбырдың ішкі диаметрі, м; G – су шығысы, кг/с. 

Гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ құбырдың ішкі қабырғасының 

бұдырлығы мен сұйықтың ағу тәртібіне байланысты. Құбырлардың ішкі 

қабырғалары тегіс болған кезде, гидравликалық үйкеліс коэффициентін 10.1 

кестеде келтірілген кейіптемемен (формуламен) табуға болады. 

  

7.1 Кесте 

Шығармашы Рейнольдс саны, Rе Үйкеліс коэф-ті, λ 

Пуазель 

Блазиус 

Никурадзе 

Альтшуль 

Rе < 2300 

2300 ≤ Rе ≤ 10
4
 

Rе ≥ 10
5
 

Rе ≥ 10
4
 

λ = 64/Rе 

λ = 0,3164/Rе
0,25

 

λ =0,0032+0,221/Rе
0,237

 

λ= 1/(1,82ℓgRе – 1,64) 

  

Құбырлардың ішкі қабырғалары бұдыр болған кезде, гидравликалық 

үйкеліс коэффициентін Алтшуль А.Д. формуласымен табуға болады 

                        λ = 0,11(kэ/d + 0,68/Rе)
0,25 

                                              (7.8) 

мұнда құбыр бетінің бұдырлығы kэ, құбыр диаметрі d, салыстырмалы 

бұдырлық kэ/d;  
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Рейнольдс саны    Rе = wd/ν.                                                             (7.9) 

Егер құбырдың ішкі беті тегіс болса, бұдырлық kэ = 0, Альтшуль 

формуласы Блазиус формуласына ауысады. Ал егер Рейнольдс саны жоғары 

болса Rе = ∞, Альтшуль формуласы Шифринсон Б.Л. формуласына ауысады 

                              λ = 0,11(kэ/d)
0,25

.                                                       (7.10) 

 Альтшуль мен Шифринсон формулаларын пайдалануы келесіден 

шешіледі, егер Rе < Rепр =568d/kэ Альтшуль формуласы қолданылады, ал 

егер Rе ≥ Rепр = 568d/kэ Шифринсон формуласы қолданылады. 

Жылу желінің гидравликалық есептеуін жеңілдету үшін келесі 

формулалар қолданылады 

Меншікті қысым кемуі, Па/м       Rл =  ;                                 (7.11) 

егер ρ = сопst  болғанда    Rл =  ; 

  

Құбыр диаметры, м        ;                                            (7.12) 

егер ρ = сопst  болғанда    ; 

Құбырдан өтетін су шығысы, кг/с    

                             G= ;                                          (7.13) 

егер ρ = сопst  болғанда  G = ; 

Бұл формулалардағы бұдырлыққа байланысты коэффициенттер 

формулалары  7.2 кестеде келтірілген. 

 

7.2 – кесте. Құбырдағы кедір-бұдырлыққа байланысты 

коэффициенттердің формулалары   

Коэффициент Өлшемі Кейіптеме 

АR 

А
В

R 

Аd 

А
В

d 

АG 

А
В

G 

м
0,25

 

м
3,25

/кг 

м
0,0475

 

м
0,62

/кг
0,19

 

м
-0,125

 

м
0,5

/кг
1,625

 

0,0894 kэ
0,25

 

0,0894 kэ
0,25

/ρ 

0,63 kэ
0,0475 

 

0,63 kэ
0,0475

/ρ
0,19

 

3,35/kэ
0,125

 

3,35ρ
0,5

/kэ
0,125

 

  

Жергілікті орындардағы қысым кемуі 

δРм = Rл·lэ,                                              (7.14) 
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мұнда жергілікті орындардағы кедергілердің эквивалентті ұзындығы 

lэ = Аl·∑ξ·d
1,25 

,                                          (7.15) 

Толық қысым кемуі 

δР = δРл + δРм = Rл·(l +  lэ) ,                              (7.16) 

мұнда А – коэффициенттері құбырлардың эквивалентті бұдырлығына 

kэ байланысты. 

СНиП бойынша, жылу желінің гидравликалық есептеуіне келесі 

бұдырлық алған жөн: бу құбырлары  0,0002; дұрыс пайдаланған кездегі су 

құбырлары 0,0005; ыстық сумен қамтамасыздандыру құбырлар 0,001. 

Осы берілген белгілі бұдырлықтарды ескеріп, А коэффициенттерін 

тауып, құбырлардың гидравликалық есептеуіне номограммалар салынған, 

                 Rл =f(G, d),  [1], 5.8 мен 5.9 суреттер және [2], 5.2 сурет. 

Гидравликалық есеп шығару реті: Құбырлардың гидравликалық есебін 

шығарған кезде берілген мәліметтерге кіретін жылу тасығыштың шығысы 

мен құбыр бойымен толық қысым құламасы. Есеп арқылы құбырлардың 

диаметрін табу қажет. 

Есептің екі бөлімі болады: алдын ала және тексеру есептер. 

Алдын ала есепке кіретін:  

1. Жергілікті кедергінің үлес коэффициентін таңдау әлде келесі 

формула арқылы есептеп алу қажет: 

  

;                                  (7.17) 

 2. Құбыр бойымен меншікті қысым құламасы табылады 

Rл = δР/[ℓ(1 + α)];                                           (7.18) 

 3. Жылу тасығыштың орташа тығыздығы табылады 

ρ= (ρнач + ρкон)/2.                                            (7.19) 

 4. Құбырлардың диаметрі есептеледі: 

немесе  .                          (7.20) 

 Тексеру есепке кіретін: 

1. Алдын ала есептелген диаметр мөлшерін ең жақын стандартты 

диаметрге ауыстырамыз. 

2. Рейнольдс санын  Rе = wd/ν есептеп, сұйықтың ағу тәртібіне 

байланысты, гидравликалық үйкеліс коэффициенті λ табылады. 

3. Құбыр бойымен меншікті қысым құламасы табылады 

Rл =     немесе   Rл =  .                         (7.21) 
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4. Жергілікті орындардағы кедергілердің эквивалентті ұзындығы 

табылады 

ℓэ = ∑ξ·d/λ   немесе   ℓэ = Аℓ∑ξ·d
1,25

 .                          (7.22) 

 5. Толық қысым құламасы табылады 

δР = Rл(ℓ + ℓэ).                                             (7.23) 

Есеп шығару реті [1], 5.8 бен 5.9 және [2], 5.2 суреттегі номограмма 

қолданған кезде оңай орындалады. 

Гидравликалық есеп кестелер мен номограммалар бойынша 

жүргізіледі. 

Алдымен бас магистралдар есептеледі. Шығынның белгілі шамалары 

бойынша жуықтап таңдалған R меншікті қысым шығындарына сүйене 

отырып құбырлардың dсыртқы×S диаметрлері, R [Па/м], меншікті қысым 

шығындарының нақты шамасы, сонымен қатар ω [м/с] жылутасымалдағыш 

қозғалысының жылдамдығы анықталады. Құбырлардың таңдалатын 

меншікті өткізгіштігі жылутасымалдағыштың есептік шығынына тәуелсіз 

жылу желілерінде 32 мм кем болмауы керек. Су қозғалысының жылдамдығы 

3,5 м/с көп болмауы керек. Құбырлардың диаметрін анықтағаннан кейін, 

бөліктердегі компенсаторлар саны мен жергілікті кедергілерді анықтайды. 

Жергілікті кедергілердегі қысым шығынын (7.4) немесе (7.5) формулалары 

бойынша анықтайды. Содан кейін бас магистральдың бөліктеріндегі толық 

қысым шығыны мен оның барлық ұзындығы бойындағы қосынды 

шығындарды табады.  Содан кейін тармақтар үшін гидравликалық есептеу 

жүргізеді, бас магистралдың бөліктеріне сәйкес келетін (ағынды бөлген 

нүктеден бастап соңғы тұтынушыларға дейін) қысым шығыны бойынша. 

Қысым шығынының сәйкестенуін тармақтардағы құбыр диаметрін таңдай 

отырып орындау керек. Сәйкессіздік 10% көп болмау керек. Егер бұндай 

сәйкестену мүмкін болмаса, онда тармақтардағы артық арынды 

элеваторлардың саптамалары, дросселді диафрагмалар және 

тұтынушылардың автореттегіштерімен басу (ақырындату) керек. Екі 

құбырлы сулық жылу желісінің тура және кері құбырларының диаметрлері  

жылуландыру, желдету және ыстық сумен қамдау жүктемелі бірге 

берілгенде, ережеге сай бірдей болып қабылдану керек. 

Жылутрассасының басындағы Рр бар қысым құламасы белгісіз 

болғанда, магистральды жылу желісіндегі R меншікті қысым шығыны 

келесідей таңдалады: 

а) бас магистральдың бөліктерінде 20–40, бірақ 80 Па/м көп емес; 

б) тармақтарда – бар қысым құламасы бойынша, бірақ 300 Па/м көп 

емес. 

  

8 дәріс. Жылу желісінің гидравликалық режимі 

 

Дәрістің мақсаты: жылу желісі үшін құбырлардың гидравликалық 
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есептелуін меңгеру 

 

Сулық жылулық желі үшін келесідей гидравликалық режимдер 

құрастырылады: 

1) Есептік  – есептік желілік су шығыны бойынша. 

2) Қыстық – ыстық сумен қамдауға кері құбырдан суды максималды 

алғанда. 

3) Ауыспалы – ыстық сумен қамдауға тура құбырдан суды 

максималды алғанда. 

4) Жаздық – жаздағы ыстық сумен қамдаудың максимал жүктемесі 

бойынша. 

5) Статикалық – жылу желісінде жылутасымалдағыш айналмағанда. 

6) Авариялық. 

Сулық жылу желісіндегі жаңа болат құбырлардың ішкі бетінің 

эквивалентті кедір-бұдырлығын kэ 0,0005 м тең деп қабылдау керек. 

Сулық жылу желісінің гидравликалық режимі (пьезометриялық сызба) 

жылуландырылатын және жылуландырылмайтын маусымдар үшін 

құрастыру керек. 

Тармақталған жылу желісін жобалағанда және пайдаланғанда 

пьезометриялық сызба кеңінен қолданылады, бұнда нақты масштабпен 

жердің рельефі, желіге қосылатын ғимараттардың биіктігі, желі арыны 

көрсетіледі. Сонымен қатар пьезометриялық сызба арқылы  абоненттік 

жүйелердегі және желінің кез келген нүктесіндегі арын (қысым) мен бар 

арын (қысым құламасын) шамасын оңай анықтауға болады. 

Пьезометриялық сызбалар магистралды және кварталды жылу желілері 

үшін тұрғызылады. 

Пьезометрилық сызбалар жылумен қамдау жүйесінің гидростатикалық 

және гидродинамикалық режимдері үшін тұрғызылады. Магистральды 

желінің бастапқы координаты үшін ЖЭО орналасқан жерін белгілейді. 

Таңдап алынған масштабта трассаның кескіні мен қосылған 

тұтынушылардың биіктігін (9 – 10-қабатты ғимарат деп таңдап) белгілейді. 

Ордината осінің (арындар осі) нөлдік белгілеуінде әдетте жылутрассасының 

төменгі нүктесін немесе желілік сорғылардың белгіленуін көрсетеді. 

Статикалық арын сызығын тұрғызады, оның шамасы жергілікті жылу тұтыну 

шамасынан көп, әрі 5 м аз болмауы керек, бірақ жергілікті жүйе үшін 

максимал жұмыстық арын шамасынан 10 м аз болуы керек. 

Пьезометриялық график салу үшін пьезометриялық тегеурін 

есептелінеді. Тегеурін дегеніміз сұйық заттың деңгейіне байланысты қысым. 

Пьезометриялық тегеурін, м және артық қысым, Па, бір-бірімен байланысты 

                    Р = Н·ρ·g  және  Н = Р /(9,8·ρ);                                          (8.1) 

 мұнда Н- сұйықтың биіктігі, м; Р- артық қысым, Па;  ρ- тығыздық, 

кг/м
3
. 

Пьезометриялық графигін салу алдында абсцисс ось бойымен, жылу 

арнасы өтетін жер бедері (рельеф) салынады. Жер бедері астында 
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масштабпен арна сұлбасы келтіріледі. Ең төмен нүкте сорғы орнатылған 

жерден алынады. Осы нүктеден бастап, әрбір тұтынушылардың толық қысым 

шығыны арқылы барлық нүктелер табылады. Пьезометриялық графигін 

салған кезде әрбір тұтынушының алдындағы тегеурін су биіктігімен, 15 м 

төмен болмауы қажет. Пьезометриялық график арқылы су сорғыларын 

таңдауға болады. 

Пьезометриялық график салған кезде келесі шарттар орындалуы қажет:  

1. Cорғылардың кіріс құбыршаларында және желінің басқа 

бөлшектерінде артық қысым болуы қажет (0,05 МПа – дан кем емес). Бұл 

кавитация болмау үшін жасалады.  

2. Жылу желісінің жұмысы тұрақты болуы үшін, тіке және кері 

арналарының кірісіндегі қысым құламасы керекті мөлшерде болуы қажет.  

3. Ашық жылуландыру жүйесінде кері арнасында керекті қысым 

мөлшерін қамтамасыз ету қажет. Негізгі техникалық шешімдерін келесі 

пьезометриялық график (8.1 сурет) арқылы көрсетуге болады.  

Ао – А1 = Нк–жылу көзіндегі тегеурін шығыны; А1Б1 және А2Б2–тіке 

және кері арналарының пьезометриялық сызықтары; В1С1 және В2С2–

бұрылыстан соңғы пьезометриялық сызықтары; Нп.о және Но.о–бұрылыстан 

соңғы арнадағы тегеурін шығыны; Наб – тұтынушыдағы тегеурін шығыны; 

Нп.м және Но.м–тіке және кері арналардағы тегеурін шығыны; Нв–жылу 

көзіндегі кері арнаның пьезометриялық биіктігі; Нт.с–жылу желідегі тегеурін 

шығыны; Нст (0-0)–статикалық деңгей; Нр–желі сорғылары тудыратын толық 

есептік тегеурін. 

Егер ғимарат биіктігі кері арнадағы қысымнан жоғары болса, 

автоматты қысым реттегіштер орнату қажет. Ал жылу тұтынушыларға 

берілетін қысым 0,6 МПа-дан жоғары болса, әлде қысым желіні толтыруға 

жеткілікті болмаса, бұл тұтынушыны тәуелсіз сұлба бойынша қосу керек. 8.1 

сурет бойынша, 1, 2, 3, 4, 6 тұтынушыларды элеватор арқылы қосуға болады. 

