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Кіріспе 

 

Қазіргі технологиялық өндіріс отынның және басқа энергетикалық 

ресурстардың (энергоресурстардың) негізгі тұтынушысы болып табылады. 

Технологиялық өндірістердің алуан түрлілігі тіптен бір өнеркәсіптік 

кәсіпорында пайдаланылатын энергетикалық ресурстардың да әр түрлілігін 

анықтайды. Кейбір өнеркәсіп кәсіпорындары органикалық отынды да, оны 

түрлендірудің нәтижесінде алынған энергоресурстарды да: жылу және электр 

энергиясын, қысылған ауаны, техникалық оттегіні, жасанды газдарды, 

екіншілік (жанама) энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) пайдаланады. 

Отын мен жылу энергиясын пайдаланатын және өңделетін 

материалдың жылулық күйінің өзгеруі арқылы іске асырылатын 

технологиялық өндірістер жылу технологиялық өндірістер деп аталады. 

Жылу технологиялық өндірістің мысалдары түсті және қара металлургия, 

мұнай өңдейтін кешендер, жылу электр станциялары және т.с.с. болып 

табылады. 

Көптеген жылу технологиялық өндірістердің ерекшеліктеріне олардың 

төмен болатын (15-40)% салыстырмалы пайдалы әсер коэффициентін (п.ә.к.) 

жатқызу керек. Яғни, бастапқы энергияның тек 15-40%-ы ғана технологиялық 

өнім алу үшін пайдаланылады. Қалған энергия қалдықтар түрінде қоршаған 

ортаға жоғалтылады. Сондықтан, энергетиктердің және технологтардың 

алдында жылу технологиялық өндірістің тиімділігін арттыру, энергетикалық 

ресурстарды ұтымды пайдалану міндеттері тұр, бұл міндеттер: 

- энергия үнемдейтін технологияларды қолданумен; 

- өнеркәсіп кәсіпорнының жылу энергетикалық жүйесін (ӨК ЖЭЖ) 

ұтымды құрумен шешілуі мүмкін. 

Өнеркәсіп кәсіпорнының жылу энергетикалық жүйесі деп өзара әртүрлі 

энергетикалық ресурстардың ағындарымен тығыз байланысқан 

технологиялық агрегаттардың және энергетикалық қондырғылардың кешені 

түсініледі [1,2]. 

Көптеген жылу технологиялық агрегаттар энергоресурстарды тұтынып 

қана қоймай, осы өндірісте толығымен шығындалмауы мүмкін 

энергоресурстарды өндіретіндіктен де, ӨК ЖЭЖ ұтымды құру күрделі міндет 

болып табылады. ӨК ЖЭЖ ұтымды ету міндеті сондай-ақ 

энергоресурстардың тұтынылуының және шығымының жұмыс режимдеріне 

және технологиялық агрегаттардың санына байланысты болатындығымен де 

күрделене түседі. 

ӨК ЖЭЖ дұрыс құру үшін жекелеген агрегаттардың және тұтастай 

өндірістердің энергетикалық сипаттамаларын білу қажет, осылардың ішінен 

аса маңыздылары:  

-  тұтынылатын және өндірілетін энергетикалық ресурстардың түрлері, 

мөлшері және сипаттамалары; 

-  жылу технологиялық өндірістің және жекелеген агрегаттардың жұмыс 

тәртібін ескере отырып, энергоресурстардың тұтынылуының және шығуының 
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сызбалары; 

-  өндірісте өндірілетін әртүрлі энергоресурстарды (отынның жасанды 

түрлері, ЕЭР) пайдалану мүмкіндіктері болып табылады. 

Жылу технологиялық өндіріс, өзінің жылу энергетикалық жүйесі 

секілді, өз кезегінде елдің энергетикасының құрамына кіретін өнеркәсіптік 

энергетиканың құрамдас бөлігі болып табылады. Әдетте «энергетика» 

терминімен, ең алдымен, электр энергиясын өндіру мен пайдалануға 

байланыстының барлығы түсінілетіндігін атап өту керек. Сонымен бірге, 

«энергетика» және «электр энергетикасы» түсініктерінің арасында үлкен 

айырмашылық бар: «энергетика» дегеніміз құрамына өзінің шағын жүйелері 

болып табылатын жылу энергетикасы және электр энергетикасы кіретін 

күрделі кешен болып табылады. 

Энергетика деп отынды, электр энергиясын және басқа 

энергоресурстарды өндіруді, тасымалдауды және пайдалануды қоса 

отырып, ел экономикасының бүкіл отын-энергетикалық жүйесі түсініледі. 

Жалпы алғанда, энергетика отын шығаратын өнеркәсіптің, электр 

энергетикасының және өнеркәсіптік энергетиканың жиынтығы болып келеді 

(1 сурет). 

 Егер энергетиканың бірінші екі құрамдас бөлігі бойынша (осы шағын 

жүйелерде немен және қандай объектілерде айналысады деген сұрақта) 

белгілі бір айқындық бар болса, онда өнеркәсіптік энергетикаға қатысты 

алғанда, іс біршама күрделірек болып келеді. 

Өнеркәсіптік энергетика деп ел экономикасының салаларының 

энергетикасы түсініледі. Экономикада салалардың да, оларға кіретін 

өндірістердің де үлкен алуан түрлілігі бар болып отыруына байланысты, 

бірыңғай «өнеркәсіптік энергетика» түсінігін тұжырымдау айтарлықтай 

қиынға соғады. Өнеркәсіптік энергетика үлкен алуан түрлілігімен 

сипатталады және өзінде, осылар өз кезегінде технологиялық процеспен 

байланысқан процестердің, агрегаттардың және қондырғылардың күрделі 

кешені болып келетін әртүрлі салалардың өнеркәсіптік кәсіпорындарының 

энергетика шаруашылықтарын біріктіреді. Өнеркәсіптік энергетиканың әрекет 

жасауының үлкен диапазоны және өнеркәсіп кәсіпорнының жылу 

энергетикалық жүйелеріінің тиімділігін талдау мен салыстырудың қиындығы 

осымен байланысты болып отыр. 

Жоғарыда атап өтілгенмен байланысты, ел энергетикасының басқа 

шағын жүйелерінен өзгешелігі, өнеркәсіптік энергетиканың мазмұны мен 

құрылымын жеке өнеркәсіп кәсіпорнының энергетика шаруашылығы арқылы 

талдаған ыңғайлы (2 сурет).  

Өнеркәсіп кәсіпорнының энергетика шаруашылығының құрамына өзінің 

технологиялық процесімен байланысқан жылулық және электртехнологиялық 

агрегаттар мен қондырғылар кіреді. Жекелеген кәсіпорындардың энергетика 

шаруашылығының құрамына сондай-ақ әртүрлі энергетикалық ресурстарды 

дайындау, сақтау және пайдалану жүйелері кіреді. Осыған байланысты ірі 

(жорамалданған) кәсіпорында 3 ірі торапты: отын, электр энергетикасы және 
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жылу энергетикасы шаруашылықтарын бөліп көрсетуге болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сурет – Елдің отын-энергетика жүйесінің құрылымы  

 

 

 

 

Экономика 

салаларының 

энергетикасы 

(Өнеркәсіптік 

энергетика) 

ЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫ 

(ел экономикасының отын-энергетика жүйесі) 

Отын өнеркәсібі 

Электрэнергетикасы 

өнеркәсібі 

Электрмен жабдықтау Жылумен жабдықтау 

ЖЭС, ГЭС, АЭС 

Электрлік желілер, 

ЭТТ 

ЖЭО, АҚ, АСТ 

Жылулық желі 

Отын өндіру 

Отынды байыту, 

өңдеу 

Отын-көлік 

коммуникациялары 
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2 сурет – Өнеркәсіптік энергетиканың құрылымы 

(жорамалданған өнеркәсіп кәсіпорнының мысалында) 

Газбен жабдықтау 

Жасанды газ 

тәрізді және қатты 

отын өндіру 

ЕЭР пайдалану 

қондырғылары 

Булаушы 

қондырғылар 

Басқа 

қондырғылар 

Жылу 

алмастырғыштар 

Кептіргіш 

қондырғылар 

Ректификация-

лық 

қондырғылар 

Тоңазытқыш 

қондырғылар 

Желдету 

қондырғылары 

Жылыту 

қондырғылары 

Отынды тікелей 

пайдаланатын 

қондырғылар 

Энерготехнологиялық 

агрегаттар 

Жоғары 

температуралы 

жылутехнологиялық 

қондырғылар 

Күштік қондырғылар 

Өнеркәсіп кәсіпорнының 

энергетика шаруашылығы 

(Өнеркәсіптік энергетика) 

Отын шаруа-

шылығы 

Жылу энергетикалық 

шаруашылық 

 

Электр энергетикалық 

шаруашылық 

Электр 

химиялық 

қондырғылар 

Көлік 

қондырғылары 

Күштік 

қондырғылар 

Технологиялық 

агрегаттар 

Жылу пайдаланатын 

қондырғылар 
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Осы оқу құралында өнеркәсіптік жылу энергетикасы деген ортақ 

атаумен біріктірілетін жылу энергетикасы мен отын шаруашылығының 

мәселелері қарастырылады, олар. Оқу құралының міндеттеріне: 

- өнеркәсіп кәсіпорнының жылуэнергетика шаруашылығының негізгі 

элементтерін, олардың жұмыс принциптерін, технологиялық агрегаттар мен 

өндірістердің энергетикалық сипаттамаларын зерделеу; 

- өнеркәсіп кәсіпорнының энергошаруашылығын (ӨК ЖЭЖ) ұтымды 

етудің негізгі бағыттарын айқындау кіреді. 
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1 тарау. Жылу технологиялық өндірістің энергия көздері 

 

Өнеркәсіпте және тұрмыста энергоресурстардың әр алуан түрлері: газ 

тәрізді, қатты және сұйық отын, электр және жылу энергиясы тұтынылады. 

Өнеркәсіпте, онымен қоса, энергоресурстардың басқа түрлері де: қысылған 

ауа, оттегі (техникалық), жасанды газдар пайдаланылады. 

Энергетикалық ресурстарды тұтынудың деңгейін өнеркәсіп 

кәсіпорындары бойынша деректер куәландырып отыр 2-4. Өнеркәсіпте 

пайдаланылатын қазандық-пеш отыны елде шығарылатын бастапқы отын-

энергетикалық ресурстардың 2/3 бөлігін құрайды. Өнеркәсіптік өндірісте 

шығарылатын электр энергиясының 60% және жылу энергиясының 80% 

пайдаланылады. Тек 1 тонна алюминий шығаруға ғана шартты отынның 7-9 

тоннасына эквивалентті әртүрлі энергоресурстар шығындалады. 

Энергетикалық ресурстарды тұтыну ауқымдарын Қарағанды металлургия 

комбинатында (қазіргі «ArcelorMittalTemirtau» АҚ) көмірдің жылдық 

тұтынылуы куәландырып отыр, ол шамамен 8 миллион тонна құрайды. 

Органикалық отынды ірі тұтынушы  болып қазандық-пеш отынының 25-30% 

тұтынатын жылу электр станциялары табылады. 

Жылу технологиялық өндірісте энергия көзі ретінде: 

- органикалық отынның және технологиялық өндірістің газ тәрізді 

өнімдерінің химиялық байланысқан энергиясы; 

- технологиялық өндірістің газ тәрізді өнімдерінің физикалық жылуы; 

- қаныққан және аса қыздырылған бу; 

- ыстық су қолданылады. 

 

1.1 Энергия көздерінің жіктелуі 

 

Жылу технологиялық өндірістің негізінде энергетикалық ресурстардың 

әр алуан түрлерін пайдалану жатыр. 

Энергетикалық ресурс деп технологиялық өндірісте пайдаланылатын 

энергия көзі түсініледі. Энергетикалық ресурстарды табиғи (бастапқы), 

жасанды және екіншілік (ЕЭР) деп ажыратады. Энергоресурстардың жасанды 

түрлері негізгі өнім ретінде арнайы қондырғыларда алынған ресурстар болып 

келеді. Екіншілік немесе, оларды тағы осылай да атайтындай, жанама 

энергетикалық ресурстар (ЖЭР) негізгі технологиялық өндірістің ілеспелі 

өнімдері түрінде алынатын энергоресурстар болып келеді. 

Энергетикалық ресурстарды мыналарға бөлуге болады 5: 

а) отын: 

-  бастапқы – көмір, мұнай, табиғи газ, жанғыш тақтатастар, шымтезек; 

-  жасанды – технологиялық өндірістердің жанғыш газдары, кокс; 

б) отындық емес – судың және желдің энергиясы, күннің сәулелі 

энергиясы, жер астындағы сулардың жылуы, теңіз толысуларының энергиясы 

және т.с.с. 

Атап көрсетілген энергетикалық ресурстар: 
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-  қалпына келмейтін – олардың қорлары тұтынуға қарай біртіндеп 

азаятын (тас көмір, мұнай, табиғи газ, атом отыны); 

-  қалпына келетін – олардың қорлары үнемі жаңғыртылатын 

(гидроэнергия, ағаш, шымтезек, күн мен желдің энергиясы) болып табылады. 

Жылу технологиялық өндірісте негізінен отын энергетикалық 

ресурстары пайдаланылады, әрі табиғи газ бен мұнайды тұтыну үлесі үнемі 

арта түсуде, бұл: 

-  кәсіпорынның отын шаруашылығына, технологиялық өндірісті 

жеңілдетуге азырақ шығындармен;   

-  осы отындардың экологиялық тазалығымен; 

-  газды және мұнайды бағалы химиялық шикізат ретінде пайдаланумен 

байланысты болып отыр. 

Өнеркәсіп кәсіпорнының және экономика салаларының энергетикалық 

балансында: 

-  отынның жасанды түрлері және бастапқы отынды өңдеу барысында 

алынған энергетикалық ресурстар; 

-  негізгі технологиялық өнім өндіру барысында бір мезгілде пайда 

болатын екіншілік энергетикалық ресурстар елеулі рөл ойнайды. 

ЕЭР отын және жылу ресурстары болуы мүмкін. Соңғылары әртүрлі 

бастапқы материалдардың және технологиялық өндіріс өнімдерінің 

физикалық жылуы болып келеді. ЕЭР пайдалану технологиялық өндірістің 

бастапқы энергоресурстарды қажетсінуін елеулі азайтуға жағдай жасайды: 

химия өндірісінде – 80-85%, ауыр машина жасау зауытында – 30% дейін. 

 

1.2 Көмірсутекті отынның техникалық сипаттамалары 
 

Жылу технологиялық өндіріс үшін жылу энергиясының негізгі көзі 

болып құрамында олар тотыққан кезде жылу бөлінетін химиялық элементтері 

(C, H, S) бар органикалық отынның (табиғи, жасанды) химиялық байланысқан 

энергиясы табылады. Органикалық отын өзінің атауын, оның құрамына 

кіретін химиялық элементтердің жағдайлардың басым көпшілігінде 

органикалық қосылыстар түрінде болатындығына байланысты алды 4,6. 

Қатты және сұйық отынның химиялық құрамы отынның 1 кг-дағы 

химиялық элементтердің жиынтық салмағымен (%-бен) сипатталады. 

Қатты отынның элементтік құрамын былайша көрсетуге болады: 

 

%100 WANOSHС .    (1.1) 

 

мұнда A – отынның жанып кетпеген қалдығының салмағы болып 

келетін минералды бөлігінің мөлшері (күлділік); 

W – отындағы ылғалдың мөлшері (ылғалдылық). 

Технологиялық аппаратта жағылатын отынның жұмыс салмағының 

құрамы сыртқы балласттың шамасына (күлділікке) және әсіресе  отынның 
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ылғалына айтарлықтай шамада байланысты болады. 

Газ тәрізді отынның құрамы жанғыш және жанбайтын химиялық 

қосылыстар мен су булары түрінде көрсетіледі: 

 

%1002222224  ОНNOCOSHHCOHCCH nm .    (1.2) 

 

Органикалық отын жанғыш элементтері оттегімен реакцияға түскенде 

бөлінетін энергия көзі болып табылады. Жылудың қарқынды бөлінуімен және 

реакция өнімдерінің температурасының жылдам көтерілуімен жүретін (табиғи 

жағдайлардағы баяу тотығудан өзгеше) отынның тотығу процесі жану деп 

аталады және термохимиялық теңдеулермен сипатталады:  

QCOOC  22 ;     (1.3) 

QOHCOOCH  2224 22 ,    (1.4) 

мұнда Q – реакцияның жылу әсері (1.3 формула үшін 409 МДж/кмоль 

тең). 

Отынның жанғыш құраушыларының толық тотығуы үшін ауа 

оттегісінің қатаң анықталған мөлшері қажет, ол химиялық реакцияның 

материалдық балансынан анықталады: 

     кгCOкгOкгC 443212 22  .    (1.5) 

1.5 теңдеуінен 1 кг көміртегінің тотығуы үшін (32:12) = 2,67 кг оттегін 

жұмсау қажет екендігі келіп шығады. Ауада көлем бойынша 21% (салмақ 

бойынша 23,1%) оттегі болатындықтан, онда отынның көміртегісін жағу үшін 

келесі мөлшерде ауа жұмсау қажет:  

кгмСС /,089,0)293,1231,0100/(67,2 3 ,                      (1.6) 

мұнда 1,293 – ауаның тығыздығы, кг/м
3
.  

Осылайша, 1 кг қатты отынды жағу үшін ауаның теориялық шығыны 

төмендегі формула бойынша анықталады:  

 

кгмOHSCV жжж

корг

ж /,0333,0265,0)375,0(089,0 30   ,      (1.7) 

 

мұнда С
ж

, Н
ж

, О
ж

 – отынның жұмыс салмағындағы көміртегінің, 

сутегінің және оттегінің мөлшері; 
ж

кopгS  – жану процесіне қатысатын органикалық және колчедандық 

күкірт. 

1 м
3
 газ тәрізді отынды жағу үшін ауаның теориялық шығыны қажет: 
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 2224 5,1)(5,0)4/(20476,0 OSНHCOHCnmCHV nm

o  , м³/м³.  (1.8) 

 

Практикалық жағдайларда отынның толық жануын ұйымдастыру үшін 

ауаның 
нV  нақты шығыны химиялық реакция бойынша анықталатын 

теориялық шығынынан артық болуы тиіс. Ауаның нақты шығыны артық ауа 

коэффициентімен сипатталады:  

1
0


V

V н

 .                                                 (1.9) 

Отынның жануы үшін артық ауа коэффициенті әдетте 1,05 – 1,15 

деңгейінде ұсталады.  

Жылу технологиялық өндірісінде технологиялық процестерді жүргізу 

үшін отынды жаққан кезде артық ауа коэффициенті кеңірек диапазонда: 0,4 

бастап 10 дейін өзгереді. Артық ауа коэффициенті 1,0-ден аз кезінде 

технологиялық аппаратта технологиялық материалдың тотығуына кедергі 

келтіретін қалпына келтіру атмосферасы жасалады. 1,15-тен асатын артық ауа 

коэффициенті жану өнімдерінің температурасын төмендету үшін 

қолданылады. 

Жану барысында газ тәрізді СО2, Н2О, SOx жану өнімдері пайда болады. 

Онымен қоса, жану өнімдерінің құрамында ауаның және отынның бейтарап 

азоты N2 болады, ал 0,1  коэффициенті кезінде артық ауаның оттегісі де 
артО2  болады. 

Жану теориясында жану өнімдерін құрғақ газдарға және су буларына 

бөлу қабылданған. Құрғақ газдардың 𝛼 = 1,0 кезіндегі көлем бойынша 

пайыздармен құрамы: 

%100222  отынауа

x NNSOCO .                            (1.10) 

Артық ауа коэффициенті 1,0   кезінде құрғақ жану өнімдерінің 

құрамында артық оттегі пайда болады.  

1 кг отын жаққан кездегі құрғақ газдардың көлемі:  

отынауа
x NNOSOCOҚГ VVVVVV

2222
 , м

3
/кг тең.                 (1.11) 

Отынның жану өнімдерінің толық көлемі:  

ОНҚГЖӨ VVV
2

   тең.                                      (1.12) 

Толық жану өнімдерінің көлемі қатты отынның жанғыш 

құраушыларының тотығуының химиялық реакциясының материалдық 

балансынан анықталады және 0,1  кезінде тең:  

кгмVW

HNVSCV

ж

жжжж

ЖӨ

/,0161,00124,0

111,0008,079,0)375,0(0187,0

30

00




       (1.13) 
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Ауаның артық ауа коэффициенті 0,1  кезінде нақты жану 

өнімдерінің көлемі:  

оо

ЖӨ

н

ЖӨ VVV  )1( .                                (1.14) 

0,1  кезінде 1 м³ газ тәрізді отынды жаққанда жану өнімдерінің 

көлемі:   

       30

224

2

0

224

0

/,0161,0)124,0
2

2(01,0

01,079,0)(01,0

ммVdSHHC
n

HCH

NVSHHCmCOCOCHV

Гnm

nmЖӨ








  (1.15) 

                                                                                                                      

Жану барысында химиялық реакциялардың жылу әсерлерінің 

жиынтығына тең жылу бөлінеді. Бұл жылу жану жылулығы немесе отынның 

жылу шығару қабілеттілігі деп аталады. Жоғарғы 
ж

жQ  және төменгі 
ж

тQ  жану 

жылулықтарын ажыратады. 

Жоғарғы жану жылулығы отын жанған кезде бөлінетін бүкіл жылуды 

ескереді. 

Қатты отын үшін:  

 

)(10912565,339 жжжжж

ж SOHCQ  , кДж/кг.  (1.16) 

 

Төменгі жану жылулығы су буларының пайда болуының жасырын 

жылулығын ескермейді, өйткені жылу технологиялық процестердің 

көпшілігінде отынның жану өнімдері 100°С-ден жоғары температураға дейін 

салқындайды және су булары конденсацияланбайды. Осыған байланысты, 

жасырын бу түзілу жылулығы технологиялық процесті жүргізу үшін 

пайдаланылмайды:  

 

 

)9(11,25)(10912565,339 жжжжжжж

т WHSOHCQ  , кДж/кг. (1.17) 

 

 

1 нм
3
 құрғақ газ тәрізді отынның жану жылулығы оның құрамы 

бойынша анықталады:  

 

 42422 5923585,2312,1084,126 HCCHSHHCOQқұрам

т .   (1.18) 

 

Бұл жылуды отынның жану өнімдері сіңіреді, осының нәтижесінде 

олардың температурасы:  



17 

 

ЖӨЖӨ

ж

т
Г

CV

Q
t


 , °С   шамасына жетеді,                       (1.19) 

мұнда СЖӨ – жану өнімдерінің жылу сыйымдылығы, кДж/м³·град. 

Жану барысында отынның жану өнімдерінің қоршаған ортамен жылу 

алмасуын  ескермейтіндіктен, жану өнімдерінің 1.19 теңдеу бойынша 

есептелген температурасы жанудың теориялық (адиабаттық) температурасы 

деп аталады. 

Отынның жану температурасына жану өнімдерінің диссоциациялану 

процесі әсерін тигізеді. Бұл 1.3 және 1.4 теңдеулері бойынша химиялық 

реакциялардың қайтымды ( ) болып табылатындығымен байланысты. Кері 

реакция тотығу өнімдерінің жылуын сіңіре жүретін диссоциациялану 

(ыдырау) процесін сипаттайды. Диссоциация жану өнімдерінің 

температурасының көтерілуімен арта түседі және технологиялық процестің 

температуралық деңгейіне елеулі әсерін тигізеді. 

 

1.3 Көмірсутекті отындарды жағу тәсілдері 
 

Органикалық отынның жану процесі оның химиялық реакциясы 

бойынша көрінісіне қарағанда күрделірек болып табылады. Жану 

теориясында гомогенді және гетерогенді жану процестерін ажыратады 4,5.  

Егер реакцияға түсетін құраушылар бірдей агрегаттық (газ тәрізді 

немесе сұйық) күйде тұрса, гомогенді жану процесі көлемде іске асырылады. 

Гетерогенді жүйелерде отынның (сұйық немесе қатты) жанғыш құраушылары 

мен тотықтырғыш (ауа) әртүрлі агрегаттық күйлерде тұратын, фазалардың 

бөліну беті болады.  

Мәселен, қатты отынның жану процесі бір реакциядан кейін келесі 

реакция жүретін тізбекті реакция түрінде жүреді:  

22 СООС  ;                                             (1.20) 

СООС  22 ;                                             (1.21) 

СОСОС 22  ;                                           (1.22) 

22 22 СООСО  .                                          (1.23) 

Алғашқы үш реакция гетерогенді, ал төртінші реакция – гомогенді 

реакция болып табылады. 0,1  кезінде жану өнімдерінде тек химиялық 

реакцияның ақырғы өнімдері болады, ал 0,1  кезінде жану (толық емес) 

өнімдерінде СО түріндегі аралық құраушылар пайда болады. 

Отынның толық жануы үшін жанғыш құраушының әрбір 

молекуласының (мысалы, С) О2 молекуласының тиісті санымен кездесуі 

қажет (бір С молекуласы үшін 2 О2 молекуласы қажет). Осы мақсатпен 

отынды ауамен араластырады. Араластыру процесі екі тәсілдің бірімен 

жүргізіледі:  
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- жануға дейін; 

- технологиялық аппараттың жұмыс кеңістігінде. 

Бірінші жағдайда гомогенді процесс кезінде газ тәрізді отынның және 

ауаның қоспасы (отын-ауа қоспасы) аппараттың жұмыс кеңістігіне жанарғы 

деп аталатын арнайы құрылғылар арқылы енгізіледі, тұтандырылады және 

бірден жана бастайды. Белгілі бір уақыт ішінде жүретін жану барысында, 

жанарғы құрылғысынан шыққан отын-ауа қоспасы, жанған алауды (факел) 

түзе отырып, инерция бойынша аппараттың жұмыс кеңістігінде қозғалады. 

Отын ауамен араластырылғандықтан және жылдам тотығатындықтан, 

қарастырып отырған жағдайда алау қысқа болып шығады. Отынның жану 

уақыты химиялық реакцияның жылдамдығымен анықталатындықтан, бұл 

жану процесі кинетикалық деп аталады.  

Екінші жағдайда отын және ауа аппараттың жұмыс кеңістігіне бөлек 

беріледі. Бұл жағдайда жану процесі тек отынның жанғыш құраушысынің 

молекуласы оттегінің молекуласын кездестіргеннен кейін ғана басталады. Бұл 

процесс уақыт бойынша айтарлықтай ұзақ және алау ұзын бола бастайды. 

Реакцияға түсетін құраушылардың араласу жылдамдығымен 

анықталатындықтан, осындай жану процесі диффузиялық деген атау алды. 

Диффузиялық жану барысында жылу жанғыш құраушылардың тотығуына 

қарай, кинетикалық жану кезіндегіге қарағанда азырақ қарқынды бөлінеді 

және сондықтан жану температурасы айтарлықтай төменірек болады. Соңғы 

жағдайға, әзірге отынның жану процесі жүріп жатқанда, қоршаған ортамен  

жылу алмасу себепкер болады. 

Қатты отынның жануы бірнеше сатыдан: отынның қызуынан, ұшпа 

заттардың бөлінуінен, олардың жануынан, отынның қатты қалдығының 

жануынан (ұшпа заттар шыққаннан кейін) тұратын күрделірек процесс болып 

келеді. 

Гетерогенді процестерде отынның жануының қарқындылығы негізінен 

реакцияға түсетін құраушылардың технологиялық аппараттың жұмыс 

кеңістігінің көлем бірлігіндегі концентрациясымен анықталады. Отынның 

жанғыш құраушыларының концентрациясы фазалардың шекарасындағы 

молекулалардың (қатты отынның бөлшектерінің немесе сұйық отынның 

тамшыларының) санымен анықталады. Фазалардың бөліну бетінің жиынтық 

ауданы неғұрлым көбірек болса, молекулалардың (тотықтырғышпен 

реакцияға түсетін) бұл саны соғұрлым көбірек болады. 

Отынның дәл сол бір салмағы үшін (мысалы, бір килограмм), 

фазалардың бөліну беті отынның бөлшектерінің (тамшыларының) өлшемінің 

азаюына пропорционал геометриялық прогрессияда арта түседі. Мәселен, 

салмағы 1 кг қатты отын үшін, куб пішінді бөлшектердің өлшемінің бірізді екі 

есе азаюына қарай, отынның жиынтық сыртқы беті:  

22222 964824126 ааааа   тең болады және т.с.с.,       (1.24) 

мұнда а  – салмағы 1 кг отынның куб пішінді бөлшегінің бір жақ беті   

(1.1 сурет). 
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Осылайша, отынның жану процесін қарқынды ету үшін, бөлшектердің 

өлшемдерін азайту қажет. Қатты отын үшін бұған отынды арнайы 

диірмендерде ұсату және ұсақтау арқылы, сұйық отын үшін – форсункаларда 

тозаңдатумен қол жеткізіледі. 

Қатты отынды жағу принципі бойынша қабаттық, қайнаған және 

алаулық жағу тәсілдерін ажыратады. Алаулық тәсіл ұсақталған тозаң тәрізді 

отынды жаққан кезде, қайнаған тәсіл уақталған отын жаққан кезде 

пайдаланылады, ал қабаттық тәсіл – кесек отын үшін қолданылады (1.2 сурет). 

Алаулық жағу кезінде отын бөлшектердің 300-500 мкм өлшемдеріне 

дейін ұсақталады, жану процесін күрт қарқындатады. Жылу технологиясында 

пайдаланылатын газ ағындарының қозғалу жылдамдықтары кезінде бұл 

бөлшектерді ауа іліп әкетеді және жану технологиялық аппараттың жұмыс 

кеңістігінің көлемінде (жану камерасында) жүреді. 

Қатты отынның жану жылдамдығына отын бөлшегінің сыртқы жағынан 

тотықтырғыштың диффузиясынан өзге, тотықтырғыштың бөлшектердің ішіне 

диффузиясының (өтуінің) жылдамдығы және химиялық реакция өнімдерінің 

бөлшектердің ішкі қабаттарынан сыртқы ортаға шығарып әкетілу (диффузия) 

жылдамдығы әсер етеді. Сұйық отын үшін отынның жану жылдамдығына газ 

фракциялары тотықтырғышпен реакцияға түсетін жанғыш құраушыларының 

булануының қарқындылығы елеулі әсерін тигізеді. 

Отынның жанғыш құраушыларының оттегімен қосылуға және 

нәтижесінде жылу бөлуге қабілеттілігі тек отынның жануы үшін ғана емес, 

технологиялық қажеттіліктер үшін де пайдаланылады. Отынның жанғыш 

құраушылары бұл жағдайда ауаның оттегін де, өңделетін материалдың 

элементтерінің химиялық құрамына кіретін оттегін де пайдаланады. Мәселен, 

темірді кеннен қалпына келтіру процесі отынның жанғыш құраушыларының 

темір тотықтарының оттегімен химиялық реакцияға түсетіндігімен және 

оларды темірге дейін қалпына келтіретіндігімен байланысты:  

FeCOFeOCOOFeCOOFe  4332 .  (1.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 сурет – Бөлшектерді ұсатқан кезде, олардың бетінің өзгеруі 

 

 

F=1×6a
2 

а) 

а 

F=8×6(a/2)
2
=12a

2 

б) 

а/2 1 

2 

3 

7 

4 

5 
8 

6 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – аппараттың жұмыс кеңістігі; 2 – жану камерасы (ошақ); 3 – желтартқыш тор;  

4 – жанарғы, О – отын; А – ауа; ЖӨ – жану өнімдері. 

 

1.2 сурет – Қатты отынды қабаттық (а); қайнаған қабатта (б) және алаулық (в) 

жағу тәсілдері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КМжқ, КМтқ – жоғары және төмен қысымды компрессорлардың сатылары; АС – аралық 

салқындатқыш; ГТ – газ турбинасы; ЭГ – электр генераторы (1 – атмосфералық ауа,  

2 – қысылған ауа; 3 – салқындататын су; 4 – отын; 5 – отынның жану өнімдері). 

 

1.3 сурет – Екі сатылы ортадан тепкіш компрессордың сұлбасы 
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ҚС, АС – қоректік және айналымдық сорғылар; СЭ – сулы экономайзер,  

ББ – буландырғыш қыздыру беттері; ТҚ – төмен түсіру құбырлары;  

Б – қазанның барабаны; ТК – төменгі коллектор; Оқ – ошақ камерасының қаптамасы; 

1 – қоректік су; 2 – қанығу температурасына дейін қыздырылған су; 3 – бу-су қоспасы;  

4 – қаныққан бу; 5 – аса қыздырылған бу. 

 

1.4 сурет – Қазандық агрегатының қыздыру беттерінде жұмыс денесінің 

қозғалысын ұйымдастыру сұлбалары 

 

Бұл жағдайда отын жылу көзі ретінде де, технологиялық өндірістің 

бастапқы материалдарының құраушысы ретінде де әрекет етеді. 

 

1.4 Екіншілік энергия көздері 

 

Органикалық отынның химиялық байланысқан энергиясы жылу 

технологиялық өндірісте технологиялық процесті тікелей жүргізу үшін де, 

энергияның жасанды (екіншілік) түрлерін: жылу және электр энергияларын, 

қысылған ауаны, техникалық оттегіні, жасанды газдарды және т.б. өндіру 

үшін де пайдаланыла алады 7.  

Жылу энергиясы жылу технологиялық өндірісте әртүрлі жылу 

тасығыштардың физикалық жылуы түрінде пайдаланылады. 

Жылу пайдаланатын қондырғыларда жылу тасығыш ретінде әртүрлі газ 

тәрізді және сұйық заттар, қатты денелер пайдаланылуы мүмкін. Ең кең 

қолданысты отынның жану өнімдері, су буы, ыстық су, майлар, әртүрлі 

тұздардың ерітінділері, сұйық балқыған металдар және газ ағынындағы 

қалқыма қатты бөлшектер тауып отыр. Әрбір жылу тасығыш оларды қолдану 

облыстары мен шекараларын анықтайтын артықшылықтарға және 

кемшіліктерге ие.  

1. Отынның жану өнімдері технологиялық материалды газдардың 

шағын қысымы кезінде кез келген температураға дейін жылытуды жүргізуге 

мүмкіндік береді. Отынның жану өнімдерінің кемшіліктеріне жылу 
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алмасудың үлкен беттерін анықтайтын төмен жылу беру коэффициенті 

(аппараттың қолайсыз үлкендігі), сондай-ақ газдарды үлкен қашықтықтарға 

тасымалдаудың мүмкін еместігі жатады. 

2. Негізгі және ең жиі қолданылатын жылу тасығыштардың бірі болып 

табылатын су буы келесі артықшылықтарға ие: 

-  жылу тасығышты үлкен қашықтықтарға тасымалдау мүмкіндігі; 

-  жылу тасығыштың конденсацияланы кезінде жоғары жылу беру 

коэффициенті; 

-  жылу тасығыштың  шығынын азайтуға  мүмкіндік беретін, будың 

конденсациялануының барысында жасырын булану жылуының бөлінуі; 

-  тұрақты температурада конденсациялану  стационарлық 

технологиялық режимді (температура бойынша) жүргізуге жағдай жасайды. 

Су буының жылу тасығыш ретіндегі кемшіліктеріне тұрақты қысым 

ұстап отыру қажеттігін жатқызу керек. 

3. Ыстық су жылу тасығыш ретінде  салыстырмалы жоғары жылу беру 

коэффициентіне ие және негізінен төмен температуралы процестер үшін 

(мысалы, жылыту мақсаттары үшін) қолданылады. Су буымен салыстырғанда, 

ыстық су төменірек температураға ие, оның шамасы су қысымымен (қысымға 

байланысты болатын қайнау температурасы) шектеледі. 

4. Басқа жылу тасығыштардың қолданылу саласы олардың 

температуралық сипаттамаларымен анықталады (1.1 кесте). 

 

1.1 кесте – Жылу тасығыштардың температуралық сипаттамалары [6] 

Жылу тасығыштардың атауы Температурасы, °C 

Қатаю Қайнау 

1. Минералды майлар 0-15 215 

2. Дифенил (С12Н10) 69,5 255 

3. Глицерин  -17,9 290 

4. Кремнийорганикалық қосылыстар -(30÷40) 440 

5. Натрий  97,8 883 

 

1.1 кестеде келтірілген жылутасығыштар техникалық әдебиетте жоғары 

температуралы жылутасығыштар (ЖТЖТ) деп аталады. 

ЖТЖТ-ға қойылатын талаптар: 

-  жоғары қайнау температурасы; 

-  үлкен жылу беру коэффициенті; 

-  төмен қатаю температурасы; 

-  аппараттың металымен шамалы химиялық белсенділігі (коррозияға 

қарсы қасиеттері); 

-  улы болмауы (зиянсыздығы); 

-  термиялық төзімділігі; 

-  арзандығы. 
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5.  Жылу тасығыштар ретінде диссоциация және рекомбинация кезінде 

жылу алмасуды елеулі қарқынды ететін, химиялық өзгеретін заттар 

пайдаланылуы мүмкін. Мәселен, 1 кг хлорлы аммоний ClNH 4 3NH пен HCl

дейін ыдыраған кезде 3300 кДж жылу сіңіріледі, бұл су буының жасырын 

булану жылуына қарағанда 1,5 есе көбірек. Жылу тасығыштар ретінде 0С 

төмен температуралар кезінде қайнайтын тоңазытқыш агенттер де 

пайдаланылуы мүмкін. 

Жылу трансформаторларында жұмыстық дене (суытқыш агент) ретінде: 

- қайнау температурасы салыстырмалы төмен заттар tқай = 80÷(-130)
0
C; 

- қайнау температурасы төмен газдар және газ қоспалары (көміртегінің 

қос тотығы, қаныққан көмірсутектері, органикалық қосылыстар); 

- әртүрлі абсорбенттер (аммиак, фреондар); 

- су (жылу сораптарында, tсор > 0
0
C болғанда) пайдаланылады. 

Суытқыш агенттерге қойылатын талаптар: 

-  суытқыш агенттің қанығу қысымы төмен температуралар кезінде 

атмосфералық қысымнан көбірек болуға тиіс; 

-  суық өндірімділігін арттыруға және суытқыш агенттің шығынын 

азайтуға мүмкіндік беретін максималды мүмкін болатын жасырын булану 

жылуы; 

-  химиялық тұрақтылығы; 

-  төмен коррозиялық белсенділігі (аммиак мыспен және оның 

қорытпаларымен үйлесімсіз, күкіртті ангидрид металдарды жеп қояды); 

-  шағын улылығы, жарылысқа қауіпсіздігі; 

-  қол жетімдігі және арзандығы. 

Осы кезге дейін фреондар – бұларда nuzyx   болатын 

uzyxm BrClFHC  тәрізді қанықпаған көмірсутектерінің галоидты туындылары 

қолданылып келді. Фреондардың артықшылықтарына олардың зиянсыздығы, 

химиялық инерттілігі, жарылысқа қауіпсіздігі, ал кемшіліктеріне – төмен 

тұтқырлығы, майда ерігіштігі жатады. 

Онымен қоса, соңғы кездері фреондардың О3-пен белсенді өзара 

әрекеттесетіндігі, атмосферада озон тесіктерінің пайда болуына осы себепші 

болып отырғандығы анықталды. Соңғы жағдайға байланысты, қазіргі уақытта 

тоңазытқыш қондырғыларда фреондарды қолдану тыйылып отыр және басқа 

суытқыш агенттер пайдаланылады.  

Суықты тоңазытқыш қондырғылардан тұтынушыға тасымалдау суық 

тасығыштардың – NaCl (-20°С дейін) және CaCl2 (-50°С дейін) тұздарының 

судағы ерітінділерінің көмегімен жүргізіледі. 

Суық тасығыштарға қойылатын негізгі талаптар: 

-  төмен қату температурасы; 

-  шағын гидравликалық кедергіні анықтайтын шағын тұтқырлығы; 

-  суық тасығыштың шығынын анықтайтын көтеріңкі жылу 

сыйымдылығы; 

-  шағын коррозиялық белсенділігі; 
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-  химиялық төзімділігі; 

-  шағын улылығы және жарылысқа қауіпсіздігі; 

-  қол жетімдігі және арзандығы. 

6. Сығылған ауа энергоресурс ретінде өнеркәсіп металлургиясында 

(технологиялық мақсаттар мен бастапқы отынды жағу үшін), машина жасауда 

(пневмобалғалар үшін), тау-кен өнеркәсібінде және құрылыста 

(перфораторлық және үңгігіш машиналар), автоматты басқару жүйелерінде 

және өлшегіш техникада кең қолданысын тауып отыр. Су буымен 

салыстырғанда оны тасымалдау оңайырақ, ол конденсацияланбайды және 

шексіз мөлшерде бар болады. 

Сығылған ауа өндіру үшін компрессорлық қондырғылар (поршеньді, 

орталықтан тепкіш және басқа) пайдаланылады. Поршеньді компрессорлар 

қысымы жоғары сығылған ауа қажет болғанда, ал ортадан тепкіш 

компрессорлар – қысымы төменірек сығылған ауаның көп мөлшері қажет 

болған жағдайда пайдаланылады. Қысымы жоғары сығылған ауа алу үшін 

осылардың жекелеген сатыларының арасында сығылатын ауа арнайы аралық 

салқындатқыштарда салқындайтын көп сатылы компрессорлық қондырғылар 

пайдаланылады (1.3 сурет). Компрессорларың жетегі ретінде бу және газ 

турбиналары, сондай-ақ электр жетегі пайдаланылады. 

Компрессорлық қондырғыларда алынатын сығылған ауаның қысымы 

0,3 бастап 35 МПа дейін, ал температурасы 80 бастап 120°С дейін ауытқиды. 

7. Оттегі энергоресурс ретінде жылу технологиялық өндірісте 

технологиялық процесті қарқынды ету үшін кең қолданысын тауып отыр. 

Оттегіні металлургия өндірісінде қолдану шойынды болатқа қайта қорыту 

уақытын іс жүзінде екі есе қысқартуға, технологиялық процестің 

температуралық деңгейін арттыруға және, демек, қондырғының өнімділігін 

арттыруға, шығар газдармен жылу шығындарын азайтуға жағдай жасайды. 

Оттегіні (және бір мезгілде азот) алу үшін құрамында көлем бойынша 

21% оттегі (және шамамен 78% азот) бар атмосфералық ауа пайдаланылады. 

Ауаны оттегі мен азотқа бөлу әдісі ауаны салқындатуға және одан кейінгі 

төмен температуралы ректификациямен оны сұйық күйге көшіруге 

негізделген. Сұйық ауаны ректификациялық бағанада оны құрайтын 

құраушыларға бөлу оттегінің (90,19К) және азоттың (77,4К) қайнау 

температураларының айырмасына негізделген. Ауаны сұйылту криогенді 

қондырғыларда жүргізіледі және компрессорда изотермиялық қысу 

барысында (ең жиі пайдаланылатын тәсіл) жылуды ауадан әкетумен жүреді.  