Бірақ 1 және 6 тұтынушылардың кері арнасында қысым 0,6 МПа дан жоғары 

болмауы қажет, ал 2, 3, 4 тұтынушылардың кері арнасындағы қысым 

статикалық қысымнан кіші болғаннан, қысым реттегіш орнату қажет. 

Статикалық қысымы жоғары болғаннан 5 тұтынушыны тек сорғы арқылы 

қосу және кері жапқыш орнату қажет. 
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А–жылу көзі; Б–ең қашық жылу тұтынушы; В–бұрылыс нүктесі;  

С–бұрылыстан соңғы жылу тұтынушысы; Н1–Н6–тұтынушылардың (1-6) 

ғимараттарының биіктігі; 

8.1 cурет – Жылу желінің пьезометриялық графигі: 

 

Жергілікті жүйенің максимал жұмыстық арын шамасын құрайды: болат 

қыздырғыш аспаптары бар жылуландыру жүйесі үшін және калориферлер 

үшін – 80 м; шойын радиаторлары бар жылуландыру жүйесі үшін – 60 м; 

беттік жылуалмастырғыштары бар тәуелсіз қосылған сұлба үшін – 100 м. 

Жылумен қамдау жүйесіндегі гидростатикалық арын температурасы 

100°С желілік су үшін анықталу керек. 

Содан кейін гидродинамилық режим үшін арындар графигі 

тұрғызылады. Ордината осіне сорғы маркасына байланысты желілік 

сорғылардың сорушы құбырына қажетті арын (30 – 35 м) салынады. Желілік, 

қоректендіруші, сорушы, араластырғыш сорғылардың сорушы құбырындағы 

су қысымы мен температурасы кавитация қысымынан төмен болмауы керек 

және сорғы құрылымының беріктік шарттары бойынша шекті шамасынан 

аспауы керек. 

Содан кейін гидравликалық есептеу нәтижелерін қолдана отырып, кері 

магистралдағы арын сызығын тұрғызады. Кері магистралдағы арын шамасы 

жоғарыда келтірілген статикалық арын сызығын тұрғызу кезіндегі талаптарға 

сай орындалуы керек. Содан кейін есептік кварталдың жылумен қамдау 

жүйесі үшін бар арын сызығы салынады, оның шамасы 40-50 м деп 

қабылдануы мүмкін. Содан кейін тура құбырдағы арын шығыны сызығы, 

сонымен қатар жылу көзінің (ЖЭО-ң) коммуникацияларындағы арын 

шығыны сызығы салынады. ЖЭО-ң коммуникацияларындағы арын шығыны 

белгісіз болғанда 25 – 30 м деп қабылданады. Тура құбырдың барлық 

нүктелеріндегі арын 160 м артық болмауы керек. 

Пьезометриялық сызбаның астына түзу сызықпен тармақталған 

жылутрассасын салады, бөліктердің ұзындықтары мен нөмерлері, 

құбырлардың диаметрлері, жылутасысмалдағыш шығыны, түйінді 
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нүктелердегі бар арын көрсетіледі. 

Пьезометриялық сызба жазғы маусым үшінде тұрғызылуы керек. Ол 

үшін жабық жүйеде бас магистралдың тура және кері құбырларындағы G
s
hmax 

ыстық сумен қамдауға берілетін желілік судың максимал шығынын жіберген 

кездегі арын шығынын анықтау керек. Жылу көзінің  

коммуникацияларындағы арын шығынын, сонымен қатар есептік квартал 

алдындағы бар арын шығынын жылуландыру периодындағыдай қабылдайды. 

Кварталды желілер үшін пьезометриялық сызбаны тұрғызғанда, 

кварталды желілер магистральды желілердің жалғасы және кварталды 

желідегі гидростатикалық, әрі гидродинамикалық режимдер кезіндегі 

пьезометриялық сызбадағы арындар сызығы магистралды жылулық желінің 

пьезометриялық сызбасындағы сәйкес келетін сызығының жалғасы 

болатынын ескеру керек. 

8.2 суретте пьезометриялық сызбаны салу мысалы келтірілген. 

Горизонталь жазықтықта арындардың есептелуіне І-І деңгейі 

қабылданған, 0 горизонтальдық белгісімен; Нп1, Нп4 – желінің тура 

құбырындағы арын сызбасы;   Но1, Но4 – желінің кері құбырындағы арын 

сызбасы; Но1 – жылу көзінің кері желі коллекторындағы толық арын; Нн – І 

желілік сорғы арқылы туған арын; Нст – қоректендіру сорғы арқылы туған 

арын немесе желінің толық статикалық арыны; Нк – К нүктесінде І сорғының 

қыздырғыш құбырындағы толық арын; Нт – ІІІ жылу дайындаушы 

қондырғыдағы желілік су арынының шығыны; Нп1 -  жылу көзінің тура 

құбыры коллекторындағы толық арын. Желінің кез келген нүктесіндегі арын, 

мысалы 3 нүктесінде келесідей белгіленеді:  Нп3 -  желінің тура құбырындағы 

толық арын; Но3 -  желінің кері құбырындағы толық арын. 

І желілік сорғы жұмысы кезінде (8.2 а сурет) ІІ қоректендіруші сорғы 

арқылы туған Нст арыны ІV қысым реттегіш арқылы Но1 дейін 

дроссельденеді. 

І желілік сорғы жұмысын тоқтатқан кезде жылулық желіде  

қоректендіруші сорғы арқылы туған Нст статикалық арыны орнайды. 
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8.2 сурет – Екі құбырлы жылулық желінің пьезометриялық сызбасы мен 

жүйенің қағидалық сұлбасы 

 

 

9 дәріс. Жылу желілерінің жылулық есебі 

  

9.1 Жылулық есебінің әдістемесі 
  

Жылу желілерінің жылулық есебінде келесі мәселелер шешіледі: 

1) құбырлардың жылу шығындарын табу; 

2) құбыр айналасындағы температуралық өрісін есептеу (оқшаулағыш, 

арықтағы ауа, арық қабырғасының және жер температурасын табу); 

3) құбыр бойымен жылу тасығыш температурасының төмендеуін 

есептеу; 

4) құбырдың жылу оқшаулағышының қалыңдығын таңдау. 

Жылу желілерінің жылулық есебі жер астында орналасқан бір және көп 

құбырлыға бөлінеді. Бір құбырлы жер астында орналасқан желілердің 

барлық термиялық кедергілері дәйекті қосылады. Көп құбырлы жер астында 

орналасқан желілердің барлық термиялық кедергісі қосымша кедергіні 

есепке алады. Арықта орналасқан құбырларға қарағанда жер астына 

орналасқан құбырлардың  термиялық кедергісі дәйекті қосылады. Егер бір 

құбырлы желіні арықсыз жер астына орналастырса, оның термиялық 

кедергісі оқшаулағыштың Rи және жердің Rгр кедергілерінің қосындысы 

болып табылады, 9.1а сурет:   R = Rи + Rгр .                                            
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                      а)                                                          б) 

  
а -  арықсыз орналасуы; б - арықта орналасуы. 

9.1 сурет – Бір құбырлы желінің жер астына орналасуы 

 

Егер бір құбырлы желіні арық ішінде жер астына орналастырса, арық 

қабырғасымен құбыр оқшаулағыштың арасында ауа болады, 9.1б сурет, 

сондықтан оның термиялық кедергісі барлық кедергілердің қосындысы 

болып табылады:                

R = Rи + Rн + Rп.к  + Rк + Rгр  ,                                          (9.1) 

мұнда Rи , Rн , Rп.к  , Rк , Rгр  - оқшаулағыштың, оқшаулағыштың сыртқы 

бетінің, арықтың қабырғасының ішкі бетінің, арықтың қабырғасының 

сыртқы бетінің, жердің термиялық кедергісі. 

Бір құбырлы желіні арық ішінде жер астына орналастырған кезде 

құбыр айналасындағы температуралық өрісін есептеу үшін жылу 

балансының теңдеуін жазу қажет. Жылу тасығыштан арық ішіне берілген 

жылу мөлшері арықтан жерге кеткен жылуға тең болады 

, 

сонымен     

,                               (9.2) 

 мұнда  tк – арықтағы ауа температурасы. 

Егер бірнеше құбырлы желі арық ішінде жер астында орналасқан 

болса, әрбір құбырдың жылу шығыны арық ішіндегі ауаға беріледі, ал содан 

соң арық қабырғасымен жерге және қоршаған ортаға жіберіледі. Сондықтан 

ең біріншіден, арықтағы ауа температурасын табу қажет, егер жер астындағы 

арықта n құбыр орналасқан болса, ауа температурасы жылу балансының 

теңдеуі арқылы табылады. Құбырлардың оқшаулағыштарының термиялық 

кедергісі R1 , R2 .... , Rn  , ал жылу тасығыш температурасы τ1 , τ2 ..., τn  -ге тең. 

Арықтың ішкі термиялық кедергісі арықтың, арық қабырғасының және 

жердің кедергілерінің қосындысы болып табылады                 
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                        Rк-о = Rп.к  + Rк + Rгр .                                          (9.3) 

 Құбыр орналасқан қасындағы жердің температурасы tо , ал арық 

ішіндегі ауа температурасы tк  болсын. Жылу балансының теңдеуі  

             .                        (9.4) 

 Жылу балансының теңдеуінен арық ішіндегі ауа температурасын 

табуға болады 

           .                          (9.5) 

Арық ішіндегі ауа температурасы арқылы әрбір құбырдың жылу 

шығындарын оңай есептеп шығаруға болады. 

Арықсыз жер астына орналасқан көп құбырлардың жылу есебін 

Е.П.Шубинның тәсілімен есептеп шығаруға болады. Құбырлардың бір-біріне 

беретін әсерін қосымша кедергі Rо арқылы ескеруге болады.  

 Екі құбырлы желінің қосымша кедергісі, 9.2 сурет 

                          ,                                       (9.6) 

мұнда h – құбырдың жер астына орналасқан тереңдігі; b – екі 

құбырдың орталарының ара қашықтығы. 

   

 
9.2 Сурет – Екі құбырлы желінің жер астына орналасуы 

  

Арықсыз жер астына орналасқан екі құбырлы желінің жылу шығынын 

келесі формулалар арқылы табуға болады 

 бірінші құбырдың жылу шығыны 

                  ,                                    (9.7) 

 екінші құбырдың жылу шығыны 

                  ,                                 (9.8) 
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мұнда τ1 , τ2 – бірінші, екінші құбырлардың ішіндегі жылу тасығыш 

температурасы;  tо  – құбыр жатқан жердің табиғи температурасы; R1 , R2 – 

бірінші, екінші құбырлардың оқшаулағыштары мен жердің термиялық 

кедергісі:  

R1 = Rи1 + Rгр ; R2 = Rи2 + Rгр .                                   (9.9) 

Бір құбырды арықсыз жер астына орналастырған кезде құбыр 

айналасындағы температуралық өрісін келесі формула арқылы есептеуге 

болады  

  ,                     (9.10) 

мұнда t – жердің құбырдан х қашықтықтағы және у тереңдіктегі әрбір 

нүктесіндегі табиғи температурасы, 
о
С;  τ  – құбырдағы жылу тасығыш 

температурасы; R – құбырлардың толық оқшаулағыштары мен жердің 

термиялық кедергісі. 

Осы формула арқылы жер астына арыққа салынған бір құбырдың 

есебін де шығаруға болады, тек τ орнына ауа температурасын, ал R орнына 

арықтың қабырғасының ішкі бетінің, арықтың қабырғасының сыртқы 

бетінің, жердің термиялық кедергісін қолдану қажет. 

Екі құбырды арықсыз жер астына орналастырған кезде, құбырлар 

айналасындағы температуралық өрісін келесі формула арқылы есептеуге 

болады  

  . (9.11) 

 

 9.2 Өтуге болмайтын арықтарда орналасқан екі құбырлы 

жылулық желінің жылу шығындарын есептеп табу әдісі 
  

Жылулық желінің жылу шығындарын табу тәсілдемесі нормаларда 

көрсетіледі. Өтуге болмайтын арықтарда орналасқан құбырлардың жылу 

шығындарын келесі тәсілдеме арқылы табуға болады.  

Ең біріншіден өтуге болмайтын арықтың эквивалентті диаметрі 

табылады 

                           dэ = 4F/P , м                                              (9.12) 

мұнда  F – арықтың көлденең ауданы, м
2
;  Р – арық жетектемесі, м. 

Жылулық желінің тік және кері құбырлардың термиялық кедергісі 

  

             Rп =   м·
о
С/кВт                            (9.13) 
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              Rо =   м·
о
С/кВт                                 (9.14) 

   

 Арық және жердің термиялық кедергісі 

              Rк.о =   м·
о
С/кВт                      (9.15) 

 

 Жылулық желінің арық ішіндегі ауа температурасы 

               ;  
о
С                               (9.16) 

 

 Тік және кері құбырларының меншікті жылу шығындары  

                  кВт/м                                     (9.17) 

                        кВт/м                                 (9.18) 

Құбырлардың толық меншікті жылу шығындары  

                 q = qп + qо ,  кВт/м                                      (9.20) 

Өтуге болмайтын арықтарда орналасқан жылулық желінің жылу 

шығындарын табу үшін норма бойынша меншікті жылу шығындары арқылы 

табуға болады. Жылу желілерінің құбырларындағы жылу шығыны норма 

бойынша  

                 Qн = Qп.н + Qо.н = ∑β·qн·ℓ ,  кВт                                (9.21) 

мұнда β – жергілікті шарттар коэффициентінің мөлшері (норма 

бойынша алынады) 0,2 – 0,3 аралығында болады. 

Нормативті меншікті жылу шығындары, жылу желінің орташа 

температурасы арқылы табылады 

 qн = qп.н + qо.н = [qн(90º) + qн(50º)]· , кВт/м         (9.22) 

 

Мысалы, жылу желінің нормативті меншікті жылу шығындарының  

табуын көрсетейік, [2]. Есепті кесте ретінде келтіреміз, 9.1 кесте. 
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9.1 Кесте – Екі құбырлы жылулық желінің жылу шығындар есебі 

 

 9.3 Жылу шығындары мен оқшаулағыштың тиімділік 

коэффициенті 
  

Жылулық желі құбырларының жылу шығындары екі бөліктен тұрады: 

а) құбыр бойымен жылу шығындары – бұл тек құбырлардың таза жылу 

шығындары (арматура және құбырлардың басқа бөлшектерінің жылу 

шығындарын есепке алмағанда); 

б) жергілікті жылу шығындары – бұл арматура, тіреуіштер, 

құбырлардың фасонды және басқа бөлшектерінің жылу шығындары. 

Құбыр бойымен жылу шығындары 

                                 Qл = q·ℓ ,                                                  (9.23) 

 мұнда q – меншікті жылу шығындары, Вт/м; ℓ - құбырдың ұзындығы. 

Жергілікті жылу шығындары 

                                 Qм = q·ℓэ ,                                                (9.24) 

 ℓэ – арматура және құбырлардың фасонды бөлшектерінің эквивалентті 

ұзындығы. 

Жылу желі құбырларының толық жылу шығындарын келесі формула 

арқылы табуға болады 

                   Q = q·(ℓ + ℓэ) = q·ℓ·(1 + β) ,                               (9.25) 

 мұнда   Q – толық жылу шығындары; β = ℓэ/ℓ – жергілікті жылу 

шығындарының коэффициенті (ұзындық қатынасы). 

Оқшаулағыштың тиімділік коэффициентін келесі формула арқылы 

табуға болады 

№ Диаметр, мм 

Жылу желінің 

ұзындығы 

тік / кері, м 

Нормативті 

меншікті жылу 

шығыны, 

кВт/м 

Жылу 

шығындарын

ың мөлшері, 

кВт 

Жылу 

шығындары

ның толық 

мөлшері,  

кВт 

1 800 150 0,256 38,93 
 

 
800 150 0,164 24,62 63,55 

2 600 757 0,2176 164,76 
 

 
600 757 0,133 100,44 265,2 

3 500 1545 0,186 287,71 
 

 
500 1545 0,117 181,62 469,33 

4 250 429 0,12 51,43 
 

 
250 429 0,07 29,96 81,39 

5 200 359 0,106 38,0 
 

 
200 359 0,06 21,3 59,3 

        Барлығы 938,8 938,8 
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                    ,                                   (9.26) 

 мұнда   Qг және Qи  – жалаңаш және оқшаулағышы бар құбырлардың 

жылу шығындары. 

Оқшаулағыштың тиімділік коэффициентінің мөлшері  ηи = 0,85-0,95 

аралығында болады. 

  

9.4 Жылу тасығыш температурасының құбыр бойымен кемуі 
  

Жылу тасығыш құбыр бойымен өткен кезде оның энтальпиясы 

төмендейді, сондықтан температура мөлшері де кемиді. Қысқа құбырларда 

температура кемуі 3-4 % аспайды, сондықтан меншікті жылу шығыны 

тұрақты деп санауға болады. Осы шарт бойынша жылу балансының теңдеуін 

жазуға болады 

                         G·C·(τ1 – τ2) = q·ℓ·(1 + β) ,                                   (9.27) 

 мұнда G – құбыр бойымен жылу тасығыш шығысы; С – жылу 

тасығыштың жылу сыйымдылығы; τ1 және τ2 – құбырдың басы мен 

соңындағы жылу тасығыш температурасы; q – құбыр бойымен меншікті 

жылу шығыны; ℓ - құбыр ұзындығы; β – жергілікті жылу шығындарының 

коэффициенті. 

Жылу балансының теңдеуінен құбырдың соңындағы жылу тасығыш 

температурасын табуға болады 

                 τ2 = τ1 –  q·ℓ·(1 + β)/(G·C) .                               (9.28) 

  

9.5 Оқшаулағыш қалыңдығын таңдау  
  

Құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығы техникалық және техника-

экономикалық шешімдер арқылы таңдалады.  

Құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығын таңдаған кездегі негізгі 

техникалық шешімдерге кіретін: 

1) жылулық желінің әрбір нүктелерінде жылу тасығыштың 

температурасын керекті мөлшерде ұстап отыру; 

2) жылу шығындарын нормативтік мөлшерден асырмау; 

3) құбырдың оқшаулағыш сыртындағы температурасын берілген 

нормативтік мөлшерден асырмау (40-50 
о
С). 

Негізінде құбырлардың оқшаулағыш қалыңдығын техника-

экономикалық есептер арқылы таңдайды. 

 

 

10 дәріс. Жылулық жүктеме мөлшерін ортадан реттеу  

  

Дәрістің мақсаты: жылу желісімен берілетін жылулық жүктеме 

мөлшерін ортадан реттеуді меңгеру 
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10.1. Жылулық жүктеме мөлшерін реттеу тәсілдері 

  
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. 

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. 
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10.2. Жылу электр орталығынан жылу беру 

  

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; 

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:    
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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 9.1 кестеге толтырамыз, кесте бойынша 

жылу жүйесіндегі су температурасы мен шығысының  сыртқы ауа 

температурасымен байланыс графигі салынады. 

  

10.1  Кесте 

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 . 

  

10.3. Жылу желісінің гидравликалық сипаттамасы 
  

Жылу жүйелерін басқарып реттеу үшін олардың және айналым 

сорғыларының (сорғыларының) сипаттамаларын білу қажет. Жылу жүйесінің 

гидравликалық жұмыс тәртібі жылулық желісі мен сорғының гидравликалық 

сипаттамаларының қиылысқан нүктесімен байланысты. 11.1 суретте 

жылулық желісі мен сорғының гидравликалық сипаттамаларының қиылысуы 

көрсетілген: 1 сорғы сипаттамасы; 2 жылулық желінің сипаттамасы; А-

сипаттамалардың қиылысқан нүктесі; Н-сорғының қысымы, жүйедегі 

тегеурін шығынына тең; V-сорғының көлемдік өнімділігі, жүйедегі су 

шығысына тең.  
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Сорғының гидравликалық сипаттамасы дегеніміз оның қысым 

тегеурінінің Н көлемдік өнімділігімен V байланысы. Сорғының сипаттамасы 

заводтан белгілі болып келеді, ал егер сипаттамасын анықтау керек болса, 

сынаудан өткізеді. 

 Сорғының айналым жылдамдылығы тұрақты кезінде оның 

сипаттамасын келесі теңдеумен көрсетуге болады:  Н = Но – Sо∙V
2
 ; 

мұнда Но–сорғының шартты қысым тегеуріні, су шығысы V = 0 

кезінде; 

Sо – сорғының ішкі шартты кедергісі, м∙с
2
/м

6
. 

 

                        

10.1 cурет – Жылулық желісі мен сорғының гидравликалық сипаттамалары 

  

Егер сорғының айналым жылдамдылығы өзгерсе, оның сипаттамасы да 

өзгереді. Сорғының өнімділігі, қысымы мен керекті қуаты айналым 

жылдамдылығының өзгеруімен келесі теңдеу арқылы байланысты: 

                           n1/n2 = V1/V2 = √
Н1

Н2
 =√

𝑁1

𝑁2

3
;                                      (10.1) 

 мұнда V1, Н1 , N1 – сорғының айналым жылдамдылығы n1 кезіндегі 

өнімділігі, қысым тегеуріні мен керекті қуатының мөлшері; V2, Н2 , N2 – 

сорғының айналым жылдамдылығы n2 кезіндегі өнімділігі, қысымы мен 

керекті қуатының мөлшері. 

Сорғының айналым жылдамдылығы тұрақты кезінде, керекті қуаты  

                            N = Nн∙[x +
𝑉

𝑉н
 ∙(1 – х)] ;                                   (10.2) 

мұнда Vн , Nн – сорғының негізгі жұмыс тәртібі кезіндегі (ПӘК-і ең 

жоғары мөлшеріндегі) өнімділігі мен қуаты;  

N – сорғының өнімділігінің мөлшері V-ға тең кезіндегі қуаты; 

х = Nх /Nн – сорғының бос жүріс коэффициенті; 

Nх – сорғының бос жүріс кезіндегі қуаты (V = 0 кезінде). 

Сорғының бос жүріс коэффициентінің мөлшері 0,2 ≤ х ≥ 0,5 

аралығында болады. Сорғының негізгі жұмыс тәртібі кезіндегі куатының 

мөлшерін келесі теңдеумен көрсетуге болады:   

Nн = Vн∙∆Рн/ηн.у ;                                     (10.3) 
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мұнда Vн , ∆Рн – сорғының негізгі жұмыс тәртібі кезіндегі өнімділігі 

мен қысымы; ηн.у = ηн∙ ηэд – сорғы қондырғының ПӘК-ті, сорғының негізгі 

жұмыс тәртібі кезінде ηн.у = 0,7 ÷ 0,8 аралығында болады.  

Жылулық желісінің сипаттамасын келесі теңдеулер арқылы көрсетуге 

болады:   

∆Н = Sн∙V
2
    әлде   ∆Р = S∙V

2
 ;                        (10.4) 

мұнда ∆Н – тегеурін шығынының мөлшері, м; ∆Р – қысым шығынының 

мөлшері, Па;  V – су шығысы, м
3
/с; Sн – тегеурін өлшем бірлігі арқылы 

көрсетілген жылулық желісінің кедергісі (V=1 кезіндегі тегеурін шығыны), 

м·с
2
/м

6
; S = Sн·ρ·g = Sн·γ – қысым өлшем бірлігі арқылы көрсетілген 

жылулық желісінің кедергісі (V=1 кезіндегі қысым шығыны), Па·с
2
/м

6
; ρ – 

судың тығыздығы, кг/м
3
; g – ауырлық күш үдеуі, м/с

2
; γ – судың меншікті 

салмағы, Н/м
3
.  

Жылулық желінің кедергісі S желінің ұзындығына, оның құбырлары 

мен жергілікті кедергілеріне және жылу тасығыштың тығыздығымен 

байланысты. Жылулық желінің жұмыс атқару кезінде ыстық судың 

тығыздығы көп өзгермейді, негізінде тұрақты болады деп саналады. 

  

10.2. Жылулық жүйесінің гидравликалық жұмыс тәртібі 
  

Жылулық желінің дұрыс жұмыс атқаруы тұтынушылар 

қондырғысының кірісінде ыстық судың керекті қысымын 

қамтамасыздандыру. Ыстық судың керекті қысымын және тұтынушыларды 

толық жылумен қамтамасыздандыру үшін жылулық желінің гидравликалық 

есептеуін өткізу қажет. Жылулық желінің гидравликалық есептеуінің 

мақсаты желінің белгілі жұмыс тәртібі кезінде әрбір аумақшасындағы су 

шығысы мен қысымын табу. Жылулық желінің гидравликалық есебін 

өткізген соң оның сипаттамасын график түрінде салады. 

Жылулық желінің әрбір аумақшасының белгілі кедергісі мен су 

шығысы арқылы пьезометриялық график салынады. Пьезометриялық график 

желінің әрбір аумақшасындағы және тұтынушылардың кірісіндегі су 

қысымын табуға қажет.  

Жылу желісінің гидравликалық жұмыс тәртібінің тұрақтылығы 

желілердің кедергісі мен абоненттердің кедергісіне байланысты, егер 

абоненттердің кірісінде кедергі мөлшері желі кедергісінен жоғары болса, бұл 

жүйенің гидравликалық сипаттамасы жоғары болады.  

Мәселен, 10.2 суретте, жылу комбинаттың жылу желісіне қосылуы 

көрсетілген. ЖЭО-нан келген ыстық желі су комбинат жылулық желісіне 

жіберіледі. Желі ыстық су, жылуын беріп салқындап, сорғы арқылы қайтадан 

ЖЭО-на жіберіледі. Жылу комбинатына берілетін жылу қуатының мөлшері 

температура өлшегіш және реттегіш жүйе арқылы реттеліп отырылады. 

  



54 
 

 
  

1-сорғы (сорғы); 2-реттегіш; 3-кері клапан; 4-температура өлшегіш; 

5-орындағыш аспап; 6-реттегіш аспап. 

10.2 cурет - Жылу комбинаттың жылулық желісіне қосылу сұлбасы 

 

10.3 Су жылытқыш қондырғылар 

  

Су жылытқыш қондырғылар қазаннан алынған бумен жылулық желінің 

суын жылытуға арналған. Су жылытқыштардың тік және жатық орнатуға 

арналған түрлері болады. Тік орнатылатын су жылытқыштың жылулық 

қуаты төмен. Қазіргі кезде көбіне жатық орнатылатын су жылытқыштары 

қолданылады.  

Тік орнатылатын су жылытқыш корпустан, жоғарғы су камерасынан 

және корпус ішіндегі жез құбырлардан жасалған жылу беттерінен құралады. 

Тік орнатылатын су жылытқышқа желілік су жоғары су камерасынан 

жіберіледі. Бу құбыршалар арқылы жылытқыш корпусына жіберіледі. 

Жылуын берген бу шықтанып, жылытқыштың астыңғы жағынан аластанады. 

Жатық орнатылатын су жылытқыштар ішінде жезден (латунь) жасалған 

трубкалы жылу беттері орналасқан. Жылытқыш астында шық жинағыш 

орнатылады. Электрлік жүктеме құлаған кезде бу жапқышы жабылады, 

сондықтан турбинаны қорғау үшін жылытқыш шық жинағышпен саңылаулы 

құбыршалар арқылы қосылады. Саңылаулы құбыршалар қысым құлаған 

кезде шық жинағыштағы су қайнамау үшін жасалады. Металдың 

температуралық ұзаруын ескеру үшін линзалы өтеуіш орнатылады. 

Су жылытқыштардың жылулық есебінің мақсаты, біріншіден, оның 

жылу бетінің ауданын табу, ал, екіншіден, жылытқыштың белгілі 

геометриялық өлшемдері мен жылу тасығыштың сипаттамалары арқылы 

жылулық жүктемесінің мөлшерін табу. 

Су жылытқыштардың ауданын белгілі жылулық жүктемесіне 

байланысты табады  

                                       F = Q/k·∆t ,                                                     (10.5) 

мұнда F – су жылытқыштың ауданы, м
2
; Q – су жылытқыштың 

жылулық жүктемесі, Вт; k – жылу өткізу коэффициенті; ∆t – жылу 

тасығыштардың температура айырмашылығы, 
о
С. 