 

1.5 Ыстық су және бу өндіру жүйелері 

 

Жылу технологиялық өндірісте негізгі жылу тасығыш ретінде бу және 

ыстық су пайдаланылады. Бу және ыстық су түріндегі жылу көздері болып 

отынның химиялық байланысқан энергиясын судың және будың жылу 

энергиясына түрлендіретін қазандық агрегаттар табылады 4. 

Қазандық агрегаттар 2 негізгі санатқа бөлінеді: 
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а) бу қазандары (бу генераторлары) – қаныққан және аса қыздырылған 

бу алуға арналған; 

б) су жылытқыш қазандар (жылу генераторлары) – ыстық су алуға 

арналған. 

Бу қазаны бір аппаратта орнатылған құбырлы жылу 

алмастырғыштардың жүйесі болып келеді. Параметрлері белгіленген бу 

отынды (қатты, сұйық, газ тәрізді) жаққан кезде алынатын жылудың есебінен 

қазанның құбырлы қыздыру беттеріне келіп түсетін судан түзіледі. 

Аса қыздырылған бу алу процесі үш кезеңнен тұрады. Алдымен су сулы 

экономайзер деп аталатын ирек құбыр түріндегі жылу алмастырғышта қанығу 

(қайнау) температурасына жеткізілмей (қайнамайтын) немесе қанығу 

температурасына дейін (қайнайтын) қыздырылады. Одан кейін арнайы 

буландырғыш қыздыру беттерінде бұл су қаныққан бу түзе отырып буланады. 

Буды қанығу температурасынан жоғары қыздыру панельді немесе ирек құбыр 

түріндегі бу қыздырғышта жүргізіледі. 

Осылайша, бу генераторының қыздыру беттері болып сулы экономайзер 

(СЭ), буландырғыш беттер (ББ) және бу қыздырғыш (БҚ) табылады. 

Жұмыстық дененің (судың және будың) қыздыру беттеріндегі 

қозғалысын ұйымдастыру  принципі бойынша бу қазандары (1.4 сурет): 

а) табиғи айналымды қазандарға (а); 

б) еріксіз айналымды қазандарға (б); 

в) тура ағынды қазандарға (в) бөлінеді. 

Табиғи және еріксіз айналымды қазандардың ерекшелігі  болып 

жұмыстық дененің  тұйықталған  буландырғыш контурдың «Б-ТҚ-ТК-ББ» 

құрамына қосылған буландырғыш беттер арқылы көп рет өтуі табылады. 

Табиғи айналымы бар қазандарда (а) жұмыстық дененің контурдың 

ішінде қозғалуына ТҚ және ББ құбырларындағы жұмыстық дененің 

тығыздығының айырмашылықтары себепкер болады. 

Қазанның барабанынан қанығу температурасына ие су жылытылмайтын 

бірнеше төмен түсіру құбырлары ТҚ бойынша  төменгі коллекторға ТК келіп 

түседі. Бұдан әрі су буландырғыш қыздыру беттерінің ББ құбырлары 

бойынша бөлінеді, мұнда оның булануы жүреді. Буландырғыш қыздыру 

беттері тік құбырлар түрінде орындалған және ошақ камерасының ішінде 

қазанның қабырғаларында орналастырылған. Төменгі коллектордан ТК 

шығатын құбырлар ошақ камерасының қаптауын (мұнда отынның жануы 

жүретін) жоғары температуралардың әсерінен бұзылудан қорғайтын 

қалқандарды құрайды. 

Буландырғыш беттердің құбырларына отынның жану өнімдерінен жылу 

Q  беріледі, осының нәтижесінде құбырлардың ішіндегі су бу-су қоспасын 

түзе отырып булана бастайды. ТҚ-дағы судың және ББ-дегі бу-су қоспасының 

тығыздықтарының айырмасының әсерінен тұйықталған  контурдың ішінде 

жұмыстық дененің айналымы басталады. Жұмыстық дененің контурдың 

ішінде қозғалуының бір циклінің ішінде буландырғыш құбырларда 5-20% 

дейін су буланады. Қазанның барабанында бу-су қоспасының бу мен суға 
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бөлінуі жүреді. Қаныққан бу бу қыздырғышқа БҚ келіп түседі, ал судың 

қалдығы ТҚ құбырларының бойымен қайтадан ТК және бұдан әрі ББ келіп 

түседі. Табиғи айналымы бар қазандарда диаметрі үлкен (76-83 мм) 

буландырғыш құбырлар пайдаланылады, бұл бу-су қоспасының қозғалуына 

гидравликалық кедергіні азайтады. 

Еріксіз айналымды қазандарда (б) жылу алмасу процесін қарқынды 

етуге мүмкіндік беретін, диаметрі 24-32 мм буландырғыш құбырлар 

пайдаланылады. Диаметрі шағын құбырлардың үлкен гидравликалық 

кедергісінен өту және жұмыстық дененің «Б-ТҚ-ТК-ББ» жүйесіндегі 

айналымын ұйымдастыру үшін, контурдың суық жағында айналымдық сорап 

АС орнатылады. 

Тура ағынды қазандарда (в) жұмыстық дене қыздыру беттерінің бірінен 

соң бірінен бір рет өтіп қыздырылады, буланады және аса қыздырылады 

(айналым контуры және қазанның барабаны болмайды). Жұмыстық дененің 

қозғалуына қоректік сораптың ҚС жұмысы себепкер болады. Мұндай 

қазанның буландырғыш беттері ошақ камерасының бүкіл периметрі бойынша 

өтетін құбырлардан таспалы етіп орындалады. 

Ыстық су алуға арналған су жылытқыш қазандар тура ағынды етіп 

орындалады және сұйық немесе газ тәрізді отында жұмыс істейді.  Ошақ 

камерасы оларда су 150-200°С температураға дейін қыздырылатын 

құбырлармен қалқандалған. Су жылытқыш қазандардың конвективтік 

қыздыру беттері ирек құбыр түрінде орындалады. Жылу электр 

орталықтарында (ЖЭО) ыстық су дайындау мақсаттары үшін желілік 

жылытқыштар деп аталатын бу-сулы жылу алмастырғыштары пайдаланылады 

(2 тарау). 

 

2 тарау  

Электр және жылу энергиясын өндірудің технологиялық негіздері 

 

Электр энергетикалық өнеркәсіптің негізін құрайтын электр 

станциялары пайдаланылатын энергетикалық ресурстың түріне байланысты 

былайша жіктеледі [4,8]: 

-  гидравликалық электр станциялары (ГЭС) және 

гидроаккумуляциялайтын электр станциялары (ГАЭС) – өзен ағындарының 

энергиясын пайдаланады; 

-  атом электр станциялары (АЭС) және атом жылу электр орталықтары 

(АЖЭО) – ауыр элементтердің атомдарының байланыс энергиясын 

пайдаланады; 

-  жылу электр станциялары (ЖЭС) – органикалық отынның химиялық 

байланысқан энергиясын пайдаланады. 

Жылу электр станцияларында әлемде шығарылатын электр 

энергиясының 70 % дейіні өндіріледі.  

Органикалық отында жұмыс істейтін ЖЭС өз кезегінде былайша 

жіктеледі: 
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а) жылулық қозғалтқыштың түрі бойынша: 

-  бу турбиналы – БТЭС; 

-  газтурбиналы – ГТЭС; 

-  бу-газ – БГЭС.  

б) жіберілетін энергияның түрі бойынша: 

-  конденсациялық электр станциялары (КЭС), олар сондай-ақ 

мемлекеттік аудандық электр станциялары (МАЭС) деп те аталады – тек 

электр энергиясын өндіреді; 

-  жылу электр орталықтары (ЖЭО) – жылу және электр энергияларын 

өндіреді. 

Жылу энергиясының сондай-ақ аудандық қазандықтарда (АҚ), атомдық 

жылумен жабдықтау станцияларында (АЖС) және атомдық жылу 

орталықтарында (АЖО) шығарылуы мүмкін екендігін атап өту керек. 

 

2.1 Жылулық бу турбиналы электр станцияларының теориялық 

негіздері 

 

ЖЭС-ң әр түрлерінің жұмыстық денесінің параметрлерін, жылу 

сұлбалары мен пайдаланылатын жабдықтағы ерекшеліктерін анықтайтын 

негізгі белгісі болып оның шығарылатын өнімінің түрлері бойынша 

айырмашылығы табылады. Тек электр энергиясын шығаратын 

конденсациялық электр станцияларында «К» (конденсациялық) типті 

турбиналар орнатылады. Жылу энергиясын да, электр энергиясын да 

өндіретін жылу электр орталықтарында  «Т», «ПТ» (жылуландырғыш және 

өндірістік бу алымдарымен және конденсацияланумен) және «Р» (қарсы 

қысымды өндірістік бу алымымен немесе алдына қосылған) типті турбиналар 

орнатылады. 

Алайда, әртүрлі жылу электр станцияларының термодинамикалық 

жұмыс істеу принципі өзгеріссіз қалады, себебі олардың негізіне бу 

генераторынан (БГ), бу турбинасынан (БТ), конденсатордан (К) және қоректік 

сораптан (ҚС) тұратын бу күштік қондырғының (БКҚ) жұмыс істеу принципі 

алынған жылулық бу турбиналы электр станциялары жатады. Ренкин циклі 

бойынша жұмыс істейтін БКҚ-ң принциптік сұлбасы 2.1 суретте көрсетілген 

[9]. 

БКҚ-ғы конденсатордың ерекше рөлін атап өту керек. 

Термодинамиканың ІІ-ші заңына сәйкес, айналмалы процесті жүргізу 

үшін, жылудың температурасы әртүрлі кем дегенде екі көзі: жылу 

қабылдағыш және жылу бергіш болуы қажет. Жылу қабылдағыштың рөлін 

осында жылу жұмыс денесіне берілетін бу генераторы, ал жылу бергіштің 

рөлін – осында жұмыс денесінен жылуды қоршаған ортаға (салқындататын 

суға) беретін конденсатор атқарады. Осылайша, конденсатор (немесе оның 

орнындағы жүйе) бу күштік қондырғының міндетті бөлігі болып табылады. 
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БГ – бу генераторы; БҚ – бу қыздырғыш; БТ – бу турбинасы; ЭГ – электргенератор;  

К – конденсатор; ҚБ – қоректік бак;  ҚС, КС және ЦС – қоректік, конденсаттық және 

циркуляциялық сорғылар 

 

2.1 сурет – Бу-күштік қондырғының принциптік сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 сурет – Диаграммалардағы Ренкин циклі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 сурет – Ренкин циклінің «карноландырылуы» 
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2.4 сурет – Жылуды көп сатылы әкелудің сұлбасы 

 

Конденсатор будың турбинадан шығатын жердегі қысымының 

атмосфералық қысымнан азырақ төмендеуін қамтамасыз етеді.  

Конденсатордағы терең вакуум оны айналымдық сумен салқындатқан кезде 

будың (жұмыстық дененің) конденсациялануының есебінен жасалады. 

Конденсациялану барысында жұмыстық дененің көлемі көп есе (үш ретке) 

азаяды, бұл конденсатордың көлемінде қысымның төмендеуіне алып келеді. 

Конденсатордағы қысым оның конденсациялануы кезіндегі қаныққан будың 

қысымына тең болып орнығады және оның температурасы неғұрлым 

төменірек болса, қысымы соғұрлым төменірек болады. 

Қаныққан будың және конденсаттың температурасы салқындататын 

судың (табиғи су тоғандарынан және су көздерінен немесе арнайы 

салқындататын құрылғылардан) температурасына байланысты болады және 

оның мәнінен 10-12 градусқа артық болады. Салқындататын судың 

температурасы 100°С-тан төмен (әдетте 15-25°С) болғандықтан, 

конденсатордағы және демек, турбинадан шығатын жердегі қаныққан будың 

қысымы да атмосфералық қысымнан төменірек болады. 

Ренкин циклі бойынша аса қыздырылған буда жұмыс істейтін БКҚ-да 

жүретін процестер P-v, T-S, h-S диаграммаларында көрсетілген (2.2 сурет). 

Диаграммаларда: 

-  ЕО сызығы судың қызуының, оның булануының жәнебудың бу 

генераторында аса қызуының изобаралық процесін сипаттайды; 

-  ОК сызығы будың турбинада адиабаттық (изоэнтропиялық) ұлғаю 

процесі болып келеді; 

-  КК' сызығы турбинада пайдаланылып болған будың конденсаторда  

изобаралық (және бір мезгілде изотермиялық) салқындауымен іске асатын 

конденсациялану процесін сипаттайды; 

-  К'Е сызығы сораптағы су қысымының көтерілуінің адиабаттық (және 

сұйық сығылмайтындықтан, изохоралық) процесі болып келеді. 

Ренкин циклі бойынша жұмыс істейтін БКҚ-ң жылу үнемділігі 

термиялық пайдалы әсер коэффициентімен (п.ә.к.) сипатталады. Жалпы түрде 

Ренкин циклінің п.ә.к., кез келген айналма процестің п.ә.к. секілді, пайдалы 

пайдаланылған жылудың (пайдалы жұмыстың) шығындалған жылуға 

қатынасы ретінде анықталады:  

Qқос 
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1

2

1

21

1

1
q

q

q

qq

q

lц

t 


 ,                                   (2.1) 

мұнда lц – циклдің пайдалы жұмысы; 

21,qq  – циклдегі әкелінген және әкетілген жылудың мөлшері. 

Бу генераторында жұмыстық денеге жылу Р0 = const кезінде әкелінеді 

және конденсаторда Рк = const кезінде әкетіледі. Термодинамиканың І-ші 

заңына сәйкес, изобаралық процесте процеске қатысатын жылудың мөлшері 

бастапқы және ақырғы энтальпиялардың айырмасына тең (2.2 суреттегі h-S 

диаграммасы):  

кк hhq 2 ;                                                 (2.2) 

кoeo hhhhq 1 .                                           (2.3) 

Егер сораптардың жұмысын ескермесек, 2.3 формула әділ болады. 

Нақты жағдайларда термодинамиканың І-ші заңына сәйкес, механикалық 

энергия (жұмыс) жылуға көшеді: 

кен hhl  .                                                  (2.4) 

1q  және 2q  мәндерін 2.1 формулаға қойғаннан кейін 

кo

кo

кo

кккo
t

hh

hh

hh

hhhh











)()(
    аламыз,                 (2.5) 

мұнда кo hh   – будың турбинада ұлғаюының барысында жылудың 

теориялық (адиабаттық) кемуі; 

ko hh   – бу генераторында жұмыстық денеге берілген жылу. 

2.1 – 2.5 формулалары жұмыстық дененің мөлшері өзгеріссіз болатын 

тұйықталған  цикл үшін әділ. 

Формулаларды талдау БКҚ-ң жылу үнемділігін арттырудың негізгі 

жолдарын анықтауға жағдай жасайды: 

а) белгіленген 2q  мәні кезінде әкелінетін жылудың 1q  мөлшерін 

арттыру; 

б) белгіленген 1q  мәні кезінде бұрып әкетілетін жылудың 2q  мөлшерін 

азайту; 

в) бір мезгілде әкелінетін жылудың 1q  мөлшерін арттыру және бұрып 

әкетілетін жылудың 2q  мөлшерін азайту. 

Бұл кезде, бұл термодинамиканың ІІ-ші заңына қайшы келетіндіктен, 2q  

нөлге тең бола алмайтындығын есте ұстау керек. 

Одан әрі талдау ыңғайлы болуы үшін,  қарастырып отырған айналма 

процесті екі изотермадан және екі адиабатадан тұратын Карно цикліне 

түрлендіруден тұратын айналма процестерді «карноландыру» әдісін [10] 
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пайдалануға болады. Бұл үшін нақты айналма процесте жылуды әкелу және 

әкету процестерінің температураларын орташаландыру және оларды 

изотермиялық процестерге алмастыру жүргізіледі (2.3 сурет). Карно циклі дәл 

сол түрлендірілетін цикл секілді энтропия аралығында жүргізіледі. 

Карно циклінің термиялық П.Ә.К.-і жылуды әкелу мен әкету 

температураларымен ғана анықталады және жұмыс денесінің қасиеттеріне 

тәуелді болмайды (Карно теоремасы):  

әкет

әкел
t

T

T
1   ,                                                (2.6) 

мұнда SqTәкел  /1  және SqTәкет  /2  - әкелінген (әкетілген) жылуды 

карноландырылған циклде энтропияның өзгеруіне бөлуге тең болатын, жылу 

әкелудің (әкетудің) орташа температурасы. 

Циклді «карноландыру» әдісі БКҚ циклінің П.Ә.К.-і жылуды әкелудің 

орташа температурасы көтерілген және жылуды әкету температурасы 

төмендеген кезде арта түседі деп тұжырымдауға жағдай жасайды. 

Осылайша, Ренкин циклі бойынша жұмыс істейтін БКҚ-ң жылу 

үнемділігін келесі жолдармен арттыруға болады: 

а) әкелінетін жылудың мөлшерін арттыру арқылы: 

-  аса қыздырылған будың бастапқы қысымын және бастапқы 

температурасын көтерумен (жылуды әкелудің орташа температурасын 

көтереді); 

-  буды аралық қыздырудың (будың турбинада ұлғаю учаскесінде 

қосымша жылуды қосQ  әкелу), яғни, жылуды көп сатылы әкелудің  есебінен 

(2.4 сурет); 

б) әкетілетін жылудың мөлшерін азайту арқылы: 

-  конденсатордағы қысымды төмендетудің Ts = f(Pк) заңына сәйкес 

жылуды әкетудің орташа температурасын төмендетумен; 

-  будың бір бөлігін турбинадан алып оның физикалық жылуының 

есебінен бу генераторының алдында қоректік суды жылыту (регенерация) 

арқылы конденсатор арқылы бу өткізуді азайтудың есебінен (2.5 сурет).    

Циклдің екі учаскесі арасында ішкі жылу алмасу болып келетін жылу 

регенерациясы (regeneration – қайтару, қалпына келтіру) конденсатордағы 

жылу шығындарын « a b c d a    » ауданының шамасына азайтады (T-S 

диаграммасында процесс сызығының астындағы аудан процеске қатысатын 

жылудың мөлшеріне тең болады). Нәтижесінде жылуды әкелудің орташа 

температурасы көтеріледі, өйткені бу генераторында су t5 температурасынан 

емес, жоғарырақ t7 температурасынан бастап қыздырылады. 
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2.5 сурет – ЖЭС-дағы жылу регенерациясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 сурет – Конденсациялық электр станциясының жылулық сұлбасы 
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2.7 сурет – ЖЭС-ң жылу шығындары көрсетілген сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 сурет – Будың турбинада ұлғаюының нақты процесі 

 

2.1.1 ЖЭС-ң жылулық балансы және жылу үнемділігі. 

Жылу электр станцияларындағы нақты процесте жылу шығындары 

орын алады [8, 11]. Осыған байланысты жұмсалған жылудың мөлшері 

әрқашан пайдалы пайдаланылғаннан көбірек болады. ЖЭС-да жұмсалған 

жылудың мөлшері (станциялық жылу шығымы) төмендегі формулалар 

бойынша анықталады:  
ж

тсағc QBQ  , кДж/сағ;                                          2.7) 

ж

тсекc QBQ  , кВт (кДж/сек) ,                                    (2.8) 

мұнда сексағ ВВ ,  – ЖЭС-да отынның сағаттық және секундтық шығыны, 

кг; 
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ж

тQ  - отынның төменгі жану жылуы, кДж/кг. 

КЭС-да өндірілген электр энергиясы Э, кВт-сағ. (бір сағ немесе жыл 

ішінде) немесе турбинаның (немесе жалпы алғанда станцияның) орнатылған 

қуаты эW , кВт пайдалы пайдаланылған жылуы болып саналады. 

Электр станциясының ПӘК-і пайдалы пайдаланылған жылудың 

жұмсалған жылуға қатынасы ретінде анықталады:   

жыл

cжылc QЭ / ,                                           (2.9) 

ж

тсекэc QBW / .                                         (2.10) 

2.6 және 2.7 суреттерде конденсациялық электр станциясының 

принциптік (қарапайым) жылулық сұлбасы және жылу шығындары 

көрсетілген КЭС сұлбасы келтірілген [10,11]. 

ЖЭС-да шығындардың негізгі түрлері мыналар болып табылады: 

бгQ  – бу генераторындағы (шығар газдармен, қоқыспен, үрлейтін 

сумен және т.с.) жылу шығындары; 

𝑄тс– буды, суды, конденсатты тасымалдаған кездегі жылу шығындары 

(сұлбада шартты түрде аса қыздырылған будың сызығында көрсетілген); 

мW  – турбинадағы механикалық энергия шығындары; 

гW  – электр генераторындағы механикалық энергия шығындары; 

кQ  – салқындататын суы бар конденсатордағы жылу шығындары. 

ЖЭС-да уақыт бірлігіндегі (сек, сағ) жалпы жылу шығымы мынаған тең: 

 

                                𝑄с = 𝑊э + 𝑊м + 𝑊г + 𝑄к + 𝑄тр + 𝛥𝑄бг  , кВт;     (2.11) 

         𝑄с
сағ = 3600(𝑊э + 𝑊м + 𝑊г) + 𝑄к

сағ + 𝑄тс
сағ + 𝛥𝑄бг

сағ, кДж/сағ, (2.12)   

мұнда 3600 – кВт-ты кДж/сағ-қа көшіру коэффициенті. 

Бұл теңдеулер жылу электр станциясының жылулық балансының 

теңдеулері болып келеді. 

Теңдеулер басқа түрлерде де жазыла алады: 

 𝑄с = 𝑊э + 𝛥𝑄тқ + 𝑄тс + 𝑄тр + 𝛥𝑄бг, кВт,                         (2.13) 

мұнда 𝛥𝑄тқ = 𝑊м + 𝑊г + 𝑄к- құрамына турбина және конденсатор 

кіретін турбоқондырғыдағы жылу шығындары: 

 𝑄с = 𝑊𝑖 + 𝛥𝑄𝑘 + 𝑄тс + 𝑄тр + 𝛥𝑄бг, кВт,                          (2.14) 

мұнда гмэi WWWW    -  турбинаның ішкі электр қуаты. 

Жылулық баланстың теңдеулері станцияның жекелеген элементтері 

үшін құрастырылуы мүмкін: 

а) тікелей электр энергиясын өндіруге керек жылу болып келетін 

турбинаға (турбоқондырғыға) қажет жылу шығымы: 
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кiэту QWQQ  ;                                         (2.15) 

б) бу генераторында (бу қыздырғыштан кейін) алынған аса 

қыздырылған будың жылуына тең бу генераторына қажет жылу шығымы: 

тртупепг QQQQ  .                                      (2.16) 

Жалпы алғанда станцияға қажет жылу шығымы бу генераторының 

жылулық жүктемесі арқылы көрсетілуі мүмкін: 

пгпес QQQ  .                                         (2.17) 

ЖЭС-дағы абсолюттік жылу шығымы әртүрлі электр станцияларының 

жұмысын салыстыруға мүмкіндік бермейтіндігін атап өту керек, себебі олар 

бір бірінен ең алдымен қуаты эW  бойынша өзгешеленеді. Сондықтан, электр 

станцияларының жұмысын талдау және оларды салыстыру үшін өндірілген 

электр энергиясының немесе орнатылған қуаттың бірлігіне  анықталған 

жылудың меншікті шығымы пайдаланылады:  

3600 , /
час

с
c м г к тр пг

э

Q
q q q q q q кДж кВт

W
       ,              (2.18) 

мұнда эмм WWq /3600  – турбинадағы меншікті механикалық энергия    

шығындары  (генератордағы гq  ұқсас);  

экк WQq /  – конденсатордағы меншікті жылу шығындары (жылуды 

тасымалдаған кездегі және бу генераторындағы меншікті шығындар осыған 

ұқсас анықталады). 

ЖЭС-ң жылулық балансын станцияның П.Ә.К.-мен байланыстыруға 

болады (егер электр қуаты және жылу шығымдары бір өлшем бірліктерінде, 

мысалы, кВт-пен өлшенсе): 

о

пг

о

тр

о

к

о

г

о

м

с

э qqqqq
Q

W
%)100(1 ,                              (2.19) 

мұнда см

о

м QWq /  – турбинадағы бірліктің үлестерімен немесе 

пайыздармен анықталған механикалық энергия шығындары. 

Өлшемсіз түрдегі жылулық баланстың теңдеуі энергияның нормативтік 

шығындары бойынша (анықтамалық әдебиетте беріледі) жобалау сатысында 

станцияның п.ә.к.-ін бағалауға мүмкіндік береді:  

100 ,%o

с i

c

W
q

Q
    .                                    (2.20) 

Одан әрі талдау үшін ыңғайлы формула алу үшін, ЖЭС ПӘК-нің 

формуласын түрлендіруге болады: 
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                              𝜂𝑐 =
𝑊э

𝐵сек𝑄т
ж =

𝑊э

𝐷0(ℎ0−ℎк
′ )

𝐷0(ℎ0−ℎк
′ )

𝐷қс(ℎ0−ℎқс)

𝐷қс(ℎ0−ℎқс)

𝐵сек𝑄т
ж    ,            (2.21)       

мұнда 𝐷0(ℎ0 − ℎк
′ ) – турбоқондырғыға қажет 𝑄э = 𝑄тқ жылу шығымы; 

𝐷қс(ℎ0 − ℎқс)– бу генераторының пеQ  жылулық жүктемесі. 

 

 

Теңдеудің оң жақ бөлігінің бірінші көбейткіші турбоқондырғының 

абсолюттік электр ПӘК-і болып келеді [12]: 

эээ QW / .     (2.22) 

Қалған көбейткіштер сәйкес жылу тасымалдаудың және бу 

генераторының ПӘК-і болып келеді:   

                                      𝜂тс = 𝑄тқ  ⁄ 𝑄бг = 𝑄э ⁄ 𝑄бг ≈ 0,97 − 0,99 ;               (2.23) 

 𝜂бг = 𝑄ақ  ⁄ 𝑄с ≈ 0,86 − 0,94.    (2.24) 

Атап өтілгенді ескере отырып, ЖЭС ПӘК-і үш ПӘК.-нің көбейтіндісі 

ретінде көрсетілуі мүмкін: 

𝜂с = 𝜂э𝜂тс𝜂бг.     (2.25) 

«Сорғылар және жылулық қозғалтқыштар» және «Бу турбиналары» 

теориясынан [8, 10, 12], турбинаның электрлік ПӘК-і мынаған тең екендігі 

белгілі: 

гмoitэ   ,                                               (2.26) 

мұнда oi  – будың турбинадағы ұлғаю процесінің жетілгендігін 

сипаттайтын турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК-і; 

гм  ,  - турбинаның және электр генератордың механикалық пәк-тері. 

Турбинаның электрлік ПӘК-і ЖЭС-дағы шығымдалған жылудың 

шамамен 45-50 % құрайтын негізгі конденсатордағы жылу шығындарын 

ескереді. Бұл шығындар Ренкин циклінің термиялық ПӘК-мен ескеріледі: 

кo

кo

t
hh

hh




 .     (2.27) 

Будың турбинада ұлғаюының нақты процесі энергияның бірқатар 

шығындарымен (будың турбина қалақтарының қабырғаларына үйкелісіне, 

будың тығыз емес жерлер арқылы ағып өтуіне, желдетуге және парциалды 

енгізу кезінде будың қағылуына, шығар жылдамдықпен) жүреді. Бұл 

шығындар қайтымсыз болып табылады және энергияның жылуға 

диссипациясына (энтальпияның артуы) алып келеді және энтропияның өсуі 

ілесіп отырады. Сондықтан, будың турбинада ұлғаюының нақты процесі 

теориялық, яғни, адиабаттық процестен өзгешеленеді (2.8 сурет, ОК қисығы).    

2.8 суреттен турбинадағы жылудың нақты (шын мәніндегі) кемуінің 
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(жылуқұламасының) теориялық (адиабаттық) Но жылуқұламасынан аз екендігі 

көрініп тұр: 

                                𝜂оі =
𝐻н

𝐻0
≈ 0,86 − 0,88.                                         (2.28) 

Турбинаның механикалық ПӘК-і турбина білігінің айналма 

тіректеріндегі (подшипниктеріндегі) үйкеліс энергия шығындарын ескереді: 

0,99.i м
м

i

W W

W



                                       (2.29) 

Электр генераторындағы энергияның электрлік және механикалық 

шығындарын ескеретін ПӘК мынаған тең:  

0,99э
г

е

W

W
   ,                                             (2.30) 

мұнда мie WWW   - турбинаның (муфтадағы) тиімді қуаты. 

Осылайша, ЖЭС-ң жылу үнемділігі (қазіргі электр станциялары үшін 

37–41,5 % жететін):  

                                   𝜂с = 𝜂𝑡𝜂𝑜𝑖𝜂м𝜂г𝜂тс𝜂бг                                          (2.31) 

ЖЭС ПӘК-ң формуласын талдау конденсатордағы жылу шығындарын 

ескеретін ПӘК-ң (ηt) негізгі анықтаушы болып табылатындығын көрсетіп 

отыр. Қалған құраушылар ηt -ден айтарлықтай көбірек (бір санына жақын). 

Сондықтан, ЖЭС ПӘК-ін арттыру үшін, ең алдымен, конденсатордағы жылу 

шығындарын барынша төмендету қажет, бұған турбинадан будың бір бөлігін 

жылуды регенерациялау (бу генераторының алдында қоректік суды алдын ала 

жылыту) немесе жылуландыру (сыртқы тұтынушыларды жылумен 

жабдықтау) үшін алумен қол жеткізіледі. Атап көрсетілген тәсілдер будың 

конденсатор арқылы өткізілуін азайтуға және нәтижесінде, салқындататын 

сумен жылу шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл кезде турбина 

алымындағы будың жылуын жылуландыру мақсаттары үшін пайдаланудың, 

турбинадан алынатын бу параметрлері тұтынушының талаптарына сәйкес 

келген жағдайда мүмкін болатындығын ескеру керек.  

  

2.1.2 ЖЭС  жылу үнемділігіне бу параметрлерінің әсері. 

Электр энергетикалық өнеркәсіптің дамуы будың бастапқы 

параметрлерінің үздіксіз артуымен және оның соңғы қысымының азаюымен 

жүріп отырады, себебі мұның бәрі ЖЭС ПӘК-нің өсуі мен отынның 

үнемделуіне алып келеді. Алайда, ПӘК-ін арттырудың осы жолдарының 

әрбірінің оны қолдану мүмкіндігін шектейтін белгілі бір кемшіліктері бар. 

Екінші жағынан, әрбір тәсіл үшін, техникалық шектеулерден өзге, 

қолданудың экономикалық шекаралары да бар. 

Жұмыстық дененің шекті немесе оңтайлы параметрлерін таңдау 

энергетикада күрделі салымдардың экономикалық тиімділігін салыстырулар  

арқылы жүргізіледі. Осы мақсат үшін техникалық-экономикалық 



38 

 

көрсеткіштердің (ТЭК) кешені пайдаланылады, осылардың ішінен аса 

маңыздылары болып күрделі салымдар мен эксплуатациялық шығындар 

табылады. 

Будың оңтайлы параметрлерін таңдау минималды есептік (келтірілген) 

шығындар бойынша жүргізіледі [13] 

min ИТКЗ н      (2.32) 

немесе 

min КЕИЗ н ,     (2.33) 

мұнда  К– күрделі салымдар (жабдықтың құны, құрылыс және 

монтаждау); 

нТ – осының бойында өнімнің өзіндік құнының азаюының есебінен 

күрделі салымдар өтелетін кезеңді сипаттайтын күрделі салымдардың 

нормативтік өтелу мерзімі (энергетика үшін – 8 жыл); 

нн ТЕ 1 –салыстырмалы экономикалық тиімділіктің нормативтік 

коэффициенті (энергетикада 0,12 тең); 

И – отынға ВТ, суға, қызмет көрсететін персоналдың жалақысына, 

жөндеуге, күрделі салымдардың амортизациясына қажет шығындар болып 

келетін жылдық эксплуатациялық шығындар. 

Есептік шығындары минимал нұсқа (параметр) экономикалық тиімді 

(оңтайлы) болып табылады. Бұл кезде, егер күрделі салымдардың нақты өтелу 

мерзімі нормативтіден нТ  асып кетсе, онда нұсқа мүлдем қарастырылмауға 

тиіс. 

ЖЭС-ның п.ә.к.-ін арттырудың оңтайлы параметрлерін және тәсілдерін 

таңдаған кезде мәселені шешудің оң және теріс жақтарын бағалауды жүргізу, 

техникалық-экономикалық есептеулер жүргізу керек. Осы тұрғыдан, бу 

параметрлерінің ЖЭС-ның П.Ә.К.-не әсер етуін қарастырайық [9-11]. 

 

2.1.2.1 Турбинадағы пайдаланылған будың қысымы. 

Турбинадағы соңғы бу қысымы бу күштік қондырғының үнемділігіне 

елеулі әсер етеді. 

Бұрынырақ аталып кеткендей, турбинадан шығатын жердегі бу қысымы 

айналымдық сумен салқындатудың нәтижесінде конденсаторда 

конденсацияланған кездегі қаныққан будың қысымына тең (2.9б сурет).  

Қаныққан будың температурасы неғұрлым төменірек болса, конденсатордағы 

қысым соғұрлым төменірек болады (термодинамикалық заңға сәйкес әрбір 

қысымға өзінің қанығу температурасы  ts сәйкес келеді және керісінше). 

2.9-а суретке сәйкес жылуды әкету температурасы (циклді 

«карноландыру» әдісі) соңғы қысымның төмендеуімен азаяды және демек, 

карноландырылған циклдің термиялық П.Ә.К.-і арта түсуі тиіс. Жалпы 

алғанда, қысым Pк 0,1 МПа бастап 0,003 дейін ( 9оР МПа  кезінде) 

төмендеген кезде, термиялық П.Ә.К. ηt 25 %-ға, яғни, соңғы температура tк 
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10°С-қа төмендеген кезде, шамамен 3,5 %-ға арта түседі.  

Қазіргі ЖЭС-да соңғы бу қысымы 0,002 0,004кР МПа   тең, ал Рк 

практикалық шегі салқындататын судың салқt температурасымен анықталады. 

Қаныққан будың және одан 10-12 градусқа жоғары болатын конденсаттың 

температурасы салқындататын судың температурасына байланысты болатыны 

белгілі. consttсалқ   кезінде тереңірек вакуум алу үшін, айналымдық судың 

шығынын арттыру ( t  және, демек, tк азаяды) қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 сурет – Будың ақырғы қысымының t  әсер етуі (а) және будың қанығу 

температурасының қысымға тәуелділігі (б)  

 

 
 

 

2.10 сурет – Будың соңғы қысымының  ЖЭС-ң техникалық-экономикалық 

көрсеткіштеріне әсер етуі 
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2.11 сурет – Будың бастапқы температурасының Ренкин циклінің ПӘК әсер 

етуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 сурет –  Будың бастапқы қысымының Ренкин циклінің  

ПӘК  әсер етуі 

 

Бұл электр энергиясының айналымдық сорғылардың жетегіне 

шығымдарының Эөқ және сорғылардың өздерінің қуатының (Кас) артуына 

алып келеді. 

Есептеулер көрсетіп отырғандай, Рк 0,002 МПа-дан төменірек 

төмендеген кезде, электр энергиясының конденсаторға салқындататын су 

беретін айналымдық сорғыларға шығынының артуы, ПӘК-ін арттыру есебінен 

электр энергиясын шығарудың өсіміне қарағанда көбірек бола бастайды. 

Нақты жағдайларда Рк азаюымен байланысты бірқатар басқа теріс 

сәттерді де ескеру керек. 

ЖЭС ПӘК-і с тек термиялық ПӘК-іне t  ғана емес, салыстырмалы 

ішкі ПӘК-іне oi  де байланысты болады ( с ПӘК- нің қалған құраушыларына 

кР - ның әсер етуін ескермеуге болады). t  және oi - терінің Рк - ға тәуелділігі 
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бірмәнді емес, сондықтан соңғы қысымның ЖЭС с  ПӘК-не әсер етуін талдау 

үшін турбинаның абсолюттік ішкі ПӘК-ін пайдаланған ақылға қонымды: 

oitai   .     (2.34) 

Соңғы қысымның азаюы будың турбинада ұлғаю процесінің 

сипаттамаларына теріс әсерін тигізеді: 

-  пайдаланылып болған будың ылғалдылығы артады, бұл энергияның 

үйкеліске үйкh  шығындарының артуына және және турбина қалақшаларының  

эрозиялық тозуының (сұйықтықтың жылдамдығы жоғары тамшыларының 

қалақшалардың қабырғаларына соқтығысуы) артуына алып келеді және 

олардың бұзылуына алып келуі мүмкін; 

-  турбинаның соңғы сатыларындағы будың к  меншікті көлемінің 

артуына орай, энергияның шығh  шығар жылдамдықпен шығындары артады 

(газ аластау құбырларының өзгеріссіз қимасы кезінде). Осы шығындарды 

азайту үшін, турбинаның газ аластатқыштарының шығn  санын арттыру 

қажеттігі туындайды. Бұл турбинаның құрылмасының күрделенуіне және 

оның құнының өсуіне (күрделі салымдардың трбК  артуына) алып келеді. 

Жоғарыда атап көрсетілген себептер турбинаның соңғы сатыларының 

oi  азаюын анықтайды. Алайда, t  арта түсуіне қарағанда, oi  азырақ шамада 

азаятындықтан, жалпы алғанда абсолюттік ішкі п.ә.к. ai  және, демек, с  арта 

түседі. 

с -ға будың соңғы қысымының оңтайлы мәнін таңдаудың қиындығы 

туралы диаграмма бойынша пікір айтуға болады (2.10 сурет). 

 

2.1.2.2 Аса қыздырылған будың бастапқы параметрлері. 

Аса қыздырылған будың бастапқы параметрлерінің ЖЭС-ның жылу 

үнемділігіне әсер ету мәселесі күрделірек болып табылады. 

  

2.1.2.3 Аса қыздырылған будың бастапқы температурасы.  

Карно цикліндегі құрғақ қаныққан будан Ренкин цикліндегі аса 

қыздырылған буға көшуді бастапқы  1-2-3-4-5 цикліне будың қыздырылуымен 

байланысты қосымша 1-6-7-2 циклін қосу ретінде қарастыруға болады (2.11 

сурет). 

Күрделі циклдің (Ренкин циклінің) пәк-ін формула бойынша анықтауға 

болады: 
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o

o

o
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o
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мұнда oo Ql ,  – негізгі 1-2-3-4-5 цикліндегі жұмыс және әкелінген жылу; 

 Ql ,  – қосымша 1-6-7-2 цикліндегі жұмыс және әкелінген жылу. 

Қосымша циклдің энергетикалық коэффициентін ollA  арқылы 

белгілеп, мынаны аламыз: 













o

ot

A

A

1

1

,                                            (2.36) 

мұнда   oo Ql0  – негізгі циклдің ПӘК -і; 

  Ql  – қосымша циклдің ПӘК-і. 

2.36 формуласын талдау термиялық Ренкин циклінің пәк-нің ηo / ηΔ ара 

қатынасына байланысты болатындығын және ηΔ > ηo кезінде арта түсетіндігін 

көрсетіп отыр, бұл буды қыздырған кездe (₸бер
𝛥 > ₸бер

0 ) орын алады. Физикалық 

тұрғыдан мұны былайша түсіндіруге болады: әкетілетін жылудың Qк артуына 

қарағанда, әкелінетін жылу Qo  қарқындырақ арта түседі. Бастапқы 

температураның t0 артуымен (тұрақты қысымда) бір мезгілде салыстырмалы 

ішкі ПӘК-і η0i артады, өйткені будың vменш меншікті көлемі артады (будың 

саңылаулар арқылы ағынының салыстырмалы шамасы азаяды), Рк = const 

кезінде пайдаланылып болған будың соңғы ылғалдылығы төмендейді 

(энергияның үйкеліске шығындары азаяды). 

Бастапқы температураның to шекті артуы бу қыздырғыштар үшін 

пайдаланылатын металдардың беріктік және технологиялық қасиеттерімен 

анықталады. Металдардың ыстыққа төзімділік температурасы бойынша аса 

қыздырылған будың шекті берілетін температурасы: көміртекті болаттар үшін 

(I санат) – 440°С, легирленген перлиттік (II) санатты болаттар үшін – 570°С, 

аустениттік (III) болаттар үшін – 570÷625°С құрайды. Алайда, болаттың бір 

санатынан басқа санатына көшу бу қыздырғыштың құнының: I санаттан II 

санатқа көшу 2-4 есе, I санаттан IIІ санатқа көшу15-16 есе өсуіне алып келеді. 

ЖЭС ПӘК-ін арттырудың қарастырылып отырған тәсілінің 

кемшіліктеріне: 

-  материалдардың және жалпы алғанда станцияның құнының артуы; 

-  құбырлардың диаметрінің артуына орай, бу қыздырғыштың металл 

сыйымдылығының (күрделі салымдардың) артуы (олай болмаған жағдайда 

будың құбырлардың ішінде қозғалу жылдамдығы және, нәтижесі ретінде, 

vменш артқан кезде құбыр жүйесінің кедергісі арта түседі) жатады. 

Нақты жағдайларда to 530-560°С аспайды. Осылайша, бастапқы to 

температураны көтеру есебінен ηt арттыру үшін техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер бойынша резерв іс жүзінде жоқ. 

 

2.1.2.4 Аса қыздырылған будың бастапқы қысымы. 

Будың Po бастапқы қысымының көтерілуі,  бастапқы температураны to 
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көтеруге ұқсас, пәк артуына әсер етеді, өйткені бұл кезде жылуды әкелудің  

₸бер орташа температурасы көтеріледі (2.12 сурет). 

Суреттен көрініп отырғанындай, бастапқы қысымның көтерілуімен 

3 1( )о оР Р  іске қосылатын жылуқұламасының шамасы арта түседі (тұрақты 

температурада) және, демек, ЖЭС-ң пәк-і артады. Алайда, бұл өсу Ро 

изобаралардың жоғарғы шекаралық 1х  қисығына жақындаған сайын 

біртіндеп баяулайды. Осымен бір мезгілде турбинаның соңғы сатыларында 

будың ақырғы ылғалдылығы арта түседі, ол турбина энергиясының үйкеліске 

шығындарының артуына алып келеді және қалақшалардың эрозиясын 

тудырады. Турбинаның қалыпты жұмыс жағдайлары бойынша, будың рұқсат 

етілетін ылғалдылығының шамасы 12-13 % құрайды және бұл ЖЭС п.ә.к.-ін 

арттыру тәсілі ретінде бастапқы қысымды арттыру мүмкіндіктерін шектейді. 