Жылу тасығыштардың температура айырмашылығы ∆t логарифмдік 
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формула арқылы табылады 

                                                                                     (10.6) 

 мұнда  - жылу тасығыштардың жоғары және төмен температура 

айырмашылығы. 

Жылу беті бар су жылытқыштардың жылу өткізу коэффициентін k 

келесі формуламен табады 

                             ,                                                     (10.7) 

мұнда  – жылу тасығыштар мен жылу беттер аралығындағы жылу 

беру коэффициенттері;  – жылу беттерінің құбырлар қабырғасының және 

қақтар мен кірлерінің термиялық кедергісі. 

Жылытқыштардың теңістік (баланс) теңдеуі арқылы жылу жүктемесін 

Q , Дж/с, Вт, келесімен табуға болады 

- бумен қыздырылатын су жылытқышқа 

Q = D1·(i1 – iк1)·η = G2·C·(t1 – t2) ;                                      (10.8) 

 - ыстық сумен қыздырылатын су жылытқышқа 

Q = G1·C·(τ1 – τ2)·η = G2·C·(t1 – t2) ,                                   (10.9) 

мұнда D1 – су қыздыруға берілетін бу шығысы, кг/с; G1, G2 – 

қыздырғыш және қыздырылатын судың шығысы, кг/с; i1, iк1 – қыздырғыш 

будың және оның конденсатының (шық) энтальпиясы, Дж/кг; t1, t2 – 

қыздырылатын судың жылытқыштың кірісі мен шығысындағы 

температурасы, 
о
С; С – судың жылу сийымдылығы, С = 4190 Дж/(кг·К);    τ1, 

τ2 – қыздырғыш судың жылытқыштың кірісі мен шығысындағы 

температурасы, 
о
С; η – су жылытқыштың термиялық пайдалы әсер 

коэффициенті. 

Су жылытқыштың термиялық пайдалы әсер коэффициентін толық Q1 

және пайдаға асқан Q2  жылу мөлшерлері арқылы табуға болады 

                                   η = Q2/Q1.                                                            (10.10) 

 Қазіргі кездегі су жылытқыштардың термиялық пайдалы әсер 

коэффициенттерінің мөлшері 0,98 - 0,99 аралығында болады. 

 

10.4. Жылулық желінің су тазалағыш қондырғылары 
  

Жылулық желі суын дайындаған кезде оны химиялық су тазартудан 

және газсыздандырғыштан (деаэратордан) өткізеді. Химиялық су тазарту 

арқылы желі судан тұздарды және басқа зиянды химиялық қосындыларды 

жояды. Қазіргі кезде құбырларға қақ тұрмау үшін желі суға ИОМс қосатын 
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болды. Химиялық тазартылған судан зиянды газдарды (О2, СО2) жою қажет, 

сондықтан суды газсыздандырғыштан (деаэратордан) өткізеді. Жылулық 

желі суын газсыздандыру үшін атмосфералық немесе вакуумды деаэраторлар 

қолданылады. Атмосфералық деаэраторда қыздырғыш жұмысын атқаратын 

атмосфералық қысымды бу. Деаэраторда қысымы 1 атмосфераға тең бу суды 

қыздырып газсыздандырады. Вакуумды деаэраторда (10.3 сурет) қыздырғыш 

жұмысын атқаратын ыстық су. Ыстық су вакуумды деаэраторға кірген соң 

буға айналады, бу суды қыздырып газсыздандырады. 
  

 
 

1- су кіретін құбыр; 2- су таратқыш коллектор; 3- бірінші тесікті тарелка; 4-су 

өткізгіш қорабы; 5- екінші тесікті тарелка; 6- үшінші (негізгі) тесікті тарелка; 

7- төртінші тесікті тарелка; 8- барботаж тақтасы; 9- газсызданған су 

патрубогі; 10- ыстық су кірісінің патрубогі; 11- ыстық су бөлшегі; 12- бу мен 

суды бөлетін жалюзи; 13- су жіберетін бөлшек; 14- бу өткізетін қораб. 

10.3 сурет – Вакуумды деаэратордың құрылысы 

  

Химиялық тазартылған су вакуумды деаэраторға құбыр арқылы 

жіберіледі де, тесікті тарелкалар арқылы шашырап шығады. Ыстық су 

вакуумды деаэраторға кірген соң буға айналып, барботаж тақтасындағы суды 

қыздырып өтеді де, шашыраған су арасынан өтіп, суды қыздырып 

газсыздандырады. Газсызданған су құбырша арқылы жылулық желінің кері 

құбырына жіберіледі. 

 

 

11 дәріс. Жылулық желілерін пайдалану негіздері 
  

11.1 Жылулық желілерін пайдалануды ұйымдастыру 
  

Қалаларда жылулық желілерін пайдалану үшін "Жылулық желілері" 

деген өндіріс (акционерлік қоғам) құрады. Жылулық желілерін 

пайдаланудың негізгі міндеті болып саналатын бұл жылу тұтынушыларға 

уақытында және керекті көрсеткішімен жылу беру. Бұл үшін келесі шарттар 

орындалуы қажет: 
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- жылу көзі, жылулық желілер мен жылу қабылдағыш қондырғылардың 

келісімді жұмыс атқаруы; 

- жылу тасығышты жылу тұтынушылардың жылу қабылдағыш 

араларында дұрыс тарату және жылудың шығысын есептеп отыру; 

- жылу көздерінің және жылулық желілерінің қондырғыларының 

жұмысы мен жағдайын қарап, уақытында жөндеп немесе ауыстырып тұру 

қажет; 

- жылуқабылдағыш қондырғылардың жұмысы мен жағдайын 

уақытында тексеріп тұру қажет. 

Жылулық желілерін пайдалануды ұйымдастыру кезінде қызметшілер 

мен жұмысшылар техникалық пайдалану және қауіпсіздік ережелерді сақтау 

қажет. 

  

11.2 Жылуландырудың сенімділігін жоғарылату 
  

Орталықтан жылуландыру желілері, басқа энергетика жүйелерімен 

бірдей (газбен-, сумен-, электр энергиямен қамтамасыздандыру жүйелері) 

сенімділігі болуы қажет. Стандарт бойынша жылуландырудың сенімділігі 

дегеніміз бұл жылумен қамтамасыздандыру жүйелерінің уақытында керекті 

көрсеткішімен жылу беру. Жылуландырудың сенімділігі төмендеуінің себебі 

апаттар болуы және жабдықтардың бұзылуы. Жылуландырудың сенімділігін 

жоғарылату үшін уақытында техникалық тексерулер мен жөндеулерді өткізіп 

отыру қажет. 

  

11.3 Жылулық желілерінің бұзылуларын табу және жөндеу 

тәсілдері  

  

Жылулық желілерінің бұзылулар себебі болатын құбырлардың қосылу 

жерлері мен арматура тығыздығы нашарлауы және құбырлардың жарылуы. 

Жылулық желінің ыстық су (жылутасығыш) таратуында қысым төмендеу 

желі құбырларының жарылуының белгісі болады. Ыстық су қысымын 

төмендетпеу үшін желіге қосымша судың шығысын жоғарылату қажет. 

Осымен қатар жылулық желі құбырларының бұзылған (жарылған) жерін табу 

қажет. Бұл үшін ең біріншіден, желіні толық тексеріп шығу керек. Егер жер 

астындағы желі бойымен қар еруі, жер бетіне су шығуы, желі құдықтарынан 

бу шығуы пайда болса бұл бұзылудың табылды деген белгісі. Қазіргі кезде 

жылулық желінің бұзылу жерін табу үшін электронды-аккустикалық 

аспаптар қолданылады.  

  

11.4 Жылулық желілерді сынау 
  

Жылулық желілердің сынауының екі түрі болады – іске қосу 

алдындағы және пайдалану кезіндегі. Жылулық желілерді құрастырып 

орнатқан соң және күрделі жөндеуден соң іске қосу алдында желі жұмыс 
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атқаруға дайын екенін білу үшін сынау өткізу қажет. Жылулық желілердің 

жұмыс атқару кезінде олардың құбырлары тоттанып, оқшаулағышы бұзылуы 

мүмкін. Сондықтан жылулық желілердің жұмыс атқару кезінде пайдалану 

көрсеткіштерін тексеру үшін сынаудан өткізу қажет. Жылулық желілердің 

сынауларына кіретін: қысыммен тексеру, гидравликалық сынау, жылулық 

сынау және жылу тасығыштың максималды температурасына сынау. 

Қысыммен тексеру жылулық желінің құбырлары мен жабдықтарының 

тығыздығын және механикалық беріктігін білу үшін өткізеді. Қысыммен 

тексеру кезінде жылулық желі тармағы барлық жағынан жабылып 

температурасы +5 тен +40 
о
С сумен толтырылады. Су қысымы сынау 

қысымына дейін көтеріледі. Сынау қысымының мөлшері 25 % жұмыс 

қысымынан жоғары болады  

 Рсынау = 1,25·Р .                                                (11.1) 

Сынау қысымын 10 минуттан соң жұмыс қысымына дейін түсіру керек. 

Жұмыс қысымы орнатылған соң желі құбырлары тексеріледі. Егер, желі 

құбырларында жарылған және су ағатын жерлері табылмаса, желі сынаудан 

өтті деп саналады. Жылулық желілер жылына бір рет қысыммен тексерілуі 

қажет.  

Гидравликалық сынау жылулық желінің негізгі гидравликалық 

сипаттамасын пайдалану кезіндегі гидравликалық сипаттамасымен сай 

келетінін тексеруге өткізіледі. Гидравликалық сынау кезінде бір уақытта 

жылу тасығыштың қысымын, шығысын және температурасын өлшейді. 

Өлшенген мәліметтер арқылы жылулық желі бойымен қысым құламасын ∆Р 

табуға болады. Жылу желі бойымен қысым құламасының мөлшері 

                    ∆Р = (Р1 – Р2) + 9,81·(z1 – z2)·ρ , Па                         (11.2) 

мұнда Р1, Р2 – желі басы мен соңындағы қысым, Па; z1, z2 – қысым 

өлшеу жердің геометриялық биіктігі, м; ρ – жылу тасығыштың тығыздығы, 

кг/м
3 
. 

Өлшенген қысым және табылған қысым құламасы арқылы 

пъезометриялық график, ал су шығысы арқылы қысым графигі салынады. 

Негізгі және пайдалану кезіндегі пьезометриялық графиктер салыстырылу 

арқылы құбырлардың ластанған, жартылай бітелген жерлері табылады. 

Желінің жылулық сынауы жылу шығындарының негізгі мөлшерін нормалық 

шығындарымен салыстыру үшін өткізіледі. Жылулық сынау жылуландыру 

маусымның соңында жылу желісі толық қызып тұрған кезде өткізіледі.  

Жылулық сынау кезінде 10 мин. арасында желінің тіке және кері 

құбырлардың басы мен соңында өлшеулер өткізіп, негізгі жылу шығындарын 

табады. 

              ;                                (11.3) 

                ;                               (11.4) 
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 мұнда qф1 , qф2 - желінің тіке және кері құбырлардың негізгі меншікті 

жылу шығындары, кВт/м; G1 , Gп – желідегі және қоректеу сулар шығысы, 

кг/сағ; τ11 , τ12 – желінің тіке құбырының басы мен соңындағы су 

температурасы, 
о
С;  τ21 , τ22 – желінің кері құбырының басы мен соңындағы су 

температурасы, 
о
С;   ℓ - желі құбырларының ұзындығы, м. 

Негізгі жылу шығын мөлшері нормалық жылу шығын мөлшерімен 

салыстыру арқылы оқшаулағыш сапасын тексереді. Желінің жылулық 

сынауы 3-4 жылда бір рет өткізіледі. 

Жылу тасығыштың максималды температурасына сынауы желі 

жабдықтарының (өтеуіштер, тіректер) дұрыс жұмыс атқаруын тексеру үшін 

өткізіледі. Сынақ кезінде су температурасы 30 
о
С/сағ. жылдамдылығымен 

көтеріледі, ал желі құбыр соңында максималды температура 30 мин. уақыт 

ұсталуы қажет. Құбырлардың негізгі ұзаруы нормалық мөлшерінен 25 % 

жоғары болса, бұл тіректер мен өтеуіштердің дұрыс жұмыс атқармайтынын 

көрсетеді. Сондықтан тіректерде құбырлардың қысылып қалған жерлерін 

табу қажет болады. 

  

11.5 Жылумен қамтамасыз ететін жүйелерінің техника-

экономикалық көрсеткіштерін есептеу 
  

Жылумен қамтамасыз ететін жүйелерінің техника-экономикалық 

көрсеткіштеріне кіретін: жүйені салуға қаражат, жылумен 

қамтамасыздандыруға жыл сайын жұмсалатын қаражат.  

Жылумен қамтамасыз ететін жүйені салуға жұмсалған қаражатқа 

кіретін: жылу көзін салуға; жылуландыру желісін салуға; абоненттік 

қондырғыларды салуға қаражаттар. Жылу көзін салуға жұмсалған қаражат 

мөлшері оның түріне байланысты. Жылу көзі жылу электр орталығы (ЖЭО) 

немесе аудандық қазандық (АҚ) болуы мүмкін. ЖЭО жылумен бірге электр 

энергиясын өндіреді, сондықтан аудандық қазандықтармен бірге шықтағыш 

электр стансасын (ШЭС) есепке алу қажет. Сонымен энергиямен қамтамасыз 

ететін көздерді салуға жұмсалатын қаражат энергия көздерінің түріне 

байланысты болады. 

 Энергиямен қамтамасыз ететін көз ЖЭО болса, оны салуға 

жұмсалатын қаражат мөлшерін келесі формула арқылы табуға болады 

                               Кэ.к = kжэо·Nжэо  ,                                    (11.5) 

 мұнда kжэо – ЖЭО салуға жұмсалатын меншікті қаражат, теңге/кВт;     

Nжэо – ЖЭО электрлік қуаты, кВт. 

Энергиямен қамтамасыз ететін көз ШЭС және АҚ болса, оларды салуға 

жұмсалатын қаражат мөлшерін келесі формула арқылы табуға болады 

                           Кэ.к = Кшэс + Кақ ,                                 (11.6) 

 мұнда Кшэс – ШЭС салуға жұмсалатын қаражат, теңге; Кақ – АҚ салуға 

жұмсалатын қаражат, теңге. 

Жылуландыру желісін салуға жұмсалатын қаражат мөлшерін келесі 
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формула арқылы табуға болады 

Кж.ж = kж.ж·Lж.ж ,                                            (11.7) 

 мұнда kж.ж – жылуландыру желісін салуға жұмсалатын меншікті 

қаражат, теңге/м; Lж.ж – жылуландыру желі құбырларының ұзындығы, м. 

Жылуландыру желісін салуға жұмсалатын меншікті қаражат 

құбырлардың диаметрімен байланысты, сондықтан оның мөлшерін келесі 

формула арқылы табуға болады 

kж.ж = a + b·d ,                                              (11.8) 

 мұнда a , b – жылуландыру желісінің түріне және оны салу тәсіліне 

байланысты тұрақты коэффициенттер; d – желі құбырлардың диаметрі, м. 

Абоненттік қондырғыларды салуға жұмсалатын қаражат мөлшерін 

келесі формула арқылы табуға болады 

Ка.қ = ақ·F ,                                                (11.9) 

 мұнда aқ – абоненттік қондырғыларды салуға жұмсалатын меншікті 

қаражат мөлшері, теңге/м
2 

; F – абоненттік қондырғылардың жылуландыру 

беттерінің ауданы, м. 

Жылумен қамтамасыздандыруға жыл сайын жұмсалатын қаражатқа 

(Иж.қ) келесі қаражаттар кіреді: жылу өндіруге (Иж.ө); жылуды тасымалдауға 

(Иж.т); жылу шығындарына (Иж.ш) және жылулық желілерді күтуге (Иж.ж.к), 

Иж.қ = Иж.ө + Иж.т + Иж.ш + Иж.ж.к , теңге/жыл.                      (11.10) 

 Жылу өндіруге жыл сайын жұмсалатын қаражат негізінде жылу 

өндіретін көзінде (ЖЭО, АҚ) болады. Жылу өндіруге жыл сайын жұмсалатын 

қаражатқа отын мен су бағасы, қондырғылардың амортизациясы мен 

жөндеуі, жұмысшылардың еңбек ақысы кіреді 

Иж.ө = Иотын + Ису + Иам + Иж + Ие.а , теңге/жыл.            (11.11) 

 Жылуды тасымалдауға жыл сайын жұмсалатын қаражат негізінде су 

сорғыларына берілген электр энергия мөлшерімен байланысты 

Иж.т = Эп·Бэ.э  , теңге/жыл                                      (11.12) 

 мұнда Эп – бір жылда сорғылар пайдаланған электр энергия, 

кВт·сағ/жыл;   Бэ.э – электр энергия бағасы, теңге/кВт·сағ.          

Жылу шығындарына жыл сайын жұмсалатын қаражат мөлшерін келесі 

формула арқылы табуға болады 

Иж.ш = Qш·Бж  , теңге/жыл                                (11.13) 

 мұнда Qш – желідегі бір жылдағы жылу шығындар мөлшері, 

ГДж/жыл;   Бж – жылу энергия бағасы, теңге/ГДж.      

Жылулық желілерді күтуге  жыл сайын жұмсалатын қаражат мөлшері 

негізінде желілерді күтіп пайдаланатын жұмысшылардың еңбек ақысына тең 

Иж.ж.к =  Иж.е.а .                                             (11.14) 
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12 дәріс. Жылуландыру пункттерінің жабдықтары 

  

12.1. Жабдықтардың түрлері  
  

Жылуландыру пункттерінің мақсаты тұтынушыға жіберілетін жылу 

тасығыштың көрсеткіштерін (қысым, температура, шығыс) керекті 

мөлшерінде қамтамасыздандыру қажет.  

Жылу тасығышы ыстық су жылулық жүйесінің жылуландыру 

пункттерінде келесі жабдықтар орналасады: су ағыншалық және ортадан 

тепкіш сорғылар (элеваторлар мен насостар); су жылытқыштар; ыстық су 

жинағыш бактар; жылу тасығыш көрсеткіштерін тексеріп реттейтін аспаптар; 

жылу жүйені қақтанудан және тоттанудан қорғайтын аспаптар мен 

жабдықтар. 

Жылуландыру пункттер жергілікті – бір ғимараттық және бір топ 

ғимараттарға арналған болады. Негізінде, жылуландыру жабдықтарын 

ғимараттардың подвалдарынан шығарып жылуландыру пункттеріне 

орналастыру ғимраттарда шу болмау үшін дұрыс болады. 

12.1 суретте ықшам ауданның топтық жылуландыру пунктінің жылу 

сұлбасы келтірілген.  

 
1-төменгі ыстық су жылытқышы; 2-жоғарғы ыстық су жылытқышы; 3- 

жылуландыру жылытқышы; 4-жылуландыру сорғысы; 5-ыстық су сорғысы; 

6-ыстық су температурасын реттегіш; 7-жылуландыру реттегіш; 8-реттегіш 

салыстырушы; 9-басқарушы аспап; 10-жылу өлшер; 11-су өңдегіш; 12-су 

өлшегіш; 13-элеватор; 14-су таратқыш кран; 15-тұтынушыға жылу бергіш 

қондырғылар (батареялар); 16-сүзгі. 

12.1 сурет – Ықшам ауданның топтық жылуландыру пунктінің жылу сұлбасы 

 

12.2.  Ыстық сумен қыздырылатын су жылытқыштар  
  

Топтық жылуландыру пунктінде бөлікті (секциялы) және тақташалы су 

жылытқыштар қолданылады.  

Бөлікті су жылытқыштардың (12.2 суретті қараңыз) ішінде Л-68 жезден 
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жасалған құбырлар орналасады, ал сыртқы жағы диаметрі жоғары құбырдан 

жасалған. Бірнеше бөліктер қосылып, керекті жылу бетті су жылытқыштар 

жинауға болады. Жезден жасалған құбырлар ішімен қыздырылатын су өтеді, 

ал сырт жағынан қыздыратын ыстық су жіберіледі. Бөлікті су 

жылытқыштардың жылу тасығыштарының ең жоғары қысымы 1 МПа 

аспайды, ал жылу өткізгіш коэффициентінің мөлшері 1000 – 1500 Вт/(м
2
·К) 

аралығында болады.  
 

                                     

                      а)                                                                     б) 

 

а – бөлікті су жылытқыштың көрінісі; б – бөлікті су жылытқыштың кесіндісі. 

12.2 сурет – Бөлікті су жылытқыш 

  

Соңғы кезде тақташалы су жылытқыштар қолданылады (12.3 суретті 

қараңыз). Тақташалы су жылытқыштарда тақташаның бір жағынан 

қыздырғыш ыстық су өтеді, ал екінші жағынан қыздырылатын су өтеді. 

Қыздырғыш ыстық су мен қыздырылатын су бір-біріне қарсы ағады. 

Тақташалы су жылытқыштардың тақташалары бөліктерге қосылып 

жасалады. Бірнеше бөліктерді қосып, керекті жылу бетті су жылытқыш 

жинауға болады (12.3 суретті қараңыз). Тақташалы су жылытқыштардың 

ерекшілігі мен артықшылығы бұл өте жоғары жылу өткізгіштілігі мен 

жинақтылығы (1 м
3 
көлемінде жылытқыш ауданы 100 м

2
).  

Тақташалы су жылытқыштардың пайдалануы мен күтуі өте тиімді. 

Тақташалы су жылытқыштар тез бөлшектенеді, бөлшектерін оңай 

ауыстыруға болады. Тақташаларды кірден тазалауға және ауыстыруға 

болады. 

   



63 
 

                     

      а)                                    б)                                 в) 

 

а – тақташалы су жылытқыштың көрінісі; б – су жылытқыштың тақташалы 

бөлігі; в – су жылытқыштың ішімен қыздырылатын судың өту көрінісі. 

12.3 сурет – Тақташалы су жылытқыш 

 

12.2. Араластырғыш түйіндер  
  

Араластырғыш түйіндерде су ағыншалық сорғылар (элеваторлар) 

орналасады (12.4 суретті қараңыз). Су ағыншалы сорғылар тұтынушылардың 

жылуландыру қондырғысын ыстық сумен қамтамасыздандырады. 

Тұтынушылардың жылуландыру қондырғысына берілетін жылулық жүктеме 

мөлшері ыстық су температурасымен байланысты. Сондықтан жылу жүктеме 

мөлшерін су ағыншалық сорғымен ыстық суға кері салқын су қосу арқылы 

реттейді. 

 
  

12.4 сурет – Араластырғыш түйінге тұтынушының жылуландыру 

қондырғысының қосылу сұлбасы 

 

(Белгілері  12.1 суретте көрсетілген). 

Су ағыншалы сорғының көрінісі 12.5 суретте көрсетілген. 
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12.5 сурет – Су ағыншалы сорғының (элеватордың) көрінісі 

  

12.3. Ыстық су жинағыш бактары  
  

Ыстық сумен қамтамасыздандыратын жылулық желілерінде 

тұтынушылардан артылып қалған суды жинағыш бактарға жинауға болады. 

Ыстық су жинағыш бактың көлемі бір тәуліктегі артылатын судың көлеміне 

тең алынады. Тұтынушының жылулық желіге қосылуына ыстық су жинағыш 

бактың орналасып қосылу сұлбасы  12.6 суретте көрсетілген. 

  

 
1-қысым реттегіш; 2-температура реттегіш; 3-ыстық су жинағыш бак;  

4-су жылытқыш; 5-сорғы; 6-ыстық су жапқышы; 7-сүлгі (орамал) кептіргіш; 

8-кері клапан. 

12.6 сурет – Тұтынушының жылулық желіге қосылу сұлбасында ыстық су 

жинағыш бактың орналасуы. 

  

Тұтынушыларға ыстық су шығысы болмаған кезде сорғы арқылы су екі 

ағынға бөлінеді. Бір ағын ыстық су жинағыш бакты толтырады, ал екінші 

ағын құбырларға айналым су болып жіберіледі. Егер тұтынушыларда ыстық 

су шығысы пайда болса, су жинағыш бактың ағыны азайтылады, ал айналым 

су шығысы жоғарылайды.  
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13 дәріс. Жылыту жүйелерінің сипаттамалары 

 

Дәрістің мақсаты: жылыту жүйелерінің сипаттамалары және 

орнатылатын қондырғыларынмен таныстыру 

 

13.1 Жылыту жүйесінің жалпы сипаттамалары 

 

Жылыту – ғимараттар мен имереттердің бөлмелерінің ішкі ауасына 

және ондағы қоршау беттеріне температура беріп, оны қажетті деңгейде 

ұстап тұруға арналған инженерлік жүйелердің бірі. Жылыту 

қондырғыларымен жылдың суық кезінде бөлмеде жасанды микроклимат 

қамтамасыз етіледі. 

Бөлмелердің ішкі ауасының температурасын тек жылыту жүйесінің 

жұмысына ғана байланысты емес, сонымен қатар, ол желдету жүйесінің 

жұмысына да байланысты болуы мүмкін. Бұл жүйелер бірлесе отырып, 

бөлме ауасының қажетті температурасын, ылғалдылығын, оның қозғалыс 

жылдамдығын, құрамын және тазалығын қамтамасыз етіп отырады. 

Жылыту жүйесі – бұл өз ара байланыстары бар конструктивтік 

элементтердің қосындысы, олар жылытатын бөлмеге қажетті жылу шығынын 

өнімдеп, таратып беру үшін арналған. Жылыту жүйесінің принципиальді 

сұлбасы сурет 13.1 келтірілген.  
 

 

1-қазан немесе жылуалмастырғыш; 

2-беретін құбыр; 3-жылыту аспабы 

 

13.1 сурет – Жылытудың 

принципиальді сұлбасы 

 

Негізгі элементері - жылу қөзі, жылу құбырлары, жылыту аспаптары. 

Жылыту жүйелерінде жылутасмалдағыш қазан немесе 

жылуалмастырғышта қыздырылады, содан кейін құбырлармен жылыту 

аспаптарына келіп түседі. 

Жылутасмалдағыштың жылуы жылыту аспаптар арқылы бөлмеге 

беріледі. Жылыту жүйесінің жүктемесін анықтағанда бөлмелердің жылулық 

тәсілдері мен тәртіптерін ескеру қажет. Тұрғын үйлер және қоғамдық 

ғимараттарда (аураханалар, санаториалар ауежай вокзалдары т.б.) салқын 

мерзімде тәулік бойы жылу шығыны тұрақты деп есептеледі. Өндірістік және 

ауыл шаруашылық ғимаратарында тәулік бойы жылу шығыны тұрақты емес, 

ол технологиалық процестарға байланысты. Жұмыс уақытында бөлмеде артық 

жылу болуы мүмкін. 
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Бөлмелердің жылулық тәртібі өзгерісті болса, оларда жылубөлініуі 

тәулік бойы өзгеріп тұрады, мысалы өндірістік ғимараттар бір-екі сменмен 

жұмыс істеп және демалыс күндері болса, сондықтан жылу жүктемесін 

анықтағанда екі мерзім қарастырылады – жұмыстық және жұмыстықсыз. 

Жұмыстық уақыткезінде бөлмелерде артық жылу немесе жылу кемшілігі 

болуы мүмкін. 

Сондықтан, егер ΔQ>0 жылыту қажет емес, ал ΔQ<0 жылыту қажет 

мөлшері Qжет. 

Бөлмелердің жылулық тәртібі тұрақты болса, оларға технологиялық 

процестері үзілмейтін өндірістік ғимараттар, ауыл шаруашылық бөлмелері 

және қоғамдық ғимараттар – ауруханалар, санаториалар, кітәпқоймалары, 

әуежайвокзалдары және т.б. қарайды, сондықтан жылу жүктемесі Qжет есептеу 

үшін, бөлменің жылулық балансы анықталады. 

Жылыту жүйелері жұмыс басталу алдында ауаның нормативтік 

көрсеткіштерін қамтамасыз етуі қажет. Жұмыстықсыз кезде жылыту қажет, 

себебі жылубөлініуі жоқ немесе өте аз. Барлық жағдайларда жылыту 

жүйелерінің қуатын есептеу кезінде минимальды сағат жылубөлініуін ескеру 

керек. Жұмыстықсыз кезге есептелген жылыту кезекті жылыту деп аталады. 

Кезекті жылытуда бөлмелердегі ауаның температурасы +5°С 

қабылданады, егер технологиалық және пайдалану шарттар бойынша жоғары 

температура қажет болмаса. 