Пайдаланылып болған будың ақырғы ылғалдылығының тұрғысынан, 

бастапқы бу қысымы Ро және оның бастапқы температурасы to қарама-қарсы 

бағытта әрекет етеді. Осыған байланысты, берілген Рк мәндері кезінде кез 

келген to мәні үшін будың  жол берілетін ылғалдылығының шарттары 

бойынша осыдан асып кетуге болмайтын ең жоғары  шекті Ро болады.   
Пайдаланылып болған будың рұқсат етілетін ылғалдылығына 

(1 13%)х   сәйкес келетін бір мезгілдегі Po және to мәндері  будың түйіндес 

мәндері деп аталады (2.1 кесте, 2.13 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 сурет – 85,0oi  кезіндегі будың түйіндес параметрлері  

 

Ро артуымен будың тығыздығының арта түсетіндігін, мұның турбинаның 

алғашқы сатыларының салыстырмалы ішкі ПӘК-ін азайтатындығын (будың 

тығыз емес, бос жерлер арқылы ағындары артатындығын) атап өту керек. 

Энергияның шығындары жоғары Ро кезінде негізінен буды парциалды 

енгізудің пайдаланылатындығымен байланысты да арта түседі (сатыны 

желдетуге, буды сатыдан қағуға кеткен шығындар).  Осылайша, oi -дың Р0-ға  

тәуелділігі айтарлықтай күрделі. 
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2.1 кесте – Будың түйіндес параметрлері 

 

to,°C 600 570 515 480 450 410 

Po, бар 200 180 120 90 70 50 

 

 

Бастапқы Р0 қысымның  ЖЭС ПӘК– не жалпы әсер етуін абсолюттік 

ішкі П.Ә.К.-нің көмегімен бағалауға болады (2.34 формула). Жылудың және 

отынның үнемделуін алу үшін, термиялық пәк-і ηt салыстырмалы ішкі пәк-нің 

oi  азаюына қарағанда қарқындырақ артуы қажет. 

 

2.1.3 ЖЭС-да буды аралық аса қыздыру.  

Қазіргі ЖЭС-да будың бастапқы температурасы 560530ot  тең, бұл 

түйіндес Po = 150 бар қысымға сәйкес келеді. Түйіндес қысымнан жоғарырақ 

қысымдар кезінде пайдаланылып болған будың шекті ылғалдылығын 

қамтамасыз ету үшін, буды аралық қыздыруды пайдалану қажет (2.4 сурет). 

Бу күштік қондырғының буды аралық аса қыздыруы бар (аралық 

қыздыру) циклі 2.14 суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.14 сурет – Аралық аса қыздыруы бар БКҚ циклі 

 

Аралық аса қыздыруы бар циклді жұмысы lo мен жылуы Qo болатын 

негізгі Ренкин циклінен және жұмысы lΔ мен жылуы ақQQ   болатын 

қосымша «а-в-с-с'» циклінен тұратын етіп көрсетуге болады. 

Аралық аса қыздыруы бар циклдің п.ә.к.-і мынаған тең: 
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ooо Ql  және   Ql екендігін ескере отырып, мынаны аламыз 
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2.38 формуладан ақ  негізгі және қосымша циклдердің П.Ә.К. – терінің 

ηΔ / ηo ара қатынасына байланысты болатындығы, әрі, егер ηΔ > ηo болса, 

аралық аса қыздырудың циклдің жылу үнемділігін арттыратындығы келіп 

шығады. Бұл аралық аса қыздырудың дұрыс таңдап алынған параметрлері 

кезінде мүмкін болады (2.15-б сурет). Рақ төмен мәні (суретте Рn2) және буды 

То дейін қыздырған кезде қосымша циклде жылу әкелудің 
қос

қызТ  орташа 

температурасы негізгі циклде жылу әкелудің 
нег

қыз
Т  орташа температурасынан 

азырақ бола бастайды және, демек, ηΔ > ηo. Қосымша циклдің п.ә.к.-і нөлге тең 

болып шығатын (әкелінетін жылу бірден конденсаторда жоғалтылатын) Рақ = 

Ро кезіндегі шекті жағдайда ηақ < ηo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 сурет – Аралық аса қыздыруы бар циклдің П.Ә.К.-нің Рақ тәуелділігі 

 

Аралық аса қыздырудың Рақ қысымының көтерілуімен жылу әкелудің 
қос

қыз
Т орташа температурасы арта түседі және қосымша циклдің ηΔ п.ә.к.-і 

артады да, әлдебір Рақ қысым кезінде негізгі циклдің П.Ә.К.-іне тең болып 

шығады. Одан арғы жерде Рақ көтерілген кезде ηΔ > ηo.  Егер Рақ одан әрі 

артатын болса, онда әкелінетін жылудың QΔ және циклдің l  пайдалы 

жұмысының мөлшері азаятын болады және Ро тең Рақ кезіндегі шекті 

жағдайда нөлге тең болады. Бұл жағдайда аралық аса қыздыруы бар цикл 

П.Ә.К.-і ηо-ге тең Ренкин цикліне түрленеді. 

Дәл осы қорытындыны 2.37 формуланы талдаудан алуға болады 

а) б) 
ηақ 

ηо=100 

105-107 

0,32 

0,55 
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мұнда A = lΔ / lo – қосымша циклдің энергетикалық тиімділік 

коэффициенті. 

Аралық аса қыздырудың аса қыздырылған будың Po қысымына тең Pақ 

қысымы кезінде А коэффициенті нөлге тең болып шығады (lΔ = 0). 

Осылайша, ηΔ-дің Рақ-ге тәуелділігі күрделі сипат алады және 

максимумға ие болады (2.15-а сурет). 

Нақты жағдайларда буды аралық қыздырудың тиімділігі жоғарырақ, 

өйткені  аралық аса қыздырудан кейін бу температурасының көтерілуіне және 

пайдаланылып болған будың ақырғы ылғалдылығының азаюына орай, 

турбинаның соңғы сатыларының oi  салыстырмалы ішкі п.ә.к.-і арта түседі. 

Оңтайлы Рақ шамасы есептік шығындардың минимумы бойынша 

техникалық-экономикалық есептеулердің негізінде анықталады және мынаған 

тең: 

- бір сатылы аралық аса қыздыру үшін 

оақ
РР )20,015,0(  ;                                    (2.40) 

- екі сатылы аралық аса қыздыру үшін 

о

I

ақ
РР )30,025,0(  ; 

I

ақ

II

ақ
РР )20,015,0(  .                                     (2.41) 

Буды аралық қыздырудың onn tt   тең болуы мүмкін температурасы 

аралық аса қыздырудың қолданылатын сұлбасымен анықталады. 

Буды аралық қыздыру үш сұлбаның біреуі бойынша жүргізілуі мүмкін: 

-  отынның жану өнімдерін пайдалана отырып – газбен аралық аса 

қыздыру; 

-  аса қыздырылған (жаңа) буды пайдалана отырып – бумен аралық аса 

қыздыру; 

-  аралық жылу тасығышты пайдалана отырып (АЭС-да, 2.3.3 тарау). 

ЖЭС-да газбен аралық аса қыздыру ең кең қолданысын тауып отыр 

(2.16 сурет). 

Газбен аралық аса қыздыру сұлбасы То дейін қоса алғанда, кез келген 

дерлік аса қыздыру температурасын алуға жағдай жасайды және бу 

генераторының газ жолында (әдетте оның бұрылу камерасында немесе 

конвективтік бөліктің жоғарғы бөлігінде) орналасатын аралық бу 
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2.16 сурет – Газбен аралық аса қыздыруы бар ЖЭС-ның сұлбасы 

 

қыздырғыштың АҚ материалымен ғана шектеледі. Газбен аралық аса 

қыздырудың ЖЭС-ң жылу үнемділігін барынша арттыруға мүмкіндік бермей 

отырған негізгі кемшілігі - турбинадан бастап бу генераторына және кері 

қарай болатын бу құбырларының үлкен ұзындығы болып табылады. 

Бумен аралық аса қыздыру сұлбасы атап көрсетілген  кемшіліктен 

айырылған, онда қыздыру аса қыздырылған (жаңа) немесе турбинада ішінара 

пайдаланылып болған бумен жүргізіледі. Бұл сұлбада бу қыздырғыш ретінде 

турбинаға жақын маңда орнатылатын беттік бу-бу жылу алмастырғыштары 

пайдаланылады, алайда, оларда аралық аса қыздыру температурасы әрқашан 

бастапқы температурадан (То) азырақ болады. 

 

2.1.4 ЖЭС-ң принципиалды жылу сұлбалары. 

ЖЭС-ң принципиалды сұлбалары бу күштік қондырғылардың жылулық 

сұлбаларынан айтарлықтай күрделірек [4,11]. Жоғарыда ЖЭС-ң жылу 

үнемділігін арттыру үшін жылу регенерациясы пайдаланылатындығы атап 

өтілген болатын, ал «Бу және газ турбиналары» курсынан конденсаторда 

терең вакуумды ұстап отыру үшін және турбинаны  іске қосу кезеңінде   

эжектордың қосылатындығы белгілі [12]. 

«К» типті турбиналары бар ЖЭС-ң (КЭС немесе МАЭС) қарапайым 

жылу сұлбасы 2.6 суретте көрсетілген.  

КЭС-ң жылу сұлбасына: конденсат жинағыш (КЖ) және эжекторды 

салқындатқышы (ЭС) бар эжектор (Э) қосылған. Конденсат жинағыштан 

сұлбаның элементтерінің қуыстықтары арқылы (жұмыстық дененің қысымы 

атмосфералық қысымнан төменірек нүктелерде) эжектормен атмосферадан 

ауаны сорып алудың нәтижесінде пайда болатын бу-газ қоспасы сорып 

алынады. Онымен қоса, құрамында онда еріген газдардың белгілі бір мөлшері 

бар су буланған кезде, ауа буға көшеді. Бу-газ қоспасы эжектордың 
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салқындатқышына бағытталады, мұнда бу конденсацияланады және жылу 

сұлбасына қайтып оралады, ал ауа (конденсацияланбайтын газ) атмосфераға 

шығарылады. 

Эжекторды қосудың қажеттігі, егер ауа жүйеден сорып алынбайтын 

болса, онда ауаның парциалды қысымының, ал демек, сұлбадағы 

(конденсатордағы) толық қысымның да атмосфералық қысымға дейін артып, 

будың азырақ шамаға ұлғаюымен (электр энергиясының азырақ өндірілуімен) 

байланысты. Онымен қоса, эжектор конденсаторда  бастапқы вакуум жасау 

үшін, электр станциясын іске қосудың бастапқы кезеңінде қажет. 

Сұлбада жылу регенерациясы іске асырылған, осының есебінен қоректік 

су 240-270°С дейін температураға қыздырылады. Қоректік суды қыздыру 

турбинадан алынатын будың физикалық жылуының есебінен жүргізіледі. Бұл 

бу алымы реттелмейтін алым деп аталады.   

Бүкіл елде шығарылатын электр энергиясының шамамен 30 %-ы 

өндірілетін ЖЭО-да, КЭС-нан айырмашылығы, жылуландыру 

(теплофикациялық) турбиналары орнатылады:   

а) қарсы қысымды («Р» типті турбиналар); 

б) будың конденсациясы және реттелетін алымдары бар («Т» және 

«ПТ»типті турбиналар). 

«Р» типті турбиналарда атмосфералықтан жоғары қысымға және 100°С 

асатын температураға ие болатын, пайдаланылып болған будың физикалық 

жылуы толығымен жылуландыру (сыртқы тұтынушыны жылумен жабдықтау) 

қажеттіліктері үшін пайдаланылады,  сондықтан атап көрсетілген турбина 

«таза жылуландыру турбинасы» деп аталады. «Т» немесе «ПТ» типті 

турбиналарда будың бір бөлігі турбинадан алынады және жылуландыру үшін 

беріледі, ал будың қалған бір бөлігі конденсатор арқылы өткізіледі. Бұл 

турбиналар кейде аралас конденсациялық-жылуландыру типті турбиналар деп 

аталады. 

«Р» типі турбиналары бар ЖЭО (2.17 сурет) жылу тұтынушының (ЖТ) 

жүктемелерімен (жұмыс тәртібімен) анықталатын жылдық сызба бойынша 

жұмыс істейді: 

)( в

окптт
hhDQ  , кВт,      (2.42) 

мұнда т
Q - тұтынушының жылулық жүктемесі; 

т
D  – тұтынушының буға қажеттілігіне тең турбинаға бу шығымы, 

кг/сек; 
в

окп
hh ,  – будың және тұтынушыдан қайтатын конденсаттың 

энтальпиясы, кДж/кг.  

Турбинада өндірілетін электр энергиясының мөлшері бу шығымына 

және ол іске қосқан жылу кемуінің Wэ = f(D, H) шамасына пропорционал және 

турбинаның энергетикалық теңдеуі бойынша анықталады [12] 

                      гмдnгмioоnэ HDHDW   , кВт,                     (2.43) 
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2.17 сурет – «Р» типті турбиналары бар ЖЭО сұлбасы 

 

мұнда Ho, Hд – будың турбинада адиабатты және нақты жылу кемуі, 

кДж/кг. 

(2.42) теңдеуді ескере отырып,  өндірілетін электр энергиясы мен 

тұтынушының жылу жүктемесі арасындағы байланысты анықтауға болады: 

)( nгмдв

окn

n

э QfH
hh

Q
W 


  .   (2.44) 

Алынған өрнек электр энергиясын өндірудің тұтынушының жылулық 

жүктемесіне тәуелділігін, яғни турбиналардың  жылулық сызба бойынша 

жұмысын растап отыр. Жылулық және электр жүктемелерінің тәуліктік 

сызбалары уақыт бойынша тұспа-тұс келмейтіндіктен, «Р» типті турбиналар  

электр энергиясының негізгі мөлшерін өндіре отырып, электр жүктемесінің 

сызбасы бойынша жұмыс істейтін таза конденсациялық «К» турбиналарымен 

(пунктир сызық) қатарлас жұмыс істеуі тиіс (2.18 сурет). 

Жылулық сұлбаға «Р» типті турбиналар жөндеуге тоқтатылған жағдайда 

немесе турбина арқылы бу өткізу тұтынушының жылулық жүктемесін 

(шыңдық жүктемені) өтеу үшін жеткіліксіз болғанда қосылатын редукциялық-

салқындатқыш қондырғы РСҚ қосылған. 

«Т» немесе «ПТ» типті турбиналары бар ЖЭО-ң жылулық сұлбасы 2.19 

суретте көрсетілген. 

«Т» және «ПТ» турбиналары бар ЖЭО жылу электр орталықтарының 

негізгі түрі болып табылады, өйткені атап көрсетілген турбиналар  жылулық 

және электрлік жүктемелердің кең диапазонында: тұтынушының айнымалы 

жылулық жүктемесі және бекітілген электрлік жүктемелері кезінде және 

керісінше жұмыс істей алады. Тұтынушының жылулық жүктемесі атап 

көрсетілген турбиналардың аралық сатыларынан алынатын бумен (турбинада 

пайдаланылған будың жылуының есебінен) қамтамасыз етіледі. 

Тұтынушының жылулық жүктемесі оның жұмыс тәртібіне сәйкес 

өзгеретіндіктен, оған алынатын будың мөлшері де өзгереді, сондықтан будың 

алымдары реттелетін алымдар деп аталады (жылуды регенерациялауға 

арналған реттелмейтін алымдардан айырмашылығы). 
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2.18 сурет – «Р» түрлі турбинасы бар ЖЭО жылу сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 сурет – «Т» түрлі турбинасы бар ЖЭО жылу сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20 сурет – КЭС жылу сұлбасы 

 

Будың реттелетін алымдарының бір мезгілде жылуды регенерациялау  

мақсаттары үшін де пайдаланыла алатындығын атап өту керек. 
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ЖЭО екі негізгі тұтынушыға: 

-  өнеркәсіптік тұтынушыларға – бу және ыстық су түрінде; 

-  коммуналдық  тұтынушыларға – жылытуға, желдетуге, ыстық сумен 

жабдықтауға арналған ыстық су түрінде жылу жібереді. 

Осыған байланысты, өнеркәсіптік, жылытатын, өнеркәсіптік- 

жылытатын ЖЭО-тарын ажыратады. Өнеркәсіптік ЖЭО сонымен қатар 

өнеркәсіп кәсіпорнының құрамына кіретін жылу электр орталықтары деп те 

аталады (мысалы, «АрселорМитталТемиртау» АҚ-ның ЖЭО). 

Осылайша, әртүрлі мақсатқа ие және әртүрлі өнім шығаратын КЭС және 

ЖЭО бір бірінен орнатылатын негізгі жабдықтың құрамы бойынша да 

өзгешеленеді. Мәселен, ЖЭО-да қосымша желілік жылытқыштар және бу 

түрлендіргіштер, желілік сорғылар және жылу желілерін қоректендіру 

жүйелері орнатылады. 

КЭС және ЖЭО әртүрлі мақсатта қолданылуы сонымен бірге басқа 

айырмашылықтарды: аумақтық орналасуды, объектілердің жалпы және жеке-

дара (агрегаттық) қуатын да анықтайды. Жылуды шағын (10-15 км дейін)  

қашықтықтарға тасымалдауға болатындықтан (жылу шығындарының болуына 

орай), ЖЭО жылулық жүктемелердің орталығында орналастырылады. 

Негізінен КЭС-да шығарылатын электр энергиясы кез келген қашықтықтарға 

беріле алады, сондықтан КЭС тұтынушылардан шалғайда салына алады. 

Жылуды беру қашықтығының шектеулілігі ЖЭО қызмет көрсете алатын 

тұтынушылардың шағын жиынтық жылу қуатын анықтайды.  Жылуландыру 

турбиналарының жылулық және электр қуаты өзара байланысты 

болғандықтан («Р» түрлі турбиналар үшін 2.44 теңдеу), ЖЭО электрлік қуаты 

КЭС-на (6000 МВт дейін) қарағанда азырақ (500 МВт дейін, ТМД-да шамамен 

5 ЖЭО 1000 МВт қуатқа ие). Соңғы жағдай жылуландыру турбиналарының 

жеке-дара қуатының шектелуін анықтайды (конденсациялық турбиналардағы 

1200 МВт қарсы, максималды 250 МВт дейін).  

ЖЭО-да агрегаттардың шағын жеке-дара қуаттары КЭС-мен 

салыстырғанда жұмыстық дененің төменірек параметрлерін және, нәтижесі 

ретінде, электр энергиясын шығару бойынша төменірек п.ә.к.-ін анықтайды. 

Сонымен бірге, ЖЭО-да конденсациялық және жылуландыру 

турбиналарының бірдей электр қуаты кезінде конденсаторға бу өткізу азаяды 

(ал «Р» түрлі турбиналары бар ЖЭО-да конденсатор мүлдем болмайды) және, 

демек, суық көзге жылу шығындары азаяды, бұл КЭС салыстырғанда ЖЭО-

ның жалпы жылу үнемділігін арттырады. 

 

2.1.5 Конденсациялық электр станцияларының энергетикалық 

көрсеткіштері. 

ЖЭС-да энергетикалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау 

үшін энергетикалық көрсеткіштер пайдаланылады, осылардың ішінен аса 

маңыздысы П.Ә.К. болып табылады. 

КЭС үшін П.Ә.К. шамамен 33-41,5 % тең: 
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пгтргмoitр

нсек

э
с

QВ

W
  .   (2.45) 

КЭС-на (немесе конденсациялық турбинаға) бу шығымын турбинаның 

энергетикалық теңдеуі бойынша анықтауға болады: 

гмдoгмoiooэ HDHDW   .   (2.46) 

Будың шығымын есептеу үшін қажетті Но және Нд мәндерін h-S 

диаграммасынан анықтауға болады (2.20 сурет). 

Электр қуаты Wэ турбинасының бу шығымы мынаған тең: 

гмкo
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гмoiкаo

э

o
hh

W

hh

W
D

 )()( 



 , кг/с  (2.47) 

немесе 

гмд

э
o

H

W
D



3600
 , кг/сағ.    (2.48) 

Абсолютті бу шығымы орнатылған электр қуатына әртүрлі ЖЭС-ын 

салыстыру үшін пайдаланыла алмайды. Сондықтан КЭС-да электр энергиясын 

шығару процесінің техникалық жетілгендігін меншікті бу шығымы арқылы 

бағалайды: 

гмoioэ

o

o
HW

D
d



3
3 10

10  , г/кДж   (2.49) 

немесе 

гмoio

o
H

d


3600
 , кг/кВт-сағ.   (2.50) 

Конденсациялық турбиналар үшін меншікті бу шығымы орташа алғанда 

0,8 г/кДж немесе 3 кг/кВт-сағ тең. 

Меншікті шығымға кері пропорционал шама электр энергиясын 

меншікті шығару (яғни, бу мөлшерінің шығарылатын бірлігі) деп аталады 

3600

1 гмoio

o

э

H

d
w


 , кВт-сағ/кг.   (2.51) 

Технологиялық процестің жетілгендік дәрежесін (п.ә.к. де секілді) 

сипаттайтын жылу үнемділігінің шамасы жылудың меншікті шығымы болып 

табылады, оның шамасы келесіден анықталады. 

Турбоқондырғыға жылу шығымдары  

)( кооэту hhDQQ  , Вт немесе кДж/сағ тең. (2.52) 

Егер жылу регенерациясын алып тастасақ және сорғының жұмысын 

( )пв кh h  елеп-ескермесек, онда: 
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)( пвооэ hhDQ  .    (2.53) 

Турбоқондырғыда шығарылған электр энергиясының бірлігіне жылудың 

меншікті шығымдары мынаған тең: 

а) егер Qэ және Wэ бір өлшем бірліктерінде (кВт) өлшенсе 

э

пвоо

э

э

э hhd
W

Q
q



1
)(  (өлшемсіз шама);                    (2.54) 

б) егер Qэ кДж/сағ, ал Wэ кВт-пен өлшенсе 

ээ

э

э
W

Q
q



3600
 , кДж/кВт-сағ.   (2.55) 

КЭС-на жылудың меншікті шығымдары  мына формула бойынша 

анықталады (турбоқондырғымен аналогия бойынша): 

сэ

с

с
W

Q
q



3600
 , кДж/кВт-сағ.   (2.56) 

КЭС-на жылудың меншікті шығымдары турбиналардың орнатылған 

қуатына байланысты 9000 – 11000 кДж/кВт-сағ тең. 

Және, соңында, КЭС жұмысының тиімділігінің тағы бір энергетикалық 

көрсеткіші отынның меншікті шығымы болып табылады. 

Отынның КЭС-дағы толық (абсолютті) шығымы электр станциясының 

жылулық балансының теңдеуінен табылады: 

эc

р

нсекcc WQBQ   .                                     (2.57) 

Осыдан аламыз 

c

р

н

э

сек
Q

W
В


 , кг/с.                                         (2.58) 

КЭС-да органикалық отынның әр алуан түрлері жағылуы мүмкін 

болғандықтан, онда әртүрлі ЖЭС-ң жұмысын салыстыру үшін, табиғи отын 

жану жылулығы 29310 кДж/кг (7000 ккал/кг) болып саналатын шартты 

отынмен (ш.о.) алмастырылады: 

эс

сек

у WВ  29310 ,    (2.59) 

мұнда 
сек

уВ  - шартты отынның секундтық шығыны. 

Түпкілікті мынаны аламыз: 

с

эсек

у

W
В

31,29
 , г.ш.о./с.   (2.60) 

Электр қуат әртүрлі электр станцияларын салыстыру үшін, шартты 

отынның меншікті шығымы пайдаланылады: 
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31,2931,29

1 c

сэ

сек

у

у

q

W

В
в 


, г.ш.о./кДж   (2.61) 

немесе 

cсэ

сек

у

у
W

В
в



123

31,29

3600
 , г.ш.о./кВт-сағ.  (2.62) 

Шартты отынның меншікті шығымы орташа алғанда  1 кВт-сағ-қа 310-

330 г.ш.о. тең. 

Осылайша, КЭС жұмысының негізгі энергетикалық көрсеткіштері 

мыналар болып табылады: 

усэос вqwd ,),(, .                                       (2.63) 

Атап көрсетілген көрсеткіштер бүкіл шығарылған электр энергиясына 

(немесе орнатылған қуатқа) жатқызылған және брутто деп аталады (мысалы, 
бр

с ). 

Алайда, электр энергиясының бір бөлігі станцияның ішінде өз 

қажеттіліктеріне (отын ұнтақтау, сору-үрлеу жүйелерінің жұмысы, 

электрсүзгілер және т.б.) жұмсалатындықтан, КЭС тұтынушыға өндіргеніне 

қарағанда біршама азырақ электр энергиясын жібереді: 

)1( снвырснвыротп эЭЭЭЭ  ,   (2.64) 

мұнда снэ  - КЭС-дағы электр энергиясын өзіндік тұтынудың үлесі, 0,05-

0,1 тең (өндірілгеннен 5-10 %). 

Жіберілген энергияға жатқызылған энергетикалық көрсеткіштер нетто 

деп аталады. Мәселен,  КЭС-ның нетто п.ә.к.-і мынаған тең: 

)1()1( сн

бр

ссн

c

выр

c

отпн

с ээ
Q

Э

Q

Э
  .   (2.65) 

Энергетикалық нетто көрсеткіштер брутто көрсеткіштерден төменірек: 

бр

у

н

у

бр

c

н

c

бр

с

н

с bbqq  ,, .    (2.66) 

  

2.1.6 ЖЭО-ң жылу үнемділігі және энергетикалық көрсеткіштері. 

ЖЭО-ң энергетикалық көрсеткіштері бір мезгілде электр және жылу 

энергиясын шығаратын электр станциясының жұмысының ерекшеліктерін 

көрсетуге тиіс. 

 

2.1.6.1 Бу және жылу шығындары . 

А) Қарсы қысымды турбиналары бар ЖЭО 

Турбинаның электр қуаты тұтынушының Qт жылулық жүктемесіне 

байланысты (2.1.4 тарау және 2.17 сурет) 
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                                    𝑊э =
ℎ0−ℎт

ℎт−ℎкк
в , ƞоіƞмƞг × 𝑄т,              (2.67) 

 

мұнда  - (ℎ0 − ℎт)будың турбинадағы теориялық (адиабаттық) 

жылуқұламасы; 

ℎт- жылу тұтынушыға берілетін будың энтальпиясы; 

ℎкк
в - тұтынушы қайтаратын конденсаттың энтальпиясы. 

«Р» типті турбиналары бар ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды 

бір мезгілде өндіру процесінің (қиыстырылған өндіру деп аталады) 

энергетикалық ж                 етілгендігінің жалғыз көрсеткіші болып жылу 

тұтынудағы электр энергиясын салыстырмалы (меншікті) өндіру табылады: 

 

    Э =
𝑊э

𝑄т
=

103

3.6

𝐻0

𝑞т
ƞоіƞмƞг кВт-сағ/ГДж,  (2.68) 

  

мұнда 𝑞т = ℎт − ℎкк
в

 - бу бірлігімен сыртқы тұтынушыға берілетін 

жылу мөлшері. 

Қазіргі ЖЭО-да жылу тұтынудағы меншікті электр энергиясын өндіру 

50-180 кВт∙сағ/ГДж тең. 

Қарсы қысымды турбинаға бу шығымы мына формула бойынша 

анықталады: 

𝐷т =
𝑊э

(ℎ0−ℎт),ƞоіƞмƞг 
,кг/с.   (2.69) 

 

Электр энергиясын өндіруге жұмсалған жылу шығымы  

 

𝑄тқ
э = 𝑄тқ − 𝑄т = 𝑊э + 𝑊м + 𝑊г = 𝑊𝑖       тең.  (2.70) 

 

Б) Конденсациялы және бу алымдары бар турбина 

Турбинаны жоғары қысымды (ЖҚЦ) және төмен қысымды (ТҚЦ) 

цилиндрлерінен (сондай-ақ жоғары (ЖҚБ) және төмен (ТҚБ) қысымды 

бөліктері деп те атайды) тұратын етіп көрсетуге болады (2.21 сурет).  

ЖҚБ-нен кейін турбинаға берілетін будың (жаңа бу) жалпы шығымы екі 

ағынға бөлінеді: 

кno DDD  .     (2.71) 
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2.21 сурет – Конденсациялы және бу алымдары бар турбинаның сұлбасы 

 

Турбина шығаратын электр энергиясының мөлшері  әрбір ағын шыға-

ратын немесе әр цилиндрде шығарылатын электр энергиясының жиынтығына 

тең: 

чндчвдкпэ WWWWW  .    (2.72) 

Турбинаның энергетикалық теңдеуі бойынша өндірілетін электр 

энергиясының мөлшері әрбір ағынның өндіретін электр энергиясының 

қосындысы ретінде мынаған тең: 

гмкoкгмnonэ hhDhhDW  )()(  .                        (2.73) 

Теңдеудің оң жақ бөлігінде бірінші қосылғыш будың алымы кеңейген 

кезде шығарылатын электр энергиясының мөлшерін сипаттайды. Екінші 

қосылғыш конденсатор арқылы өткізілетін конденсациялы бу ағыны 

шығаратын электр энергиясының мөлшерін сипаттайды.  

Турбинаның материалдық балансының 2.71 теңдеуін пайдалана отырып, 

теңдеуді түрлендіреміз: 

no

кo

no

n

гмкo

э DD
hh

hh
D

hh

W







 )(
.                            (2.74) 

Теңдеудің сол бөлігі турбинада соңғы қысымға Рк дейін толығымен 

ұлғаятын, қуаты Wэ таза конденсациялық турбинаның бу шығымы болып 

келеді. 

Теңдеудің оң бөлігін түрлендіруге болады 

кo

кn

no

кo

no

no
hh

hh
DD

hh

hh
DD









 )1( .                          (2.75) 

(2.74) теңдеуге қойғаннан кейін мынаны аламыз: 

nno

кo

кn

noкэ DyD
hh

hh
DDD 




 .                            (2.76) 
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Конденсациялы және бу алымдары бар турбинаға түпкілікті бу шығымы 

тең болады 

nnкэo DyDD  ,     (2.77) 

мұнда 
кo

кn

n
hh

hh
y




  – турбинада бу ұлғайған кезде толық жылуқұламаға 

қатысты бу алымының іске қосылмаған жылу құламасының үлесін 

сипаттайтын, бу алымының электр энергиясын толық өндірмеу коэффициенті. 

Электр энергиясын толық өндірмеу коэффициенті уп 0-ден бастап 

(пайдаланылып болған бу үшін) 1-ге дейін (жаңа бу үшін) өзгереді. 

Турбинаның аралық сатыларынан алынатын кез келген бу 0 < yп < 1 мәнге ие 

және алынатын будың қысымы неғұрлым төменірек болса, соғұрлым азырақ. 

Бу алымының электр энергиясын толық өндірмеу коэффициентінің 

физикалық мағынасы келесіден тұрады. Коэффициент конденсациялықпен 

салыстырғанда жылуландыру турбинасына бу шығымының бу алымының 

бірлігіне қатысты артуын сипаттайды: 

n

кэo

n
D

DD
y


 .                                           (2.78) 

Осылайша, жылуландыру турбинасына Do бу шығыны электр қуаты Wэ 

дәл осындай таза конденсациялық турбинаға бу шығынынан упDп шамасына 

көбірек, яғни, 

nкэoкэ DDDD  .                                         (2.79) 

Бірнеше бу алымдары бар турбиналар үшін жаңа будың жалпы шығыны  


n

iiкэo DyDD  тең.                                       (2.80) 

Келесі ой жүгіртулерге сүйене отырып, ұқсас нәтиже алуға болады 

1. Алымы өшірілген жылуландыру турбинасына қуаты Wэ кезінде жаңа 

будың шығымы (конденсациялық режимдегі жұмыс) 

экэкэ WdD  .                                                (2.81) 

2. Егер Dкэ = const кезінде бу алымын қосатын болсақ, онда 

шығарылатын электр энергиясының мөлшері (турбинаның қуаты) мына 

шамаға азаяды 

гмкnnэ hhDW )(  .                                      (2.82) 

3. Бу алымының Dп белгіленген мәні кезінде электр қуатын  бастапқы Wэ 

дейін қалпына келтіру үшін, жаңа будың турбинаға шығымын келесі шамаға 

арттыру қажет: 

nn

кo

кnn

гмкo

э Dy
hh

hhD

hh

W
D 











)(

)( 
.  (2.83) 
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Будың Dп белгіленген алымы кезінде қосымша қосылатын бу турбинада 

соңғы қысымға Рк дейін толығымен ұлғаяды. 

4. Қосылған алым Dп және турбинаның белгіленген Wэ қуаты кезіндегі 

жаңа будың толық шығыны мынаған тең (2.77 формула): 

nnкэкэо DyDDDD  .    (2.84) 

Электр қуаты Wэ бірдей таза конденсациялық турбиналармен 

салыстырғанда, жылуландыру турбиналарында буды конденсатор арқылы 

өткізу азаяды: 

nnкэnnnкэnoк DyDDDyDDDD )1(  .   (2.85) 

Будың конденсатор арқылы өткізілуінің азаюы, турбинаның электр 

қуатын қалпына келтіру үшін, алымға алынатынға қарағанда, жаңа будың 

қосымша азырақ қосылатындығымен байланысты:    

nnккэк DyDDD )1(  .   (2.86) 

Будың конденсатор арқылы өткізілуінің азаюы суық көзге берілетін 

жылу шығындарының азаюына алып келеді: 

)( кккккк hhDqDQ                                  (2.87) 

мұнда ккк hhq   – конденсатор арқылы өткізілетін будың әр 

килограммының конденсациялану барысында жоғалтатын жылу мөлшері. 

 

2.1.6.2 ЖЭО-ң пайдалы әсер коэффициенттері.  

Өзімізге белгілі болып отырғандай, электр және жылу энергияларын 

өндіру процесінде энергияның шығындары орын алады. ЖЭО-да электр мен 

жылу энергиялары бір процесте және бір агрегатта (жылуландыру 

турбинасында) өндіріледі. Осыған байланысты, бұрынғы Одақ (ТМД) 

елдерінде энергия шығындарын электр энергиясын және жылу энергиясын 

өндірудің арасында бөлудің физикалық деп аталатын әдісі қабылданған [11]. 

Осы әдіске сәйкес, барлық шығындар электр энергиясын шығару процесіне 

жатады, бұл кезде турбинада жылу шығындарсыз (жолшыбай) «өндіріледі» 

деп есептеледі. 

Сонымен қатар, энергия шығындарын электр және жылу энергиясын 

шығару арасында бөлудің эксергетикалық балансқа негізделген 

эксергетикалық әдісі де бар екендігін атап өту керек [14]. Атап көрсетілген 

әдіс Алматы энергетика және байланыс университетінде одан әрі зерттелуін 

алып және қазіргі уақытта Қазақстанның энергетика кәсіпорындарында 

апробациядан өтіп жатыр. 

Шығындарды бөлудің физикалық әдісіне сәйкес: 

а) жылуландыру турбинасының электр энергиясын өндіру бойынша 

П.Ә.К.-і мынаған тең: 
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                                        ƞтқ
э =

𝑊э

𝑄тқ
э =

𝑊э

𝑄тқ−𝑄т
                                    (2.88)                          

(2.88) 

б) жылуландыру турбинасының жылу өндіру бойынша п.ә.к.-і мынаған 

тең: 

                                      ƞтқ
т = ƞт = 

𝑄т
°

𝑄т
                                (2.89) 

мұнда  –    𝑄т
°
 тұтынушының жылу жүктемесі; 

𝑄т– ЖЭО-нан жіберілетін жылу. 

Жалпы алғанда станция үшін электр энергиясы мен жылу өндіру 

бойынша пәк-тері мына формулалар бойынша анықталады 

               ƞс
э = ƞтқ

э ƞтрƞбг,                                         (2.90) 

                             ƞс
ж = ƞтƞтрƞбг ≈ ƞбг,.                                   (2.91)      

ЖЭО-ң жұмысының тиімділігін сипаттамау үшін, отын пайдалану 

коэффициентін қолдануға болады: 

      ƞопк = ƞс
ж =

𝑊э+𝑄т

𝑄с
э+𝑄с

т.                                      (2.92) 

Отын пайдалану коэффициентін қолдану жылуэнергиясы тұтынушыға 

тек турбинаның алымдарынан жіберілетін жағдаймен ғана, яғни, электр 

энергиясы мен жылуды қиыстырып шығарған кезде шектелген. Егер де ЖЭО 

жылуды алымдардан да басқа көздерден де жіберсе, онда бұл жағдайда ηкит 

коэффициентін пайдалану орынсыз болады. 

 

2.1.6.3 ЖЭО-ғы отын шығындары. 

ЖЭО-дағы отынның жалпы шығымы отынның электр энергиясын және 

жылу энергиясын өндіруге жұмсалған шығымдарынан құралады 

                                              Bжэо=Bэ+Bт                                               (2.93) 

Жылулық баланстың теңдеуі бойынша 

                                      Bжэо𝑄т
ж ƞс

ж=Wэ +  𝑄т
°                                       (2.94) 

Өндірілетін өнім түрін ескере отырып, ЖЭО-ғы отын шығымдары 

мынаған тең: 

𝐵э𝑄т
ж𝜂с

ж = 𝑊э,                                              (2.95) 

𝐵𝑛𝑄т
ж𝜂с

т = 𝑄𝑛
0.                                             (2.96) 

ЖЭО-да отынның электр энергиясын және жылу өндіруге меншікті 

шығымдары формулалар бойынша анықталады: 

э

сэ

э
э

W

В
b



123
 , г.ш.о./кВт-сағ,                              (2.97) 
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т

с

т

с

р

нэ

n

п
QW

B
b



1,341
 кг.ш.о./ГДж.                         (2.98) 

Осылайша, ЖЭО-ң жұмысының энергетикалық көрсеткіштері мыналар 

болып табылады: 

пэ

т

с

э

сo bbdэ ,,,,,  .                                       (2.99) 

КЭС үшін секілді, ЖЭО-ң өз қажеттіліктеріне жұмсалатын энергия 

шығымдарына орай, нетто көрсеткіштері брутто көрсеткіштерінен төмен 

болады. 

 

2.1.7 Жылуландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Конденсациялық электр станцияларының және ЖЭО-ң энергетикалық 

көрсеткіштері бір бірінен өзгешеленеді, бұл оларда өнімнің әр түрлерінің 

өндірілуімен байланысты. 

ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды бір мезгілде өндіру 

жылуландырудың негізінде жатыр [15]. Жылуландыру деп сыртқы 

тұтынушыны ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды қиыстырылған 

өндірудің негізінде орталықтандырылған жылумен жабдықтау түсініледі. 

Тұтынушыны жылумен орталықтандырылған қамтамасыз етудің балама 

шешімі тұтынушыларды осылар талап етілетін параметрлердегі бу мен ыстық 

су түрінде жылу шығаратын ірі аудандық (жергілікті) қазандықтардан (АҚ) 

жылумен жабдықтау табылады. Бұл жағдайда тұтынушының электр 

энергиясындағы мұқтажы КЭС-нан өтеледі. 

Екі орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесін салыстыру үшін, 

жіберілетін энергия түрлері бойынша да, жылу тасығыштардың 

қолданылатын параметрлері бойынша да салыстырымдылық шарттарын 

орындау қажет. Осыған байланысты ЖЭО құрамына КЭС және АҚ кіретін 

бөлек қондырғымен (БҚ) салыстырылады (2.22 сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22 сурет – Бөлек қондырғының сұлбасы 
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Нұсқаларды салыстырудың дұрыс болуы үшін ЖЭО-да және БҚ  

жұмыстық дененің бастапқы және соңғы параметрлері ℎ0
жэо = ℎ0

кэс және 

idemhк   тең етіп қабылданады. 

Жылуландырудың негізі ретіндегі ЖЭО-ң артықшылықтары келесіден 

тұрады. 

КЭС-да және ЖЭО-да қоректік судың бірдей 𝑡қс температурасы кезінде, 

бөлек қондырғыда электр энергиясы мен жылуды алуға шығымдалған жылу 

мынаған тең: 

QБҚ= Qкэс+Qт=Dкэс(h 0-hқс) + Dт(hт-h
в
кк)         (2.100)  

ЖЭО-да турбоқондырғыға шығындалған жылу мынаған тең: 

           Qту= D0(h 0-hқс)=(Dкэ+у nDn) (h 0-hқс)= 

             =Dкэ(h 0-hқс)+ у nDn(h 0-hқс)                                          (2.101) 

Алым буының жылуландыру мақсаттары үшін шығымы тұтынушының 

жылулық жүктемесі бойынша анықтала алады (2.42 формула): 

                        Dт=
𝑄т

ℎ0−ℎok
                                                          (2.102) 

Бірдей қуат кезінде жылуландыру турбинасының жұмысының 

конденсациялық тәртібі кезінде Dкэ = Dкэс болғандықтан, онда: 

       𝑄тқ = 𝑄кэс + 𝑦𝑛𝜉𝑛
ℎ0−ℎқс

ℎ𝑛−ℎкк
в 𝑄𝑛 = 𝑄кэс + 𝜉𝑛𝑄т,                    (2.103) 

мұнда = 𝑦𝑛
ℎ0−ℎқс

ℎ𝑛−ℎкк
в  – алым буының жылуының құндылық коэффициенті. 

ЖЭО-да және БҚ-да жылудың шығымдарын салыстырып мынаны 

аламыз: 

пптуруту QQQQ )1(  .                             (2.104) 

Жылудың құндылық коэффициенті  жеке-дара қуаты дәл сондай 

конденсациялық турбинамен салыстырғанда жылуландыру турбинасындағы 

жылудың толық шығымның артуының жіберілетін жылудың бірлігіне 

қатынасын сипаттайды: 

п

кэсту

п
Q

QQ 
 .                                        (2.105) 

в

окппвo hhhh  болғандықтан, онда nn y . Әдетте n  0,4-0,8 тең. 

Бұл 0туQ   екендігін, яғни, электрмен және жылумен бөлек жабдықтаумен 

салыстырғанда, жылуландыру кезінде жылуды үнемдеу орын алатындығын 

білдіреді. п  немесе ny неғұрлым азырақ болса, бұл үнемдеу соғұрлым 

көбірек. 

ЖЭО-да жылу үнемдеу физикалық тұрғыдан idemW
э
  кезінде 
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конденсатор арқылы бу өткізудің азаюымен түсіндіріледі 

ппк DyD )1(  .                                         (2.106) 

Осыдан жылу үнемдеу  

)( кккк hhDQ   тең.                                   (2.107) 

Жылу үнемдеу отынның үнемделуіне алып келеді, КЭС-мен 

салыстырғанда ЖЭО-да бу генераторының жылу қуаты неғұрлым көбірек 

болса, бұл үнемделу соғұрлым көбірек болады. Бу генераторының жеке-дара 

қуатының артуы агрегаттың жоғарырақ п.ә.к. анықтайтын, жаңа будың 

жоғарырақ параметрлеріне көшу мүмкіндігін шамалайды. 