Жылытудың гигиеналық негіздері. Адам организмінің жылулық 

балансы оның өзі өндіретін жылудан, қоршаған ортадан алынатын жылудан 

және қоршаған ортаға жоғалатын жылудан тұрады. Адам организмі өндіретін 

жылу оның жасына, жасаған жұмысына және т.б. факторларға байланысты. 

Жылыту жүйелеріне келесі талаптар қойылады: 

- санитарлы-гигиеналық – бөлмедегі ауаның температурасы уақыт 

бойынша бір келкі жағдайда барлық бағытта, қоршаулардың ішкі бетіндегі 

және жылыту аспаптарының бетіндегі температураларын белгілі мөлшерде 

ұстап тұру, нормативтік деңгейге сәйкес; 

- экономикалық - тұрғызу мен пайдалану кезіндегі келтірілген қаржы 

шығыны күрделі, металл шығыны аз, еңбек шығыныны төмен және жылу 

энергиясының шығыны тиімді; 

- құрылыстық – бөлме интерьеріне сәйкес, жинақы және құрылыс 

конструкцияларына үйлесімді болуы шарт, ғимараттың салыну мерзімімен 

келісілуі; 

- монтаждық - түйіндер мен бөлшектердің саны мейлінше аз болуы 

керек, оларды дайындауды механикаландыру; монтаждау кезінде қол еңбек 

жұмысы аз болуы; 

- пайдаланулық – техникалық жетілген жүйенің сенімділігі барлық 

пайдалану уақытында мүлтіксіз, қауыпсыз және шусыз жұмыс істеу, реттеу 

атқаруын қолдану арқылы тиімді, зиянды заттар шығындары төмен болуы 

керек. 
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13.2 Жылыту жүйелерінің классификациасы  

 

Жылыту жүйелері негізгі екі топқа бөлінеді – жергілікті, 

орталықтандырылған. 

Жергілікті жылыту жүйелерінде жылу көзі, жылу құбырлары және 

жылыту аспаптары бір қондырғыға біріктіріледі. Жергілікті жылыту жүйесі 

ретінде пешті қарастыруға болады. Пештің жылу көзі қызметін ошақ 

атқаратын болса, жану өнімдерін әкетуге арналған түтін жолы жылу 

құбырларын алмастырады, ал жылу бөлмеге пеш қабырғалары арқылы 

беріледі. Пешпен бір немесе жапсарлас салынған екі-үш бөлмені, кей 

жағдайда бірінің үстіне бірі орналасқан бірнеше бөлмелерді жылытуға 

болады. 

Жылыту жүйесінің тасмалдағыштың жылуы жылыту аспаптар арқылы 

бөлмеге беріледі. Кең қолданатын жылутасмалдағыштың түрлері - су, бу, ауа 

оларды көп қайтала пайдалануға болады және қоршаған ортаны ластамайды. 

Су – қысылмайтын сұйық зат, тығыздығы мен жылу сиымдылығы өте 

мол. Судың тығыздығы, көлемі температурасына байланысты өзгереді, ал 

қайнайтын температурасы қысымға байланысты. 

Бу – тез жылжитын зат тығыздығы өте аз. Будың температурасы мен 

тығыздығы қысымға байланысты. 

Ауа – тез жылжитын зат тығыздығы өте аз және жылу сиымдылығы өте 

аз, ал тығыздығы мен көлемі температураға байланысты өзгереді. 

Қолданатын тасмалдағыштың түріне байланысты жылыту жүйелері - 

сумен, бумен, ауамен, газбен жабдықтауға бөлінеді. Санитарлы-гигиеналық 

талаптары тұрғысынан су тасмалдағыш бөлме ішінде біркелкі температура 

қалыптастыруға мүмкіндік береді, бірақ әр уақытта тиісті шамадан 1-2
0
С 

ауытқып тұруы мүмкін, себебі құбырлардың және құрылғылардың жылулық 

инерциясы әсер етеді. 

Сумен жылыту жүйелері судың температурасына байланысты – төменгі 

температуралы (су температурасы <105°С) және жоғарғы температуралы (су 

температурасы > 105°С (150°С–ке дейін)) болады. Қазіргі уақытта сумен 

жылыту жүйелері кеңінен таралған. 

Бумен жылытқан кезде әр бөлмедегі температура әртүрлі болады, себебі 

сыртқы ауаның температурасы өзгерген кезде берілетін бу мөлшерін де 

өзгерту қажет, ал бұл үшін будағы қысымды өзгерту шарт. Қысым өзгерген 

кезде будың температурасы шамалы өзгеріске ұшырайды. Осының барлығы 

жүйедегі бу қысымын өзгертудің қажетсіздігін көрсетеді. Яғни бөлмелерде 

біркелкі температура туғызуға бу онша қолайлы емес. 

Санитарлы-гигиеналық талаптарының тағы бірі-ол құрылғының ауа 

қыздыратын бетіндегі температурасын шектеу. Бұған себеп – ауа мен құрылғы 

бетіндегі органикалық шаң –тозаңның қызған кезде ыдырауы және бірден 

буға айналып зиянды заттар шығаратыны. Мысалы, көміртегінің тотығы (СО) 

шаң мен бірге 65-70ºС ыдырай бастайды да құрылғылар бетінің 

температурасы 80
0
С жеткенде бұл процесс өте қарқынды жүреді. 
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Буды пайдаланған кезде жылытқыш құрылғының сыртқы бетіндегі 

температура 100ºС –дан кем болмайды, яғни гигиеналық шектен жоғары. 

Мұның себебі бу конденсатқа айналған кезде температурасын азайтып 

отыруға болады. 

Санитарлы-гигиеналық талаптары тұрғысынан ауа ыңғайлы 

жылутасымалдағыш болып саналады, себебі бөлме температурасын барлық 

жерде біркелкі ысытуға және салқындатуға өте қолайлы. Ауамен жылыту 

жүйесінде жылытылған ауа бөлмелерге тікелей тарату каналдармен немесе 

бөлмеде орналасқан жылулық агрегаттар арқылы беріледі. Жеке бөлмелерге 

беретін ауа температурасын да реттеп отыру оңай, әрі жылыту мен бірге 

желдету мәселелерін шешуге болады. 

Магистральды құбырларды тарту орнына қарай жүйелер былай 

жіктеледі: 

- жоғарыдан тартылған, яғни беретін құбыры жылыту аспаптарынан 

жоғары, ал қайтатын құбыры жылыту аспабынан төмен тартылған жағдайда 

(сурет 13.2а); 

- төменнен тартылған, яғни беретін және қайтатын құбырлары 

жылыту аспаптарынан төмен тартылған жағдайда (сурет 13.2б); 
 

        а)                                                 б) 
 

 
а) жоғарыдан тартылған; б) төменнен тартылған. 

1, 2 - беретін (Т1) және қайтатын (Т2) құбырлары; 3, 4 - беретін және қайтатын 

тік құбырлары; 5- жылыту аспаптары; 6- термостатикалық клапан; 7- беретін 

бас тік құбыры; 8 –кеңіткі ыдыс; 9 - ауалық құбыр; 10 – ауалық крандар; 11- 

кеңіткі ыдыс қосылатын құбыр;12 – айналымды сорғыш; 13 - 

жылуалмастырғыш. 

13.2 сурет – Тік қосқұбырлы сумен жылыту жүйесінің сұлбалары. 
 

Беретін және қайтатын магистральды құбырлардағы су ағынының 

бағытына қарай жылыту жүйелері – қарама қарсы немесе тік ағылатын деп 

бөлінеді. 

Құбырларды жылыту аспатарына қосуына байланысты бірқұбырлы 

және қосқұбырлы болады. Сурет 13.3 жылыту жүйесінің принципиальді 

сүлбелері келтірілген. 
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Жылумен жабдықтау жүйелерінде жылутасмалдағышт ЖЭО немесе 

күрделі аудандық қазандықтарда өндіріледі, сондықтан тұрғын, қоғамдық 

және өндірістік ғимараттарда орталықтандырылған сумен жылыту жүйелері 

қолданады. Ғимараттың жылыту жүйесінде тасмалдағыштың жылжу қозғалуы 

- айналымы табиғи немесе жасанды түрлі болады. Айналымы табиғи жылыту 

жүйелері кіші-ғұрым ғимараттарда қолданады. Өндірістік ғимараттарында 

айналымы жасанды сумен жылыту жүйелері және ауелік жылыту қолданады.  

Кейбір жағдайларда бумен жылыту жүйелері қолданады. Жылыту 

жүйесінің түрі техника-экономикалық есептеу негізінде таңдалады. 
 

 
 

I – ағымды әр қабатта орналасқан аспаптарға; II - ағымды бифилярды;  

III -байланыс участкелермен; 1- жылыту аспаптары; 2 - ауалық құбыр;  

3 – ауалық крандар; 4 - беретін тік желі; 5- қайтатын тік желі; 6 – жапқы-

реттеугіш арматура; 7- кеңіткі ыдыс; 8- екі қатарлы конвекторлар; 9- КРП 

типті крандар; 10- осьтік тұйық учаскесі; 11- қайтатын магистраль;  

12- айналымды сорғыш; 13- жылуалмастырғыш. 

13.3 сурет – Көлденең бір құбырлы сумен жылыту жүйесінің сұлбалары. 

 

13.3 Жылытылатын ғимараттың жылулық тәртібі 

 

Жылыту жүйелерін жобалау және пайдалану үшін жылутехникадан 

теориялық негіздері жайындағы білім аса маңызды болып табылады. 

Энергияны сақтау және түрлену жалпы заңының бір саласын жылу 

құбылыстарына қолдануға болады. 

Температура айырымы жылу тасымалдау процесінің қоздырушы күші 

болып табылады, ал тасымалданатын жылу шамасы дененің кеңістігіндегі 

температураның үлестірілу сипатымен, яғни температуралық өріспен 

байланысты болады. Температуралық өріс деп уақыттың белгілі кезеңіндегі 

дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі температура мәндерінің жиынын 

айтады. Температура уақыт бойынша өзгеретін жағдайда температуралық өріс 

қалыптаспаған, өзгермейтін жағдайда қалыптасқан болады. 

Жылудың тасымалдануы үш негізгі әдістермен орындалады: жылу 
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өткізгіштік, жылу сәулелену және конвекциялық тасымалдау. 

Дененің құрылымдық бөлшектерінің қимылы және бір-бірімен 

соқтығысу нәтижесінде ішкі энергияны тасымалдауды жылу өткізгіштік деп 

атайды. 

Сәулелі жылу алмасу энергияның екі рет түрлену нәтижесінде 

орындалады. Алдымен жылу энергия сәулелі энергияға айналады, содан соң 

қайта жылу энергияға өтеді. Газ тәрізді ортамен қабырғалары арасындағы 

сәулелі жылу алмасудың қарқындылығы сәулелену жылу беріліс 

коэффициентімен αc (Вт/(м
2
.К) сипатталынады, оның мәні газбен қоршаған 

қабырғалардың қаралық дәрежелері және температураларына байланысты 

анықталады. 

Сұйықтың немесе газдың макрокөлемдерінің бір-біріне қатысты 

қозғалуын конвекция деп атайды. Егер конвекция температурасы әр текті 

ортада орындалатын болса, ортаның макрокөлемдерінің (бөлшектерінің) орын 

ауыстыру нәтижесінде жылу алмасу пайда болады. Жылудың конвекциямен 

тасымалдануына жылу өткізгіштік әр қашан ере жүреді. Мұндай біріктірілген 

процесс конвективтік жылу алмасу деп аталады. 

Техникада көбінесе сұйық (газ) ағыны және қоршаған қатты денелер 

беттерімен конвективтік жылу беріліс деп аталатын жылу алмасу процесі 

кездеседі. Бұл процес сұйықтың (газдың) қозғалу сипатымен байланысты. 

Пайда болу табиғаты бойынша сұйықтың (газдың) екі түрлі қозғалуын 

айырады-еркін және еріксіз. Еркін деп сұйықтың немесе газдың қыздырылған 

және суық бөлшектерінің тығыздықтары айырымы нәтижесіндегі пайда 

болатын қозғалысты айтады. Еріксіз қозғалыс (конвекция) сыртқы 

механикалық қоздырушылар (сорғыштар, желдеткіштер ж.т.б) әрекетінен 

пайда болады. 

Дененің беті мен сұйық (газ) ағыны арасындағы конвективтік жылу 

берілік процестің қарқындылығын конвективтік жылу беру коэффициент ak 

(Вт/(м
2
.К)) сипаттайды. Жалпы жағдайда ak коэффициенттің мәнісі дененің 

(каналдың) пішініне, оның геометриялық өлшемдеріне, сұйықтың (газдың) 

қозғалу жылдамдығына, ағыс тәртібіне, сұйықпен қабырғаның 

температураларына және ағынның физикалық қасиеттеріне тәуелді болады. 

Нақты жағдайлардың көбінде жылу өткізгіштік, жылудың конвекциясы 

және сәулеленуі қатар өтеді, яғни күрделі жылу алмасу орындалады. Мысалы, 

қазан қондырғының ошағындағы ыстық газ ағыны мен қабырға арасындағы 

жылу алмасу. Мұндай жағдайда жылу алмасудың қарқындылығын жылу 

беріліс коэффициеттердің қосындысымен бағалайды 

α=αк+αл,                                                                                        (13.1) 

мұнда αk – конвективтік жылуберу коэффициенті,αc - сәулелі жылуберу 

коэффициенті. 

Сұйықтың (газдың) ағыны ламинарлы немесе турбулентті тәртіппен 

қозғалады. Ламинарлы тәртібіне қозғалыс жайбарақат өтеді, сұйықтың 

қабаттары араласпай, бір-біріне параллельді қозғалады. Турбулентті 
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тәртібінде сұйықтың қозғалысы бейберекет, құйынды болады. 

Сыртқы қоршаулардың жылу техникалық есептеуін өткізу үшін 

бөлмелердің тағайындалуы мен пайдалану жағдайларын білу қажет, себебі 

олардың ішкі ауа температурасы tint, °С, ылғалдылығы , % санитарлық 

нормалар және ережелерімен беріледі. Қоршаудың ішкі бетіндегі 

температурасы tR, ылғалды нүктедегі температура tр–дан артық болуы керек, 

кем дегенде 2-3°С. 