Жылу мен отын үнемдеуден өзге жылуландырудың техникалық-

экономикалық артықшылықтарына (бөлек қондырғымен салыстырғанда) 

мыналар жатады: 

а) ЖЭО-да қуаттырақ қондырғылардың азырақ меншікті күрделі 

салымдары; 

б) ЖЭО-да жеке-дара қуаты үлкен агрегаттарды азырақ пайдалануға 

және, нәтижесі ретінде, персоналдың азырақ санын пайдалануға 

болатындықтан, персоналдың жалақысына шығымдардың азаюы; 

в) ірі агрегаттардың санының азаюына орай, жөндеуге шығымдардың 

азаюы (істен шығу ықтималдығы азырақ). 

Онымен қоса, жылуландырудың артықшылықтарына теңгемен бағалау 

қиынға соғатын факторларды жатқызу керек. 

Ең алдымен, бұл биік мұржаларды тазарту мен салу жүйелерін  

тиімдірек қолданудың есебінен қоршаған ортаны қорғаудың күшеюіне 

қатысты болып отыр. АҚ-да жеке-дара қуаты шектеулі  негізгі агрегаттардың 

құны тазарту құрылғыларының құнынан азырақ болуы мүмкін және оларды 

орнату шығарылатын өнімнің кенеттен қымбаттап кетуіне алып келуі мүмкін. 

ЖЭО-да қымбат тұратын, өндірісті экологияландыру жүйелерінің құны ірі 

агрегаттардың құнынан азырақ бола бастайды және бұл табиғат қорғау 

шараларын іске асыруға жағдай жасайды. 

Келесі ақша түрінде бағалау мүмкін болмайтын, маңызы кем түспейтін 

фактор болып тұрғын жайларды салу, оларды жақсарту табылады. Егер ұсақ 

АҚ-дың саны көп болатын болса (бір қуатты ЖЭО-ң орнына), онда ауданға 

құрылыс салудың сәулет және жоспарлау шешімдері нашарлап кетеді, өйткені 

қатты отында жұмыс істейтін қазандықтардың міндетті түрде отын 

қоймалары, отын түсіру жүйелері және күл, қоқыс төгетін орындары болады. 

Қала сәулетіне өнеркәсіп объектілерінің сәулет шешімдері де нашар үйлеседі. 

Жылуландырудың (КЭС-мен салыстырғанда) кемшіліктеріне:  

а) ЖЭО-да жылумен жабдықтау қондырғыларын тұрғызуға қосымша 

шығымдар, жылу желілерінде жылу шығындарының болуы, өз 

қажеттіліктеріне электр энергиясы шығымдарының артуы; 

б) тұтынушының жылулық жүктемесінің шағын шамасына орай, 
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қондырғылардың жеке-дара қуатының шектелуі (жылу берудің шағын 

радиусы) және, нәтижесі ретінде, азырақ техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер жатады. 

Соңғы жылдары АҚ-дан немесе ЖЭО-нан орталықтандырылған 

жылумен жабдықтауға балама  ретінде жеке-дара жылумен жабдықтау 

жүйелері (бөлек қондырғының жаңа түрі - автономды) қолданылуда. 

Бірқатар артықшылықтарға ие болып отырғандықтан, автономды 

жылумен жабдықтау жүйелері (АЖЖЖ) басқа жүйелермен тең қатарлы 

қолданылуға құқылы болып отыр: 

а) шағын (қысқа) жылу желілері, жұмыстық дененің шығындарының 

азаюы, жылу шығындарының азаюы; 

б) отынның жануының 
р

вQ жоғары жылулығын пайдаланудың есебінен 

жылугенераторларының (шағын қазандардың) П.Ә.К.-ін арттыру мүмкіндігі. 

Соңғысы былайша түсіндіріледі. Өзімізге белгілі болып отырғандай, 

қазірде қолданылатын бу генераторларында, төмен температуралы қыздыру 

беттерінің металының коррозиясын болдырмау үшін, шығар газдар 100° 

жоғары температураға ие. Сондықтан бу генераторының соңғы қыздыру 

беттеріндегі шығар газдардың су булары конденсацияланбайды және оларда  

металдың коррозияға ұшырауына жағдай жасайтын O2, SOx және NOx 

газдарының еруі мүмкін су қабығы түзілмейді. Осыған байланысты, су 

буларының жасырын булану жылуын қыздыру беттері сіңірмейді. 

Жылугенераторларында коррозияға қарсы жамылғысы бар төмен 

температуралы қыздыру беттерін пайдалану шығар газдарды 100°С аз 

температураларға дейін салқындатуға жағдай жасайды. 

Сонымен бірге, АЖЖЖ пайдалану бойынша шектеулер бар: 

а) қоршаған ортаның экологиялық ластануы (биік мұржалар салу 

экономикалық тұрғыдан тиімсіз болғандықтан, отынның жану өнімдерінің 

төмен шығарылуы); 

б) отынмен жабдықтаудың шектеулі мүмкіндіктері (бүкіл жылумен 

жабдықтау жүйесін сұйық отынға көшіру мүмкін емес); 

в) жоғары бастапқы күрделі шығындар. 

 

2.2 Бу турбиналы ЖЭС-ң жылу энергетикалық қондырғылары 

 

Бу турбиналы ЖЭС-ының негізгі жабдығының қалыпты жұмысын 

қамтамасыз ету және олардың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

арттыру үшін жылулық сұлбаларына бірқатар жылу энергетикалық 

қондырғылар: регенеративті қыздырғыштар және қоректік судың 

деаэраторлары, буландырғыш және бу түрлендіргіш қондырғылар, желілік 

суды қыздырғыштар, сорғы және эжектор қондырғылары, редукциялық-

салқындатқыш қондырғылар, әртүрлі жылу алмастырғыштар (дренаждарды, 

тығыздамаларды, шықтанбаған буды салқындатқыштар) және т.с. қосылған 

[16]. Атап көрсетілген жәйттарға байланысты, олардың принциптік жылу 
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сұлбаларына қарағанда ЖЭС-ң толық (жайылмалы) жылу сұлбалары 

күрделірек болып келеді. 

 

2.2.1 Қоректік суды регенеративті қыздыру (ҚСРҚ). 

ЖЭС-ң жылу үнемділігін арттыру әдістерінің бірі болып турбинаның 

аралық сатыларынан алынатын, ішінара турбинада пайдаланылып болған 

будың жылуының есебінен бу генераторының алдында қоректік суды 

қыздырудан тұратын жылу регенерациясы табылады [4,10,11].    

Осылай қоректік суды регенеративті қыздыру (ҚСРҚ) жүргізілетін цикл 

регенеративті деп аталады. Қоректік суды жылыту араластырғыш немесе 

беттік түрдегі арнайы регенеративті қыздырғыштарда (РҚ) жүргізіледі. ҚСРҚ 

үшін буды алу арнайы регенеративті алымдар арқылы жүргізіледі, олардан бу 

шығымын жүйенің өзі автоматты түрде белгілейтіндіктен (біз 

реттемейтіндіктен), бұл алымдар реттелмейтін  деп аталады. 

Қоректік суды регенеративті қыздыруды жылу жылу сұлбасына қайтып 

оралатын ішкі жылуландыру ретінде қарастыруға болады. 

Жылуландыру сияқты қоректік суды регенеративті жылытқан кезде, 

будың конденсатор арқылы өткізілуінің  азаюының есебінен суық көзге  жылу 

шығындары азаяды, бұл ЖЭС-ң  жылу үнемділігінің артуына алып келеді. 

Сонымен бірге, жылуландырудан айырмашылығы, бу алымының жылуы 

сыртқы тұтынушыға берілмей, қазанның алдында су жылыту үшін 

станцияның ішінде пайдаланылады. ҚСРҚ-ды пайдаланған кезде бу 

генераторына температурасы 240-270° (30 орнына) су беріледі, сондықтан бу 

генераторында аса қыздырылған бу алуға жұмсалатын жылу мөлшері азаяды. 

 

2.2.1.1 Регенеративті бу алымдары бар турбинаға бу шығымы. 

Регенеративті бу алымдары бар турбинаға бу шығымы (2.23 сурет) 

жылуландыру турбинасымен аналогия бойынша мынаған тең: 

rrкэo DyDD  ,     (2.108) 

мұнда Dкэ – өшірілген регенеративті бу алымы кезінде (турбинаның 

жұмысының конденсациялық тәртібі) қуаты Wэ турбинаға бу шығыны; 

ко

кr
r

hh

hh
y




  – регенеративті алым буының электр энергиясын толық 

өндірмеу коэффициенті. 

Будың және конденсаттың кез келген ағыны сияқты бу алымын 

турбинаға берілген жаңа будың Dо шығымынан үлес арқылы көрсетуге 

болады 

o

r
r

D

D
 .     (2.109) 

2.109 теңдеуді 2.108 теңдеуге қоямыз 

0DyDD rrкэo  .    (2.110) 
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Түрлендірулерден кейін аламыз 

rr

кэ

o
y

D
D




1
.    (2.111) 

Регенеративті бу алымдарының көп саны болған кезде жаңа будың 

шығымы  

 

 

 

 

 
   БГ 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.23  сурет – Араластырғыш регенеративті қыздырғыштары бар ЖЭС 

(жақшада регенерациясыз сұлба үшін параметрлер)  

 

riri

кэ

o
y

D
D




1
 тең                                    (2.112) 

Регенеративті алымдар будың конденсатор арқылы өткізілуін мына 

шамаға азайтады 

rrккэк DyDDD )1(  .                              (2.113) 

Осыған байланысты, конденсатордағы жылу шығындары азаяды (жылу 

үнемдеу) 

кккккк
qDhhDQ  )( ,                                (2.114) 

мұнда кq  – конденсаторда 1 кг бу беретін жылу мөлшері. 

Регенеративті алымы бар турбинаға меншікті бу шығымы турбинаның 

энергетикалық теңдеуі бойынша анықталады (2.50 формуламен аналогия 

бойынша) 

гмoiorr

o
Hy

d
 )1(

3600


 , кг/кВт-сағ.                     (2.115) 

 

2.2.1.2 ҚСРЖ-тын ЖЭС-ң жылу үнемділігі. 

Регенеративті алымы бар турбинаның абсолютті п.ә.к.-і (жеңілдету үщін 

БҚ 
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бу шығымын 1 кг тең деп қабылдаймыз) 

o

кк

о

к
r

Q

q

Q

Q 
  11 ,                                    (2.116) 

мұнда 
o

к
к

D

D
  – конденсатор арқылы өткізілетін будың үлесі; 

)( пвoo hhQ   – бу генераторында 1 кг жұмыстық денеге берілетін 

жылу мөлшері; 

ккк hhq   – конденсатор арқылы өткізілетін 1 кг будың 

конденсациялану барысында беретін жылу мөлшері. 

Бу генераторына келіп түсетін қоректік судың hпв энтальпиясы 

регенеративті қыздырғыштың материалдық және жылулық балансының 

теңдеулерінен анықталады. Бұл араластырғыш түрдегі регенеративті 

қыздырғыштың мысалында көрнекі көрініп тұр (2.24 сурет). 

 

 

 

 

 

 
 

2.24 сурет – Регенеративті қыздырғыштың сұлбасы 

Араластырғыш түрдегі регенеративті жылытқыш үшін материалдық 

және жылулық баланстарының теңдеуі мынандай түрінде жазылады: 

rrккпвrкпвпв

rкпв

hhhh 







)(
}.  (2.117) 

2.117 теңдеулерін ескере отырып, бу генераторындағы (1 кг жұмыстық 

денеге) жалпы жылу шығымдары мынаған тең болады 

rrоккrоrкок

rrккоrкпвопвo

Hqhhhh

hhhhhQ









)()(

)()()(
 , (2.118) 

мұнда окq  – регенерациясыз циклдегі бу генераторында 1 кг жұмыстық 

денеге жұмсалған жылу шығымы; 

Hr – алым буының турбинада жұмыс істеген жылуқұламасы.  

Регенеративті циклдің П.Ә.К.-і (2.116 формула) Qo қойғаннан кейін 

мынаған тең болады 

r

к

r
ок

к

rrокк

кк
r
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 11
.   (2.119) 
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Регенерациясыз циклдің п.ә.к.-імен 
ок

к
о

q

q
1 салыстыру турбинадан 

бу алымдарының αrhr > 0 болуы ЖЭС-ң жылу үнемділігін арттыратындығын 

көрсетіп отыр 

or   .     (2.120) 

Көп сатылы ҚСРЖ үшін 

к

riri
ок

к
r H

q

q









1
.    (2.121) 

Регенеративті циклдің п.ә.к.-нің (2.119) формуласын түрлендіреміз 

rrокк

ккrrокк

r
Hq

qHq









 .                              2.122) 

Алымында 

rrокrrкоккккrrкок HHHhhhhHhh   )()()( .(2.123) 

Алынған өрнекті 2.122 формуласына қоямыз:  

окк
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окк
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rrокк
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1

1

.   (2.124) 

Екінші көбейткіштің бөлімін Ho шамасына көбейтіп және бөліп, мынаны 

аламыз 

oокк

orr

ок

rr

окк

ок

r

Hq

HH

H

H

q

H




















1

1

.    (2.125) 

Ho/qo ара қатынасы регенерациясыз циклдің П.Ә.К.-і болып 

келетіндіктен, αrHr/αкHo қатынасын A арқылы белгілеп, мынаны аламыз 

o

or
A

A









1

1
.     (2.126) 

ок

rr

H

H
А




  коэффициенті регенеративті алымның энергетикалық 

коэффициенті деп аталады және сандық тұрғыдан алым буы шығарған Wr 

электр энергиясының конденсатор арқылы өткізілетін бу шығарған Wк электр 
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энергиясына қатынасына тең (турбинаның W = f(D, H) энергетикалық теңдеуі 

бойынша). 

Формуладан ηr-нің әрқашан ηo-нен көбірек екендігі және αr мен Hr 

қаншалықты көбірек  болса, соғұрлым көп болатыны көрініп тұр. Сондықтан 

бұл шамалардың не нәрсеге тәуелді екенін білу қызығушылық тудырады. 

Формуланы талдаудан екі қорытынды жасауға болады: 

1. Жұмыс істеген Hr жылуқұламасының шамасы алымдағы бу 

қысымының Pr азаюымен арта түседі; 

2. Алымдағы бу үлесінің (αr) Pr  қысымға тәуелділігі күрделірек. Бұл 

суды араластырғыш регенеративті жылытқыштарда жылыту 

температурасының будың регенеративті алымының қысымына тәуелді 

болатындығымен байланысты болып отыр. 

αr–дің Pr қысымға тәуелділігінің сипатын анықтау үшін, келесі талдау 

жүргіземіз. 

Жылу регенерациясының тиімділігін арттыру үшін, қыздыратын бу 

(алым буы) регенеративті жылытқышта оның толық конденсациялануына 

дейін салқындатылады. Бұл суды жылыту үшін жасырын булану жылуын 

пайдалануға жағдай жасайды. Осындай сұлба кезінде қоректік су шегінде 

қыздыратын будың қысымына сәйкес келетін ts қанығу температурасына дейін 

қыздырылуы мүмкін. Осылайша, суды жылыту температурасы қыздыратын 

будың қысымымен анықталады (2.9 б сурет). 

Қанығу (қайнау) температурасы ts қысым функциясы болып 

табылатындықтан, суды жоғарырақ температураға дейін жылыту үшін 

қысымы жоғарырақ буды пайдалану қажет. Pr = Рк кезінде қоректік судың 

температурасы tпв = tк тең болады, жылыту болмайды және, демек, αr = 0. 

Қоректік судың температурасы көтерілген кезде αr ≠ 0.  

Осылайша, қыздыратын будың қысымы αr мен Hr – ға тура қарама-

қарсы бағытта әсер етеді, бұл регенеративті циклдің 
o

or
A

A









1

1
 п.ә.к.-нің 

өзгеруінің күрделі сипатын анықтайды: 

а) Pr = Рк кезінде:  

or HH  , 0r , 0
ок

rr

H

H
А





 

және нәтижесі ретінде, or   ; 

б) Pr = Рo кезінде: 

0rH , 0r , 0
ок

rr

H

H
А





 

және нәтижесі ретінде, or   ; 

в) Рк < Pr < Po кезінде: 
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0rH , 0r , 0
ок

rr

H

H
А





 

және нәтижесі ретінде, or   . 

Қарапайым талдау ηr–дың максимум арқылы өтетіндігін көрсетіп отыр 

(2.25 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25 сурет – Регенеративті циклдің пәк-нің және суды қыздыру 

температурасының қыздыратын будың қысымына тәуелділігі 

 

Суреттен көрініп отырғанындай, ПӘК–нің максимал артуы қыздыратын 

будың қатаң белгіленген 
опт

rP  қысымы кезінде орын алады. Бұл максимумға 

қоректік суды 𝑡қс
опт  жылытудың термодинамикалық оңтайлы температурасы 

сәйкес келеді, ол онк tt  температуралық аралықтың ортасында тұрады. Суды 
опт

пвt қарағанда жоғарырақ температураға дейін жылыту экономикалық 

тұрғыдан ақылға қонымсыз, өйткені циклдің пәк-і азаяды. Температураны 
опт

пвt төменірек төмендеткен кезде де осы жағдай орын алады. 

Осылайша, ЖЭС-да регенерацияны қолдану пәк-нің артуына алып 

келеді, қарастырып отырған жағдайда ол 5 ÷ 8 % құрайды. 

 

2.2.2 Қоректік суды көп сатылы регенеративті қыздыру. 

Қоректік суды бір регенеративті қыздырғышта жылыту (бір сатылы 

ҚСРҚ) белгілі бір шектеулерге ие: бұл жылытуды тек бұған қыздыратын 

будың 
опт

rP  сәйкес келетін 
опт

пвt дейін ғана жүргізуге болады. 

ҚСРҚ жүйесінің жылу үнемділігін қоректік суды берілген (қарастырып 

отырған жағдайда оңтайлы) температураға дейін жылытуды турбинаның 

 

 

 

Н
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 tсқ 𝑡қс
опт 
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алымдарының тиісті санына қосылған бірнеше регенеративті 

жылытқыштардың арасында бөлу арқылы, яғни, көп сатылы ҚСРҚ 

ұйымдастырумен  арттыруға болады.  

Көп сатылы ҚСРҚ-ң тиімділігін 2.26 суретте көрсетілген екі сатылы 

ҚСРҚ мысалында қарастыруға болады (жақшада бір сатылы ҚСРҚ үшін 

жұмыс денесінің параметрлері көрсетілген). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26 сурет – Екі сатылы ҚСРҚ бар ЖЭС сұлбасы 

 

Бір және екі сатылы ҚСРҚ нұсқаларын салыстыру үшін, бу 

генераторына келіп түсетін қоректік суды жылытудың бірдей температурасын 

қабылдаймыз. Бұл бір сатылы сұлбаның ҚСРҚ-ң екі сатылы сұлбасында 2-

алымды және РҚ2 регенеративті қыздырғышын өшіріп тастаумен іске 

асырылатындығын білдіреді. 

Жылулық баланстың теңдеуі: 

а) екі сатылы ҚСРЖ үшін 

ккrrrrпвпв hhhh   2211 ;    (2.127) 

б) бір сатылы ҚСРЖ үшін 

к

о

к

o

r

o

rпвпв hhh   .    (2.128) 

Екі нұсқа үшін материалдық баланстың теңдеулері 

о

к

o

rкrrпв   121 .   (2.129) 

Екі нұсқада да қоректік судың пвt  температурасы бірдей болғандықтан 

(1 алымның қысымен анықталады), онда 

idemhпвпв  .     (2.130) 

2.127 және 2.128 теңдеулерін бірлесе шешуден аламыз 

РҚ1 РҚ2 

БГ 

БҚ 
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к

о

к

o

r

o

rккrrrr hhhhh   2211 .  (2.131) 

Материалдық баланстың 2.129 теңдеулерінен аламыз: 

)(1 21 rrк   ,    (2.132) 

o

r

о

к  1 .     (2.133) 

Жылулық баланстың (1.131) теңдеуіне к  және 
о

к  мәндерін қоямыз  

к

o

rк

o

r

o

rкrкrкrrrr hhhhhhhh   212211 . (2.134) 

Ұқсас мүшелерді біріктіргеннен кейін аламыз 

)()()()( 12211 кr

o

rк

o

r

o

rкrrкrr hhhhhhhh   . (2.135) 

Түпкілікті алынатыны 

o

r

кr

кr
rr

hh

hh
 






1

2
21 .    (2.136) 

Теңдеуді талдау бөлшектің бір санынан аз екендігін көрсетіп отыр, 

өйткені кrкr hhhh  12 . Демек, 2.136 теңдігі мына шарт кезінде орындалуы 

мүмкін: 

o

rri  
2

1

.    (2.137) 

 

Осылайша, қоректік суды жылытуды будың 1 алымынан өзге төменірек 

қысымды (2 алым) пайдалана отырып сатылар арасында бөлу, турбинадан  

алынатын будың  жиынтық мөлшерін арттырады және, нәтижесі ретінде, 

конденсатор арқылы будың өткізілуін азайтады (суық көзге жылу шығындары 

азаяды). Бір мезгілде 2 алым буы, төмен қысымға ие бола отырып, турбинада 

көбірек Wr электр энергиясын өндіреді (көбірек іске қосылған 

жылуқұламасы). 

ҚСРҚ сатыларының санының өсуімен  ri  және Wr артуы ҚСРЖ-ң 

экономикалық тиімділігінің артуына алып келеді. 

Көп сатылы ҚСРҚ үшін регенеративті циклдің пәк-нің қыздыратын 

будың rP қысымына тәуелділігі сақталады. 

Айырмашылығы көп сатылы ҚСРҚ-да суды tон дейін жылытқан кезде 

ηr>ηo екендігінен тұрады, өйткені алым буына Po қарағанда төменірек 

қысыммен қосылған, алдындағы регенеративті қыздырғыштар бар. Мәселен, 

екі сатылы ҚСРЖ үшін: 

ок

rrrr

Н

HH
А



 2211 
 .    (2.138) 
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Pr1 = Po кезінде регенерация мақсаттары үшін жаңа бу (турбинада 

жұмыс істемеген Hr1 = 0) пайдаланылады, алайда, екінші алымда αr2 және Hr2 

нөлге тең емес және, демек, A коэффициенті де нөлден өзгеше. Көп сатылы 

ҚСРЖ үшін )( rr Pf тәуелділігі 2.27 суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27 сурет – r -нің регенеративті қыздырғыштардың санына тәуелділігі 

 

Регенеративті қыздырғыштардың санының көбеюімен, жиынтық жылу 

үнемділігі арта түседі. )( rr Pf  тәуелділігінің қисықтары бір сатылы ҚСРЖ 

үшін де секілді, максимум арқылы өтеді. Алайда, ПӘК-нің өсімінің 

максимумы қоректік суды жылытудың жоғарырақ температуралары жағына 

ығысады. Суреттен көрініп отырғанындай, Z = ∞ кезінде циклдің п.ә.к.-і 

абсолюттік максимумына жетеді. 

Қоректік суды қыздырудың термодинамикалық оңтайлы t
опт

қс 

температурасы  қыздырғыштар санының көбеюімен онt  жаққа ығысады: 

а) 1z  кезінде 𝑡қс
опт )( онк tt   аралығының ортасында тұрады; 

б) 2z  кезінде )( онк tt   аралығының 2/3 қашықтығында; 

в) 3z  кезінде )( онк tt   аралығының 3/4 қашықтығында және тағы с.с. 

Көп сатылы ҚСРҚ-ң тиімділігін талдай отырып, келесіні есте ұстау 

керек. 

Көп сатылы ҚСРҚ осылардың әрқайсысында су жоғарырақ 

температураға дейін (алдымен 2st  дейін, одан кейін 1st  дейін) қыздырылатын, 

негізгі конденсаттың жүрісі бойынша (конденсатордан қоректік сорапқа 

қарай) бір ізді қосылған регенеративті қыздырғыштардың жүйесі болып 

ВЭ 

 tсқ 

 

 

 

 

t
опт

қс 

𝑡қс
опт 

 
б) 
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келеді. Бұл жағдайда негізгі конденсаттың жүрісі бойынша әрбір келесі 

регенеративті қыздырғышта  қысымы жоғарырақ алым буы пайдаланылады, 

іске қосылған Hr жылуқұламасының  азаюына орай, оның санының бірлігі 

азырақ Wr электр энергиясын шығара бастайды. Бұл мынаны білдіреді:  ri

артуына орай, циклдің жалпы жылу үнемділігі арта түскенімен де, 

жылытудың әрбір келесі сатысы r  -нің азырақ өсімін береді (2.28 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28 сурет – Көп сатылы ҚСРҚ-ң жылу үнемділігі 

(Z – бу алымдарының саны)  

 

Қазіргі ЖЭС үшін регенеративті қыздырғыштардың оңтайлы саны 6-8 

құрайды. Қосымша күрделі салымдардың есесі (РП құны) пәк арттыру 

есебінен 8 жыл бойына қайтпайтындықтан, қыздырғыштардың санын оңтайлы 

санынан асыра көбейту экономикалық тұрғыдан ақылға қонымды емес [13]. 

ҚСРЖ жүйесі бар ЖЭС-ң техникалық-экономикалық көрсеткіштері: 

- п.ә.к. өсуі – 14-15 %; 

- суды жылыту температурасы 240 бастап 270°С дейін; 

- алымдағы будың үлесі 08,003,0 ri ; 

- бу алымдарының жиынтық шамасы  3,0ri ; 

- суды әр жылытқышта жылыту Ct o4020 . 

 

2.2.3 ҚСРҚ-ды қосу сұлбалары. 

Регенеративті қыздырғыштар ретінде ЖЭС-да араластырғыш немесе 

беттік түрдегі қыздырғыштар пайдаланылады. 

Араластырғыш қыздырғыштарда қыздыратын (алым буы) және 

қыздырылатын (негізгі конденсат) орталар тікелей араласып, араларында 

жылу алмасу жүреді. Жылу алмасу фазалық айырым беті бар гетерогенді 

жүйеде жүретіндіктен, жылу алмасуды қарқынды ету үшін, негізгі конденсат 

жылуалмасу бетін көбейту үшін   жекелеген ағыншаларға бөлінеді. Осы 

мақсат үшін басқа да әдістер, мысалы, конденсаттың жұқа қабығын жасау 

қолданылуы мүмкін. 
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Тесілген (перфорацияланған) тәрелкелері («А» нұсқасы) және 

коаксиальды цилиндрлері («Б» нұсқасы) бар, араластырғыш түріндегі  

регенеративті жылытқыштың сұлбасы 2.29-суретте көрсетілген. Регенеративті 

жылытқыштардың құрылмалары тиісті әдебиетте сипатталып, баяндалады 

[4,16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус, 2 – бу келтеқұбыры, 3 – перфорацияланған тәрелкелер, 4 –коаксиальды 

цилиндрлер жүйесі, 5 – бөлетін құрылғы 

 

2.29 сурет – Араластырғыш түрдегі тік регенеративтік 

қыздырғыштардың құрылмалары 

 

Араластырғыш қыздырғыштарда негізгі конденсат қыздыратын будың 

қысымына сәйкес келетін ts қанығу температурасына дейін қыздырылады 

(2.29 б сурет). 

Беттік қыздырғыштарда (2.30 сурет) негізгі конденсат шағын диаметрлі 

латунь немесе болат құбырларға беріледі, ал қыздыратын бу құбыраралық 

кеңістікке келіп түседі. 

Қаптамалы – құбырлы жылу алмастырғыштар түрінде орындалатын 

беттік жылытқыштардың құрылымы негізгі конденсаттың қысымына 

байланысты болады. 

Конденсаттың 70 бардан аз қысымы кезінде жаншып қысу әдісімен 

құбыр тақтасына бекітілетін тік немесе U-тәріздес латунь құбырлар 

пайдаланылады (2.30 «А» сурет). Бұл қыздырғыштар төмен қысымды 

қыздырғыштар (ТҚҚ) деген атау алды. 70 бардан асатын қысым кезінде (яғни, 

қыздыратын және қыздырылатын ортаның қысымдарының үлкен айырмасы 

кезінде) жаншып қысылған қосылыстың бітеулігі жеткіліксіз болып шығады 

және қыздыру беттері ретінде дәнекерлеумен коллекторларға бекітілетін 

болат құбырлар пайдаланылады (2.30 «Б, В» сурет). Қыздыру беттерін 

көбейту үшін, жоғары қысымды  қыздырғыштарда (ЖҚҚ) болат құбырлар 

бифилярлы (спиральды) етіп орындалады. 
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1 – корпус; 2 – су камерасы; 3 – су далдасы; 4 – құбыр тақтасы; 5 – құбырлы қыздыру 

беттері; 6 – бу далдасы; 7 – сулық коллектор; 8 – бифилярлы құбыр. 

 

2.30 сурет – Төмен (А) және жоғары (Б, В) қысымды беттік түрдегі 

регенеративті қыздырғыштардың құрылмалары 

 

Беттік регенеративті жылытқыштарда құбырлардың қабырғаларының 

термиялық кедергісіне байланысты конденсат ts қарағанда 2-6°С төменірек 

қыздырылады, яғни, қыздыратын будың қысымына сәйкес келетін қанығу 

температурасынан кем қыздыру орын алады. Бұл конденсатты жылытудың 

араластырғыш жылытқыштармен бірдей температурасына жету үшін, беттік 

жылытқыштарда қысымы Pr жоғарырақ буды пайдалану қажет екендігін 

білдіреді. Қысымы жоғарырақ алым буы электр энергиясын yr толық 

өндірмеудің көбірек коэффициентіне ие болатындықтан, араластырғыш 

жылытқыштармен  салыстырғанда, беттік жылытқыштар азырақ тиімділікке 

(азырақ ηr шамасына) ие болады. 

 

2.2.3.1 Араластырғыш қыздырғыштарды қосу сұлбалары. 

ҚСРҚ-ң көп сатылы сұлбасында араластырғыш жылытқыштар 

тізбектеле қосылады, бұл кезде негізгі конденсаттың жүрісі бойынша әрбір 

одан кейінгі жылытқыш қысымы жоғарырақ бу алымына қосылады. 

Араластырғыш жылытқыштың жұмысының негізгі ерекшелігі 

қыздыратын және қыздырылатын ортаның қысымдарының теңдігі болып 

табылады. Бұл жағдайда негізгі конденсатты РҚ2-ден РҚ1-ге беру үшін 

олардың арасына өнімділігі көбірек, бірақ 21 rr PP   тегеуріні шағын айдайтын 

сорғы орнату қажет (АС, 2.31 сурет). 
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2.31 сурет – Араластырғыш РҚ-ы қосу сұлбасы 

 

Қоректік суды жылыту үшін араластырғыш жылытқыштарды 

пайдаланудың артықшылығы жоғары жылу үнемділігі болып табылады,  

өйткені су қыздыратын будың қанығу температурасына дейін қыздырылады. 

Араластырғыш жылытқыштардың кемшіліктеріне жатады: 

- әрбір араластырғыш жылытқыштан кейін айдайтын сорғыларды қосып 

отыру қажеттігі, бұл сорғы жүйесіне күрделі салымдарды арттырады 

(айдалатын ортаның температурасының көтерілуімен, сорғылардың құны 

өрлемелі өсе түседі); 

-  негізгі конденсатты айдауға электр энергиясының қосымша 

шығындары; 

-  сорғыда судың өздігінен қайнауын болдырмау үшін қосымша шаралар 

қолдану қажеттігі. 

Соңғы кемшілікке қатысты келесіні атап өту керек. 

Қайнау (қанығу) температурасына дейін қыздырылған суды айдайтын 

сорғы жұмыс істеген кезде, механикалық энергияның бір бөлігінің жылу 

энергиясына көшуіне орай немесе сорғының өзіндегі кавитациялық 

процестердің нәтижесінде, өз бетімен бу түзілу қаупі туындайды. Сұйықты 

айдайтын сорғыда газ фазасының пайда болуы бу генераторына су берудің 

тоқтатыла тұруына,  яғни, апаттық жағдайдың туындауына немесе ЖЭС-ң 

толықтай тоқтатылуына алып келеді (негізгі конденсат желісіндегі кез келген 

сорғы электр станциясының «жүрегі» болып табылады). 

Негізгі конденсаттың өздігінен қайнауы турбинаның жұмыс тәртібін 

реттеген кезде қыздыратын будың қысымы өзгергенде (төмендегенде) де 

болуы мүмкін. Сорғыларда судың өздігінен қайнауын болдырмау үшін, 

сорғылар регенеративті жылытқыштардан төменірек орналастырылады 

(сұйық бағанасы сорғының соруында тегеурін жасайды). 

Араластырғыш жылытқыштарды қосу сұлбасының нұсқаларының бірі  

жылытқыштарды бірінің үстіне бірін орналастырған сұлба болып табылуы 

мүмкін (2.32 сурет). 

Сұлба ТҚҚ тобында қолданылады және жылытқыштарды бірінің үстіне 

бірін жұп-жұбымен орналастыруды қарастырады. Бұл әр жұпта бір айдайтын 

сорғыны алып тастауға жағдай жасайды. Сорғының рөлін  жұп-жұбымен 

қосылған ТҚЖ арасындағы Н сұйықтық бағаны ойнайды. Жұптар өзара 

айдайтын сорғылардың көмегімен байланыстырылады. 

РҚ1 РҚ2 
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2.32 сурет –   Араластырғыш ТҚҚ-ы қосу сұлбасы 

 

2.2.3.2 Беттік регенеративті жылытқыштарды қосу сұлбалары. 

Беттік регенеративті жылытқыштарда қыздыратын және қыздырылатын 

орталар қатты құбыр бетімен бөлінген. Негізгі конденсаттың құбырлардың 

ішінде  қайнауын болдырмау үшін, бұл кезде негізгі конденсаттың қысымы 

қыздыратын будың қысымынан көбірек болуға тиіс. 

Беттік жылытқыштардың жұмысының аса маңызды проблемаларының 

бірі қыздыратын будың жылытқыштың құбыраралық кеңістігінде түзілетін 

конденсатын шығару (дренаж, ағылшынның «drain» – кетіру, дренаждау 

сөзінен) болып табылады. 

Қыздыратын будың конденсатын жылытқыштан шығару үшін беттік 

РҚ-ы қосудың келесі сұлбалары: 

а) дренажды негізгі конденсат желісіне сорғымен беру сұлбасы; 

б) дренажды каскадты шығару сұлбасы; 

в) кері каскад сұлбасы пайдаланылады. 

Барлық нұсқаларда негізгі конденсат желісінде тек конденсаттық және 

қоректік сорғыларды орнату жеткілікті болып шығады. Араластырғыш 

жылытқыштардың сұлбаларындағы сияқты айдайтын сорғылар 

орнатылмайды. 

1. Беттік РҚ-ы дренажды негізгі конденсат желісіне сорғымен бере 

отырып қосу сұлбасы (2.33 сурет). 

rок РР  болғандықтан, қарастырып отырған нұсқада жылытқыштан 

әкетілетін қыздыратын будың конденсатын негізгі конденсат желісіне беру 

үшін, арнайы ағызғыш (дренаждық, ДС) сораптар орнату қажет. Ағызғыш 

сорғылар шағын өнімділікке )08,003,0( r , бірақ үлкен тегеурінге ие. 

Сұлбаның кемшіліктеріне ағызғыш сорғылардың көп санын 

(жылытқыштардың саны бойынша), өз қажеттіліктеріне электр энергиясы 

шығындарының артуын, қыздыратын будың  қысымы өзгерген (төмендеген) 
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ДС – дренаждық сорғылар, Ар – араластырғыштар. 

 

2.33 сурет – Дренажды сорғымен беру сұлбасы 

 

кезде дренаждың өздігінен қайнауын болдырмау бойынша шаралар қолдану 

қажеттігін (араластырғыш жылытқыштармен жағдайдағы секілді) жатқызу 

керек.  

Дренажды негізгі конденсат желісіне беру регенеративті жылытқышқа 

дейін («б» нұсқасы) немесе одан кейін («а» нұсқасы) жүргізілуі мүмкін (2.34 

сурет). 

 

 

     

 

 

 

 

 

2.34 сурет – Дренажды негізгі конденсат желісіне беру сұлбасы 

«А» нұсқасында регенеративті жылытқышқа энтальпиясы «б» 

нұсқасындағыға қарағанда төменірек негізгі конденсат беріледі. Екі нұсқада 

да конденсат бірдей )( 1 idemhв   температураға дейін қыздырылатындықтан, 

«А» нұсқасында жылытуға көбірек αr бу қажет болады, бұл «б» нұсқасымен 

салыстырғанда ηr көбейтеді. «А» нұсқасында конденсаттың келесі  

жылытқышқа 12 вв hh   энтальпиямен келіп түсетіндігін, мұның қысымы 

жоғарырақ бу алыманың азаюына алып келетіндігін және көп сатылы ҚСРҚ-ң  

тиімділігін біршама төмендететіндігін атап өту керек.  Сонымен бірге, барлық 

тең жағдайларда қысымы төменірек буды пайдалану экономикалық тұрғыдан 

ақылға қонымды болғандықтан, осы нұсқада осы орын алатындықтан да, «а» 

нұсқасы бойынша орындалған көп сатылы ҚСРЖ-ң тиімділігі жоғарырақ. 

2. Беттік РЖ-ты дренажды каскадты қосу сұлбасы.  

Қарастырып отырған сұлбада (2.35 сурет) қыздыратын будың 

конденсаты қысымы жоғарырақ жылытқыштан өздігінен ағып (қыздыратын 

будың қысымдарының айырмасының есебінен), қысымы төменірек 

жылытқышқа беріледі. Будың РҚ2-тан РҚ3-қа өтуін болдырмау үшін (яғни, бу 
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конденсацияланған кезде оның булануының жасырын жылуын РҚ-та толық 

пайдалану үшін), дренаж желісінде конденсат шығарғыш (КШ) орнатылады. 

Конденсат шығарғыш (қалтқылы конденсациялық ыдыс, шайба) тек сұйықты 

(конденсатты) өткізуге арналған және өзі арқылы будың өтуіне кедергі 

жасайды [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35 сурет – Беттік РҚ-ты дренажын каскадты шығарумен қосу сұлбасы 

 

Сұлбаның артықшылықтарына ағызғыш сорғылардың болмауы, яғни, 

қарапайымдығы жатады. Сонымен бірге, тікелей және жанама шығындардың 

болуына орай, сұлба жылу үнемділігін төмендететін кемшіліктерге ие. 

Тікелей энергетикалық шығындар соңғы жылытқыштан келетін 

конденсатордағы дренажды салқындатумен байланысты  

))(( 3321 кrrrrпр hhQ   .    (2.139) 

Жанама энергетикалық шығындар 3-алымнан (РҚ3 үшін) бу 

шығымының азаюымен және, нәтижесі ретінде, будың конденсатор арқылы 

өтуінің артуымен байланысты. 3-алымнан бу шығымының азаюына РҚ3-ке 

РҚ2-ден энтальпиясы 32 rr    дренаждың келіп түсуі себепкер болады. 

Яғни, РҚ2-ден дренаж негізгі конденсатқа қатысты қыздыратын орта болып 

табылады және өзімен 3-алымның қыздыратын буының бір бөлігінің орнын 

басады: 

33322 )( rrrrr hhh   .    (2.140) 

Дренажын каскадты шығаруы бар сұлба дренажды негізгі конденсат 

желісіне сорғымен беретін беттік жылытқыштарды қосу сұлбасымен 

салыстырғанда және, оған қоса, араластырғыш жылытқыштары бар сұлбамен 

салыстырғанда азырақ жылу үнемділігіне ие. Алайда, өзінің 

қарапайымдығына орай, бұл сұлба беттік регенеративті жылытқыштарды 

қосудың негізгі сұлбасы болып табылады. 

Дренажды каскадты шығару сұлбасының жылу үнемділігін арттыру 

үшін келесі тәсілдер қолданылуы мүмкін. 

1.  Дренаждың каскадты ағызбасы конденсаторға дейін жеткізілмейді: 

а) соңғы жылытқыштан кейін ағызғыш (дренаждық) сорғы орнатудың 
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және дренажды негізгі конденсат желісіне берудің есебінен – дренаждың 

қиыстырылған немесе сорғылы-каскадты сұлбасы (2.36 сурет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.36 сурет – Беттік РҚ-ты дренажын сорғылы-каскадтық шығарумен қосу 

сұлбасы 

 

б) сұлбада бір (немесе бірнеше) араластырғыш жылытқыш орнату 

арқылы (2.37 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.37 сурет – Араластырғыш және беттік РҚ-ы бар ҚСРҚ сұлбасы  

 

2.  Дренажды беттік РҚ-тан шығару желісінде дренаж 

салқындатқыштарын (ДСқ) орнату, бұл үшін негізгі конденсат желісінде 

дроссельді шайба (ДШ) орнатылады. 

2rод hh  болғандықтан, РҚ2-тан дренаж (2.38 сурет) РҚ3-те қыздыратын 

будың 3r  орнын азырақ шамада басады, бұл ақыр соңында регенеративті 

циклдің пәк-нің өсуіне алып келеді. 

Осылайша, беттік РҚ қосқан кезде энергетикалық шығындардың 

азаюына дренаж салқындатқыштарын орнату есебінен де, дренаждың 

қиыстырылған сорғылы-каскадтық сұлбасын қолданудың есебінен де қол 

жеткізіледі. 

 

2.2.4 Қоректік суды термиялық деаэрациялау. 

Табиғи күйінде судың құрамында еріген газдардың айтарлықтай 

мөлшері бар, олар су буланған кезде будың құрамына көшеді. 
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2.38 сурет – Дренажды салқындатқыштары бар ҚСРЖ-ң сұлбасы 

 

ЖЭС-да қоректік суға газдар табиғи сумен, атмосфералықтан төмен 

қысымда істейтін жабдықтың саңылаулары арқылы және станцияның суды 

химиялық тазарту (СХТ) цехында химиялық өңдеген кезде келіп түседі. 

Қоректік суда O2 және CO2 болуы металл коррозиясына, ал басқа коррозиялық 

емес белсенді газдармен бірге  жылу алмасудың нашарлауына (будағыға 

қарағанда төменірек жылу беру коэффициентіне орай) алып келеді. 

Сондықтан қоректік суға еріген газдардың мөлшері бойынша талаптар 

қойылады: 102 О  мкг/кг, 1052 СО  мкг/кг. 

Еріген газдардың осындай концентрацияларын қамтамасыз ету үшін 

суды химиялық немесе термиялық деаэрациялау әдістері қолданылады. 

Химиялық реагенттердің көмегімен жүргізілетін химиялық деаэрациялау 

жекелеген газ құраушыларын ішінара кетіруге (байланыстыруға) жағдай 

жасайды. Термиялық деаэрациялаудың көмегімен судан барлық еріген газдар 

кетіріледі, сондықтан бұл процесті деаэрациялау емес (аэро – ауа), 

дегазациялау деп атаған дұрысырық болар еді. Қазіргі ЖЭС-да негізінен суды 

термиялық деаэрациялау қолданылады. 

Суда еріген газдардың mx мөлшері Генри заңы бойынша осы газдардың 

сұйықтың үстіндегі парциалды қысымына пропорционал 

 

xгx Pkm   ,     (2.141) 

мұнда kг – газ қоспасының құраушысының суда ерігіштік 

коэффициентіне тең пропорционалдық коэффициенті; 

Рх – газ қоспасының құраушысының сұйықтың үстіндегі парциалды 

қысымы. 

Генри заңы сұйықтың үстіндегі кеңістікте газдардың қоспасы бар 

болған кезде, онда әрбір құраушының өзінің газ қоспасындағы парциал 

қысымына пропорционал еритіндігін айтады. Генри заңына сәйкес, еріген 

газдардың мөлшерін азайту үшін, олардың сұйық үстіндегі парциал  қысымын 

азайту қажет. Соңғы айтылғанға былайша қол жеткізіледі. 

Дальтон заңы бойынша газдардың қоспасының толық қысымы оған 

кіретін құраушылардың парциалды қысымдарының қосындысына тең екендігі 
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белгілі. Заңға сәйкес, су үстіндегі бу-газ қоспасының толық қысымы мынаған 

тең болады: 

......
2222
 NСОООНполн РРРРР    (2.142) 

Егер су буларының ОНР
2

парциал қысымын газ қоспасының сұйық 

үстіндегі толық қысымына дейін көбейтетін болса, онда Генри заңы бойынша 

тепе-теңдік бұзылады және судан еріген газ құраушылары бөліне бастайды. 

Егер суды қыздыруды және оның одан кейінгі булануын жүргізсе, ОНР
2

артуын қамтамасыз етуге болады.  ЖЭС-да судың булануы негізінен  

изобаралық процесте (яғни, тұрақты қысым мен температура кезінде) 

жүргізілетіндіктен, судың қайнауының барысында constPполн   шартын 

қамтамасыз ету үшін, сұйықтың үстіндегі бу-газ қоспасын көлемнен үздіксіз 

әкетіп отыру қажет. 

Бу-газ қоспасын деаэратордан әкетіп отыру және оның орнын пайда 

болған будың басуы сұйықтық үстіндегі кеңістікте газ құраушылардың 

азаюына және бу-газ қоспасындағы олардың парциалды қысымдарының 

төмендеуіне алып келеді.  Тепе-теңдіктің бұзылуы суды деаэрациялау 

процесінің жүруін алдын ала анықтайды. Су температурасының көтерілуімен 

бір мезгілде газдардың ерігіштік коэффициентінің азаятындығын атап өту 

керек. Бұл да Генри заңына сәйкес тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді 

және деаэрациялау процесін күшейтеді. Суды термиялық деаэрациялаудың 

мәнісі осыдан тұрады.  

Суды қайнау температурасына дейін қыздыру араластырғыш түрдегі 

жылу алмастырғыш (араластырғыш регенеративті жылытқышқа ұқсас) болып 

келетін қоректік су деаэраторында (ҚСД) жүргізіледі [16]. Суды ҚСД-да 

қыздыру үшін турбинадан алым буы пайдаланылады (2.39 сурет). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д – деаэратор; БС – шықтанбаған буды салқындатқыш; РҚ – қысым реттегіш; ҚБ – қоректік 

бак; 1 – негізгі конденсат; 2 – қыздыратын бу; 3 – деаэрацияланған (қоректік) су; 4 – 

шықтанбаған бу (бу-газ қоспасы); 5 – шықтанбаған бу конденсаты; 6 – 

конденсацияланбайтын газдар 

2.39 сурет – Қоректік су деаэраторының сұлбасы 
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Қоректік су деаэраторына негізгі конденсаттан өзге будың, 

конденсаттың және судың бірнеше ағынын енгізеді. Бу генераторына тап осы 

қоспа берілетіндіктен де, деаэратордан шығатын жердегі осы ағындардың 

қоспасы қоректік су атауын алған (2.40 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кDD
 - негізгі конденсаттың шығымы; 

DD
 - қыздыратын будың ығымы; 

добD  - қосымша судың шығымы; 

уDD  - турбинаның тығыздамаларынан бу 

шығымы; 

эуD  - турбинаның тығыздамаларына бу 

шығымы; 

 дрD  - ЖҚЖ-н дренаждардың шығымы. 

 

2.40 сурет – Материалдық  және жылу ағындарының сұлбасы 

 

Қоректік су деаэраторының материалдық балансын былайша көрсетуге 

болады 

выпэупвDуDдобдркD DDDDDDDD  .  (2.143) 

Қоректік су деаэраторының жылулық балансы 

  DвыпуэDпвохлвхвх hDDhDhD )( ,   (2.144) 

мұнда вхвх hD ,  - ҚСД-на кіретін ағынның шығымы және энтальпиясы; 

охл  - жылу алмастырғыш ретінде ҚСД-ның п.ә.к.-і (қоршайтын беттер 

арқылы жылу шығындары 1 бастап 3 % дейін құрайды); 

Dh   - алымның қыздыратын буының қысымындағы құрғақ қаныққан 

будың энтальпиясы. 

Егер уэD  және выпD  шығымдарын (шықтанбаған будың шамасы 1 тонна 

суға 1,5-2 кг құрайды) ескермесе және ҚСД-ғы  жылу шығындарын ескермесе,  

онда 2.144 теңдеу түрленеді 

                                         ∑Dкір hкір ≈ Dқсh′D                              (2.145) 

Барлық ҚСД-ға кіретін ағындарды вхh  және Dh  энтальпияларының ара 

қатынасына байланысты қыздыратын және қыздырылатын ағындарға бөлуге 

болады (егер hкір> Dh  болса, ағын қыздыратын болып табылады). Осы 

теңдеуді ескере отырып, ҚСД-ң жылулық және материалдық балансын келесі 

түрде көрсетуге болады: 
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Dқсh′D= Dқ2h қ2+Dқ1hқ1+ DDhD  ,      (2.146)  

Dқс= Dқ2+Dқ1+ DD      (2.147) 

2.146 және 2.147 теңдеулерін бірлестіре шешетін болсақ 

Dқ2(h′D-hқ2)= Dқ1(h қ1-h′D) + DD (hD-h′D)          (2.148) 

2.148 теңдеуден ҚСД-ң қалыпты жұмысының шарты 0DD  болып 

табылатындығы (яғни, қыздыратын бу турбинадан келіп түседі) келіп 

шығады. Бұл келесі шарт орындалған кезде мүмкін болады: 

Dқ1(hқ1- h′D)<Dқ2(h′D –hқ2)   (2.149) 

Олай болмаған жағдайда, 0DD  кезінде бу ҚСД-дан турбинаға келіп 

түсуі тиіс. Бұл тек ҚСД-да судың өздігінен қайнауы орын алған жағдайда ғана 

(апаттық жұмыс тәртібі, будың конденсатор арқылы өтуінің артуы) мүмкін 

болады.  

Өздігінен қайнау қаупін азайту үшін келесі әдістер пайдаланылуы 

мүмкін: 

-  ҚСД-ға кейбір қыздыратын ағындарды енгізуден бас тарту; 

-  ЖҚЖ тобында дренаж салқындатқыштарды орнату; 

-  ҚСД-ғы жұмыс қысымын көтеру (қыздыратын будың қысымын 

көтеру), осының нәтижесінде tқс=ts  арта түседі және ағындардың бірқатары 

қыздыратын ағындардан қыздырылатын ағындарға көшеді. 

Қолданылу мақсаты бойынша деаэраторлар: 

-  қоректік судың деаэраторы; 

-  қосымша судың деаэраторы; 

-  кері конденсаттың (өндірістен қайтқан) деаэраторы; 

-  жылу желісіне арналған толықтыратын судың деаэраторы болып 

бөлінеді. 

ҚСД-ы жұмыстық қысымы бойынша: 

а) атмосфералық түрдегі ( 2,11,1 DР  бар); 

б) көтеріңкі қысымды ( 76DР  бар); 

в) вакуумдық түрдегі ( атмD РР  ) болып бөлінеді. 

 

2.2.5 Қоректік судың деаэраторларын қосу сұлбалары. 

ҚСД-да суды ts қайнау температурасына дейін қыздыру үшін турбина 

буының реттелетін де, реттелмейтін де алымдары пайдаланылады. 

ҚСД-ын қосу сұлбаларына қойылатын негізгі талап болып бу 

турбинасының жұмыс тәртібіне тәуелсіз, деаэратордағы қысымның 

тұрақтылығы табылады. Бұл турбинаның жұмыс тәртібін реттеген (электр 

қуатын номиналдыдан төмендеген) кезде басты бу ысырмасы (ББЫ) 

жабылатындығымен, осының нәтижесінде турбинаға бу шығымы да, жаңа 

будың турбина алдындағы қысымы да өзгеретіндігімен байланысты. Соңғы 
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жағдай бу қысымының турбинаны бойлай бөлінуіне әсер етеді және ҚСД-да 

бу алымының қысымының азаюына алып келеді. Қыздыратын будың 

қысымының (және, нәтижесі ретінде, ts температурасының) төмендеуі 

деаэратордағы судың жаңа ts қатысты аса қыздырылған болып 

шығатындығына алып келеді және ҚСД-да бу түзілу процесі басталады. 

Өздігінен қайнау процесі деаэратордан кейін бірден орналасатын қоректік 

сораптың жұмысына әсерін тигізуі мүмкін (бу генераторына су берудің 

тоқтатылуы мүмкін). 

Деаэратордағы қысымның тұрақтылығы қысым реттегіш (ҚР) 

орнатумен және деаэраторды қысымы деаэратордағы жұмыс қысымынан 2-2,5 

есе көбірек болатын алым буына қосумен қамтамасыз етіледі. 

ҚСД-ны бу алымына қосу тәсіліне байланысты: 

а) ҚСД-ды дербес қыздыру сатысы ретінде қосу сұлбасын (2.41 сурет); 

б) ҚСД-ды алдынан  қосу сұлбасын (2.42 сурет) ажыратады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.41 сурет – ҚСД-ы дербес саты ретінде қосу сұлбасы 

(ББЫ – басты бу ысырмасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.42 сурет – ҚСД-ы алдынан қосу сұлбасы 
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Бірінші сұлбада деаэратор,  бір мезгілде регенеративті қыздырғыш (РҚ2) 

болып табыла отырып, жылытудың дербес сатысы ретінде қолданылады және 

өзінің бу алымына қосылады. 

Деаэратордағы қысым реттеліп отырады және қысым реттегіштің (ҚР) 

көмегімен тұрақты ұсталынып отырады. 2-алымдағы Рr2 қысым деаэратордағы 

PD жұмыс қысымынан 2 есе көбірек. Қысым реттегіште буды дроссельдеу (h = 

const кезінде қысымды азайту) жүретіндіктен, сұлбада энергетикалық 

шығындар пайда болады. 

Араластырғыш түрдегі жылытқыштарда (деаэраторды қоса) су 

қыздыратын будың қысымындағы қанығу температурасына сәйкес келетін 

температураға дейін қыздырылады. Осылайша, 2- алымның буы суды ts2 

температурасына дейін қыздыра алады, бірақ ҚР-те дроссельденуі себебінен 

суды жылыту температурасы азырақ болады (PD қысым кезінде Dt 

температураға сәйкес келеді). Туындайтын суды кем қыздыру )( 2 Ds tt  РҚ1 

жылытқышында 1-алым буының шығымының артуы есебінен өтеледі.  Бұл 

кезде 2-алымның бу шығымы қысым реттегішсіз нұсқамен салыстырғанда 

азырақ болады. 

Екінші сұлбада ҚСД өзінен кейінгі регенеративті қыздырғышпен бірге 

турбинаның бір алымының буына қосылған (РЖ2-тың алдына). 

ҚР-те будың дроссельденуі себебінен ҚСД-да кем қыздырудың орны 

РЖ2 жылытқышында дәл сол 2 алымның буымен толтырылады және су ts2 

дейін (қыздыратын құбырлардың қабырғаларының термиялық кедергісі 

себебінен минус 2-6°С) қыздырылады. Бұл  бір мезгілде 1-алым буының 

шығымының азаюымен, 2-алымның бу шығымын арттырады. Қысымы 

төменірек буды көбірек алу экономикалық тұрғыдан әрқашан ақылға 

қонымды болғандықтан, 1-сұлбамен салыстырғанда, екінші сұлба жоғарырақ 

жылу үнемділігіне ие. Сонымен бірге, 2-сұлбада қосымша регенеративті 

жылытқыш (РЖ) пайда болады, ол циклдің П.Ә.К.-і артуының арқасында 7-8 

жыл ішінде өзін ақтауы тиіс. 

2.2.6 ЖЭС-да бу және су шығындарын толтыру. 

Техникалық термодинамикада айналма процестерді қарастырған кезде  

жұмыстық дененің мөлшері өзгеріссіз қабылданады. ЖЭС-да нақты процесс 

будың, судың және конденсаттың шығындарына орай жұмыстық дене 

бойынша тұйықталмаған.  

Жұмыстық дененің шығындары ішкі (электр станциясының өзінде) және 

сыртқы (тек ЖЭО үшін) болуы мүмкін. 

Жұмыстық дененің сыртқы шығындары жылу тұтынушымен және 

келесі себептерге байланысты: 

-  жылу тұтынушының араластырғыш жылу алмастырғыштарды 

қолдануымен; 

-  тұтынушыға және кері тасымалдаған кезде бу мен конденсаттың ағып 

шығып кетуімен, тұтынушының жабдығының бітеу болмауымен; 

-  тұтынушының конденсатты әртүрлі қоспалармен ластауымен,  
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нәтижесінде конденсат ЖЭС-да пайдаланыла алмауымен. 

Жұмыстық дененің ішкі шығындары келесі себептерге байланысты: 

-  жұмыстық дененің ЖЭС жабдығының саңылаулары арқылы шығып 

кетулерімен; 

-  будың қосалқы қажеттіліктерге (отын кептіруге, бу генераторының 

қыздыру беттерін бумен тазартуға) шығындалуымен; 

-  ЖЭС-ң технологиялық жабдығының қалыпты жұмысын қамтамасыз 

етумен  (мысалы, будың және қазан суының сапасын ұстап отыру үшін бу 

генераторын үрлеу). 

КЭС-да жұмыстық дененің шығып кетулерінің шамасы 0,8÷1,1 %, ЖЭО-

да – 1,3÷1,8 %, үрлеу – 3÷5 % құрайды.  

Бұл шығындардың орны: 

-  химиялық тазартылған сумен (ХТС); 

-  термиялық тазартылған сумен (ТТС) толтырылуы мүмкін. 

Термиялық тазартылған су буландырғыш қондырғылар деп аталатын 

арнайы жылу алмастырғыштарда алынған бу дистилляты болып келеді. 

Буландырғыш қондырғыларда буға қоспаларсыз көшетін, химиялық 

тазартылған немесе өңделмеген (табиғи) су буланады. Алынған бу арнайы 

салқындатқышта (буландырғыштың конденсаторында) немесе регенеративті 

жылытқышта конденсацияланады және дистиллятқа айналады. Алынған буды 

салқындату үшін әдетте негізгі конденсат (конденсатордан) пайдаланылады, 

бұл осы будың  жылуын жылу сұлбасына қайтаруға жағдай жасайды.  

Бастапқы суды қыздыру және буландыру үшін алым буы 

пайдаланылатындықтан (будың конденсатор арқылы өткізілуін азайту және  

ЖЭС П.Ә.К.-ін арттыру мақсатымен), буландырғышта алынған бу екіншілік 

бу деген атау алды. 

Буландырғыш ішкі қыздыратын секциясы бар тік цилиндрлі аппарат 

болып келеді (2.43 сурет). Қыздыратын секция жоғарғы және төменгі құбыр 

тақталарында бекітілген құбырлардан орындалады. Қыздыратын секцияның 

цилиндр қаптамасы бар. Алым буы құбыраралық кеңістікке қаптаманың ішіне 

беріледі. Суды қыздырған және буландырған кезде пайда болатын 

қыздыратын будың конденсаты қыздыратын секциядан шығарылады. 

Қыздырылатын су ішінара қыздыратын секцияның құбырларын толтырады. 

Буландырғыш қондырғыдағы су ағындарының принциптік сұлбасы 2.44 

суретте көрсетілген. 

Өңделмеген су жағынан (ХОВ) қалдықта жинақталып қалатын тұздарды 

кетіру және олардың қыздыру беттерінде кристалдануын болдырмау үшін 

үрлеу жүргізіледі (бу генераторымен аналогия бойынша). Екіншілік бу 

қыздыратын будың Pu қысымына қарағанда бірнеше барға (әдетте 1-2 барға) 

төменірек Pu1 қысымға ие. Қысымдардың ΔP айырмасы бөліп тұратын 

қабырғаның термиялық кедергісі себепкер болған, қыздыратын және    

қыздырылатын орта арасындағы температуралық айырмамен анықталады. 12-

15°С тең температуралық айырма экономикалық тұрғыдан ақылға қонымды: 
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∆tб=tʺб-tʺб1                                          (2.150) 

 

 

 

 

1 – корпус, 

2 – қыздыратын секцияның 

корпусы (ернеуше), 

3,4 – жоғарғы және төменгі құбыр 

тақталары, 

5 – қыздыратын секцияның 

құбырлары, 

6 – тамшы ұстап алғыш 

(сепаратор) 

 

 

 

 

 

 

2.43 сурет – Буландырғыш қондырғының құрылмасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.44 сурет –  Буландырғыштағы су ағындарының сұлбасы 

 

Бар болып отырған ts = f(P) тәуелділігіне орай, екіншілік будың  

қысымының оның температурасымен анықталатындығын есте ұстау керек. 

Буландырғыштың қыздыру беті Δtu шамасына байланысты болады, бұл 

шама жылу беру теңдеуінен анықталады: 

Fб=
𝑄б1

𝐾б∆𝑡б
                                              (2.151) 

Буландырғыш қондырғының жылулық балансының теңдеуі 

             Dб(h б-h′б)ƞ б= Dб1(h б1-hхтс) + Dүр(h′ б1-hхтс)                  (2.152) 

мұнда и  – буландырғыш қондырғының п.ә.к.-і, 0,97 – 0,99 тең. 
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Егер 1-3 % құрайтын үрлеу шамасын ескермесек, онда 

                       
𝐷б

𝐷б1
=

ℎб1−ℎхтс

ℎб−ℎ′б
≈ 

𝑟б1

𝑟б
≈ (1 ÷ 1.2)                          (2.153)                                                                                                                                                                

мұнда ru және ru1 – қыздыратын және екіншілік будың қысымы кезіндегі 

жасырын булану жылуы. 

2.153 формуласынан қыздыратын будың әрбір килограмына шамамен 1 

килограмм екіншілік бу түзілетіндігі көрініп отыр.  

Екіншілік будың үлкен мөлшерін алу және қыздыратын будың 

шығымын азайту үшін көп сатылы қондырғылар пайдаланылады (2.45 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.45 сурет – Екі сатылы буландырғыш қондырғының сұлбасы 

  

Көп сатылы буландырғыш қондырғы буландырғыштарды қатарлас та 

(ысырма З2 жабық, ысырма З1 ашық), тізбектей де (ысырма З1 жабық, 

ысырма З2 ашық) қосу сұлбалары бойынша жұмыс істей алады. 

Көп сатылы буландырғыш қондырғыда 1 буландырғыштан екіншілік бу 

2 буландырғыш үшін қыздыратын орта болып табылады. Бұл турбинаның 

алымынан қыздыратын будың әрбір килограмына екіншілік будың n 

килограмын алуға жағдай жасайды, әрі әрбір келесі буландырғышта екіншілік 

бу азырақ қысымға ие. 

Буландырғыш қондырғылар ЖЭС-ң жылу сұлбасына келесі 

нұсқалардың біреуі бойынша қосылуы мүмкін: 

-  жеке конденсатормен (2.46 сурет); 

-  жеке конденсаторсыз (2.47 сурет). 

Бірінші нұсқада буландырғыштың екіншілік буының конденсациясы 

негізгі конденсаттың көмегімен, беттік түрдегі арнайы буландырғыштың 

конденсаторында (БК) жүргізіледі. Буландырғыштың конденсаторы екі 

регенеративті жылытқыштың арасында қосылған дербес жылу алмастырғыш 

ретінде жұмыс істейді. Буландырғыш дәл сол регенеративті жылытқыш РЖ1 

секілді алымның буына қосылғандықтан, буландырғыштың конденсаторы осы 

жылытқыштың бөлігі сияқты болып келеді (алдынан қосылу сұлбасы). Бұл 

кезде 1 алымның бу шығыны өзгермейді, осыған байланысты сұлбада 

энергетикалық шығындар болмайды және ЖЭС п.ә.к.-і өзгермейді. 
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2.46 сурет – Жеке конденсаторы бар буландырғышты (Б) қосу сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.47 сурет – Жеке конденсаторы жоқ буландырғышты қосу сұлбасы 

 

Нұсқаның кемшіліктеріне буландырғыштың конденсаторын орнатуға 

қажет қосымша күрделі салымдар жатады. 

Екінші нұсқада (2.47 сурет) буландырғыштың конденсаторы ретінде 

беттік немесе араластырғыш түріндегі регенеративті жылытқыш 

пайдаланылады. 

Буландырғыштың қыздыратын буының конденсаты өзімен РЖ2 

қыздыратын буының бір бөлігінің орнын басатындықтан, негізгі конденсатты 

регенеративті жылыту үшін 2-алымның бу шығымы азаяды. Бұл будың 

турбинаның конденсаторы арқылы өтуінің артуына, салқын көзге 

шығындардың артуына және, нәтижесі ретінде, ЖЭС п.ә.к.-нің азаюына 

(бірінші нұсқамен салыстырғанда шамамен 1-2 %-ға) алып келеді. 

Екінші нұсқаның артықшылықтарына жылулық сұлбасының 

қарапайымдығын жатқызу керек, өйткені буландырғыштың жеке 

конденсаторы болмайды. Сұлба, әдетте, арзан отын кезінде, отынды үнемдеу 

қосымша күрделі салымдардың орнын 7-8 жыл ішінде толтырмағанда іске 

асырылады. 
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2.3 Жылу электр станцияларының басқа түрлері 

 

Органикалық отынның химиялық байланысқан энергиясын 

пайдаланатын жылу электр станцияларының басқа түрлеріне газтурбиналы 

(ГТЭС) және бу-газ (БГЭС) электр станциялары жатады [1,4]. Жұмыс істеу 

принципі бойынша жылу электр станцияларына ауыр элементтердің 

атомдарының элементар бөлшектерінің байланыс энергиясын пайдаланатын 

атом электр станциялары (АЭС) да жатқызыла алады. 

 

2.3.1 Газтурбиналы электр станциялары. 

ГТЭС-да жетек ретінде органикалық отынның жану өнімдері жұмыстық 

дене болып табылатын турбиналар пайдаланылады. 

ГТЭС-ның қуаты жылулық бу турбиналы электр станцияларының 

(БТЭС) қуатынан азырақ, п.ә.к. 35% аспайды (БТЭС-да 41,5 дейін). 

Газтурбиналы қондырғылардың төмен п.ә.к.-і турбина алдындағы жұмыстық 

дененің төменірек бастапқы қысымымен (БТЭС-дағы 130-240 қарсы шамамен 

46 бар) түсіндіріледі.  

Газдардың бастапқы температурасы газ турбиналарының металының 

қызуға төзімділік шарттары бойынша 750°С аспайтындай (жоғары сапалы 

легирленген болат пайдаланылған кезде 1150°С дейін) болып шектеледі. 

ГТЭС сұйық немесе газ тәрізді отында жұмыс істейді. ГТЭС-да қатты 

отын газ турбинасының (оның су жүретін бөлігінің) металының тозу 

шарттары бойынша қолданыла алмайды. 

БТЭС-мен салыстырғанда ГТЭС-ң артықшылықтарына: 

-  Азырақ күрделі салымдар; 

-  Суды аз қажетсіну; 

-  Жүктемені үлкен диапазонда реттеп отыру мүмкіндігі; 

-  Шыңдық және жартылай шыңдық электр станциясы ретінде пайдалану 

мүмкіндігі (жұмыстағы жоғары бейімділігі, агрегаттарды іске қосу мен 

тоқтатудың шағын уақыты); 

-  ГТЭС-ң жинақылығы жатады. 

ГТЭС-ң кемшіліктеріне: 

-  ГТЭС-ң аз жалпы қуаты және газтурбиналы қондырғылардың аз жеке-

дара қуаты; 

-  Жану камерасының алдында ауаны қысуға өзінің көп энергиясын (40% 

дейін) тұтынуы жатады, бұл артық ауа коэффициентін көбейтумен қол 

жеткізілетін температурасы төмен жану өнімдерін алу қажеттігімен 

байланысты. 

ГТЭС-ң түрлері: 

а) жұмыстық дене (отынның жану өнімдері) атмосфераға шығарылатын 

ашық немесе тұйықталмаған түрдегі; 

б) жұмыстық дене жану өнімдері қыздыратын және тұйық контурда 

айналып жүретін газ болып табылатын жабық немесе тұйықталған түрдегі 

ГТЭС. 
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Қарапайым газтурбиналы қондырғының сұлбасы 2.48 суретте 

көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГТ – газ турбинасы; КМ – компрессор; ЖК – жану камерасы; ОС – отын сорғысы; ІЭҚ – 

іске қосатын электрқозғалтқыш 

 

2.48 сурет – Сұйық отындағы ГТҚ-ң принциптік сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.49 сурет –Жылу регенерациясы бар ГТҚ сұлбасы 

 

Газтурбиналы қондырғылардың жұмыс істеу принципі келесідей. 

Компрессорда атмосферадан келетін (сорып алынатын) ауа талап етілетін 

қысымға дейін сығылады. Бұл кезде ауа температурасы bt дейін көтеріледі 

(термодинамиканың ІІ-ші заңына сәйкес). Сығылған ауа жану камерасына 

(ЖК) беріледі, мұнда сұйық отын бүркіледі (немесе газ тәрізді отын беріледі). 

Жану камерасында constP   кезінде отынның жануы жүреді және жоғары 

температуралы жану өнімдері түзіледі. Газ турбинасында процестің 

температуралық деңгейі турбина материалының қызуға төзімділік 

температурасымен шектелетіндіктен, ЖК-да жану өнімдері   екіншілік ауамен 

араласады (2.48 суреттің сұлбасында пунктир сызық), бұл турбинаның 

алдында газдардың температурасының 750-1150°С дейін төмендеуіне жағдай 
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жасайды. 

Жану өнімдері газ турбинасына келіп түседі, мұнда температурасы 350-

450°С дейін төмендеп, атмосфералық қысымға дейін ұлғаяды. Турбинада 

пайдаланылып болған жану өнімдері  атмосфераға шығарылады (Т-S 

сызбағындағы «а-d» сызығы). Шығар газдардың температурасы жоғары 

(БТЭС-ға қарағанда анағұрлым жоғары) болатындықтан аса қарапайым ГТҚ-ң 

п.ә.к.-і 10-12% құрайды. Онымен қоса, ГТҚ-ң төменірек п.ә.к.-і бастапқы да 

(отынның жануы үшін), екіншілік ауаны да сығуға өзінің көп энергиясын 

тұтынуының жоғары деңгейімен түсіндіріледі. Артық ауа коэффициенті аса 

қарапайым ГТҚ-да 6-10 бірлікті құрайды. 

ГТҚ-ң п.ә.к.-ін арттыру үшін келесі әдістер іске асырылады: 

-  шығарылатын жану өнімдерімен қоршаған ортаға жылу шығындарын 

төмендетуге жағдай жасайтын жылу регенерациясы; 

-  бастапқы жану өнімдерінің ot  температурасын көтеру, бұл газ 

турбинасының жұмыс қалақшаларын еріксіз салқындату қолданылған кезде 

мүмкін болады; 

-  газдардың турбина алдындағы бастапқы қысымын көтеру, бұл үшін 

ауаны компрессорда көп сатылы сығу пайдаланылады. 

Шығар газдардың жылуының есебінен жылу регенерациясы бар сұлбада 

регенераторда (РГ) ауаны компрессордың алдында жылыту жүргізіледі (2.49 

сурет). 

Жылу регенерациясының дәрежесі температуралар бойынша 

анықталады: 

8,06,0 





ad

af

TT

TT
R .                                  (2.154) 

Жылу регенерациясы 22-28 %-ға дейін отын үнемдеуге жағдай жасайды. 

П.Ә.К.-ін турбинаның алдында газдың бастапқы температурасын көтеру 

есебінен арттырудың екінші тәсілі ГТЭС-ң сұлбасының күрделенуіне алып 

келеді. Қысымды 15-20 барға дейін көтеру үшін көп сатылы (екі сатылы) 

компрессор қолдану қажет (2.50 сурет). Төмен қысымды  компрессорда 

(тқКМ) ауаны сыққан кезде оның температурасының көтерілуі орын 

алатындықтан, жоғары қысымның (жқКМ) екінші сатысының алдында осында 

ауа 170-180°С бастап 25-35°С дейін (компрессорлық қондырғының жұмыс 

істеу шарттары бойынша) салқындатылатын ауа салқындатқыш (АС) орнату 

қажет. 

ГТҚ-ң ең жүктелген элементтерін қарқынды салқындату (ауамен немесе 

сумен) қажет болатындықтан, үшінші тәсіл де жабдықтың сұлбасын және 

құрылмасын күрделендірумен байланысты. Турбина алдында газдардың 

бастапқы температурасын көтеруге 2.51 суретте көрсетілгендей, отынды 

сатылы жағудың есебінен (циклді «карноландыру» әдісіне сүйене отырып) 

қол жеткізілуі мүмкін. 
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2.50 сурет – Ауа екі сатылы сығылатын ГТҚ-ң сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.51 сурет –  Жылу екі сатылы әкелінетін ГТҚ-ң сұлбасы   

 

ГТЭС-ң жабық сұлбаларында (2.52 сурет) жұмыс денесі отын ретінде 

жану өнімдері емес, ауа немесе арнайы газ қыздырғышта (ГҚ) қыздырылатын 

басқа газ пайдаланылады. Бұл отын ретінде қатты отынды пайдалануға жағдай 

жасайды, бұл тұйықталмаған ГТЭС-да мүмкін емес. 

Ауа тұйық контурда айналып жүреді. Тұйықталмаған ГТЭС қарағанда, 

тұйықталған ГТЭС-да жұмыстық дененің параметрлері жоғарырақ: Po = 40–60 

бар, Pкон ≈ 10 бар. Бұл газтурбиналы қондырғылардың үлкен жеке-дара қуатын 

анықтайды. 
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2.52 сурет – Тұйықталған  түрдегі ГТЭС-ң сұлбасы 

 

Тұйықталған түрдегі ГТЭС-ң кемшіліктеріне: 

•  газ салқындатқыштағы (ГС) жылу шығындарының жоғары деңгейі; 

•  газдар тарапынан жылу берудің төмен коэффициентіне орай, газ 

қыздырғыштың (газ қазанының) үлкен сыртқы өлшемдері жатады. 

Соңғы кемшілік үлкен күрделі шығындарды  анықтайды және осы 

нұсқаны қолдану мүмкіндігін шектейді. Жабық ГТЭС-ң п.ә.к.-ін арттыру үшін 

газдарды газ салқындатқышта салқындатудың жылуы жылуландыру 

мақсаттары үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Жұмыстық дене ретінде конденсацияланатын газ қолданылған кезде, 

ГТЭС жұмыс істеу принципі бойынша жылулық бу турбиналы ЖЭС-на 

жақындайды. Мәселен, көмірқышқыл газы төмен температуралар кезінде 

өзінің агрегаттық күйін өзгертіп, сұйыққа көшеді. Энергияның сұйықтың 

қысымын көтеруге шығыны анағұрлым төменірек (сұйық сығылмайды) және 

сұлбада компрессордың орнына сорғы пайдаланылады. 

 

2.3.2 Бу-газ электр станциялары. 

ГТҚ жылулық бу турбиналы қондырғылармен үйлестірілуі мүмкін, бұл 

ГТЭС-н бу-газ электр станциясына (БГЭС) айналдырады. 

 

БГЭС былайша орындалуы мүмкін: 

-  жоғары тегеурінді бу генераторымен (ЖТБГ); 

-  алдына қосылған турбинамен; 

-  қайта пайдаланғыш қазаны бар қиыстырылған БГЭС. 

Бірінші нұсқада ошақ камерасындағы қысымы 4,5 –5,5 бар болатын 

жоғары тегеурінді газ өткізбейтін бу генераторы орнатылады (2.53 сурет). 

Ошақтан шығардағы температурасы 700-900°С болатын ошақ газдары газ 

турбинасына жіберіледі. Газ турбинасынан шығатын жерде жылуландыру 
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мақсаттары үшін су жылытуға арналған регенератор немесе бу 

генераторының сулық экономайзер (сыртқы) орнатылуы мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.53 сурет – Жоғары тегеурінді бу генераторы бар БГЭС-ң сұлбасы 

 

Газтурбиналы қондырғының п.ә.к.-і артық ауа коэффициентін бу 

генераторлары үшін әдеттегі мәндерге (1,15-1,25) дейін азайту және шығар 

газдардың температурасын 160-240°С дейін (энергетикалық бу 

генераторындағы секілді) төмендету есебінен 42-43 %-ға жетеді. 

Бу генераторында алынған аса қыздырылған бу жылулық бу турбиналы 

электр станциясының сұлбасы бойынша пайдаланылады. Ошақ камерасында 

қысымды көтеру бу генераторының сыртқы өлшемдерін азайтуға жағдай 

жасайды, бұл оған күрделі шығымдарды азайтады. 

Жоғары тегеурінді бу генераторы бар БГЭС-ң кемшіліктеріне қатты 

отынды пайдаланудың мүмкін еместігін жатқызу керек. 

Бу генераторында қатты отынды алдына қосылған газ турбинасы бар 

екінші нұсқада пайдалануға болады (2.54 сурет). 

БГЭС-ң п.ә.к.-і бу өндіру үшін газ турбинасында пайдаланылып болған 

сұйық отынның (400-450°С) жану өнімдерінің  жылуын пайдалану есебінен 

арта түседі.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.54 сурет –Алдына қосылған газ турбинасы бар БГЭС-ң сұлбасы 
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Газ турбинасынан жану өнімдері жоғары ауаның артықтық 

коэффициентіне ие болғандықтан, оларда қатты отын жағуға болады. Бұл 

жағдайда жағылатын отынның мөлшері жану өнімдерінде отынның 1,15-1,25 

артықтық коэффициентіне жету шартынан анықталады. Біріші нұсқадан 

айырмашылығы, бу генераторы атмосфералық қысым кезінде жұмыс істейді. 

Пайдаға асырғыш қазаны (ПҚ) бар қиыстырылған БГҚ-ң сұлбасы 2.55 

суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.55 сурет – Пайдаға асырғыш қазаны бар қиыстырылған БГҚ-ң сұлбасы 

 

Пайдаға асырғыш қазанда (ПҚ) шығарылған бу температураны 700-

900°С дейін төмендету үшін жану камерасына беріледі. Бұл ауаның артықтық 

коэффициентін 1,05-1,15 дейін азайтуға жағдай жасайды, бұл болса жалпы 

алғанда қондырғының п.ә.к.-ң артуына алып келеді. Пайдаға асырғыш қазан 

буының артық мөлшері жылу тұтынушыға (ЖТ) беріле алады. 

 

2.3.3 Атом электр станциялары. 

Атом электр станциялары (АЭС) бу-күштік қондырғылардың принципі 

бойынша жұмыс істейді және ядролық отында (табиғи U-238, байытылған U-

235) жұмыс істейтін жылу электр станциялары болып келеді. 

Уран бөлінген кезде көп жылу мөлшері бөлінеді. Ядролық отынның 

бөлінуі атом реакторында (негізінен жылулық нейтрондарағы) жүреді. 

Белсенді емес элементтер белсенді элементтерге: U-238 Pu-239-ға, торий (Th-

232) U-233-ке түрленетін жылдам нейтрондарда жұмыс істейтін реакторлар 

(реакторлар-көбейткіштер) көбірек келешекті болып табылады. Екіншілік Pu-

239 және U-233 мұнан былай жылу реакторларында отын ретінде 

пайдаланылуы мүмкін. 

Реакторларда атом бөлінген кезде, органикалық отын жаққан кездегіге  

қарағанда 2,5×10
6
 есе көбірек жылу бөлінеді. Сондықтан АЭС-да ядролық 

отын ЖЭС-на қарағанда анағұрлым азырақ шығындалады. Мәселен, ГРЭС-

400-те сағатына 200 тонна органикалық отын, ал АЭС-да жылына бар болғаны 

200 тонна жағылады. Алайда, атом бөлінген кезде тек жылу ғана емес, жанды 

организмдер үшін зиянды қатаң рентген сәулеленуі болып келетін γ-сәулелер 

де бөлінеді. Сондықтан АЭС-да биологиялық қорғаныс мәселелерін шешу 
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және қашықтықтан басқару жүйелерін енгізу қажет. 

АЭС-дағы жұмыстық дене қанығу күйіне жақын су буы болып 

табылады. Бу реакторларда  немесе арнайы бу генераторларында өндіріледі. 

Реакторлар корпусты су-сулы (реакцияны баяулатқыш болып табылатын су 

бір мезгілде жылу тасығыштың рөлін орындайды) және көмірграфитті 

баяулатқыштары бар арналы (жылу бөлетін элементтерді ЖБЭЛ салқындату 

үшін де су пайдаланылады) етіп орындалады Алынған су буы әдеттегі 

жылулық бу турбиналы ЖЭС-дағы сияқты бу турбинасына беріледі. 

Алғашқы атом электр станциясы 1954 ж. Обнинск қ. салынған болатын. 

Қазіргі уақытта дүние жүзінде АЭС-ның әр алуан: 

  бір контурлы (2.56 а сурет); 

  екі контурлы (2.56 б сурет); 

  үш контурлы (2.56 в сурет) түрлері пайдаланылады. 

Бір контурлы АЭС-да қаныққан су буы шығарылатын қайнаған түрдегі 

реакторлар қолданылады. Бір контурлы АЭС көтеріңкі радиоактивтілікке ие 

болғандықтан, қазіргі уақытта мұндай электр станциялары жобаланбайды. Екі 

контурлы АЭС радиациялық қауіпсіздеу болып табылады. Су буы екінші 

контурда арнайы бу генераторында шығарылады. Аралық жылу тасығыш 

ретінде бірінші контурда балқу температурасы 600°С аз сұйық балқыған 

металдар (калий, натрий, қорғасын, висмут) пайдаланылады. Үш контурлы 

АЭС-да жұмыс денесі аса қыздырылған бу болып табылады. Үш контурлы 

АЭС-ның техникалық-экономикалық көрсеткіштері: ot  = 255-510°С, oP  = 60 

бар,   = 30-32 %.  

АЭС-ын пайдалану көтеріңкі радиациялық қауіппен және радиоактивті 

қалдықтарды сақтау қажеттігімен (мысалы, радиоактивті йодтың жартылай 

ыдырау кезеңі шамамен 0,5 миллион жыл құрайды) байланысты болып 

келетін электр станцияларының өтпелі түрі болып табылатындығын атап өту 

керек. Мұнан былай, сірә, радиоактивті емес қалдықтар түзетін жеңіл 

элементтерді синтездеуге негізделген термоядролық энергетика дамуы 

мүмкін. Энергияның бастапқы көзі болып қорлары жер бетінде шексіз болып 

отырған теңіз суы табылады. 

Қазіргі уақытта «термоядро» саласында эксперименттік зерттеулер 

жүргізіліп жатыр («Токамак» және «Ангара» қондырғылары), жоғары 

температуралы (шамамен 1,5 миллион градус) плазма алынды. Негізгі 

проблемалар: плазманың өмір сүру мерзімін секундтың мыңнан бір 

үлестерінен шексіздікке дейін ұзарту және жоғары температуралар кезінде 

жұмыс істеуге шыдайтын материалдар жасау. 

 Термоядролық энергетиканың атмосфераны және су көздерін жылулық 

ластау арқылы қоршаған ортаға да әсерін тигізетіндігін атап өту керек. 
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Р – реактор; АЖҚ –аралық жылу тасығышты қыздырғыш; АЖС –аралық жылу тасығыш 

сорғысы; АС – айналымдық сорғы. 

 

2.56 сурет – Атом электр станцияларының сұлбалары 

 

 

2.3.4 МГД-генераторлары бар электр станциялары. 

Электр энергиясын алудың магнитті гидродинамикалық әдісі (МГД-

генерация) едәуір уақыттан бері белгілі [4]. Бұл әдіс магнит өрісінде қозғалған 

иондалған газдың ағынында электр қозғаушы күштің (ЭҚК) және электр 

тогының пайда болуына негізделген. 

Электр өткізетін қасиеттері бар газдың иондалуы 2000-3000°С 

температуралар (төмен температуралы плазма) кезінде жүреді. Саптамада (К) 

орналастырылған электрдтарда (Эл) тұрақты электр тогы индукцияланады, 

одан кейін ол айнымалы токқа түрлендіріледі. Саптама газ ағынын 

жылдамдату және оның потенциалды энергиясын кинетикалық энергияға 

а) 
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түрлендіру үшін қажет (2.57 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.57 сурет –МГД-генераторының сұлбасы 

 

Органикалық отында жұмыс істейтін МГД-қондырғысы бар электр 

станциясының сұлбасы 2.58 суретте көрсетілген. 

МГД-қондырғы әдеттегі бу немесе газтурбиналы қондырғымен 

үйлестіріледі және осында электр тогы 100% тең П.Ә.К.-мен шығарылатын 

алдына қосылған саты секілді болып келеді. 

Бұл МГД-генераторда жылу шығындарының іс жүзінде 

болмайтындығымен (тек қоршайтын беттер арқылы ғана болатындығымен),  

ал шығар газдардың газ турбинасына немесе бу генераторына келіп 

түсетіндігімен байланысты. Осыған байланысты МГД-генераторы бар электр 

станциясының П.Ә.К.-і 50-60% жетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.58 сурет – МГД-генераторы бар электр станциясының сұлбасы 

 

Жану камерасында (ЖК) мұның кезінде  отынның жану өнімдерінің 
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иондалуы қамтамасыз етілетін, температуралардың шамамен 3000°С тең 

жоғары деңгейіне қол жеткізіледі. Осындай температуралық деңгейге 

оттегімен байытылған ауаны (техникалық оттегін) ауа жылытқышта (АЖ) 

жылытумен қол жеткізіледі. Атап көрсетілген температуралар кезінде негізгі 

проблема жану камерасы және МГД-каналы орындалатын отқа төзімді 

материалдың сенімді жұмысы болып шығады. Отқа төзімді материалдың 

жұмысының сенімділігін арттыру үшін жану өнімдеріне иондалған газдардың 

электр өткізгіштігін арттыратын арнайы заттар (CaCl2, цезий) қосады. Бұл 

газдардың иондалу температурасын 2200-2500°С дейін төмендетуге жағдай 

жасайды. 