Сыртқы қоршаулардың жылу таратуға керекті кедергісін келесі формула 

анықтайды 

Rreq=
𝑛(tint−text)

𝛼int∆𝑡𝑛
 ,                                                  (13.2) 

мұнда tint – бөлменің ішкі ауасының есепті температурасы, °С; text –

сыртқы ауаның есепті температурасы, °С; n – сыртқы ауаға қарағанда 

қоршаулардың сыртқы беттерінің орынына байланысты коэффициент; Δtn – 

ішкі ауа температурасы мен сыртқы қоршаудың ішкі бетіндегі температурасы 

арасындағы нормативтік температуралық айырма,°С; αint – қоршаулардың ішкі 

беттерінің жылу беру коэффициенті, Вт/(м
2
°С). 

Сыртқы қоршаулардың жылу таратуға келтірілген кедергісін Rreq 

(м
2
°С/Вт) құрылыс ауданының жылыту мерзімінің градус-тәулігімен Dd (°С 

тәулік) анықтауға болады. 

Жылыту мерзімінің градус-тәулігі келесі формуладан анықталады 

Dd = (tint - tht) zht,                                            (13.3) 

мұнда tint – ғимараттың бөлмелерінің ішкі ауасының есептік орташа 

температурасы, °С; tht – сыртқы ауаның орташа температурасы,°С, zht – 

жылыту мерзімінің ұзақтылығы, тәулік. 

Қоршаулық конструкцианың жылуөткізу кедергісі 

𝑅𝑜 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒
 ,                                                (13.4) 

мұнда Rк - қоршаулық конструкцианың термиалық кедергісі, Вт/м² ºС, 

қоршаудың әр бөлек қабаттарының қосынды термиалық кедергілері болып 

анықталады 

Rк = R1 + R2 + .... + Rn ,                                          (13.5) 

мұнда е – қысқы мерзімде қоршаулық конструкцианың сыртқы бетінің 

жылуөткізі коэффициенті, Вт/(м
2
 
0
С); R1, R2, Rn - қоршаулық конструкцианың 

әр бөлек қабаттарының термиалық кедергілері, Вт/(м
2
 
0
С) 

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
,                                                     (13.6) 

мұнда δi– қабаттың қалыңдығы, м; λi – қабаттың материалының есепті 

жылуөткізгіш коэффициенті, Вт/(м 
0
С). 

Қоршаулық конструкцияның жылуөткізу кедергісін Rо ғимараттың 

нормативті қажетті және келтірілген жылуөткізу кедергілерінен төмен 

кабылданбауы қажет. 
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Сыртқы қоршаулық конструкцианың жылуөткізгіш коэффициенті, 

Вт/(м
2 0

С) анықталады 

K = 1/ RO ,                                                     (13.7) 

Лагада орналасқан жылуланған еденнің жалпы термиалық кедергісі 

зоналар арқылы анықталады, м
2
°С/Вт. 

Rh=1,18 (Roс+Rу.сл)                                                  (13.8) 

мұнда Roc - i-ты зонаның жылуөткізу термиалық кедергісі, м
2
°С/Вт; Rу.сл 

- жылуланған қабаттың термиалық кедергісі, қабылданады Rу.сл =1/ Rо. 

Лагада орналасқан еден ұшін жылуөткізу термиалық кедергісі сыртқы 

қабырғаға параллельді ені 2м төрт зоналар бойынша анықталады, Roc 

көрсеткіштері: 

1 зонаға - 2,1 м
2
°С/Вт;                         3 зонаға - 8,6 м

2
°С/Вт; 

2 зонаға - 4,3- м
2
°С/Вт;                       4 зонаға -14,2 м

2
°С/Вт. 

 

13.4 Жылыту жүйесінің жылулық қуаты 

 

Бөлмелерден және ғимараттан жоғалатын жылу мөлшерін анықтау үшін 

мынадай мәліметтер болуы керек:  

1) ғимараттың салынатын жері (қаланың немесе елді мекеннің атауы);  

2) ғимараттың әлем бағыттарына қарай орналасуы және жел бағыттары; 

 3) барлық құрылыстық өлшемдері түсірілген қабаттар жоспары мен 

қималары;  

4) әр бөлменің арналуы;  

5) барлық сыртқы қоршаулардың конструкциялары және олардың 

жылутехникалық есептері. 

Жылыту жүйесін жобалау үшін бөлмелердің сыртқы қоршаулары 

арқылы жоғалатын жылу мөлшерлерінен тұрады. Бөлмелердің сыртқы 

қоршаулар арқылы жоғалатын негізгі жылу мөлшері мына өрнекпен 

анықталады 

Qнег = AK(tint-text)n, Bт                                    (13.9) 

мұнда A - жылу жоғалатын сыртқы қоршаудың ауданы, м
2
;  

K - осы қоршау конструкциясы арқылы жылуөткізгіш коэффициенті, 

Вт/(м
2
 °С); tint – ішкі ауаның есептік температурасы, 

0
С; t

ext
 - сыртқы ауаның 

есептік температурасы, 
0
С; n – температуралар есепті айырымына енгізілетін 

түзету коэффициенті. 

Сыртқы қоршау конструкциясының ауданы арнайы және анықтама 

әдебиеттерінің «қоршау конструкцияларының беттерін өлшеу ережелеріне» 

сай жүргізіледі. 

Жылуөткізгіш коэффициенті K, Вт/(м
2
°С), сыртқы қоршау 

конструкциясының материалдарына байланысты есепті жолмен формула 

(13.7) немесе қоршау конструкциясы типтік болса, анықтама әдебиеттерден 

анықталады. 
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Ішкі ауа температурасы бөлменің арналуына байланысты нормативтік 

құжаттардан алынады. Сыртқы ауаның есепті температурасы ғимарат 

салынатын ауданның климаттық сипатына қарай СНиП-тен, ең суық бес 

күндік температура алынады. 

Бөлмелердің сыртқы қоршаулар арқылы негізгі жоғалатын жылу 

шығына көп факторлар әсер етеді, сондықтан 

Q = AK(tint-text)n(1+∑), Bт                                  (13.10) 

мұнда ∑ - қосымша жылу жоғалуды ескеретін түзету коэффициенті. 

Түзету коэффициенті сыртқы қоршаудың орналасу ерекшелігіне 

байланысты енгізіледі. Анықталатын негізгі жоғалатын жылу мөлшері 

(формула 13.1), оған әсер ететін мынадай факторларды ескермейді:  

1) қоршаулардың әлем бағытына қарай орналасуын;  

2) бөлмедегі екі немесе одан артық сыртқы қабырға барын  

3) жекелеген бөлмелердің биіктігін;  

4) қоршаудың желге ұшырауын;  

5) сыртқы есіктерден, қақпалардан келетін сыртқы ауа мөлшерін;  

6) сыртқы ауаның инфильтрация арқылы енуін. 

Бөлмелерден жоғалатын жылуды есептегенде бұл факторларды негізгі 

жоғалатын жылу мөлшеріне СНиП және арнайы анықтама әдебиеттерде 

ұсынылған пайыздық есеппен алынатын қосымша жылу жоғалтуларды қоса 

отырып ескереді. 

Сыртқы қоршаулардың әлем бағытына қарай орналасуына қосымша 

коэффициенті: солтүстік, шығыс, солтүстік- шығыс және солтүстік-батыс - 

0,1, оңтүстік-батыс, батыс – 0,05. 

Ғимараттың бұрыштық бөлмесінде екі немесе одан артық сыртқы 

қабырға болса қосымша коэффициенті: әр сыртқы қабырғаға, терезе, есікке – 

0,05, егер қабырғаны бірі солтүстік, шығыс, солтүстік- шығыс және солтүстік-

батысқа қараса - 0,1. 

Тұрғын ұйлер, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың бөлмелерінің 

биіктігіне қосымша коэффициенті: 4 метрден артық әр метр биіктігіне – 0,02, 

(жалпы қосымша 0,15 аспау керек). 

Сыртқы қоршаулардың желге ұшырауына: желдің жылдамдығы 5 м/с 

дейін болса – 0,05, ал 5 м/с артық болса – 0,1. 

Сыртқы есіктерден, қақпалардан келетін сыртқы қоршаулар негізгі 

жылу жоғалу мөлшеріне қосымша коэффициенттері: бір қабатты есікке – 

0,22Н; екі қабатты тамбуры бар есікке – 0,27Н (тамбурсыз - 0,34Н); екі 

тамбурлы есікке – 0,2Н, мұнда Н- ғимараттың биіктігі. 

Жылу жоғалу мөлшерін есептеу үшін, жобалайтын ғимараттың 

қабатының жобасында бөлмелерге нөмер қойылады: 1 қабатқа -101, 102, ...; 2 

қабат 201, 202,..., 3 қабат 301, 302, ... 

Сыртқы және ішкі қоршалардың аудандарын анықтау үшін ғимараттың 

жобасымен қимасынан қоршаулардың өлшеу ережесін қолданып, 

қоршаулардың өлшемдерін қабылдаймыз. Сыртқы қабырға (сқ) үшін – жоба 



74 
 

бойынша: бұрыштық бөлмеде – қабырғаның сыртқы бетінен ішкі қабырғаның 

өсіне дейін; ортадағы бөлмеде - өсьтар арасында. 

Кескін бойынша: 1-ші қабаттың биіктігін өлшемі еденнің орналасқан 

түріне байланысты қабылданады (сурет 13.4 а,б,в). Екінші қабаттағы 

бөлмелердің биіктігі – 1-ші қабаттың еден бетінен, жоғарғы қабаттағы еден 

бетіне дейін (сурет 13.3 в). Жоғарғы қабаттағы бөлмелердің биіктігі - еден 

бетінен шатырдың сыртқы қабырғамен қилысуына дейін (сурет 13.4г). 

а)                       б)                    в)                                         г) 

 
а – лагада орналасқан еден; б – жерде орналасқан еден; в – жер төле үстінде 

орналасқан еден; г – сыртқы қабырғаның жоғарғы қабаттағы биіктік өлшемі. 

13.4 сурет – Еденді орналастыру 

 

Терезе (ДО, ОО), есік (Д) аудандарын құрылыс тесіктерінің ең төменгі 

өлшемдерімен қабылданады. Төбенің (Т), шатырдың (Ш) аудандары ішкі 

қабырғаның өсінен сыртқы қабырғаның ішкі бетіне дейін қабылданады (сурет 

13.5). 

Егер еден жерде немесе лагада орналасқан болса осы өлшемдер еденнің 

4 шартты зоналарының аудандары деп есептеледі. Әр зонаның өлшемі 2 м. 

Сыртқы қабырғадан бастап, ал бұрыштағы 2х2 м учаскесі есепте екі рет 

ескеріледі. 

Жылыту жүйесін таңдау үшін техникалы-экономикалық есеп өткізілуі 

қажет. Егер жылумен жабдықтау жүйесі ЖЭО-дан немесе күрделі аудандық 

қазандықтан болса өндірістік ғимараттарда жасанды айналымды сумен 

жылыту және ауалық жылыту жүйелері қолданады. Кейбір жағдайларда 

бумен жылыту жүйесі қолданады. Табиғи айналымды жүйелер тек қана 

кішірек ғимараттарда қолданады. 
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а- шатырлы ғимараттың кескіні;                  б- ғимараттың жобасы. 

 

13.5 сурет – Ғимараттың сыртқы қоршауларының ауданын өлшеу 

ережелері 

 

Жылыту жүйесінің есепті қуаты қосынды жылыту қондырғыларының 

қуатынын жылу жоғалуыны қарағанда 10 % артық болу керек 

 

Qот=KQзд , Вт                                            (13.11) 

Qзд=∑Qогр + Qв - Qбыт, Вт                          (13.12) 

 

Тұрғын үйлердің тұрғын бөлмелерінде және ас дайындау бөлмесінде 

жылу жоғалу мөлшерін анықтау кезінде инфильтрациаланатын ауаны 

жылытуға қажет шығын анықталады 

 

Qв = c L1в (tint-text) Aп =0.28L1(tint-text)Aп, Bт,              (13.13) 

 

мұнда L1=3 м
3
/сағ —нормативтік ауа алмасуы, жылыту жүйесін 

жобалауда есептік сыртқы ауа температурасы text қамтамасыз етудегі бөлменің 

1 м
2
 еденіне; -ауа тығыздығы, =1.2 м

3
/кг. 

Тұрғын пәтерлердің тұрмыстық жылу түсуі келесі формуламен 

анықталады 

Qбыт = q1 Ап , Bт                                          (13.14) 

 

мұнда q1 -1 м
2
 еден ауданына түсетін жылу, қабылданады 10 Bт/м

2
; 

Ап - тұрғын бөлменің немесе ас бөлмесінің еден ауданы, м
2
. 

Сыртқы қоршаулардың жылу жоғалу есептерін арнайы кесте ретінде 

өткізіледі. 
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14 дәріс. Жылыту жүйесінің құбырлары және арматуралары. 

 

Дәрістің мақсаты: жылыту жүйесінде қолданылатын негізгі 

элементтердің сипаттамаларымен танысу  

 

Жылыту жүйелерінде негізгі элементінің бірі – құбырлар, олар арқылы 

жылыту аспаптары жылуөндіргіш қондырғыларымен жалғастырылады. 

Жергілікті жылыту жүйелерінде жылутасмалдағыш қазан немесе 

жылуалмастырғышта қыздырылады, содан кейін құбырлармен жылыту 

аспаптарына келіп түседі. Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде 

құбырлар жылутасымалдағыштың есепті мөлшерін жылыту аспаптарына 

жеткізуге және суыған жылутасымалдағышты одан қайтаруға арналады. 

Сумен жылыту жүйелерінде беретін және қайтатын магистральды 

құбырлар, бумен жылыту жүйелерінде бу және конденсат (шық) құбырлары, 

сонымен қатар тік немесе көлдең желілері және аспаптарға жылу жеткізуші 

құбырлар болып бөлінеді. Жылыту желілері сыртқы қабырға тұсында тік 

тартылады. Бұрыштағы бөлмелерде оларды бұрыштан жүргізген дұрыс. 

Төменнен тартылған жүйелерде екі магистраліде төледе немесе бірінші 

қабат еденінің астымен сыртқы қабырғаларға параллельді өткізіледі. 

Жоғарыдан тартылған жылыту жүйелерінде беретін магистралі шатырда 

немесе кей жағдайларда, жоғарғы қабаттың төбесінің астынан тартады, ал 

қайтатын магистралін төледе немесе бірінші қабаттың еденінің астымен 

тартады. 