Отын ретінде МГД-қондырғыларда органикалық отын немесе ядролық 

жанармай пайдаланыла алады. Бірінші жағдайда қондырғы ашық түрдегі 

қондырғы болып табылады. Ядролық жанармай пайдаланылған кезде цезий 

қоса отырып аргонның және гелийдің инертті газдары пайдаланылатын жабық 

түрдегі қондырғы іске асырылады. 

 

 

3 тарау. Өнеркәсіптік жылу технологиялық өндірісте энергияны 

пайдалану 

 

Өнеркәсіп кәсіпорнының жылу энергетикалық жүйелерін (ӨК ЖЭЖ) 

дұрыс тұрғызу үшін жекелеген агрегаттардың және жалпы алғанда өндірістің 

энергетикалық сипаттамаларын білу қажет. 

Жылу технологиялық өндірістің аса маңызды сипаттамаларына: 

- тұтынылатын және өндірілетін энергетикалық ресурстардың түрлері, 

мөлшерлері және сипаттамалары; 

- жылу технологиялық өндірістің және жекелеген агрегаттардың жұмыс 

тәртібін ескере отырып, энергоресурстарды тұтыну және олардың шығу 

сызбалары; 

- өндірісте өндірілетін әртүрлі энергоресурстарды (отынның жасанды 

түрлері, ЕЭР) пайдалану мүмкіндіктері жатады.  

Жылу технологиялық өндірісте энергияны пайдалануды талдау [1]: 

- жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғылардың; 

- жылу технологиялық процестердің және орташа мен төмен 

температуралы деңгейдегі қондырғылардың екі тобы үшін бөлек жүргізіледі. 

Бұған қондырғылардың бірінші тобында жылу көзі ретінде отын және 

оның жануының физикалық жылу өнімдері пайдаланылатындығы себеп 

болып отыр. Екінші топта жылу көзі болып су буы және ыстық су табылады. 

 

3.1 Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғылардың 

энергетикалық сипаттамалары 

 

Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғылар (ЖТЖТҚ) 

отынды тікелей пайдалану агрегаттарына жатады [3, 17-19]. Өткен ғасырдың 
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оқу әдебиетінде және ғылыми әдебиетінде ЖТЖТҚ өнеркәсіп пештері, ал 

жоғары температуралы жылу технологиялық процестер (ЖТЖТП) – 

өнеркәсіптік от техникасы деп аталған. Тікелей пайдалану қондырғыларына 

сондай-ақ қазандық агрегаттар және газ турбиналары жатады.  

ЖТЖТҚ-да отынның химиялық байланысқан энергиясы (
р

нQ ) 

технологиялық өндірісте жылумаңызалмасу процестерін жүргізу үшін 

пайдаланылатын  жану өнімдерінің жылу энергиясына түрлендіріледі.  

Жоғары температуралы жылу технологияларының негізгі агрегаттарын 

әртүрлі: технологиялық, конструктивті белгілері, жылуды генерациялау  тәсілі 

бойынша жіктеуге болады. 

Қазіргі ірі өнеркәсіптік кәсіпорында (мысалы, қара немесе түсті 

металлургия, өнеркәсіптік құрылыс материалдары кәсіпорнында және басқа) 

келесі топтарға бөлуге болатын ЖТЖТҚ пайдаланылады: 

а) күйдіру пештері: бастапқы материалды осындай пештерде термиялық 

өңдеу материалдың агрегаттық күйін өзгертпестен физика-химиялық 

түрлендірумен байланысты болады; 

б) балқыту пештері: осындай пештерде бастапқы шикізатты алдын ала 

қыздыру және күйдіру процестері өңделетін балқыманы балқыту, қалпына 

келтіру немесе тотықтыру процестерімен үйлестіріледі (яғни, материалдың 

агрегаттық күйінің өзгеруі ілесіп отырады); 

в) материалды тек жылулық өңдеу жүргізілетін таза қыздыру пештері. 

Жоғары температуралы жылу технологиясының негізгі агрегаттарының 

конструктивті  ерекшеліктері, олардың жұмыс істеу принциптері және 

сипаттамалары туралы қара металлургияда пайдаланылатын ЖТЖТҚ 

мысалында пікір айтуға болады. 

 

3.1.1 Жоғары температуралы жылу технологияларының негізгі 

агрегаттары. 

«ArcelorMittalTemirtau» АҚ (Теміртау қ.) металлургия кешенінің 

қарапайымдалған құрылымы 3.1 суретте көрсетілген.  

Металлургия кешенінің бастапқы материалдары болып байытылған 

кокстенген көмір және кен концентраты табылады. 

Көмір коксхимия өндірісіне (КХӨ) келіп түседі, осында  термиялық 

өңдеуден кейін кокс және кокс газы алынады. Кен концентраты агломерат 

түзе отырып, аглофабрикада (АФ) өңделеді. Кокс және агломерат домна 

цехына (ДЦ) беріледі, мұнда кеннен темірді қалпына келтіру жүреді және 

көміртегінің мөлшері көтеріңкі сұйық шойын түзіледі. Көміртегі металға 

морттық қасиетін беретіндіктен (шойын тек қысылуға жұмыс істей алады, 

бірақ иілуге немесе созылуға жұмыс істей алмайды), металл мартен цехында 

(МЦ) немесе оттегі-конвертерлік қайта балқытуда (ОКҚБ) одан әрі өңдеуге 

ұшыратылады,  мұнда артық көміртегін кетіру жүреді. Нәтижесінде МЦ-да 

(ОКҚБ) жақсы пластикалық қасиеттерге ие болат алынады. 
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КХӨ – коксхимия өндірісі; АФ – агломерациялық фабрика; ДЦ – домна цехы;  

МЦ – мартен цехы; ОКБ – оттегі-конвертерлік қайта балқыту (конвертерлік цех);  

ҚПЦ – қыздыру пештері цехы, ПЦ –прокат цехы, ЖЭО – жылу электр орталығы 

(зауыттық). 

1 – кокстелетін көмір (отын); 2 – кен концентраты; 3 – кокс; 4 – агломерат; 5 – сұйық 

шойын; 6 – сұйық болат; 7 – құймалар; 8 – дайын өнім (прокат); 9 – электр энергиясы;  

10 – кокс газы; 11 – домна газы. 

 

3.1 сурет – Металлургия кешенінің құрылымы 

 

Сұйық болат салқындатылып, одан кейін илемдеу цехында (ИЦ) өңдеуге 

ұшыратылатын құймаларға айналады. Жақсы илемделу қасиеттерін беру 

үшін, құймалар қыздырғыш пештер цехында (ҚПЦ) шамамен 1250С 

температураға дейін қыздыруға ұшыратылады. Металлургия кешенінің дайын 

өнімі ретінде болат құймалар мен прокат (металл табақ, қаңылтыр, металл 

құбырлар және т.с.) алынады. 

Металлургия кешені технологиялық процестің көп буындылығы себеп 

болып отырған бірқатар кемшіліктерге ие: 

- үлкен күрделі салымдар және эксплуатациялық шығындар; 

- ЖТЖТҚ-ң үлкен жылу шығындары және төмен пайдалы әсер 

коэффициенті; 

- энергияны пайдаланудың қанағаттанғысыз жағдайы; 

- көп буынды кешеннің аз сенімділігі; 

- өндірістің кезеңділігі. 

 

3.1.1.1 Күйдіру пештері. 

Күйдіру пештерінде материалдың агрегаттық жағдайын өзгертпестен 

оның физикалық-химиялық және термиялық өңдеуі жүргізіледі. Осы ЖТЖТҚ-

ң негізгі сипаттамасы болып оларда жүріп жататын процестердің 

температуралық деңгейінің өңделетін материалдардың балқу 

температурасынан төмен екендігі табылады. 

 

1) Агломерациялық қондырғы (аглотаспа). 
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Агломерациялық қондырғының қолданылу мақсаты: кен концентратын 

ішінара қалпына келтіру және одан қатты кеуек кесектер алу. Кен 

концентраты темірдің мөлшері көтеріңкі, уақ майдаланған темір кені болып 

келеді. Байыту флотация немесе магнитті сепарация әдісімен арнайы байыту 

фабрикаларында жүргізіледі, бұл үшін бастапқы кен алдын ала майдаланады. 

Материалдың домна пешінен алынып кетуіне орай, майдаланған материалды 

домна өндірісінде (ДЦ) өңдеу мүмкін емес, сондықтан кен концентраты 

агломерациялық қондырғыда кесектеледі (біріктіріледі). Кен концентратын 

кесектеу шаң айдауды азайтады, домна пешінде қабаттың газ өткізгіштігін 

арттырады және жылумаңызалмасу процестерін тездетеді.  

Агломерациялық қондырғы (3.2 сурет) үздіксіз таспа түрінде 

орындалған темір тор түрінде болып келеді. 

Бункерден шихта (көмір тозаңымен араласқан кен концентраты) қалыңдығы 

300-350 мм қабат түрінде аглотаспаға толтырылады. Шихта тұтандырғыш 

белдік арқылы өтеді, мұнда біріктірілу процесі басталады. Шихта қабаты 

арқылы ауа өтеді. Ауаның қозғалуына біріктіру процесіне қатыспайтын 

ауаның сорылуларын азайтуға арналған вакуум-камералармен жабдықталған 

эксгаустерлер (сорып алатын құрылғылар) бастамалық етеді. Аглотаспаның 

геометриялық өлшемдері: ұзындығы – 9÷25 м, ені – 2,5÷4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – көмір тозаңы; 2 – ауа; 3 – кен концентраты; 4 – агломерат; 5 – жану өнімдері. 

3.2 сурет – Агломерациялық қондырғының сұлбасы 

 

Қабатта көмір тозаңының жануының нәтижесінде, мұның кезінде кен 

концентратының жұмсаруы және ішінара балқуы жүретін 1200÷1400С 

температураға қол жеткізіледі. Ірі конгломераттар түзе отырып, кен 

концентратының балқыған бөлшектері бір бірімен ұйысады. Көмір тозаңының 

күйіп кетуіне қарай (қабат одан әрі оңға қозғалған кезде), өтіп жатқан ауа 

өңделетін материалды салқындатады және ұйысқан бөлшектердің қатаюы 

жүреді. Бөлшектердің біріктірілуін күшейту үшін шихтаға төменірек балқу 

температурасына ие ізбестас қосады. 

2 

Аглотаспа 

1+3 

4 

Бункер Тұтандырғыш белдік 

Эксгаустер 
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Біріктіру барысында кеннің ішінара қалпына келуі жүреді, сондықтан 

агломерат химиялық құрамы бойынша бастапқы материалдан біршама 

өзгешеленеді. 

Кен концентраты темірдің әртүрлі тотықтарының және минералды 

қоспалардың (бос жыныстың) қоспасынан тұрады. Әрбір жоғарғы тотық 

(тотығу дәрежесі жоғары, мысалы, Fe2O3) көмір тозаңының көміртегімен 

әрекеттескен кезде төменгі тотыққа дейін (тотығу дәрежесі төменірек, 

мысалы, Fe3O4) қалпына келеді. Кен концентратының тотықтарының қалпына 

келуінің реттілігі былайша көрінеді: 

FeFeOOFeOFe  4332 . 

Конгломераттың қалпына келуінің және қатаюының барысында кеуек 

кесектер пайда болады, бұл одан кейінгі металлургиялық қайта балқытуда 

тотықтарды таза темірге дейін қалпына келтіру процесін жеңілдетеді.    

 

2) Құбыр тәріздес сақиналы пештер. 

Құбыр тәріздес сақиналы пештер (3.3 сурет) байыту фабрикаларында 

кен концентраттарын кептірген кезде, құрылыс материалдары 

кәсіпорындарында цемент алған кезде, металлургия зауыттарында доломитті  

күйдіру үшін кеңінен пайдаланылады.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 – отын; 2 – ауа; 3 өңделетін материал; 4 – технологиялық өнім; 5 – шығар газдар (жану 

өнімдері).  

3.3 сурет – Құбыр тәріздес сақиналы пештің сұлбасы 

 

Сақиналы пештердің негізгі элементтері болып корпус (барабан), 

шығыршықты тіреулер, жетек механизм (редукторы бар электрқозғалтқыш) 

табылады. 

Пештің барабаны диаметрі 2,5-5 м және ұзындығы 25-185 м толық 

дәнекерленген  цилиндр құбыр болып келеді. Жоғары температуралы және 

агрессиялы газдардан қорғау үшін, барабан ішкі жағынан отқа төзімді 

материалдармен (отқа төзімді қаптама) қапталады. Электрқозғалтқыштың 

көмегімен барабан минутына 0,5-2 айналым жылдамдықпен айналады. 

Барабанның ішінде материал үздіксіз домалатылып, термохимиялық өңдеуге    

Электр  

жетегі 

4 

1+2 

3 

5 

Тіреу 

 

Корпус 

Тіреу 
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ұщыратылады. Барабандар көлбеу жазықтыққа 2-5 бұрышпен орнатылады, 

бұл өңделетін материалдың құбырды бойлай түсіретін құрылғыға біртіндеп 

түсуін қамтамасыз етеді.  

Барабанның ішінде температуралық деңгей өңделетін материалдың 

жұмсару температурасынан (600-1100С) төменірек ұсталады. Жылу көзі 

ретінде қатты, сұйық немесе газ тәрізді отын пайдаланылады. Шығар газдар 

қозғалудың қарсы ағынды сұлбасы кезінде 250-500С температураға ие, 

өңделген материалдың (технологиялық өнімнің) температурасы 700-800С 

құрайды.  

 

3) Кокс пештері (батареялар). 

Кокс батареялары орталық байыту фабрикаларынан (ОБФ) келетін 

көмір тозаңынан (концентраттан) қатты кеуек кесек (кокс) алуға арналған. 

Кокс домна өндірісіне арналған шихтаның негізгі құраушысы болып 

табылады. Кокстеу үшін негізінен Кузбасс көмір бассейнінен арнайы 

кокстенген көмір пайдаланылады. 

Кокстейтін (кокстік) пеш қимасы тікбұрышты тар, бітеу жабылатын 

камера болып келеді (3.4 сурет). Камераның геометриялық өлшемдері: ені 

400÷600 мм, биіктігі 4÷7 м, ұзындығы – 14÷16 м. Кокстейтін камералар 30÷60 

данадан кокс батареяларына жиналады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – газ тәрізді отын; 2 – ауа; 3 – көмір концентраты; 4 – кокс; 5 – кокс газы;  

6 – отынның жану өнімдері.  

3.4 сурет – Кокс батареясының сұлбасы 

 

Көмір концентраты арнайы толтыру құрылғылары арқылы үстіңгі 

жақтан толтырылады. Камераны және көмір концентратын қыздыру аралық 

қабырға арқылы жүргізіледі. Газ тәрізді отынның жану өнімдері отынды 

жағардың алдында ауаны 700-800С температураға дейін жылыту үшін 

Камера 

1+2 
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3 
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5 

Аралық 

қабырға 
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регенераторға жіберіледі.  

Кокстеу барысында (кокстеу камерасына ауаны енгізбестен) көмір 

концентраты 1000-1100С температураға дейін қыздырылады. Осы 

температуралар кезінде көмірдің минералды бөлігі жұмсарып, ішінара 

балқиды және ұсақ бөлшектерді өзара біріктіреді (конгломерация, біріктіру 

процесі). 

Кокстеу камерасының жұмысының толық циклі (толтырудан бастап, 

камерадан дайын кокс берілгенге дейін) 10-15 сағат құрайды, осыдан кейін 

цикл қайталанады. 

Кокстеу аяқталғаннан кейін ұйысып қалған кокс (кокс пирогы) бүйірдегі 

алмалы-салмалы есіктер арқылы камерадан итеріліп шығарылады және 

алынған өнімді салқындату және оның ашық ауада жануын болдырмау үшін 

дымқыл немесе құрғақ сөндіру қондырғысына бағытталады.  

Кокстеу барысында көмір массасынан ұшпа газдар бөлінеді, олар 

камераның жоғарғы бөлігіндегі арнайы тесіктер арқылы шығарылады. Ұшпа  

газдардан бағалы өнімдердің (бензол, майлар және т.с.с.) көп мөлшерін бөліп 

алады. Ұшпа газдардың кокс газы деген атау алған қалдығы металлургия 

өндірісінде газ тәрізді отын ретінде пайдаланылады. Кокс газының құрамы: 

%3020%;6055 42  CHH . 

Кокс-химия өндірісінің жылутехникалық сипаттамалары:  

- кокстің жану жылуы – 32000÷34000 кДж/кг; 

- кокс газының жану жылуы – 15000÷17000 кДж/м 3 ; 

- отынның меншікті шығымы  – 0,1 т.ш.о/ кокс т.; 

- шығар жану өнімдерінің (регенератордан кейінгі) температурасы – 

700÷800С.  

 

3.1.1.2 Балқыту пештері. 

Балқыту пештерінде өңделетін материалдар олардың агрегаттық күйінің 

өзгеруі ілесіп отыратын термохимиялық өңдеуге ұшыратылады. Жалпы 

сұлбасы, қолданылатын энергия тасығыштары, жылу алмасудың 

ұйымдастырылуы бойынша балқыту пештері: 

- шахталы; 

- ванналы; 

- электрлі; 

- конвертерлер болып бөлінеді. 

Алғашқы екі топтың пештері отын пештері болып табылады, өйткені 

жылу көзі болып отынның химиялық байланысқан энергиясы қолданылады. 

Электр пештерде жылу көзі болып электр энергиясы табылады. 

Конвертерлерде материалды жылулық өңдеу отынның шығымынсыз, оның 

химиялық айналуларының есебінен (материалдағы экзотермиялық 

реакциялардың есебінен) жүргізіледі. 

1) Шахталы балқыту пештері. 

Шахта пештерінде (домна пештері, шойын балқытқыштар) бастапқы 
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материалды (шикізатты, шихтаны) қалпына келтіргіш (тотыққан кендерді 

өңдеу) немесе тотықтырғыш балқыту (сульфидті кендерді өңдеу) жүргізілуі 

мүмкін. 

Шахта пеші (3.5 сурет) салғыш арқылы үстіңгі жағынан  өңделетін 

материал (шихта) толтырылатын, дөңгелек немесе тікбұрыш пішінді тік 

шахтасы бар агрегат болып келеді.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – отын; 2 – тотықтырғыш (ауа, оттегі); 3 – шихта (агломерат, кен, ізбестас); 4 – кокс;  

5 – сұйық шойын; 6 – шлам (технологиялық қалдықтар), 7 – домна газы.  

 

3.5 сурет – Домна пешінің сұлбасы 

Шахтаның төменгі  бөлігіне қабат (қарсы ағын) арқылы  жоғары қарай 

көтерілетін тотықтырғыш немесе қалпына келтіргіш беріледі. Бастапқы кесек 

материалды (мысалы, коксті, агломератты) пайдалану қабаттың жоғары газ 

өткізгіштігін және химиялық реакциялардың жүруі үшін жақсы жағдайларды 

қамтамасыз етеді. 

Шойын алуға арналған шихтаны (өңделетін материалдардың қоспасы) 

құраушылар кокс, агломерат, ізбестас болып табылады. Отын ретінде домна 

пешінде бір мезгілде жылу көзі де, қалпына келтіргіш те болып табылатын газ 

тәрізді отын пайдаланылады. 

Қалпына келтіргіштер болып сондай-ақ кокстің көміртегі мен домна 

пешінде кокстің көміртегінің ауамен және кеннің  оттегімен әрекеттесуі 

кезінде және ізбестастың CaCO3 ыдырауының нәтижесінде пайда болатын 

көміртегі тотығы CO қолданылады: 
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     (3.1) 

Қалпына келтірілетін газ кесектелген агломераттың саңылауларына өтіп 

темір тотықтарынан оттегін айырып алады: 

1800-1900°С Распар 
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   (3.2) 

Шихта кокстің жанып бітуіне қарай шахта бойынша төмен түседі. 

Шахтаның төменгі бөлігінде (қатты қыздыру аймағында)  жоғары 

температуралар кезінде қалпына келген темір, кокстің көміртегімен CFe3

цементит түзе отырып реакцияға түседі: 

.3 3CFeCFe        (3.3) 

Таза темірдің цементитпен қоспасы шойын деп аталады. Көміртегі 

шойынға морттық қасиеттер береді, бұл оны металл бұйымдар жасау үшін 

қолдану мүмкіндіктерін шектейді (шойын қысылуға жұмыс істейді, алайда, 

созған және иген кезде бұзылады).  

Сұйық шойын және балқыған минералды қоспалар (шлам) ошаққа ағып 

түсіп, 2-4 сағ жиналады, осы уақыттың ішінде олардың гравитациялық бөлінуі 

жүреді. Жеңілірек құраушы ретінде шлам ошақта қалқып шығады, ал шойын 

болса, оның төменгі бөлігінде шоғырланады. Шойынды және шламды 1300С 

температурамен шығару бөлек жүргізіледі. 

Химиялық реакциялардың температурасы 250÷300С газ тәрізді 

өнімдері домна пешінің жоғарғы бөлігінен шығарып әкетіледі. Шығарып 

әкетілетін газдардың құрамында жанғыш құраушылар ( %2%,30 2  HCO ) 

бар, сондықтан олар жану жылуы 70004000р

нQ кДж/м³ газ тәрізді отын – 

домна газы болып келеді. Домна процесін қарқынды ету мақсатымен 

тотықтырғыш (ауа, техникалық оттегі) ауамен жылытқыштарда (кауперлерде) 

домна газын жағудың есебінен 1200С температураға дейін қыздырылады.  

Домна пештерінің техникалық және энергетикалық сипаттамалары: 

- ішкі көлемі - 30005000 м 3 ; 

- биіктігі - 3035 м; 

- ошақтың диаметрі – 1216 м; 

- өнімділігі – жылына2,53,5 миллион тоннаға дейін; 

- шойынның 1 тоннасына кокстің шығымы – 0,450,5 т; 

- шойынның 1 тоннасына табиғи газдың шығымы 100 м 3 ; 

- шойынның 1 тоннасына техникалық оттегінің шығымы – 7080 м 3 ; 

- тиімді пайдалы әсер коэффициенті (п.ә.к.) – 4550 %. 

Домна пештерінің артықшылықтарына: 

а) жоғары агрегаттық өнімділігі; 

б) жұмыс науқанының үлкен ұзақтығы (жөндеусіз жұмыс); 

в) жоғары тиімді П.Ә.К. (жоғары температуралы жылу технологиялық 

қондырғылардың арасындағы ең жоғары) жатады. 

Домна өндірісінің кемшіліктеріне: 
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а) тапшы және қымбат кокстің қолданылуын; 

б) алдында жүргізілетін өндірістер кешенінің (аглофабрика, кокс-химия 

өндірісі және т.с.) қажеттігін; 

в) мұның жану жылуының 50 %-ы төмен калориялы домна газына 

түрленетін кокстің энергетикалық құнсыздануын;  

г) дайын өнім берудің кезеңділігін (шойынның әрбір 2-4 сағатта 

шығарылуын)  жатқызу керек. 

Домна пештері өзінің шегіне жеткен және домна пешінің көлемінің 

үлкейтілуімен (сыртөлшемдерінің үлкейтілуімен) қоршаған ортаға жылу 

шығындары арта түсетіндіктен, өнімділікті одан әрі арттыру іс жүзінде 

мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан тиімсіз. 

2) Ванналы балқыту пештері. 

Ванналы балқыту пештері болат қорыту, шойынды қайта балқыту, 

шыны қайнату, тас құймасын алу үшін кең қолданысын тауып отыр. Ең көп 

қолданысқа жылу алмасудың радиациялық тәртібі бойынша жұмыс істейтін, 

циклді әрекет ететін реверсивті-регенеративті пештер ие болып отыр.  

3.6 суретте шойыннан және металл жиындысынан болат алуға арналған 

мартен пешінің сұлбасы көрсетілген. 

Шойынды мартен пешінде қайта балқытудың қажеттігі шойында   

көміртегінің көп мөлшерінің (3-5% дейін) болуына орай оны одан әрі өңдеудің 

(дәнекерлеу, токарь станоктарында өңдеу, соғу) мүмкін еместігімен 

байланысты. Металға пластикалық қасиеттер беру (көміртегінің мөлшері       

1,7 % - дан аз) үшін шойыннан артық көміртегін кетіру қажет, сол үшін 

мартендік немесе оттегі-конвертерлік қайта балқыту жүргізіледі. 

Мартендік қайта балқытуда бастапқы материалдар (шихта) болып бір 

жерге жинайтын терезелер арқылы бірізді толтырылатын кен, металл сынығы 

(жиынды), температурасы 1200-1300С сұйық шойын және алынатын болатқа 

қажетті қасиеттер беретін әртүрлі қоспалар табылады. Шихта оттық асты (пеш 

едені) мен құламалар құрайтын ваннаға толтырылады. 

Отын ретінде мартен пешінің бастиегінде орнатылған арнайы фурма 

(құбыр) арқылы берілетін сұйық немесе газ тәрізді отын пайдаланылады. 

Отын жағуға арналған ауа (сондай-ақ төмен калориялы газ тәрізді отын, 

мысалы, домна газы) регенераторда алдын ала 1100-1200С дейін 

қыздырылады. Регенератордың қондырмасын қыздыру және ауаны 

қыздырудың жоғары деңгейін ұстап отыру үшін, әр 3-5 минут сайын газ 

ағындарының қозғалу бағытын өзгерту (кері бағытта) жүргізіледі. Бұл кезде 

отынды беру бағыты да өзгереді (3.6 суретте пунктирмен көрсетілген). 

Регенератордың қондырмасын қыздыру мартен пешінен шығып жатқан, 1750-

1800С температураға ие отынның жану өнімдерінің физикалық жылуының 

есебінен  жүргізіледі. 

Өңделетін материалдар ваннаның бүкіл ұзындығы бойынша созылған 

алаудың сәулелі жылу алмасуының есебінен қыздырылады. Болаттың (және 

шламның) оны пештен шығарар алдындағы ақырғы температурасы 

1600÷1650С құрайды. Қосымша жылу көзі болып кеннің оттегісінің 
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цементиттің көміртегімен қосылысының нәтижесінде түзілетін көміртегінің 

тотығы табылады. Шойындағы артық көміртегін кетіру процесін жылдамдату 

үшін, арнайы фурмалар арқылы ваннаны оттегімен немесе ауамен үрлеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – отын, 2 – ауа, 3 – шихта (шойын, металл жиынды, кен),4 – болат, 5 – шлам, 6 – шығар 

газдар. 

 

3.6 сурет – Мартен пешінің сұлбасы 

 

жүргізілуі мүмкін, осының нәтижесінде балқытудың ұзақтығы 6-9 сағатқа 

дейін қысқарады (үрлеусіз 12-14 сағат). 

Мартен пешінің техникалық және энергетикалық сипаттамалары: 

- пештің сыйымдылығы (салынды) –900 тоннаға дейін; 

- пештің биіктігі – 6-8 м, ұзындығы – 2535 м; 

- ваннаның ұзындығы – 17-20 м, тереңдігі – 1,21,8 м;  

- отын шығыны –болаттың 1 тоннасына 100150 кг ш.о.; 

- жұмыс науқанының ұзақтығы – 250350 балқыту; 

- пештің жылдық өнімділігі – менее 0,3 млн.т./жыл. 

Мартендік қайта балқытудың кемшіліктеріне: 

а) болат өндірудің кезеңділігі; 

б) радиациялық жылу алмасудың қанағаттанғысыз жағдайы (созылған 

алау, алау мен балқыған металл арасындағы  температуралардың шамалы 

айырмасы; 

1 
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в) регенератордан шығатын газдардың жоғары температурасы (550-

600С); 

г) жылудың үлкен шығындары; 

д) төмен меншікті өнімділігі; 

е) шығар газдардың жоғары тозаңданғандығы (30-40 г/м 3 ) жатады. 

Мартен пештерінде жұмыс науқанының ұзақтығын арттыру үшін (400-

500 балқытуға дейін) ең жылукернеулі элементтерді еріксіз салқындату 

қолданылады, алайда, бұл қоршаған ортаға жылу шығындарын көбейтеді. 

Ванналы балқыту пештерінің басқа түрлерінде (мысалы, ванналы 

шағылыстыратын пештер, кері қимылсыз тура ақпалы пештер) радиациялық 

жылу алмасуда қалаудың (қабырғаның) дамыған беті үлкен рөл ойнайды, ол 

сәулелі энергияны өңделетін материалдың бетіне шағылтады. 

3) Оттегі-конвертерлік өндіріс. 

Оттегі-конвертерлік қайта балқыту шойынды болатқа өңдеудің балама 

тәсілі болып табылады. Мартендік қайта балқытудан айырмашылығы, 

конвертерде жылу процестері экзотермиялық реакциялардың жылуының және 

сұйық шойынды тазалығы жоғары ( %992 О ) оттегімен үрлеген кезде 

көміртегінің жанып кетуінің есебінен жүргізіледі.   

Оттегі конвертерінің сұлбасы 3.7 суретте келтірілген. 

Конвертердің цилиндр корпусы табақ болаттан (диаметр 5-7 м, биіктігі – 

7÷11 м.) орындалады. Ішінде конвертер отқа төзімді қалаумен қапталады. 

Корпус тіреулерде орнатылады және электр жетегі мен редуктордың 

көмегімен тік жазықтықта 180 бұрыла (шихтаны толтыру және болатты 

түсіру үшін еңкейе) алады.  

Шихта конвертердің алқымы арқылы келесі реттілікпен толтырылады: 

алдымен кен, одан кейін жиынды толтырылады, осыдан кейін сұйық шойын 

(1200-1300С) құйылады. Шойынның құйылуына қарай конвертер тік 

қойылады және оған оттегі фурмасы батырылады. Шихтаны толтырудың және 

алдымен шламды, одан кейін сұйық болатты тастау ұзақтығы 20-30 минут, 

болатты оттегімен үрлеу 10-20 минут құрайды. Кезеңнің (толтырулар 

арасында) жалпы ұзақтығы 0,4-0,6 сағат құрайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – шихта (сұйық шойын); 2 – техникалық оттегі (тотықтырғыш); 3 – кен, жиынды; 4 – 

конвертерлік газ; 5 – болат; 6 – шлам; 7 – кен. 
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3.7 сурет – Конвертерлік өндірістің сұлбасы 

 

Болаттың 1 тоннасына оттегінің шығыны 80-100 м
3
 құрайды, бұл 20-25 

кг.ш.о. (оттегін алуға электр энергиясының шығыны) эквивалентті. 1 тонна 

шойыннан үрлеген кезде шамамен 35 кг көміртегі күйіп кетеді, осыған 

байланысты конвертердегі металдың температурасы 1600-1650С дейін 

көтеріледі. Көміртегі жанған кезде бөлінетін жылудың есебінен шамамен 20-

30 % металл жиындысын да балқытуға болады. 

Үрлеген кезде конвертерде химиялық реакцияның газ тәрізді өнімдері 

пайда болады. Конвертерлік газ деп аталатын осы газдардың құрамы, 

температурасы және мөлшері үрлеу кезеңінде келесі мәндерге жетеді: 

Ct  18001700max , %8580max CO , 1200010000р

нQ кДж/м. 

Конвертерлік газ алқым арқылы әкетіледі және отын ретінде пайдаланыла 

алады. Алайда, үрлеудің бойында конвертерлік газдың құрамы, 

температурасы және мөлшері балқымада көміртегінің жанып кетуіне қарай 

өзгереді. 

Конвертерлік газдың химиялық байланысқан энергиясының есебінен 

шойынның 1 тоннасына 300 кг дейін бу шығаруға болады. Конвертерлік газда 

тозаңның (айдалып әкетілу) көп мөлшері болатындықтан, жағардың алдында 

ол тазартудан өтуге тиіс. Конвертерлік газды отын ретінде пайдаланудағы 

негізгі қиындықтар құрамының және жану жылуының айнымалылығымен, 

сондай-ақ оның тек үрлеу кезеңінде шығуымен байланысты. 

Шойынды конвертерлік қайта балқытудың кемшіліктері: 

а) процестің кезеңділігі; 

б) жұмыс науқанының шамалы ұзақтығы (10-12 күн, бұл 400-500 

балқытуға сәйкес келеді); 

в) жоғары дисперсиялы тозаңның көп (120-150 г/м 3 ) әкетілуі. 

Сыйымдылығы 250-350 тонна конвертердің агрегаттық өнімділігі  

жылына 1,5-3 миллион тонна болат құрайтындықтан, оттегі-конвертерлік 

қайта балқыту мартен өндірісін біртіндеп ығыстырып отыр. 

4) Электр пештер. 

Балқытатын электр пештер арнайы болаттар, түсті металдар алу үшін 

пайдаланылады. Осы пештерде жылу көзі болып жоғары температураларға 

жетуге мүмкіндік беретін электр энергиясы табылады. 

Өнеркәсіпте доғалық (3.8 сурет) және индукциялық пештер кеңінен 

пайдаланылады. Доғаның аймағында температуралық деңгей 3500С жетеді. 

 

 

 

 

 

 

Электрод 
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3.8 сурет – Доғалы электр пештің сұлбасы 

 

Электр пештердің техникалық және энергетикалық сипаттамалары: 

- пештердің сыйымдылығы – 100200 тонна; 

- пештердің биіктігі – 2025 м, диаметрі – 3,55 м, электродтардың 

диаметрі – 0,50,7 м; 

- электр қуаты –22 МВт дейін; 

- болаттың 1 тоннасына электр энергиясының меншікті шығыны – 

4002000 кВт-сағ; 

- балқытудың ұзақтығы – 3÷6 сағат. 

Электр пештердің артықшылықтарына: 

а) технологиялық процестің температурасын дәл реттеу; 

б) жылудың шоғырлана бөлінуі; 

в) технологиялық процесті толығымен автоматтандыру мүмкіндігі 

жатады. 

Электр пештердің кемшіліктері: 

а) өндірістің кезеңділігі; 

б) өндірістің аз тоннаждығы; 

в) қоспалардың мөлшері көп кен шикізатын өңдеудің мүмкін еместігі 

және экономикалық тұрғыдан орынсыздығы; 

г) электр энергиясын қайтадан жылу энергиясына түрлендірудің 

орынсыздығы (энергетикалық тұрғыдан) болып табылады.  

Соңғы кемшілік жеке түсінік беруді қажет етеді. 

Электртермисттер (электр технологиясы саласындағы мамандар) электр 

пештің П.Ә.К.-ін былайша анықтайды: 

𝜼ЭП = 𝜼ж𝜼ЭЛ = 𝟎, 𝟖𝟓 ÷ 𝟎, 𝟗,                                       (3.4) 

мұнда ηж – пештің жылулық ПӘК-і; 

ηЭЛ – пештің электр ПӘК-і. 

Жылу технологтары электр пештің ПӘК-ін электр станцияларында 

электр энергиясын шығарудың пәк-ін ескере отырып анықтайды: 

                                             𝜼ЭП
ЭН = 𝜼ж𝜼ЭЛ𝜼с𝜼ЭЖ = 𝟎, 𝟏 ÷ 𝟎, 𝟐                              

(3.5) 

  

мұнда ηС – станциялық ПӘК (ЖЭС үшін – 37÷41%); 

ηЭЖ – электр желілерінің ПӘК (0,8-0,85). 

Осылайша, электрпештің нақты ПӘК–і термисттер 3.4-формула 

бойынша анықтайтын ПӘК-інен көбірек, азырақ немесе оған тең болуы 

мүмкін 
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ЭП

ЭН

ЭП   .                                              (3.6) 

Жылу технологиялықпен салыстырғанда (мартен пешінің ПӘК 0,15-0,4 

тең), электртермиялық қайта балқытудың экономикалық орындылығы 

техникалық-экономикалық есептеулердің негізінде анықталады. Электр 

пештерді ерекше таза және қымбат тұратын материалдар алу үшін қолдану ең 

орынды. 

 

3.1.1.3 Қыздыру пештері. 

Материалды химиялық түрлендірулерсіз және агрегаттық күйін 

өзгертпей жылулық өңдеуін жүргізетін қыздыру пештері жылу технологиялық 

қондырғылардың кең санатын: әдістемелік пештерді, қыздыру құдықтарын, 

отын пештерінің сақиналы, камералы, туннельдік және бас. түрлерін құрайды. 

Негізгі мақсатты қолданылуы: материалға белгілі бір қасиеттер беру. 

Мәселен, әдістемелік пештер (3.9 сурет) металды илемдердің алдында, мұның 

кезінде металл жақсы илемделу қасиеттеріне ие болатын 1250С 

температураға дейін қыздыруға арналған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – отын; 2 – ауа; 3 – суық металл; 4 – жану өнімдері; 5 – қызған металл. 

 

3.9 сурет – Қос аймақты әдістемелік пештің сұлбасы 
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3.10 сурет – τ уақыт бойынша пештегі температуралық деңгейдің TПЕШ және 

қыздырылатын металл дайындаманың беті 𝑇м
бет мен орталығының ОРТ

МТ

температурасының өзгеру сызбасы 

 

Әдістемелік пештер илемдеудің алдында металды қыздыруға арналған 

ең кең таралған пештердің бірі болып табылады. Оны термоөңдеумен бірге 

металды илемдеу металлургия өндірісінің соңғы сатысы болып табылады. 

Илемдеу, яғни, металға қажетті пішін беру арнайы илемдеу тұрақтарында 

жүргізіледі. 

Пештер бір, екі және одан көп аймақты, металды біржақты және 

екіжақты жылытумен орындалуы мүмкін. Әр аймақта металды бет жағында 

және қалыңдығы бойынша қыздырудың бірқалыпсыздығына орай, сыни 

температуралық кернеулердің пайда болуының алдын алатын тиісті  

температуралық деңгей ұсталынып отырады (3.10 сурет). Металды екіжақты    

қыздырған кезде де (металды үстінен және астынан симметриялы қыздыру) 

дәл осы мақсатқа қол жеткізіледі. 

Отын ретінде сұйық немесе газ тәрізді отын пайдаланылады. 

Дәнекерлеу аймағында температура 1300÷1350ºС, шығар газдардың 

температурасы – 700÷1000ºС құрайды. Шығар газдардың жылуының есебінен 

жанудың құраушыларын жылытуға немесе бу шығаруға болады. 

Мартен пештерінен немесе конвертерлерден сұйық болаттың 

қатаюының нәтижесінде алынатын ірі көп тоннажды (9 тоннаға дейін) металл 

құймаларын илемдеудің алдында қыздыру үшін қыздыру құдықтары 

қолдаланылады (3.11 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – отын; 2 – ауа; 3 – құймалар; 4 – шығар газдар 

 

3.11 сурет – Қыздырғыш құдықтың сұлбасы 

 

Қыздыру құдығы іш жағынан отқа төзімді материалдармен қапталған, 

қимасы тікбұрышты (ұзындығы – 5÷10 м, ені – 2,5÷3,5 м, тереңдігі – 3,0÷3,3 

м) камера болып келеді. Өзінің атауын құдықтар камераның қызмет көрсету 

аймағынан төменірек (нөлдік белгіден төменірек) орналасатындығынан алды. 

Қыздырылатын материал (4 бастап 8-ге дейін құйма) камераға үстіңгі 

жағынан толтырылады. Камераның бітеулігі камераның алмалы-салмалы 

Құмды жапқыш 

Регенератор 

Камера 

Оттық 

Қақпақ 
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қақпағының металл пластиналары (пышақтары) батырылатын құмды 

жапқыштың көмегімен қамтамасыз етіледі. 

Отын (кокс, домна, кокс-домна газдары, табиғи газдар, мазут) оттық 

құрылғысына камераның жоғарғы бөлігінің немесе пеш еденінің орталығы 

бойынша беріледі. Ауа және төмен калориялы отын регенераторларда шығар 

газдардың жылуының есебінен 750÷850ºС дейін қыздырылады. Отынның 

меншікті шығыны  болаттың 1 тоннасына 0,07÷0,15 тонна құрайды. 

 

3.1.2 Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғылардың 

материалдық және жылулық балансы 

Материалдық баланс келетін және ЖТЖТҚ-дан шығатын 

материалдардың салмақтарының теңдігін көрсетеді. Ол шикізаттың (бастапқы 

материалдардың), отынның шығымдарын және дайын өнімнің шығымын 

анықтау үшін құрастырылады. 

Материалдық баланстың жалпы формулаласы: 

  ШЫҒЫСКІРІС ММ .                                      (3.7) 

Химиялық өзгерулермен жүргізілетін технологиялық процесс үшін 

материалдық баланс келесі түрде жазылуы мүмкін: 

ПГТГТОТПВТТС МММММММ  ,                      (3.8) 

мұнда МТС – технологиялық шикізаттың (шихтаның) салмағы; 

МТ – отынның салмағы; 

МВ – ауаның салмағы; 

МТП – технологиялық өнімнің салмағы; 

МТО – технологиялық қалдықтардың (шламның) салмағы; 

МТГ – технологиялық газдардың ( химиялық өзгерулердің газ тәрізді 

өнімдерінің) салмағы; 

МПГ – отынның жану өнімдерінің салмағы. 

Технологиялық қалдықтарға шлам, қақ, айдалып әкетілу жатады. 

Технологиялық газдар мен отынның жану өнімдері болса шығар газдарды 

құрайды. 

Материалдық баланс циклді жұмыс істейтін агрегаттар үшін өнім 

бірлігіне немесе үздіксіз процестерде уақыт бірлігіне (сағат, секунд) 

құрастырылады. 

ЖТЖТҚ-ң негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін (ЖТЖТҚ-

ң ТЭК-н) анықтау және энергияны пайдаланудың тиімділігін бағалау үшін,  

мұнда технологиялық процесс жүргізілетен  жұмыс камерасынан өзге, әртүрлі 

жылу пайдаланатын қондырғылары (ЖПҚ) бар қондырғының жылулық 

балансы құрастырылады. Мәселен, мартен пеші өзіне мартенді және 

регенераторларды қосады, ал қыздыру құдығы регенератормен немесе 

рекуператормен жинақталады. Онымен қоса, қондырғы өзіне шығар 

газдардың физикалық жылуын пайдаланатын шығар газдардағы бу 

генераторын (ШГБГ) қосуы мүмкін. 
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Технологиялық процестің барлық сатылары (кезеңдері) жүргізілетін 

аймақтар мен камералардың санына байланысты, ЖТЖТҚ бір немесе көп 

камералы етіп орындалады [3,18]. Бір камералы бір аймақты ЖТЖТҚ 

бірқалыпты температуралық өрісімен сипатталады (мысалы, қыздыру 

құдығы). Бір камералы көп аймақты ЖТЖТҚ-да ұзындығы бойынша 

бірқалыпсыз температуралық өріс (мысалы, әдістемелік қыздыру пеші) орын 

алады. 