Құбырларды ашық орналастырғанда олар механикалық, термиалық 

және тік ультрафиолеттік сәуленің әсерінен қоршаулы болуы керек, 

сондықтан еденде, плинтуста, шахтада, каналда, т.б. жерлерде өткізіледі. 

Жылыту жүйелерінің құбырларын тарту тәсілдері оларды жөндеу кезінде тез 

аустыруды қамтамасыз ету керек. 

Орталықтан жылыту жүйелерінде металл (болат, мыс және т.б.) және 

металл емес (пластмасса, шыны және т.б.) құбырлар қолданылады. Жұмсақ 

көміртекті болаттан жасалған жапсарлы және жапсарсыз құбырлар 

dу=15÷150мм кеңінен қолданылады. Құбырлардың диаметрі 10÷70 мм болса 

болат сугазөткізгіш ГОСТ 3262-85*, егер диаметрі >70 мм - электрбалқыған 

ГОСТ10704-91* бойынша қабылданады. Орталықтандырылған жылыту 

жүйелерінде қолданылатын болат құбырлары ұлкен гидростатикалық қысым 

ұстайды (>1мПа), шойың жылыту аспаптары және арматураларға қарағанда 

(<0,6 мПа), сондықтан жалпы жылыту жүйелерінде шектелген 

гидростатикалық қысым жылыту аспаптарының беріктігімен қабылданады. 

Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде монтаждау және пайдалану 

жағдайларына байланысты болат құбырлары өз өзімен, жылыту аспаптарымен 

және арматуралармен бөлінетін немесе бөлінбейтін болып жалғастырылады. 

Жалғастыру тәсілдері балқыған, бұранда және болттық болады. 

Казіргі заманда әр түрлі диаметрлі темірполимерды немесе полимерды 

құбырлар кең қолданады. Темірполимерды құбырлардың үйкеліс 
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коэффициенті төмен, сондықтан оларды жылыту жүйелерінде қолданғанда 

гидравликалық кедергілері азайады және қақтық пен коррозия пайда 

болмайды. 

Темірполимерды құбырлардың жұмсақтығы монтаждау жұмысында өте 

пайдалы және олардың жылу өткіштігі төмен, сондықтан қабырға арқылы 

жылу жоғалуы азайады. Полимерды құбырлар жабық әдіспен орнатады. 

Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде пластмасса құбырларларын 

қолданғанда автоматты реттеу аспаптарын пайдалану дұрыс, себебі олар 

тасымалдағыштың температурасы жоғарлауынан құбырларды қорғайды. 

Жылыту жүйелерінің жылыту аспаптары әдетте, сыртқы қабырға 

тұсына, көбінесе терезе астына орнатылады, себебі, терезеден келетін суық 

ауа ағындарына тосқауыл болады. 

Жылыту аспаптарын желіге жалғастыратын қосылғыш құбырдың 

ұзындығы жылыту жүйесінің тік желілерінің орнына байланысты. Су, бу және 

конденсат өткізетін құбырлардың еңістігі 0,002-ден, ал бу құбырларында 

будың қозғалысы қарама қарсы болса 0,006-дан кем болмау керек. Егер судың 

жылдамдығы 0,25 м/с тең немесе жоғары болса су өткізетін құбырларды 

еңістіксіз өткізуге болады. Сумен жылыту жүйелеріннің құбырларындағы 

тасымалдағыштың қозғалыс жылдамдығы 1,5 м/с төмен болғаны жөн, себебі 

бөлмеде шудың әсері болмау керек.Орталықтандырылған жүйелерде, әсіресе 

сумен жылытуда, жиналған ауа тасымалдағыштың айналымын бұзады, 

болаттық құбырларды коррозия пайда болады. Ауа жылыту жүйелерінде 

келесі жағдайларда пайда болады – жүйе толық тасымалдағышпен 

толтырылмаған немесе жүйені толтыру және пайдалану кезінде келген, 

сондықтан жүйедегі ауамен күрезу ең маңызды мақсат. Сурет 14.1-те сумен 

жылыту жүйелерінен ауаны шығару тәсілдері келтірілген. 

Жауып-реттегіш арматуралар - жылыту жүйесін толығымен немесе жеке 

бөліктерін, желілерді, жылыту аспаптарын жылудан ажыратуға және сонымен 

бірге реттеуге арналады. Жылыту жүйелерінің жауып-реттегіш арматуралары 

муфталық (dу≤40; 50 мм) және фланецті (dу≥ 50 мм) болып бөлінеді. 

Жылыту техникасында жауып-реттегіш арматура ретінде көбінесе 

ысырмалар, вентильдер, крандар және үш жүрісті крандар қолданылады 

(сурет 14.2)                                                          

 Жылыту жүйелеріндегі пайдасыз жоғалатын жылудың мөлшерін 

барынша азайту үшін жүйенің құбырлары мен басқа да элементтерін 

оқшаулау қажет. 

Құбырлар жылытылмайтын бөлмелерде, жасырын өзектерде, сыртқы 

кабырғада орнатылған жағдайда оқшаулау керек. 
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а, б, в, г, д – радиаторлардың жоғарғы пробкаларында орналастырған 

крандармен; е, ж, з, и – болаттық панельдердің кіретін құбыларындағы 

крандармен; л – ауалық крандармен; 1 – ауалық кран; 2 – радиатор;  

3 – конвектор; 4 – болаттық панель; 5 – ауалық желі; 6 – ауалық магистраль. 

14.1 сурет – Төменгі таратудағы ауа шығару тәсілдері 
 

  
г)                                     д)                                    е) 

          
 

а) ысырма; б) вентиль; в) пробкалық кран; г) аспаптың қайтатын құбырындағы 

жаппқыш вентильдер; д) термостатикалық реттеугіш; е) бұрыштық 

термостаттық клапан. 

14.2 сурет – Жылулық арматуралар 
 

Көбінесе оқшаулауларды жанбайтын немесе оңай жанбайтын заттардан 

жасайды. Оқшаулау қабаттың термиялық кедергілері құбырдың диаметріне 

байланысты, егер Dу ≤5 мм - 0,86 (м
2 о

С)/Вт, ал Dу > 25 мм - 1,22 (м2 
о
С)/Вт 

көрсеткіштерінен аз болмауы кажет. 

Оқшаулаудың келесідей түрлері болуы мүмкін: сылақ, құбырлар 

сыртына мастика ретінде салынады; тығыздалған немесе жай салынған 
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оқшаулау, белтілі бір каркас ішіне; оралған, лентамен, матамен т. б.; сақина 

тәрізді, қатты қабық, сегмент түрінде; құбыр сыртына құйып жасалған 

оқшаулау. Оқшаулауға қолданылатын жадығаттардың пайдалы әсер ету 

коэффициенті (П.Ә.К.) 0,75-тен кем болмауы қажет. Жылутасымалдағышты 

беретін және қайтатын құбырлар оқшауланғаннан кейін олардың сырты 

белгілі бір түспен боялады. 

 

 

15 дәріс. Жылыту аспаптары 

 

Дәрістің мақсаты: жылыту аспаптарының түрлері және 

сипаттамаларымен таныстыру 

 

Сумен және бумен жылыту жүйелерінің негізгі элементтерінің бірі – 

жылыту аспаптары, олар жылутасымалдағыш жылуын бөлме ауасына беруге 

арналған. Жылыту аспаптарына жылутехникалық талап қойылады: аспап 

қабырғасының бірлік ауданы арқылы бөлмеге жылутасымалдағыштан 

неғұрлым көп мөлшерде жылу ағынын алып беруі қажет. Сонымен қатар, 

аспаптар механикалық төзімді, тасымалдауға ыңғайлы, су және бу өтпейтін 

болуы керек. 

Бөлмелерге орнатылатын жылыту аспаптарына түрлі талаптар 

қойылады: 

санитарлық–гигиеналық - бет температурасы салыстырмалы түрде 

төмен болуы, аспаптың көлденең бетіне шаң қонатындықтан, ауданы шектеулі 

болуы, аспап бетін шаңнан тазарту ыңғайлы болуы керек; 

экономикалық – аспап құны салыстырмалы түрде арзан, аспапқа 

жұмсалатын металл шығыны аз болуы керек; 

сәулеттік–құрылыс – аспаптың сыртқы түрі бөлме интерьеріне сай 

болуы, аспаптың бөлмедегі алатын ауданы аз болуы тиіс; 

өндірістік–монтаждық – еңбек өнімділігін арттыру үшін аспаптарды 

дайындау және монтаждауды механикаландыру; 

пайдалану бойынша – аспаптардың жылу беруін реттеу мүмкіндігі, 

аспап ішіндегі гидростатикалық қысымның шекті жұмыс жағдайында 

температураның тұрақты және қабырғаларынан су өтпеуі. 

Жоғарыдағы талаптарға түгелдей жауап беру мүмкін емес, аспаптардың 

алуан түрлі болуыда сондықтан. Жасалған материалдарына байланысты 

жылыту аспаптары - темірден, жартылай темірден және темір емес деп 

ажыратылады. Темірден жасалған жылыту аспаптары негізінен шойын және 

болаттан болады, сонымен қатар мыстан, алюминийден және де басқа 

темірлерден жасалған құрылғылар болуы мүмкін. Ал темір емес жылыту 

аспаптарына бетоннан жасалған панель радиаторлар, төбе және еден 

панельдерінің ішінде пластмассадан, керамикадан тағы басқа құбырлардан 

жасалғандары жатады. 

Жылыту аспаптарының келесі түрлері болады: радиаторлар, 
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конвекторлар,панельдер, қырлы құбырлар, тегіс құбырлы аспаптар және 

калориферлер. 

Радиаторлар – кең қолданатын жылыту аспаптары, олар шойыннан, 

алюминийден бөлек секциалар ретінде дайындалады (сурет 15.1). 

Радиатордың әр секция бір біріне ниппель арқылы қосылады, бөлмеге 

орналастыратын жылыту аспабының жылулық ауданына байланысты. 

Радиаторлар конвективті- радиациалық аспаптардың түріне қарайды. 
 

а)                      б)                        в)                                г) 

        
 

а, б – шойын радиаторы; в – алюминдік радиатор; г – болаттық радиатор 

15.1 сурет – радиаторлардың түрлері 

 

Биіктігі жағының радиаторлар - биік (> 650 мм), орташа (200÷650 мм) 

және аласа (200÷400 мм) болып болінеді. Құрылғының биіктігі (<200 мм) 

«кенерелік» деп аталады. 

Конвекторлар – қырланған құбырдан және қаптамадан тұратын 

конвективті (75 % артық жылу конвекциямен беріледі) аспаптар. 

Жылыту бетон панельдері - диаметрі 15-20 мм құбырларды иректеп 

немесе колонна түрінде жүргізіп, бетон қабырғалық құрсауына бекітеді 

немесе бетон ішіне шыны, пластмасса, бетон каналдар жүргізеді (сурет 15.2). 

Қырлы құбырлар – ашық орнатылатын, конвективті типтегі жылыту 

аспаптары, шойыннан дайындалады, жылыту жүйесіне жалғау үшін ұштарын 

фланецті қосылыс етіп жасайды (сурет 15.3). 

 Тегіс құбырлы аспаптар – диаметрі 32 ÷ 100 мм құбырлардан ирек 

немесе колонна (регистр) түрінде жасалады (сурет 15.4). 

Ауажылтқыштар (калориферлер) – құбырдың бірнеше қатар 

қырларының арқасында едәуір жылыту ауданы бар ықшам жылыту 

аспаптары. Ауажылтқыштарда тасымалдағыш ретінде температурасы 95-70°С 

және 130-70°С су, немесу бу және этиленгликольды сүйық қолданады. 

Сонымен қатар ауажылтқыштар ретінде электрокалориферларда қолдануға 

болады. 
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15.2 сурет – Бетонды жылыту панельдері 

 

 
15.3 сурет – Қырлы құбырлар – ашық орнатылатын, конвективті типтегі 

жылыту аспаптары 

 

 
 

15.4 сурет – Тегіс құбырлы аспаптар 

 

Ауажылтқыштар ауамен жылытудың жергілікті және орталық 

жүйелерінде қолданады. 

Жылулық инерциясының мағынасы бойынша жылыту аспаптары аз 

және үлкен инерциялы деп белуге болады. Аз инерциялы деп жылыту 

аспаптарының аз массалысын және аз су кететінін айтады, мысалы конвектор 

– жылу бергіштігі тез өзгереді. Үлкен инерциялы жылыту аспаптарына 

шомбал (массивті) ішіне көп су кететін, мысалы бетон немесе шойын 

панельдер жатады. 

Жылыту аспабының түрі ғимарат пен бөлмелердің арналуына қарай 

таңдалады, ол үшін оның бетіндегі шекті температураны және келесі 

ұсыныстарды ескеру керек: бөлмелердің тағайындалуы мен адамдардың 

болатын ұақытын, жылыту жүйесінің түрі мен бөлменің жылулық тәртібін, 
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сәулеттік-технологиалык шешімдерін және аспаптың санитарлы-гигиеналық 

пен технико-экономикалық көрсеткіштерін. 

Азаматтық ғимараттарда радиаторлар мен конвекторлар қолданады, 

өндірістік ғимараттардың бөлмелерінде - радиаторлар, қырлы құбырлар, 

ауажылтқыштар. Жоғарғы санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы 

ұсыныстарға байланысты тегіс құбырлы жылыту аспаптарын қолдануға 

болады. 

Жылыту аспаптарын сыртқы қабырға тұсына, әдетте терезе астына 

орнатады, себебі терезеден келетін суық ауа ағындарына тосқауыл болады. 

Жылыту аспаптарын орналастыру кезінде оларды оңай қарайтын, 

тазартатын және жөндейтін жағдайлар болу керек.  

Адамдарға жылулық комфорттық жағдай тұрғызу ұшін бөлмені еден 

арқылы жылытуға болады. Жылу еден санитарлы-гигиеналық ұсынысқа 

сәйкес, себебі температура бір қалыпта және ауа айналымы аздау, сондықтан 

бөлменің жоғарғы зонасы қызып кетпейді. Жылу еденнің құрастыруы өте 

қыйын және қаражат шығыны жоғары, сондықтан кең қолданатын тігінен 

орналастырылатын жылыту аспаптары. 
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