Көп аймақты және көп камералы ЖТЖТҚ-да  келесі аймақтарды бөліп 

көрсетуге болады (3.12 сурет): 

- АЖӨ – алдын ала жылулық немесе физикалық-химиялық өңдеу; 

- НТӨ – материалды негізгі технологиялық өңдеу; 

- ТҚ – материалды технологиялық қосымша өңдеу аймағы. 

 

 

 

 

 

3.12 сурет – ЖТЖТҚ-ң жалпылама құрылымдық сұлбасы 

 

Онымен қоса, ЖТЖТҚ-ң құрылымдық сұлбасына жұмыс камерасынан 

шығатын отынның жану өнімдерінің жылуының есебінен жану 

құраушыларын жылытуға (ЖҚЖ, 1 элемент), қосымша өнім шығаруға (ҚӨ, 2 

элемент) арналған қосымша элементтер кіреді. Бұл элементтер жылу 

пайдаланатын қондырғылар (ЖПҚ) атауын алды. 

Осылайша, ЖТЖТҚ-ң жылулық сұлбасын тізбектей қосылған жұмыс 

камерасы және жылу пайдаланатын қондырғы ретінде көрсетуге болады (3.13 

сурет). 

 

 

 

 

 

 
О – отын; А – ауа; ТМ – технологиялық материал; ЖК – жұмыс камерасы;ТӨ – 

технологиялық өнім; ТҚ – технологиялық қалдықтар; ШГ – жұмыс камерасынан шығар 

газдар; ӘГ – ЖТҚ-дан әкетінді газдар.   

 

3.13 сурет – ЖТЖТҚ-ң жылулық сұлбасы  

 

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, жылулық баланс: 

- жұмыс камерасының жұмыс кеңістігі үшін; 

- ЖТЖТҚ-ң жекелеген элементтері (мысалы, ЖПҚ-ң элементтерінің 

біреуі) үшін; 

- жалпы алғанда бүкіл қондырғы үшін құрастырылуы мүмкін. 
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ЖТЖТҚ-ң жұмыс кеңістігіне арналған жылулық баланстың теңдеуі 

жалпы жағдайда жылудың кірісі мен шығысының теңдігі ретінде көрсетіледі: 

ШЫҒЫСКІРІС QQ  , [кДж/сағ, кВт].                               (3.9) 

Жылулық баланстың кіріс бөлігі өзіне келесі құрауыштарды қосады: 

ЭЭЭКЗТМФВФТХТКІРІС QQQQQQQ  .                   (3.10) 

 Жылулық баланстың жекелеген құраушылары келесі формулалар 

бойынша есептеледі: 

а) отынның химиялық байланысқан энергиясы отынның шығымы және 

оның жану жылуы бойынша есептеледі 

Р

НХТ BQQ  ,                                                (3.11) 

мұнда В – отынның өнім немесе уақыт бірлігіндегі (үздіксіз 

технологиялық процестер үшін) шығымы; 

б) ПКГ-де жылытылатын ауаның физикалық жылуы 

ВВВФВ tcBVQ  ,                                              (3.12) 

мұнда VB – ауаның жағылатын отын бірлігіндегі шығымы; 

cB, tB – жылытылған ауаның жылу сыйымдылығы және температурасы; 

в) отынның физикалық жылуы отынды алдын ала жану құраушыларын 

жылытқышта (ЖҚЖ) жылытқан кезде ескеріледі (негізінен төмен калориялы 

газ тәрізді отынға арналған): 

ТТФТ tBcQ  ,                                               (3.13) 

мұнда cT, tT – отынның жылу сыйымдылығы және жылыту 

температурасы; 

г) бастапқы материал енгізетін физикалық жылу (сұйық шойынның, 

қыздыру пештеріне құймаларды ыстықтай отырғызған кездегі физикалық 

жылуы) 

 iii tcMQ ,                                              (3.14) 

мұнда Mi және сi – шихтаның (бастапқы материалдың) i-ші 

құраушысының салмағы және жылу сыйымдылығы; 

д) экзотермиялық реакциялардың жылуы химиялық реакциялардың 

жылулық әсерлері бойынша, мысалы, термохимиялық теңдеу бойынша 

есептеледі: 

63,502426 24332  COOFeCOOFe , кДж/к-моль;              (3.15) 

е) электр энергиясының өз қажеттіліктеріне шығымына эквивалентті 

жылу: 

𝑄ээ = ∑𝑁өқ𝑞ж,                                          (3.16) 

мұнда ΣNӨҚ – ЖТЖТҚ-ң жұмысын қамтамасыз ететін  қондырғылардың 
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(электрқозғалтқыштар, түтін сорғыштар, желдеткіштер, электр сүзгілер және 

т.с.с.) қуаты; 

qж – электр станциясында 1 кВт∙сағ шығаруға қажет жылудың меншікті 

шығындары (9-11мың кДж/кВт-сағ). 

Жылулық баланстың шығыс бөлігі өзіне келесі құрауыштарды қосады: 

             ∑𝑄шығ = 𝑄тө + 𝑄тқ + 𝑄энд + 𝑄шг + 𝑄хкж + 𝑄мкж+𝑄ққ + 𝑄қор + 𝑄сал + 𝑄тр.ср  ,  (3.17) 

Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғының жылулық 

балансының шығыс бөлігінің құраушылары келесі формулалар бойынша 

есептеледі: 

а) ЖТЖТҚ-ң жұмыс камерасынан дайын технологиялық өнімнің алып 

кететін жылуы 

𝑄тө = 𝑀тө𝑐тө𝑡тө,                                             (3.18) 

мұнда MТӨ – технологиялық өнімнің салмағы; 

сТӨ, tТӨ – технологиялық өнімнің жылу сыйымдылығы және 

температурасы. 

Сұйық (балқыған) технологиялық өнімдер үшін жылуды есептеген кезде 

балқытудың жасырын жылулығын ескеру қажет; 

б) өндірістің технологиялық қалдықтарының (шлам, қақ, айдалып 

әкетілу) физикалық жылуы: 

𝑄ТҚ = 𝑀ТҚ𝑐ТҚ𝑡ТҚ.                                            (3.19) 

Шлам және айдалып әкетілу балқыған күйде болуы мүмкін 

болғандықтан, есептеген кезде балқытудың жасырын жылулығын ескеру 

қажет; 

в) эндотермиялық реакциялардың жылуы жылулық әсерлерінің шамасы 

бойынша анықталады (мысалы, Fe3O4 → FeO → Fe түрлендірулері жылу 

сіңіре отырып жүргізіледі); 

г) отынның жану өнімдерінің және технологиялық материалдағы 

реакциялардың газ тәрізді өнімдерінің қоспасы болып келетін шығар 

газдардың физикалық жылуы: 

𝑄ш
физ

= 𝑉ш𝑐ш𝑡ш,                                          (3.20) 

мұнда VШ – өнім бірлігіне немесе уақыт бірлігінде (үздіксіз жұмыс 

істейтін ЖТЖТҚ үшін) шығар газдардың көлемі; 

д) шығар газдарда жанғыш газ тәрізді құраушылар (СО, Н2, СН4) болған 

кезде олардың химиялық байланысқан энергиясын ескеру қажет:   

𝑄ш
физ

= 𝑉ш
жанғыш(𝑄т

ж)жанғыш;                               (3.21) 

е) отынның ЖТЖТҚ-да химиялық кем жануы әдетте нөлге тең. Алайда, 

шығар газдардың жоғары температураларына орай энергияның белгілі бір 

мөлшері шығындалатын СО2 және Н2О диссоциациясы орын алады 

(реакциялардың жылу әсерлері бойынша анықталады): 

22 OCCO  ;                                               (3.22) 
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ж) механикалық кем жану (2-4% дейін) негізінен қатты отынды 

пайдаланған кезде орын алады. Сонымен бірге, мұнда газ ағындарын кері беру 

пайдаланылатын ЖТЖТҚ-да (мысалы, мартен пештерінде), газдардың қозғалу 

бағытын өзгерткен сәтте шығар газдарда жанып кетпеген газ тәрізді немесе 

сұйық отын пайда болады; 

з) қалауды қыздыруға жұмсалған жылу шығындары тек мезгілді 

(циклді) әрекет ететін  ЖТЖТҚ үшін ескеріледі: 

𝑄ққ = 𝑀ққ𝑐қ𝑡ор,                                     (3.23) 

мұнда ΔtCP – қалаудың технологиялық кезеңнің соңындағы және 

басындағы орташа температураларының айырмасы; 

и) қоршаған ортаға жылу шығындары қоршайтын беттер (қалау)  

арқылы жылудың шығындарынан, жылудың сәулеленумен және ЖТЖТҚ-ң 

саңылаулары немесе технологиялық тесіктері арқылы шығып кететін 

газдармен шығындарынан құралады: 

𝑄қор = 𝑄қ.б + 𝑄с + 𝑄кг .                               (3.24) 

        Қоршаған ортаға шығындардың құрайтын бөліктері формулалар 

бойынша анықталады:  

𝑄қ.б = 𝑘𝐹қл(𝑇қл − 𝑇қор),                                   (3.25) 

𝑄с = 𝐶0{(𝑇шг/100)4 − (𝑇қор/100)4}𝐹тесФ,                 (3.26) 

𝑄кг = 𝑉кг𝑐кг𝑡кг,                                          (3.27) 

мұнда FҚЛ – қалаудың сыртқы беті; 

ТҚЛ, ТҚОР, ТШГ – қалаудың сыртқы бетінің, қоршаған ортаның, шығар 

газдардың температурасы; 

FТЕС, Ф – ЖТЖТҚ-ғы тесіктердің ауданы және тесіктердің 

диафрагмалану коэффициенті; 

VКГ, tКГ – ЖТЖТҚ-ң саңылаулары немесе тесіктері арқылы шығып 

кететін газдардың көлемі және температурасы; 

к) отқа төзімді қалаудың беріктігін арттыру үшін ЖТЖТҚ-ң ең 

жылукернеулі элементтерінің кессондарына берілетін салқындататын сумен 

жылу шығындары: 

𝑄САЛ = ∑𝐹𝑖𝑞𝑖,                                             (3.28) 

мұнда Fi – i-ші элементтің салқындату беті; 

qi – жылу ағынының тығыздығы, кДж/м²; 

л) көлік құралдарын (жылжымалы оттық асты, тұғырықтар,  

жылжымалы арбалар) жылытуға жылу шығындары;  

CРТРТРТР tcMQ  ,                                           (3.29) 

мұнда MTP – көлік құралдарының салмағы; 

ΔtCP – ЖТЖТҚ-ң  жұмыс аймағынан (жұмыс камерасынан) шыққаннан 

кейін көлік құралдарын салқындату дәрежесі. 



122 

 

Мысал ретінде 3.1 кестеде оттегі-конвертерлік қайта балқытудың 

жылулық балансы келтірілген. 

  

 

 

 

3.1 кесте – 300 тонналық конвертердің жылу балансы 

Жылудың келуі Жылу шығымдары 

Бап % Бап % 

1. Сұйық шойынмен 32,2 1. Болатпен 52,8 

2. Экзотермиялық реакциялар 39,2 2. Шламмен 12,8 

3. Шламның түзілу жылуы 2,0 3. Конвертерлік газ 32,3 

4. Көміртегінің жану жылуы 26,6 4. Қалама арқылы жылу 

шығындары  

0,6 

5. Алқым арқылы жылу 

шығындары 

1,5 

Барлығы 100 Барлығы 100 

 

Жылу  балансын құрастырған кезде баланстың үйлеспеушілігі 1-2 % 

асып түспеуге тиіс. 

 

3.1.3 Жоғары температуралы жылу технологиялық (ЖТЖТ) процестер 

мен қондырғылардың энергоэкономикалық сипаттамалары.  

Энергоэкономикалық көрсеткіштер ЖТЖТҚ-ң жұмыс камерасында 

энергияның әр алуан түрлерін пайдалану дәрежесін сипаттайды. Оларға: 

- өндірістік энергия пайдалану коэффициенті, 

- өндірістік жылу пайдалану коэффициенті, 

- өндірістік отын пайдалану коэффициенті жатады. 

Атап көрсетілген коэффициенттерді есептеген кезде негізгі қиындық 

пайдалы пайдаланылған және шығындалған энергияны (жылуды, отынды) 

анықтаудан тұрады.  

Соңғысына көптеген себептер, оның ішінде: 

- технологиялық процесте экзо және эндотермиялық реакциялардың 

ықтимал жүруі; 

- технологиялық процесте технологиялық қалдықтардың көп мөлшерінің 

болуы себеп болып отыр. 

Жылу технологиясында пайдалы пайдаланылған жылу көбіне былайша 

анықталады:                                𝑄п = 𝑄тө − 𝑄тм + 𝑄энд,                                (3.30) 

мұнда QТӨ – технологиялық өнімнің жылуы; 

QTМ – технологиялық (бастапқы) материалдың (шихтаның) жылуы;  

QЭНД – эндотермиялық реакциялардың жылуы. 

Егер технологиялық қалдықтардың бір бөлігі қосымша пайдалы өнім 

(мысалы, мартен өндірісінің қоқыс қалдықтарынан бетон, қоқыстың 
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физикалық жылуының есебінен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған 

ыстық су) өндіру үшін пайдаланылатын болса, онда қалдықтардың осы 

бөлігімен байланысты жылуды да пайдалы пайдаланылғанға жатқызады: 

𝑄п = 𝑄тө − 𝑄тм + 𝑄энд + 𝛾𝑄тқ,                                (3.31) 

мұнда  – технологиялық қалдықтың пайдаланылған жылуының үлесі; 

QTO – технологиялық қалдықтың физикалық және химиялық 

байланысқан жылуы. 

Өндірістік энергияны пайдалану коэффициенті технологиялық өндірісте 

пайдаланылған энергетикалық ресурстардың барлық түрлерін ескере отырып 

анықталады: 

ƞө
э =

𝑄тө−𝑄тм+𝑄энд+γ𝑄тқ

𝑄ох+𝑄экз+∑𝑁қ𝑞ж  
.                               (3.32) 

Теңдеудің бөлімінде отынның химиялық байланысқан энергиясын 𝑄ох 

және жылу технологиялық қондырғының электр агрегаттарының орнатылған 

(ΣNқ) қуатының және ЖЭС-да 1 кВт-сағ электр энергиясын шығаруға 

жылудың (qж) меншікті шығымының көбейтіндісіне тең электр энергиясының 

жылу эквивалентін қоса, энергия шығымының барлық түрлері ескерілген. 

Отынды пайдаланудың тиімділігін (өндірістік отын пайдалану 

коэффициентін) бағалаған кезде пайдалы пайдаланылған жылудың 

формуласында экзотермиялық реакциялардың жылуы ескерілген болуы тиіс: 

ƞө
ж =

𝑄тө−𝑄тм+𝑄энд−𝑄экз+γ𝑄тқ

𝑄ох+𝑄экз  
.                          (3.33) 

Өндірістік жылу пайдалану коэффициентінде шығындалған жылуға 

отынның химиялық байланысқан энергиясы және экзотермиялық 

реакциялардың жылуы  жатады: 

ƞө =
𝑄тө−𝑄тм+𝑄энд−𝑄экз+γ𝑄тқ

𝑄ох+𝑄экз  
.                              (3.34) 

Кез келген коэффициенттің шамасы кері жылу балансы бойынша 

бағалана алады. Мәселен, өндірістік жылу пайдалану коэффициенті мына 

формула бойынша анықталуы мүмкін: 

      ƞө = 1 −
𝑄шг+(1−𝛾)𝑄тқ+∑𝑄шығ

𝑄ох+𝑄экз
 ,                            (3.35) 

мұнда Qшг – шығар газдардың физикалық жылуы; 

ΣQшығ – жылу технологиялық процестің жылулық балансының 

теңдеуінен өзге шығындар: 

(𝑄хкж + 𝑄мкж + 𝑄сал+...). 

Өндірістік энергияны пайдалану коэффициентінің жоғары 

температуралы жылу технологиялық процестердің көпшілігі үшін 40%-дан 

аспайтындығын атап өту керек. Бастапқы жылудың айтарлықтай бөлігі 

технологиялық өнімнің физикалық жылуы және технологиялық қалдықтар 
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түрінде, шығар газдармен және т.с. жоғалтылады. Қазіргі уақытта 

технологиялық өндірістің жылу қалдықтарының жылуының (екіншілік 

энергетикалық ресурстар – ЕЭР) тек 10-30 % ғана пайдалы пайдаланылады. 

Сондықтан жылу технологиялық процестің тиімділігін арттырудың негізгі 

міндеті осы жылуды әртүрлі мақсаттар үшін барынша көп пайдаланудан 

тұрады. 

Технологиялық өндірістің жылу қалдықтарын қосымша пайдаланудың 

екі нұсқасы: 

- жылу пайдаланудың тұйықталған  (регенеративтік) сұлбасы; 

- жылу пайдаланудың тұйықталмаған (сыртқы) сұлбасы бар. 

Бірінші сұлбада технологиялық өндірістің жылу қалдықтарының 

есебінен отынның жану құраушылары және осылар одан кейін ЖТЖТҚ–ң 

жұмыс камерасына берілетін технологиялық материалдар қыздырылады. 

Екінші сұлбада жылу пайдаланатын қондырғыларда одан кейінгі жерде жылу 

технологиялық агрегаттан тысқары жерде пайдаланылатын қосымша өнім 

(негізінен бу немесе ыстық су түріндегі энергетикалық өнім) шығарылады.  

 

3.1.4 Жылу пайдаланудың тұйықталған  (регенеративтік) сұлбасы. 

Жылу технологиялық өндірісті талдау негізгі жылу шығындарының 

шығар газдармен (ΣQOT + QЭКЗ) 45-75% дейін) байланысты екендігін көрсетіп 

отыр. 

Шығар газдардың жылуын пайдаланудың негізгі бағыты регенеративті 

бағыт болып табылады, ол: 

- жану құраушыларын қыздыру; 

- технологиялық материалды алдын ала қыздыру; 

- отынның химиялық регенерациясы арқылы жүргізілуі мүмкін. 

Алғашқы екі нұсқа шығар газдардың жылуының бір бөлігін жанудың 

құраушыларының физикалық жылуы және бастапқы материалдар түрінде 

жұмыс камерасына қайтарумен (регенерациямен) байланысты. Үшінші 

нұсқада шығар газдардың жылуы бастапқы отынды термохимиялық өңдеу 

үшін пайдаланылады: 

224 3196,9 НСОМДжОНСН  .                         (3.36) 

Бұл кезде қайта өңделген отында химиялық байланысқан энергияның 

мөлшері арта түседі және отынның температурасы (оның физикалық жылуы) 

көтеріледі. 

Барлық нұсқалар тиімділігі бойынша тең емес. Бірінші нұсқа ең кең 

қолданысын тауып отыр. 

 

3.1.4.1 Жану құраушыларын қыздыру . 

Шығар газдардың жылуының есебінен жылу пайдаланатын қондырғыда 

қыздырылған жану құраушыларының (газ тәрізді отынның, ауаның) 

физикалық жылуы (3.14 сурет) өзімен отынның химиялық байланысқан 

жылуының бір бөлігінің орнын басады және РК-да оның шығынын 
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)( '

ХТХГ QQ   мына шамаға азайтады 

УГОГФТФВ QQQQ  .                                     (3.37) 

 

Шығар газдар төменірек температураға ие және, демек, қоршаған ортаға 

)( УГОГ QQ   жылу азырақ жоғалтылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗЖПҚ – жылу пайдаланатын қондырғы; О – отын, СА және ЫА – суық және жылытылған 

(ыстық) ауа; ТМ және ТП – технологиялық материал және технологиялық өнім; ОГ және 

ШГ – шығарылған және шығар газдар. 

 

3.14 сурет – Тұйықталған  жылуды пайдаланудың принциптік сұлбасы 

 

Тұйықталған  жылу пайдалану нұсқасы бойынша ЖТЖТҚ-ң жылулық 

п.ә.к.-і мынаған тең:  

ЭКЗХТ

ТОПОТУГ

ЭКЗХТ

ЭНДТМТП

АП
QQ

QQQ

QQ

QQQ









 1  ,              (3.38) 

мұнда УГQ  – тұйықталған  жылу пайдалану нұсқасындағы шығар 

газдардың жылуы. 

Тұйық жылу пайдалану кезінде жылытуға негізінен ауа ұшырайды, 

оның шығыны жану жылулығы үлкен газ тәрізді отынды (мысалы, табиғи газ) 

жаққан кезде отынның өзінің көлемінен анағұрлым көбірек. Жану жылулығы 

төмен газ тәрізді отынды жылыту жұмыс камерасында жоғары 

температуралық деңгейге жету қажет болған жағдайда жүргізіледі. 

Жылу пайдаланатын қондырғыда (АЖ – ауа жылытқыш – регенератор, 

рекуператор) ауаны жылытудың жалпы сұлбасы 3.15 суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 сурет – Ауа жылытқышы (АЖ) бар ЖТЖТҚ-ң сұлбасы 
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Қарастырып отырған нұсқада регенерация жүйесін қосқан кезде жұмыс 

камерасында игерілетін жылудың мөлшері өзгермейді, өйткені тікелей жұмыс 

камерасында жылу шығымдарының шамасының өзгеруін ескермеуге болады:  

 ПКТОЭНДТМТПО QQQQQQ ,                      (3.39) 

мұнда  ПКQ  – жұмыс камерасындағы қоршаған ортаға және 

кессондардағы салқындататын сумен жылу шығындары. 

Егер технологиялық процесте технологиялық қалдықтар пайда 

болмайды (QTO = 0) және материалда эндотермиялық түрленулер жүрмейді 

(QЭНД = 0) деп қабылдасақ, онда: 

 ПКПО QQQ ,                                       (3.40) 

мұнда )( ТМТПП QQQ   – пайдалы пайдаланылған жылу. 

Жұмыс камерасында игерілген жылуды сондай-ақ, отынның жану 

жылуының tОГ (камерадан газдардың шығу температурасына) дейін 

пайдаланылатындығын ескере отырып, отын шығыны бойынша анықтауға 

болады.  

Суық ауамен (жылу регенерациясынсыз) жүргізілетін технологиялық 

процесс үшін игерілген жылудың мөлшері мынаған тең: 

)( ОГОГОГ

Р

НО tcVQGbQ  ,                                 (3.41) 

мұнда G  – жылу регенерациясынсыз агрегаттың өнімділігі,  
b  – отынның өнім бірлігіне жұмсалған меншікті шығыны. 

Регенеративті жылу пайдалану кезінде жұмыс камерасына жылытылған 

ауамен шығар газдардың жылуының мынаған тең бір бөлігі қайтып оралады : 

GbtcVtcVQ УГУГОГОГОГОГФВ )(  .                            (3.42) 

Отынның жануы үшін температурасы tГВ ыстық ауаны пайдалану жұмыс 

камерасындағы температуралық деңгейді арттыруға ғана емес, жылу 

алмасуды қарқынды етуге де жағдай жасайды: 

ПГПГ

ФВ

Р

Н
ГАД

cV

QQ
t


. , 

n

ОГ

n

ГАДЭФСР TTT  4

.

4

. , 

 44

. )100()100( ТПЭФСРПР TTсq  ,   (3.43) 

мұнда tАД.Г – отынның адиабаттық жану температурасы; 

ТСР.ЭФ – ЖТЖТҚ-ң жұмыс камерасындағы орташа тиімді температура; 

n – ЖТЖТҚ-ң түріне байланысты болатын эмпирикалық көрсеткіш; 

q – технологиялық материалға (өнімге) бағытталған жылу ағынының 

тығыздығы; 
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сПР – жылу бөлінуінің келтірілген коэффициенті. 

ЖТЖТҚ-да жылу алмасудың негізгі түрі сәулелі жылу алмасу 

табылатындықтан, жылу ағынының тығыздығының артуы технологиялық 

материалды жылумен өңдеу уақытын қысқартады. Химиялық реакциялардың 

жылдамдығы температураның функциясы болып табылатындықтан және 

оның көтерілуімен арта түсетіндіктен, бір мезгілде масса алмасу 

процестерінің жүру уақыты қысқарады. Осылайша, ауаны жылыту 

технологиялық процестің жүру жылдамдығын және, нәтижесі ретінде, 

ЖТЖТҚ-ң өнімділігін арттырады. 

Жылу регенерациясын және ЖТЖТҚ-ң өнімділігінің өзгеруін ескере 

отырып, ыстық ауада жұмыс істейтін жұмыс камерасында игерілген жылудың 

мөлшері мынаған тең: 

( ) ( ) ( )Р Р

О Н Г ОГ ОГ Г ОГ ОГ Г УГ УГ Н Г УГ УГQ G b Q V c t V c t V c t G b Q V c t             (3.44) 

мұнда G  – регенерациялы агрегаттың өнімділігі;  
b  – отынның өнім бірлігіндегі меншікті шығымы. 

Жұмыс камерасында игерілген жылудың мөлшері іс жүзінде 

регенерацияға    idemQПК  байланысты болмайды, сондықтан 

)()( УГГГ

Р

НОГГГ

Р

НО tCVQbGtCVQGbQ  .                (3.45) 

3.45 формуладан үрлейтін ауа жылытылатын нұсқадағы отынның өнім 

бірлігіндегі меншікті шығымын анықтауға болады: 

)(

)(

УГУГГ

Р

Н

ОГОГГ

Р

Н

tcVQ

tcVQ

G

G
bb






 .                                    (3.46) 

Соңғы өрнектен жылу регенерациясы жүйесін қосқан кезде отын 

шығымының төмендеу дәрежесін бағалауға болады. 

Осылайша, жылу пайдаланудың тұйықталған  (регенеративтік) сұлбасы 

екі себеп бойынша отынның меншікті шығымының төмендеуін қамтамасыз 

етеді: 

- жұмыс камерасындағы температуралық деңпгейдің көтерілуіне орай, 

агрегаттың өнімділігінің артуының есебінен; 

- шығар газдардың жылуын тереңірек пайдаланудың есебінен.  

Жану құраушыларын регенеративті қыздырудың белгілі бір 

шектеулерге ие екендігін атап өту керек.  

Шығар газдардың жылуының регенерация коэффициентін мына 

формула бойынша бағалауға болады: 

ОГОГ

О

ГОГ

ГВВ

О

ВГОР

ОГ

ФВ
Р

tcV

tcV

Q

Q




  ,    (3.47) 

мұнда ОГГОР  ,  – оттық құрылғыдағы және шығар газдардағы артық 

ауа коэффициенттері; 
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О

Г

О

В VV ,  – 1  кезіндегі ауаның және жану өнімдерінің теориялық 

көлемдері; 

сВ, сОГ – тиісінше ауаның және жану өнімдерінің жылу сыйымдылығы; 

tГВ, tОГ – ыстық ауаның және шығар газдардың температурасы. 

Регенерацияның П.Ә.К.-і әрқашан бір санынан азырақ, өйткені ЖТЖТҚ-

да ауаның сорып алынуының болуына орай ГОРОГ    (жағдайлардың 

көпшілігінде АҚ сиретілу жағдайында жұмыс істейді), ал  жану өнімдерінің 

(өзінің негізінде көп атомды газдар) жылу сыйымдылығы ауамен (екі атомды 

газ) салыстырғанда жоғарырақ. Онымен қоса, жылу алмасу шарттары 

бойынша шығар газдардың температурасы ауаны жылыту температурасынан 

көбірек болуға тиіс. Тіптен, бұл ауа жылытқыштың шексіз үлкен қыздыру беті 

кезінде мүмкін болатындай, жану өнімдерінің және ауаның 

температураларының теңдігі жағдайында да, регенерация коэффициенті 

әрқашан бір санынан азырақ. Табиғи газ және мазут жаққан кезде жылу 

регенерациясының нақты дәрежесі 0,5 құрайды, бұл шығар газдардың және 

ыстық ауаның температураларының 0,7 аз tГВ / tОГ ара қатынасына сәйкес 

келеді. 

Тұйық жылу пайдалануы бар ЖТЖТҚ-ң жылулық п.ә.к.-і мына формула 

бойынша анықталады:  

ЭКЗXT
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 .       (3.48) 

Технологиялық процестердің бірқатарында шығар газдарда жанғыш 

құраушылар (конвертерлік, кокс немесе домна газдары) болады. Осы 

газдардың химиялық байланысқан энергиясын басқа жылу технологиялық 

агрегаттарда немесе өзінің жану құраушыларын қыздыру үшін пайдаланған 

орынды. Мәселен, домна газы тек мартен немесе қыздырғыш пештерде ғана 

емес, домна пешіне берілетін ауаны қыздыру үшін де пайдаланыла алады. Ауа 

кауперлер деп аталатын арнайы жылытқыштарда домна газын жаққан кезде 

қыздырылады. Кауперлер домна пешінен тысқары жерде бөлек 

орнатылатындықтан, олар «автономды үрлеуді қыздырушылар» (АҮҚ) деген 

атау алды.  

АҮҚ бар ЖТЖТҚ-ң принциптік сұлбасы 3.16 суретте көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

3.16 сурет – АҮД бар тұйықталған жылуды пайдалану сұлбасы 

 

Ауа автономдлы жылытылатын сұлбада отынның меншікті шығымы   

ЖК 

ТМ ШГ 

ШГ СА О 

ТӨ 
ЫА 

АҮҚ 

СА 



129 

 

3.46 формула бойынша анықталатын b  дейін азаяды. 

Алайда, жанғыш құраушылары бар технологиялық газдар (шығар 

газдар) жылу технологиялық өндірісінде пайдаланыла алатын екіншілік отын 

болып келеді. 

Сондықтан ЖТЖТҚ-ға отынның жиынтық шығымы арта түседі 

  bbb      (3.49) 

мұнда ∆b –технологиялық газдың ауаны жылытуға өнім бірлігіне 

есептегендегі меншікті шығымы. 

Технологиялық газды ауаны автономиялы қыздыруға арналған отын 

ретінде пайдаланудың орындылығы техникалық-экономикалық есептеулердің 

негізінде анықталады. Бұл кезде екіншілік энергоресурстың (технологиялық 

газдың) құнының негізгі отынның құнынан анағұрлым азырақ екендігін 

көкейде ұстау керек. 

 

3.1.4.2 Технологиялық материалды алдын ала қыздыру. 

Жылу пайдаланудың тұйықталған  сұлбасы технологиялық материалды  

жұмыс камерасының алдында арнайы қондырғыда  алдын ала жылыту 

нұсқасында іске асырыла алады (3.17 сурет).  

ЖТЖТҚ-да игерілген жылу іс жүзінде өзгеріссіз қалады, мәселен, 

материалды қыздыруға шығар газдардың жылуының регенерациясымен және 

онсыз жылу шығындары мынаған тең: 

 ПКПО QQQ ,                                         (3.50) 

мұнда )( ТМТПТМТМП ttcGQ   – технологиялық материалды 

қыздырғышты (ТМҚ) қоса бүкіл ЖТЖТҚ-дағы материалды қыздыруға 

шығындалған жылу мөлшері; 

ТМТМ cG ,  – өңделетін материалдың салмағы және жылу сыйымдылығы. 

Алайда, материалды ТМҚ-та алдын ала қыздырған кезде жұмыс 

камерасында жылу қабылдау мына шамаға азаяды:  

)( ТМТМТМТМНТМ ttcGQ  .    (3.51) 

Процестің температуралық деңгейі технологиялық материалдың 

бастапқы температурасына аз байланысты болғандықтан, ТМҚ орнатқан кезде 

агрегаттың өнімділігі өзгермейді десе де болады. Бұл жағдайда отынның 

меншікті шығыны  өнім бірлігіне тең болады: 
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 .     (3.52) 

Осылайша, қарастырып отырған нұсқада отынның меншікті 

шығынының төмендеуіне негізінен алғанда тек ТМҚ-та шығар газдарды 

тереңірек салқындату себеп болады. Нәтижесі ретінде, жану құраушыларын 
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жылытумен нұсқаға (шығар газдарды бірдей tУГ дейін салқындатқан кезде) 

қарағанда, ТМҚ бар нұсқаның экономикалық тұрғыдан ақылға қонымдылығы 

төменірек болады. Осыған байланысты ТМҚ бар нұсқа айтарлықтай сирегірек 

пайдаланылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17 сурет – Технологиялық материалды қыздырғыш (ТМҚ) арқылы жылу 

пайдаланудың регенеративті сұлбасы 

 

3.1.5 Қосымша жылу пайдаланудың тұйықталмаған және қиыстырылған 

сұлбасы 

Жылу пайдаланудың тұйықталмаған сұлбасында (3.18 сурет) жылу 

пайдаланатын қондырғыда (СЖПҚ – сыртқы ЖПҚ) технологиялық өндірістің 

қалдықтарынан (технологиялық қалдықтардан немесе шығар газдардан)  

сыртқы тұтынушыға берілетін қосымша өнім (ҚӨ) шығарылады. Тұйық жылу 

пайдаланумен нұсқадан айырмашылығы – мұнда қосымша өнім алуға 

шығындалған жылу жұмыс камерасына қайтып оралмайды. Мәселен, жұмыс 

камерасынан кейін шығар газдардағы бу генераторын (ШГБГ) орнатқан кезде, 

онда шығарылатын бу немесе ыстық су әртүрлі тұтынушыларды жылумен 

жабдықтау үшін ЖТЖТҚ-дан тысқары жерде пайдаланылуы мүмкін. Бұл 

жағдайда қиыстырылған қондырғы деп аталатын ЖТЖТҚ-да өнімнің екі түрі: 

технологиялық және энергетикалық шығарылады. 

 

 

 

 

 

 

 
БМ – бастапқы материал; ҚӨ – қосымша өнім. 

 

3.18 сурет – Қосымша жылу пайдаланудың тұйықталмаған сұлбасы 

 

Тұйықталмаған сұлбада жұмыс процесінің температуралық жағдайы 

өзермейді және, нәтижесі ретінде, агрегаттың өнімділігі өзгеріссіз қалады. 

Алайда, жылу пайдаланудың тұйықталмаған сұлбасы бар ЖТЖТҚ-да 
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қосымша өнім шығарылады және қондырғының п.ә.к.-і жалпы алғанда мына 

шамаға арта түседі:  

ЭКЗХТ

ОГЭ

Э
QQ

Q





 ,     (3.53) 

мұнда αЭ – шығар газдардың пайдаланылған жылуының үлесі. 

Сыртқы (тұйықталмаған) жылу пайдалануы бар ЖТЖТҚ-ң нәтижелі 

жылулық п.ә.к.-і мынаған тең: 

ЭКЗХТ

ТОПОТУГ

ЭКЗХТ

ОГЭЭНДТМТП

ЭПАК
QQ

QQQ

QQ

QQQQ












1


 ,  (3.54) 

мұнда ОГЭУГ QQ )1(   – шығар газдардың физикалық жылуы. 

Жылу қуаты үлкен агрегаттар үшін бастапқы нұсқа ретінде (ЖТЖТҚ жобалау 

сатысында) осы жылу пайдаланудың регенеративті және сыртқы сұлбасын бір 

мезгілде пайдаланған кезде іске асырылатын, жылу пайдаланудың максимал 

тиімділігіне бағдар алу керек (3.19 сурет). 

Регенеративті және сыртқы жылу пайдалануы бар агрегаттың нәтижелі 

жылулық П.Ә.К.-і мынаған тең: 

ЭКЗХТ

ОГЭЭНДТМТП

АК
QQ

QQQQ







 .   (3.55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 сурет – ЖТЖТҚ-да қиыстырылған жылу пайдаланудың сұлбасы  
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3.20 сурет – Қиыстырылған қосымша жылу пайдалануы бар ЖТЖТҚ-ң 

жылулық диаграммасы  

 

Қосымша жылу пайдаланатын ЖТЖТҚ үшін  жылулық балансының 

негізінде қондырғыдағы жылу ағындары туралы көрнекі түсінік беретін жылу 

диаграммасын тұрғызуға болады (3.20 сурет). Мұнда пайдалы пайдаланылған 

QП  жылуға негізгі технологиялық өнім алуға және қосымша пайдалы өнім 

өндіру үшін шығымдалған жылу жатады.  

 

3.1.6 Қосымша жылу пайдаланудың нұсқаларын салыстыру 

Қосымша жылу пайдаланудың әртүрлі нұсқалары ЖТЖТҚ-ң 

энергетикалық тиімділігі мен өнімділігі бойынша өзгешеленеді. Осыған 

байланысты шығар газдардың жылуын пайдаланудың оңтайлы нұсқасын 

таңдап алу міндеті туындайды, бұл міндет бірқатар қосымша факторларды 

ескере отырып шешілуге тиіс. 

Салыстыру үшін ЖТЖТҚ-ң келесі нұсқалары қарастырылады: 

I - тұйық жылу пайдаланумен; 

II - сыртқы жылу пайдаланумен;  

III - қиыстырылған жылу пайдаланумен (3.21 сурет). 

 

 

I нұсқа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II нұсқа 

 

 

 

 

 

 

 

III нұсқа 

 

 

 

3.21 сурет – ЖТЖТҚ-да қосымша жылу пайдалану нұсқаларының 

сұлбалары  
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3.1.6.1 Нұсқаларды энергетикалық бағалау 

Нұсқаларды шартты отынның «көзге көрінетін» меншікті шығыны 

бойынша салыстыру әрқашан I нұсқаның тиімді екендігін көрсетіп отыр:  

29300 29300

ХТ ХТ
АП АК

Q Q
b b 

   , кг.ш.о./кг өнім ,                    (3.56) 

мұнда 29300 – шартты отынның меншікті жану жылулығы, кДж/кг. 

Алайда, барлық нұсқаларда электр энергиясын өз қажеттіліктеріне 

әртүрлі тұтынуды және II мен III нұсқаларда қосымша өнім шығаруды 

ескермейтіндіктен, мұндай салыстыру орынсыз. Электр энергиясын өзінің 

тұтынуын ескере отырып, отынның меншікті шығымы бойынша, яғни, 

өндірістің энергошығындары бойынша салыстыру дұрысырақ болып 

табылады. 

Мәселен, I нұсқа үшін отынның салыстырмалы меншікті шығымы тең:  

29300




ТАПЭКЗХТЭ

АП

qNQQ
b ,                             (3.57) 

мұнда АПN  – ЖТЖТҚ-ң жұмысын қамтамасыз ету үшін 

пайдаланылатын электрқондырғылардың қуаты, кВт; 

Тq  – электр станциясында 1 кВт-сағ шығаруға жылудың меншікті 

шығындары, кДж/кВт-сағ. 

Аналогия бойынша қосымша жылу пайдаланудың басқа нұсқалары үшін 

табуға болады. 

II және III нұсқаларда шығар газдардың жылуының есебінен қосымша 

өнім шығарылады. Мәселен, ШГБГ орнатқан кезде ОГЭQ  (II нұсқа) немесе 

ОГЭQ  (III нұсқа) эквивалентті мөлшерде қосымша энерготасығыш (бу, 

ыстық су) шығарылады. 

ЖЭС-да энерготасығыштардың осындай мөлшерін шығаруға келесі 

мөлшерде отын жұмсау қажет болар еді: 

29300Э

ПГ

ОГЭ
ЭН

Q
b




  ,    (3.58) 

мұнда 
Э

ПГ  – ауыстыратын бу генераторының энергетикалық п.ә.к.-і 

(шамамен 0,8-0,9 тең). 

Әділ салыстыру үшін, барлық нұсқалар өнімдердің шамасы бойынша да, 

атауы бойынша да бірдей мөлшерін шығаруға тиіс. Осыған байланысты I 

нұсқада ЖТЖТҚ өнімділігі дәл ШГБГ секілді бу генераторымен 

толықтырылуға тиіс. Агрегаттардың мұндай тіркесі бөлік қондырғы деп 

аталады. Бөлік қондырғыда отынның келтірілген салыстырмалы шығымы 

мынаған тең:  

ЭН

Э

АП

Э

Р bbb  .     (3.59) 
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Осылайша, нұсқаларды энергошығындар бойынша әділ салыстыру 

төмендегі салыстырумен (мысалы, I және II нұсқалар) жүргізілуі тиіс: 

29300

ХТ ЭКЗ АК ТЭ

АК

Q Q N q
b

 



 ;  

 
2930029300 Э

ПГ

ОГЭТАПЭКЗХТЭ

Р

QqNQQ
b










.                    (3.60) 

Яғни, қарастырып отырған нұсқаларда энергошығындар көбірек, азырақ 

немесе бір біріне тең болуы мүмкін. 

Бөлік қондырғының салыстырмалы энергетикалық П.Ә.К. мынаған тең: 

ЭН

Э

АП

ЭН

Э

ПГ

Э

АП

Э

АПЭ

Р
bb

bb







 ,                                     (3.61) 

мұнда 
Э

АП  – тұйық жылу пайдалануы бар ЖТЖТҚ-ң энергетикалық 

П.Ә.К.-і (2.48 формула бойынша анықталады). 

Энергия шығындарымен аналогия бойынша былай жазуға болады: 

Э

P

ТАКЭКЗХТ

ОГЭЭНДТМТПЭ

АК
qNQQ

QQQQ



 







.                    (3.62) 

Жылу технологиялық агрегат өнімінің өзіндік құнының отындық 

құраушысының айтарлықтай азырақ шамасына орай (электр 

энергетикасындағы 60-65 %-ға қарсы 15-25 %), электр энергетикасындағыға 

қарағанда, қарастырып отырған проблеманың энергетикалық аспектінің 

азырақ маңызға ие екендігін есте ұстау керек.  

 

3.1.6.2 Жылу пайдалану сұлбаларының технологиялық процеске әсері 

(қосымша жылу пайдаланудың технологиялық аспектісі)  

Тұйық (регенеративті) жылу пайдалану (I және III нұсқалар)  кезінде 

жану құраушыларын (негізінен ауаны) қыздыруға байланысты технологиялық 

процестің жүру жағдайлары өзгереді. 

Жылу пайдаланудың тұйықталған сұлбасы жұмыс камерасындағы 

температуралық деңгейдің және температураға байланысты болатын барлық 

технологиялық сипаттамалардың арттырылуын (жылу ағынының 

тығыздығының артуын, технологиялық кезеңнің ұзақтығының қысқаруын, 

агрегаттың өнімділігінің артуын, өнім сапасының жақсаруын және т.с.) 

қамтамасыз етеді: 
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ГАДЭФСР ТТТ  ;     (3.63) 
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 44

. )100()100( ТПЭФСРПР TTсq  .   (3.65) 

Осылайша, отынның үнемделуімен қатар, қосымша жылу пайдаланудың 

нұсқаларын салыстырған кезде жылу технологиялық процестің 

сипаттамаларының өзгеруін ескеру керек. 

 

3.1.6.3 Нұсқаларды экономикалық бағалау 

Қосымша жылу пайдаланудың нұсқаларын салыстырудың негізгі 

көрсеткіші минимал күрделі салымдар (теңгемен) кезінде технологиялық 

процестің максимал тиімділігі болып табылады. Салыстыру  және оңтайлы 

нұсқаны таңдап алу үшін келтірілген есептік шығындар пайдаланылады: 

КИТКЕИЗ НН  ,    (3.66) 

мұнда И – жылдық эксплуатациялық шығындар (ұсталымдар);  

К – күрделі салымдар; 

НН ТЕ 1  – күрделі салымдардың өтелімділігінің нормативтік 

коэффициенті (0,12-0,15); 

НТ – күрделі салымдардың нормативтік өтелу мерзімі (7-8 жыл). 

Толығымен тұйықталған жылу пайдалану нұсқасында (I нұсқа) 

келтірілген шығындарға қосымша эксплуатациялық шығындар және ЖЭС-да 

немесе аудандық қазандықтарда энерготасығқыштың қосымша шығарылуын 

ескеретін күрделі салымдар (бөлік қондырғы) қосылуы тиіс. Осыған 

байланысты I нұсқа бойынша бөлік қондырғы бастапқы күрделі салымдардың 

көлемі бойынша көп жағдайларда қымбатырақ болып табылады. 

 

3.1.6.4 Қосымша жылу пайдаланудың эксплуатациялық аспекті 

I және III нұсқаларда температуралық деңгейді арттыру жоғары 

жеделдетілген және жоғары температуралы технологиялық процесті іске 

асыруға мүмкіндік береді. Бұл кезде бүкіл технологиялық шығарылымның 

балқыған күйде болатындығы ықтималдырақ. 

Мұның теріс жағы оған балқыған шығарылып кету түскен кезде отқа 

төзімді қалаудың бұзылуы, жылу пайдаланатын қондырғылардың бетінің 

қоқыстануы, нәтижесі ретінде, ЖПҚ-ң гидравликалық кедергісінің артуы 

және шығар газдарды тасымалдауға электр энергиясы  шығымдарының артуы  

болып табылады. Гидравликалық кедергі артқан кезде көп жағдайда ЖТЖТҚ-

ң жылу жүктемесін төмендету қажет. 

Балқыған шығарылып кетудің ЖТЖТҚ-ң  жұмысына теріс әсерін азайту 

үшін ЖТЖТҚ-ға күрделі салымдардың көбеюіне алып келетін қосымша 

шаралар қолдану қажет. Мәселен, СЖПҚ алдындағы жоғары температуралы 

агрегаттарда арнайы радиациялық салқындату камераларын  (радиациялық 

түйірлегіштер) немесе су салқындататын қоқыс сепараторларын орнату керек. 

Осылайша, қосымша жылу пайдалану нұсқаларын салыстыруды барлық 

энергетикалық, технологиялық, экономикалық, эксплуатациялық аспекттерді 

ескере отырып жүргізу керек. Салыстырылып отырған нұсқалардың 
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артықшылықтарына да, кемшіліктеріне де ерекше көңіл бөлу қажет. Таңдап 

алынған нұсқа үшін міндетті шарт - нормативтік мерзімнен (жалпы алғанда 

энергетика үшін 7-8 жыл) аспайтын өтелу мерзімі болуы тиіс. 

 

3.1.7 Шығар газдардың жылуын регенерациялауға арналған 

қондырғылар 

Жоғары температуралы жылу технологиясында үрлеуді қыздыру 

температуралардың кең аралығында – 200 бастап 1100-1300°С дейін 

жүргізіледі. 

Температуралар диапазоны шартты түрде 3 деңгейге бөлінуі мүмкін: 

- 300-400°С – технологиялық тиімділіктің ең көп өсімін қамтамасыз 

етеді және құбырлы металл рекуператорларды пайдаланумен қол жеткізіледі; 

- 700-800°С – жану процесінің қарқынды болуын қамтамасыз етеді 

(отын түрлерінің көбінің тұтану температурасына сәйкес) және арнайы болат-

тардан орындалған металл рекуператорларды қолданумен қол жеткізіледі; 

- 1100- 1300°С дейін – балқыту пештері үшін қолданылады және отқа 

төзімді материалдардан орындалған керамикалық жылу алмастырғыштарды 

қолданумен қол жеткізіледі. 

Керамикалық жылу алмастырғыштар фасонды отқа төзімді бұйым-

дардан орындалады (3.22 сурет). Осындай жылу алмастырғыштардың жұмыс 

істеу принципі металл рекуператорлармен және регенераторлармен бірдей. 

Керамикалық рекуператордың беті жекелеген фасонды элементтерден 

орындалады. Керамикалық бұйымдардың морттығына орай, жекелеген 

элементтердің биіктігі шектеледі, сондықтан биіктігі үлкен жылу 

алмастырғыш алу үшін,  бір элементтің артқы ілмегі басқа элементтің 

негізінің ұясына енгізіледі (3 позиция) және т.с.c. Түйіскен жерді бітеулеу 

үшін отқа төзімді массамен тығыздалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – керамикалық құбыр; 2 – артқы ілмек; 3 – негіздің ұясы.  

 

3.22 сурет – Керамикалық рекуператордың қыздырғыш элементі 
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Керамикалық жылу алмастырғыштардың  кемшіліктеріне жатады: 

- қарқынды қоқыстану және балқыған шығарылып кетумен бұзылу (оңай 

балқитын балқыған шығарылып кетулердің пайда болуы); 

- шағын меншікті өнімділігі (керамикалық материалдардың  төмен жылу 

өткізгіштігі; 

- төмен газ тығыздығы (жылу алмастырғыштарды қыздырған және 

салқындатқан кезде түйісу тораптарында отқа төзімді тығыздағыш массаның 

бұзылуы). 

Саңылаулылық  керамикалық рекуператорлардың негізгі кемшілігі 

болып табылады. Ауаның жоғарырақ қысымымен анықталатын, ауаның жану 

өнімдеріне ағыны 20-25%-ға жетуі мүмкін, бұл тартуға (түтін сорғыштар) 

және үрлеуге (желдеткіштер) электр энергиясының шығынын арттырады, 

жұмыс камерасындағы температуралық деңгейді төмендетеді (оттық 

құрылғыларында ауаның артықтық коэффициентінің азаюына орай), шығар 

газдармен жылу шығындарын көбейтеді. 

Ауа ағынының шамасына жұмыс камерасын тарту мен үрлеу бойынша 

қосу сұлбасы әсер етеді (3.23 сурет). 

Бірінші сұлбада үрлейтін желдеткіш және түтін сорғыш суық (төмен 

температуралы) жақ бойынша қосылған. 

Сұлбаның артықшылықтарына ауаны айдауға (үрлейтін желдеткіш) электр 

энергиясының шамалы шығынын жатқызу керек. Алайда, бұл жағдайда 

ауаның шығар газдарға айтарлықтай ағындарын анықтайтын, ауа және газ 

жағы бойынша абсолюттік қысымдардың үлкен айырмашылығы орын алады. 

Екінші сұлбада үрлейтін желдеткіш жылытылған ауа жағынан (ыстық 

жақ бойынша) қосылған. 

 

  1 сұлба     2 сұлба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 сурет – Рекуператорды тарту және үрлеу бойынша қосу сұлбалары 

 

Осындай сұлбаның артықшылығы ауа және газ жақтары арасында 

қысымдардың шағын айырмашылығы болып табылады. Ал кемшіліктеріне 

болса үрлейтін желдеткіштің жұмыс жағдайлары бойынша ауаны жылыту 

бойынша температуралардың шектеулерін (300-350°С дейін) жатқызу керек. 
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Керамикалық рекуператорлардан айырмашылығы, металл 

рекуператорлар жоғары (100%) газ тығыздығына ие, алынып кетумен 

химиялық әрекеттеспейді, жоғары жылу өнімділігіне ие, бұл азырақ 

габариттерін және, нәтижесі ретінде, азырақ құнын анықтайды. 

Металл рекуператорлардың жұмысының сенімділігі жылу қабылдайтын 

беттің температурасымен анықталады, бұл температура рекуператор осыдан 

орындалған металдың tЖ ыстыққа төзімділік температурасынан азырақ болуға 

тиіс: 

ЖBBМ tqtt  / ,                                        (3.67) 

мұнда tВ - регенераторда ауаны жылытудың максималды температурасы; 

q – жылу ағынының тығыздығы; 

αВ – металл қабырғадан ауаға жылу бергіштік коэффициенті. 

Металл рекуператорлардың жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету 

үшін, өзге тең жағдайлар кезінде, мынаған тең жылу бергіштік коэффициентін 

көбейту керек: 

n

Э

п

В
d

w
В




1


 ,                                            (3.68) 

мұнда В, п – эмпирикалық коэффициенттер. 

ρw – ауаның массалық жылдамдығы; 

dЭ – металл рекуператордың құбырларының эквивалентті диаметрі. 

Жылу бергіштік коэффициенті критерийлік теңдеуден анықталады: 

mnc
l

Nu PrRe



,                                     (3.69) 

мұнда Nu, Re, Pr – Нуссельт, Рейнольдс, Прандтль критерийлері; 

c, n, m – эмпирикалық коэффициенттер. 

Массалық жылдамдықтың ρw артуы және құбырлардың эквивалентті 

диаметрінің dЭ азаюы қабырғадан ауаға жылу бергіштік коэффициентін 

арттыруға мүмкіндік береді. Алайда, конвективтік жылу алмасуды қарқынды 

ету мүмкіндігі эмпирикалық коэффициенттің n ≈ 0,8 аз шамасына орай 

шектелген. Сәулелі жылу алмасу конвективтік түрдегі рекуператорларда 

шамалы рөл ойнайды. 

Ауа жағынан жылу алмасуды қарқынды етудің түпкілікті жаңа әдісі 

металл қабырғадан радиациялық жылу алмасуды пайдалану болып табылады. 

Әдіс ауаны екі коаксиальды цилиндр құраған сақиналы канал бойынша 

өткізуден тұрады (3.24 сурет). 

Ішкі цилиндр беті ЖТЖТҚ-дан шығар газдармен негізінен сәулелену 

есебінен қыздырылады. Басқа беті жылуды біріншісінен радиация (екі 

қатарлас шексіз пластина арасында сәулелі жылу алмасу) есебінен алады. Екі 

беті де конвекция есебінен, сақиналық саңылауда өтетін ауамен салқындайды. 

Жылу алмасуды қарқынды етуге: 

- ауаға жылу беруге екі цилиндр де қатысатындықтан, салқындату бетін 
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дамытумен; 

- шекті аз эквивалентті диаметрлерді (саңылаудың 65d мм аз 

өлшемдерін) қолданумен; 

- ауаның  саңылауда  қозғалуының  жоғары  (25 м/с дейін)  жылдамдық- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.24 сурет – Радиациялық түрдегі металл рекуператор 

 

тарымен қол жеткізіледі. 

Радиациялық рекуператорларда ауаны металл жылытқыштар үшін 

максималды 700-800°С дейін жылытуға қол жеткізіледі. 

Үздіксіз және периодты әрекет ететін регенеративті жылытқыштар 

(регенераторлар) металл немесе керамикалық (отқа төзімді) материалдардан 

орындалады (3.2.1.4 тарау). Керамикалық жылытқыштарда металл 

жылытқыштарға қарағанда ауаны 1100-1300°С дейін жоғарырақ жылытуға 

қол жеткізіледі. 

 

3.1.8 Шығар газдардағы бу генераторлары (ШГБГ). 

Шығар газдардың жылуын регенеративті пайдаланумен қатар, жану 

құраушыларын жылыту үшін немесе материалды алдын ала қыздыру үшін 

жоғары температуралы жылу технологиясында сыртқы (тұйықталмаған) жылу 

пайдалану сұлбасы қолданысын тауып отыр. Сыртқы жылу пайдалану 

сұлбасында шығар газдардың жылуының есебінен қосымша өнім, негізінен 

сыртқы тұтынушыға берілетін энергия таратқыштар (ыстық су, бу) 

шығарылады. 

Сыртқы жылу пайдалануы бар сұлбада энерготаратқыштар шығар 

газдардағы арнайы бу генераторларында (ШГБГ) шығарылады, осылар әдеби 

көздерде кейде пайдаға асырғыш қазандар (ПҚ) деп аталады [20]. 

ШГБГ-ды «пайдаға асырғыш қазандар» деп атаудың онша дұрыс емес 

екендігін атап өту керек. Дәл осындай негізбен энергетикалық бу 

генераторыларын пайдаға асырғыш қазандар деп атауға болар еді, өйткені 

ошақтан тысқары жерде (отын жағу аймағы) жану өнімдерінің жылуын 

радиациялық және конвективтік қыздыру беттері сіңіреді (яғни, пайдаға 

асырады). 

 

 

 

 

1500-2500 5-25 

Сақиналы саңылау 
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ШГБГ-дың энергетикалық қазандардан сипатты айырмашылығы отын 

осында жағылатын жеке ошақтың болмауы болып табылады. Дәл сол кезде 

ШГБГ-да тек физикалық шығар газдардың жылуы ғана емес, егер газдарда 

жанғыш құраушылар (мысалы, конвертерлік газ) болса, химиялық 

байланысқан жылу да пайдаланыла алады. Бұл жағдайда ШГБГ-да арнайы 

жағып бітіргіш құрылғылар орнатылады. 

ШГБГ-ң рөлі мен маңызы үнемі, және әсіресе отын-энергетикалық 

ресурстарды қатаң үнемдеу жағдайларында арта түсуде. ШГБГ-ң өнеркәсіп 

кәсіпорнының энергетикалық шаруашылығындағы рөлінің артуы сондай-ақ 

жоғары температуралы агрегаттардың ірілендірілуімен, жаңа прогрессивті  

жоғары жеделдетілген технологиялардың енгізілуімен де байланысты. Атап 

көрсетілген тенденциялар шығар газдардың энергетикалық потенциалының 

артуына алып келеді және сағатына 250-300 тоннаға дейін бу шығаруға 

мүмкіндік береді, бұл энергетикалық бу генераторларының өнімділігімен 

салыстыруға келетін шама. 

Өнеркәсіп шығаратын ШГБГ келесі параметрлердегі бу шығарады: 

- қысымы – 1,5 МПа, қаныққан бу; 

- қысымы – 4-4,5 МПа, температурасы – 440-450°С. 

Қазірде қолданылатын ШГБГ-ң кемшіліктеріне параметрлері осындай 

буды қолданудың шектеулі мүмкіндіктерін жатқызу керек. ШГБГ-да 

шығарылатын бу қосалқы жабдықтың (сораптардың, желдеткіштердің, күштік 

қондырғылардың) жетегі үшін пайдаланыла алады, алайда, өнеркәсіптік 

кәсіпорнында осы қондырғылардың қуаты өнімділігі бойынша да, будың 

параметрлері бойынша да шектелген. Негізінен ШГБГ-ң буы жылыту 

жүктемесінің орнын толтыру үшін пайдаланылады (пайдалану сағаттарының 

саны жылына 3000-4500 сағат). 

Сыртқы ауа температурасы көтерілген кезде орын алатын, жылыту 

жүктемесі төмендеген кезде, шығар газдардың жылуын пайдалану дәрежесі 

азаяды, бұл отынның нақты жылдық үнемін 2-3 есе төмендетіп жібереді. Бір 

мезгілде жылыту жүктемесінің орнын толтыру үшін ШГБГ буын пайдалану 

ЖЭО-ның жұмысының тиімділігіне теріс әсерін тигізеді, өйткені ол өзімен 

турбинаның алымдарының буын жылуландыруды алмастырады 

(жылуландыру циклі бойынша электр энергиясын шығарудың азаюы, будың 

конденсатор арқылы өткізілуінің артуына орай, ЖЭО-да отынның артық 

шығындалуы). 

Жұмыс науқанының үлкен ұзақтығы (жөндеуаралық кезеңде агрегаттың 

7500-8000 сағат жұмысы), жоғары температуралы жылу технологиялық 

қондырғылардың жылу қуатының және өнімділігінің артуы будың 

параметрлерін энергетикалыққа дейін (10-14 МПа, 540-560°С) арттыру 

қажеттігін анықтайды. Параметрлері осындай бу қуаты ондаған және тіптен 

жүздеген МВт бу турбиналарының жұмысын қамтамасыз ете алады. 

Шығарылатын будың оңтайлы параметрлері және пайдаланылу 

бағыттары минималды есептік шығындар бойынша техникалық-

экономикалық есептеулердің негізінде анықталуға тиіс. 
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Сыртқы жылу пайдалану сұлбасында шартты отынның жылдық 

үнемделуі мынаған тең: 

29300
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 , кг ш.о./жыл,                      (3.70) 

мұнда n – ШГБГ-ы пайдалану сағаттарының саны; 

QИ – ШГБГ-да пайдаланылған шығар газдардың жылуы; 

β – турбина алымдарының буын алмастырған кезде ЖЭО жұмысының 

нашарлауын ескеретін коэффициент (0,2-0,4); 
Э

ПГ  – орнын басқан бу генераторыныңэнергетикалық п.ә.к. 

Энергетикалық параметрлердегі бу алған кезде β коэффициенті нөлге 

тең болып шығады және отынның үнемделуі максималды болады. 

ШГБГ-а күрделі салымдардың өтелу мерзімі формула бойынша 

есептелінеді: 
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, жыл   (3.71) 

мұнда DПГ – ШГБГ-ң бу өнімділігі;  

SТЭЦ, SПГОГ – тиісінше ЖЭО-да және ШГБГ-да шығарылатын будың 

өзіндік құны. 

ШГБГ-ң нормативтік өтелу мерзімі энергетикалық бу генераторлары 

үшін секілді етіп қабылданады (TH = 8 жыл, EH = 0,12). 

Қазіргі уақытта өнеркәсіпте қуаты және мақсатты қолданылуы әртүрлі 

ШГБГ-ң саны көп. ШГБГ-ң бірыңғай классификациясы жоқ. 

ШГБГ-ң ең жиі пайдаланылатын түрлері: 

- КУ (мысалы, КУ-100, шығар газдардың 100×10³ м³/сағ өткізетін 

пайдаға асырғыш қазан); 

- УКЦМ (УКЦМ-25/40, түсті металлургияның өнімділігі 25 т/сағ және 

қысымы 4 МПа пайдаға асырғыш қазаны); 

- УСТК (УСТК-60, газдардың көлемдік шығыны 60×10
3
 м³/сағ, коксті 

құрғақ сөндіретін қондырғы); 

- ОКГ (ОКГ-100, сыйымдылығы 100 тонна конвертердің конвертерлік 

газын салқындатқыш). 

ШГБГ-ң үлкен алуан түрлілігіне қарамастан, олар екі классификациялық 

топқа бөлінуі мүмкін: 

– Төмен температурада қосылатын ШГБГ ( CtГ  900800 ); 

– Жоғары температурада қосылатын ШГБГ ( CtГ  12001100 ). 

1000°С шекарамен бұлай бөлу келесі себептермен: 

а) газдардан жылу беру жағдайларының айырмашығымен (800°C аз 

температура кезінде – негізінен конвективтік жылу алмасу, 1000°C асатын 

температура кезінде – сәулелі жылу алмасу); 

б) әкетіндінің агрегаттық күйінің өзгеруімен (900°C аз температура 
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кезінде – қатты бөлшектер, 1000°C асатын температура кезінде – қыздыру 

беттерінің қоқыстануына алып келетін балқыған әкетінді) байланысты болып 

отыр. 

ШГБГ-ң санаты ЖТЖТҚ-ң құрылымдық сұлбасында жылу 

пайдаланатын қондырғылардың қосылуының бірізділігін анықтайды (3.25 

сурет): 

Бірінші сұлбада ШГБГ тікелей жұмыс камерасынан кейін орнатылады. 

Егер жұмыс камерасындағы температуралық деңгей 1000°C асса, онда жоғары 

температурада қосылатын ШГБГ (жоғары температуралы ШГБГ), азырақ  

 

 
1 сұлба 

 

 

 
2 сұлба 

 

 

 
3 сұлба 

 

 

3.25 сурет – ШГБГ-ы ЖТЖТҚ-ң құрылымдық сұлбасына қосу сұлбалары  

 

температура кезінде – төмен температурада қосылатын ШГБГ (төмен 

температуралы ШГБГ) орнатылады. Екінші сұлбада жоғары температуралы 

ШГБГ тікелей ауа жылытқыштың (АЖ) алдында температуралық деңгейі 

жоғары жұмыс камерасынан кейін орнатылады, ал үшінші сұлбада төмен 

температуралы ШГБГ-ң алдында ШГБГ алдында шығар газдардың 

температурасын төмендететін АЖ болады. 

 

3.1.8.1 Төмен температурада қосылатын ШГБГ 

Төмен температуралы ШГБГ-ң негізгі жылутехникалық ерекшелігі 

олардың төмен температуралы күйдіретін және қыздыратын пештерге 

қатысты соңғы бөлікте қосылуы болып табылады. Жоғары температуралы 

шығар газдары бар пештер (мысалы, мартен пештері) үшін бу генераторының 

алдында қосылу алдындағы рекуператор немесе регенератор болады. 

Шығар газдардың Гt  температураларының төмен деңгейі ШГБГ-ң қыздыру 

беттерінің орналастырылуының тиісті тәртібін анықтайды (3.26 сурет). 

Газдардың Гt  бастапқы температурасы және аса қыздырылған будың tПЕ 

ақырғы температурасы өздерінің мәндері бойынша жақын (тиісінше 500-

700°C және 400-450°C), сондықтан газдардың жүрісі бойынша бірінші болып 

бумен жылытқыш (энергетикалық бу генераторында алдымен буландырғыш 

беттер) орнатылады. 

ЖК ШГБГ 

ЖК АҚ ШГБГ 

 

ЖК АҚ ШГБГ 
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ШГБГ-да газдарды ақырғы салқындату мынаған тең: 
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мұнда D – ШГБГ-ң бу өнімділігі, кг/с; 

Δt
М

 – газдардың және жұмыс денесінің температураларының 

минималды айырмасы, К; 

 ГV  – ШГБГ-на келетіншығар газдардыңкөлемі, м³/с; 

Гс  – шығар газдардың жылу сыйымдылығы, кДж/м³К; 

ПВhh ,  – тиісінше қайнаған және қоректік судың энтальпиясы, кДж/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БҚ – бу қыздырғыш; ББ – буландырғыш беттер; СЭ – сулы экономайзер 

 

3.26 сурет – ШГБГ-да шығаргаздардың және жұмыс денесінің 

температураларының өзгеру сызбасы 
 

Экономикалық жол берілетін деп Δt
М

 температуралардың 80-100°C тең 

минималды айырмасы саналады. Үшінші қосылғыш газдарды су 

экономайзерінде қосымша салқындатуды сипаттайды. ШГБГ-да  ГVD

параметрі энергетикалық бу генераторындағыға қарағанда анағұрлым азырақ 

(0,15-0,25қарсы 0,9-1,0) болғандықтан, онда экономайзерде сіңірілетін 

жылудың мөлшері шамалы болады. Осыған байланысты ШГБГ-ң кейбір 

құрылмаларында шығар газдардың шағын көлемі кезінде су экономайзері 

алынып тасталады, бұл өзгеріссіз дерлік үнемділігі кезінде, ШГБГ-ң сұлбасын 

жеңілдетуге жағдай жасайды. Қосылған экономайзер кезінде ШГБГ-дан 

шығар газдардың температурасы 175-225°C, су экономайзері болмаған кезде – 

225-275°C тең. 

Төмен температурада қосылатын ШГБГ-да шығар газдардың жылуын 

пайдалану коэффициенті формула бойынша анықталады: 

БҚ ББ СЭ 
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7,06,0 
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мұнда РИ QQ ,  – ШГБГ-да пайдаланылған және бар болып отырған 

жылудың мөлшері. 

Төмен температуралы ШГБГ-ң П.Ә.К. энергетикалық бу 

генераторларының П.Ә.К.-інен азырақ. Ал енді газдар мен жұмыс денесі 

арасындағы температуралардың айырмасы болса шамалы, бұл қыздыру 

беттерін дамыту қажеттігін анықтайды. 

 Газдар жағынан конвективтік жылу алмасуды қарқынды ету және 

қыздыру бетін азайту үшін: 

а) құбырлар шоқтарын шахматтық ретпен орналастырылуды пайдалану 

(шахматтық шоқ үшін 1.68 формуладағы п коэффициенті 0,6-0,64 тең); 

б) қыздыратын құбырлардың диаметрлерін азайту (32, 26, 20 мм) қажет. 

Осы шешімдерді іске асыру келесі кемшіліктерге ие: 

- газ жолының гидравликалық кедергісі артады, бұл энергетикалық бу 

генераторларымен салыстырғанда, түтін сорғыштардың электр энергиясын 

тұтынуының (бірнеше есе) өсуіне (ШГБГ қуатының 10-15% дейін) алып 

келеді; 

- шығар газдарда әкетіндінің үлкен мөлшері болған кезде, құбырлар 

бойлық ағыстағанда жылу алмасудың нашарлауына және газ жолының 

гидравликалық кедергісінің артуына алып келетін, қыздыру беттерінің сырғуы 

орын алады; 

- бу, су жолының гидравликалық кедергісі артады. 

Құбырлардың үлкен гидравликалық кедергісі және шағын жылу 

жүктемелері (шағын температуралық құламасына орай) судың және бу, су 

қоспасының буландырғыш беттерде еріксіз қозғалуын ұйымдастыру 

қажеттігін  анықтайды. Сондықтан төмен температурада қосылатын ШГБГ: 

- тура ақпалы-сепараторлық (ШГБГ-ПС); 

- көп мәрте еріксіз айналыммен (ШГБГ-МПЦ) орындалады. 

Тура ақпалы-сепараторлық бу генераторларында шығарылатын 

будыңжоғары сапасын қамтамасыз ететін екі сатылы бу сепараторы (3.27 

сурет) орнатылады. 

ШГБГ-ПС бу генераторы ЖТЖТҚ-ң тұрақты және айнымалы тәртібі 

кезінде қолданылады. Осындай ШГБГ-ң жұмысының ерекшеліктері мыналар 

болып табылады:  

- бу түзілу барысында судағы тұз мөлшерінің артуына орай 

буландырғыш жүйенің құбырларында қақтың пайда болу қаупін азайтатын 

үздіксіз үрлеу жүргізілетіндіктен, қоректік судың сапасына азырақ талаптар; 

- буландырғыш беттерде (ББ) қоректік судың 80%-ы буланады. Бу-су 

қоспасы ББ-н екі сатылы бу сепараторына келіп түседі, мұнда будың және 

судың бөлінуі жүреді. Қаныққан бу бумен жылытқышқа келіп түседі, ал үрлеп 

тазартатын (қазандық) су дроссельді клапан (ДК) арқылы үрленуді 

кеңейткішке (ҮК) келіп түседі.  
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БС – екі сатылы бу сепараторы; ҮК – үрленуді кеңейткіш; ОП – үрленетін суды 

салқындатқыш; ДК – дроссельді клапан. 

1 – аса қыздырылған бу; 2 – қоректік су; 3 – үрлеп тазартатын су; 4 – екіншілік бу. 

 

3.27 сурет – Тура ақпалы-сепараторлық ШГБГ-ң сұлбасы 

 

Дроссельді клапанда үрлеп тазартатын судың қысымының  төмендеуі 

жүреді және ол төменірек қысым кезінде (ДК-н кейін) судың қайнау 

температурасына қатысты аса қыздырылған болып шығады. Нәтижесінде ҮК-

е су төмен қысымды екіншілік бу түзе отырып қайнайды. Бұл кезде үрлеп 

тазартатын су қалдығының тұз мөлшері арта түседі; 

- Жылудың қалдық (ҮК-н кейін) үрлейтін сумен шығындарын төмендету 

мақсатымен, қоректік су желісінде үрленетін суды салқындатқыш (ҮП) 

орнатылған. 

Қазан суының көп мәрте еріксіз айналымы бар ШГБГ-да (3.28 сурет) 

буландырғыш контурда арнайы айналымдық сорап (АС) орнатылады. Шағын 

диаметрлі құбырлардың гидравликалық кедергісін азайту үшін  буландырғыш 

беттер 2-3 қатарлас секцияға бөлінеді. Осыған байланысты айналымдық 

сораптардың қуаты 6-9 есе азаяды.  

Буландырғыш беттерде су бір рет өткен кезде судың 20%-ынан 30% 

дейіні буланады. Сондықтан толық булану үшін су барабан, НЦ және 

буландырғыш беттер құраған айналымдық контур бойынша 3-5 рет өтуге тиіс 

(айналымның еселігі 3-5 тең). Буландырғыш беттердің құбырларында қақтың 

түзілуін болдырмау үшін, бу генераторының барабанын үрлеу қолданылады. 

Төмен температурада қосылатын ШГБГ-ы 50÷60×10
3
 м³/сағ асатын 

газдарды өткізген кезде пайдаланған экономикалық тұрғыдан ақылға 

қонымды. Шығар газдардың азырақ мөлшері кезінде біртекті ЖТЖТҚ-ң 

тобына орталықтандырылған ШГБГ-ы пайдалану ұтымдырақ. 

 

3.1.8.2 Жоғары температурада қосылатын ШГБГ 

Жоғары температуралы ШГБГ әдетте тікелей ЖТЖТҚ-ң жұмыс 

камерасынан кейін қосылады және оның органикалық жалғасы болып келеді. 
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ИПI және ИПII – буландырғыш беттіңқатарлас секциялары; Б – ШГБГ барабандары;  

НП және НЦ – қоректік және айналымдық сораптар. 

1 – аса қыздырылған бу; 2 – қоректік су; 3 – үрлеп тазартатын су. 

 

3.28 сурет – Көп мәртееріксіз айналымы бар ШГБГ-ң сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АҚ – ауа қыздырғыш; ГА – газарна; ШС – қоқыс сепараторы.  

1 – аса қыздырылған бу; 2 – қоректік су; 3 – суық ауа; 4 – ыстық ауа; 5 – кері қайтқан 

газдар; 6 – шығар газдар; 7 – қоқыс; 8 – шаң айдау. 

 

3.29 сурет – Жоғары температурада қосылатын ШГБГ-ң сұлбасы 
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К – салқындатылатын оттөзімдік (кессон); ТСС – техникалық су сорғысы;  

АС – айналымдық сорап; Б – барабан.  

1 – техникалық (қоректік) су; 2 – ыстық су; 3 – су буы.  

 

3.30 сурет – ЖТЖТҚ-ң отқа төзімді қаландысының салқындату жүйелері 

 

 

Жоғары температуралы ШГБГ жұмысының ерекшеліктеріне мыналар: 

- газдардың жүрісі бойынша бірінші қыздыру беттерінде радиациялық 

жылу алмасу ( 1100Гt ); 

- технологиялық әкетіндінің сұйық-балқыма күйі жатады. 

Біріншісі газ көлемін дамытуды талап етеді (газ көлеммен сәуле 

шығарады), екіншісі олардың қоқыстануына орай, жоғары температуралар 

аймағында конвективтік беттерді қолдану мүмкіндігін болдырмайды (газ 

ағынын жылдамдату үшін газ арнасының өтетін қимасын құбырлармен қысу 

керек). 

Осыған байланысты ШГБГ-ң (3.29 сурет) газдардың жүрісі бойынша 

бірінші элементі осы газдарды 800-850ºС температураға дейін радиациялық 

салқындату камерасы болып табылады. Осы температуралар кезінде сұйық 

әкетіндінің түйіршіктенуі (қатаюы) жүреді, сондықтан радиациялық 

салқындату камерасы сондай-ақ радиациялық гранулаушы (РГр) деп аталады. 

Осылайша, жоғары температуралы шығар газдардағы бу генераторы 

құрылмасы мен жылуды пайдаланудың жалпы сұлбасы бойынша табиғи 

айналым бар энергетикалық бу генераторларына жақын. ШГБГ сұлбасына ауа 

жылытқышты қосу ВВТУ үшін үрлеуді жылытуды жүргізуге және 

тұйықталған  жылу пайдалану нұсқасы бойынша отынның үнемін алуға және 

бір мезгілде ШГБГ-дан шығар газдардың температурасын 150-180ºС дейін 

азайтуға жағдай жасайды. Егер шығар газдарда жанғыш құраушылар болған 

жағдайда, ШГБГ құрылмасы жағып бітіргіш құрылғылармен толықтырылады 

(күрделендіріледі). 

Жоғары температуралы ШГБГ-ң кемшіліктеріне әкетіндінің үлкен 

полидисперсиялығы кезінде жеткізуші газарналардың, радиациялық 

түйірлегіштің артқы қабырғасының және конвективтік қыздыру беттерінің 

қоқыстануы жатады (ірі бөлшектер бу қыздырғышқа дейін түйіршіктеніп 

1 нұсқа 2нұсқа 

ТСС 

2 

1 

К 

АС 

Б 

ТСС 

1 

3 К 
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үлгермейді). Қоқыстанудың төмендеуіне: 

- газдардың температурасын төмендету үшін шығар газдарды ауамен 

араластырумен; 

- әкетіндіні бу генераторына дейін ұстап қалумен (қоқыс сепараторын 

орнату) қол жеткізілуі мүмкін. 

Ірі ЖТЖТҚ-да қондырғының жылу сұлбасына сондай-ақ жұмыс 

камерасының негізгі элементтерін еріксіз салқындату жүйесі (3.30 сурет), 

кессондау деп аталатын қосылады. Кессондарды сумен салқындатудан (1 

нұсқа) буландырғыш салқындатуға (2 нұсқа) көшіру, қаландының беріктігін 

арттырудан өзге,  қосымша бу шығаруға жағдай жасайды. 

Буландырғыш салқындату жүйесі (БСЖ, 2 нұсқа) бу, су қоспасының 

табиғи айналымымен де, еріксіз қозғалуымен (мысалы, көп мәрте еріксіз 

айналыммен) де жұмыс істей алады. 

Шығар газдардың жылуынан өзге, буң және ыстық су шығару үшін 

технологиялық өнімнің және қоқыстың физикалық жылуы пайдаланыла 

алады. Мәселен, кокс батареяларынан кейін кокс, оның ауада жануын 

болдырмау үшін, коксті құрғақ сөндіру қондырғыларында (УСТК) 

салқындатылады. Коксті   салқындату инертті газдармен (кокстің дәл өзінің 

жану өнімдерімен) жүргізіледі.  Қызған инертті газдар одан кейін бу немесе 

ыстық су шығару үшін пайдаланылады.    

 

3.1.9 Жоғары температуралы жылу технологиясындағы 

энерготехнологиялық қиыстыру 

Қазіргі жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғылардың 

жұмысын талдау олардың негізгі кемшіліктерін бөліп көрсетуге жағдай 

жасайды:   

- жылу  және салмақ алмасудың қолайсыз жағдайлары себеп болған 

төмен меншікті және агрегаттық өнімділігі; 

- технологиялық процесті елеулі қарқынды ету мүмкіндігін 

болдырмайтын, жұмыс науқанының ұзақтығы мен меншікті өнімділік 

арасындағы қарама-қайшылық; 

- технологиялық процестің, мысалы, мартен пешіндегі секілді, алаудың 

бағытының өзгертілуімен анықталуы мүмкін кезеңділігі; 

- технологиялық материалдың жұмыс камерасынан әкетілуін көбіне көп 

анықтайтын, қанағаттанғысыз аэродинамикалық сипаттамасы; 

- технологиялық процестің тар салалық бағытталғандығы (негізінен бір 

технологиялық өнімнің шығарылуы).  

Жоғары температуралы жылу технологиясындағы жаңа шешімдер атап 

көрсетілген кемшіліктерді жоюды және мынаны: 

- жоғары өнімділіктің жұмыс науқанының үлкен ұзақтығымен үйлесімін; 

- барлық технологиялық және энергетикалық ресурстарды 

пайдаланудың кешенділігін; 

- технологиялық процестің үздіксіздігін; 

- энергияны пайдаланудың максималды тиімділігін қамтамасыз етуді 
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өзіне мақсат етіп қоюға тиіс. 

Осы талаптарды бір мезгілде іске асыру өнеркәсіптік энергетикада 

энергия пайдалану шешімінің жаңа қағидасы болып отырған 

энерготехнологиялық қиыстыру арқылы мүмкін болады [21,22]. 

Энерготехнологиялық қиыстыру энергетикалық процестерді қарқынды 

етудің негізінде технологиялық процесті күрт қарқынды етуді қарастырады. 

Бұл кезде технологиялық өнім шығарумен қатар басқа пайдалы өнімдер 

(мысалы, энергетикалық параметрлердегі бу) шығарылуы мүмкін. 

Практикада энерготехнологиялық жылуды пайдаланудың келесі 

нұсқалары іске асырылуы мүмкін: 

- бір мақсатты технологиялық қолданылатын энерготехнологиялық 

агрегаттар; 

- технологиялық өнімдердің кешеніне энерготехнологиялық кешенді 

агрегаттар; 

- технологиялық өнімнен өзге, энергетикалық параметрлердегі бу 

шығаратын, көп мақсатты қолданылатын энерготехнологиялық қиыстырылған 

агрегаттар. 

Энерготехнологиялық қиыстырудың теориялық алғы шарттары 

келесіден тұрады [21]. 

Жоғары температуралы жылу технологиясындағы көптеген процестер 

химиялық түрлендірулер ілесіп отыратын, гетерогенді қыздыру және балқыту 

процестеріне жатады. 

Гетерогенді процестердің салмақ алмасуының қарқындылығы уақыт 

бірлігінде, көлем бірлігінде реакцияға түскен заттың мөлшерімен 

сипатталады: 

VP CSkW  , кг/м³с,     (3.74) 

мұнда kP – технологиялық процестің нәтижелі жылдамдық константасы; 

ΔC – реакцияға түсетін заттардың концентрацияларының айырмасы; 

SV – көлем бірлігінде өңделетін материалдың беті. 

Технологиялық процестің нәтижелі жылдамдық константасы химиялық 

реакцияның жылдамдығына да, диффузиялық процестердіңқарқындылығына 

да байланысты болады. Мәселен, кеннен темірді қалпына келтіру процесінің 

қарқындылығы көбіне көп СО қалпына келтіргіштің қалпына келтірілген 

темір қабаты арқылы бөлшектің түкпіріне және CO2 химиялық реакция 

өнімдерінің кері бағытта диффузиясының жылдамдығымен анықталады (3.31 

сурет). 

Технологиялық процестің нәтижелі жылдамдық константасы мынаған 

тең: 

ДО

Р

k

k
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,     (3.75) 

мұнда kO – TГЭ температураның функциясы болып табылатын, химиялық 
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реакцияның жылдамдық константасы; 

TГЭ – жұмыс камерасындағы орташа тиімді температура; 

αД – диффузияның жылдамдық константасы. 

Диффузияның жылдамдық константасы процестің гидродинамикалық 

жағдайларымен анықталады және реакцияға түсетін заттардың бір біріне 

қатысты wO қозғалу жылдамдығына (салыстырмалы жылдамдыққа) 

байланысты болады. 

Жұмыс камерасының көлем бірлігінде өңделетін материалдың беті 

формула бойынша анықталады: 

3

2

,
м

м
gfS VOV  ,     (3.76) 

мұнда fO – материалдың салыстырмалы беті, м
2
/кг; 

gV – камераның көлеміндегі материалдың тығыздығы, кг/м
3
. 

Бірдей gV тығыздық кезінде материалдың салыстырмалы беті өңделетін 

бөлшектердің өлшемінің функциясы болып табылады: бөлшектердің δ 

диаметрі неғұрлым азырақ болса, fO (3.31 сурет) және SV соғұрлым көбірек. 

 Гетерогенді жүйеде жылу алмасу қарқындылығы ұқсас өрнек бойынша 

(3.75 формула) анықталады: 

Vt tSkQ   ,                                                (3.77) 

мұнда kt – жылу алмасудың нәтижелік коэффициенті; 

Δt – газ ортасының (жұмыс камерасының орташа тиімді 

температурасының) және өңделетін материалдың температураларының 

айырмасы. 

Нәтижелік жылу алмасу коэффициенті ЖТЖТҚ-ң жұмыс камерасында 

орын алатын күрделі жылу алмасуды сипаттайды: 

ЛК

tk


11

1


  ,    (3.78) 

мұнда αК – реакцияға түсетін заттардың wO салыстырмалы 

жылдамдығымен анықталатын жылу бергіштік коэффициенті;  

αЛ – сәулелі жылу алмасудың қарқындылығын сипаттайтын және жұмыс 

камерасындағы мен өңделетін материалдың температураларының 

айырмасына байланысты болатын коэффициент. 

Осылайша, гетерогенді жылу және салмақ алмасу процесінің 

қарқындылығы: 

fO – материалдың салыстырмалы бетімен; 

gV – материалдың жұмыс камерасының көлем бірлігіндегі 

тығыздығымен; 

wO – реакцияға түсетін заттардың салыстырмалы жылдамдығымен; 

TГЭ – жұмыс камерасындағы газдардың орташа тиімді 

температурасымен анықталады. 
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Гетерогенді процестің жылу және салмақ алмасу теңдеулерін талдау 

технологиялық процесті қарқынды етудің көбіне көп өңделетін материалдың 

өлшемдерін азайтумен байланысты екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан 

энерготехнологиялық процесте ұсақталған ұсақталған (дисперсиялы) 

материалды өңдеген ақылға қонымды. 

Қара және түсті металлургия кәсіпорындарында пайдаланылатын 

көптеген технологиялық қондырғыларда шикізат болып ұсақ түйіршікті 

концентраттар, кен материалдарын флотациялық байыту өнімдері 

табылатындықтан, энерготехнологиялық процесте дисперсиялы шикізатты 

қолдануға объективті алғышарттар бар (кокс батареялары, агломерациялық 

қондырғылар және т.с.c.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.31 сурет – Кеннен темірді қалпына келтіру процесі 

 

Дисперсиялы материалдарды өңдеу үшін жылу технологиялық 

процестерді ұйымдастырудың келесі нұсқалары болуы ықтимал (3.32 сурет): 

А – тығыз фильтрациялық қабат; 

Б – қайнаған қабат; 

В – тура ақпалы газ қалқымасы; 

Г – циклондық (қисық сызықты) ағын. 

 

Бірінші үш нұсқаның ерекшелігі жұмыс камерасында газдардың тура 

ақпалы қозғалуы болып табылады, әрі «А» және «Б» нұсқаларында 

технологиялық процесті ұйымдастырудың аэродинамикалық принциптері  

бірдей және тек қана өңделетін материалдардың өлшемдерімен және газ 

ағынының қозғалу жылдамдығымен өзгешеленеді. 

Материалды тығыз фильтрациялық қабатта өңдеу («А» нұсқасы) 

былайша жүргізіледі 

Технологиялық материал және ірі кесектер түріндегі отын,  тығыз қабат 

құрай отырып, желтартқыш торда орналастырылады. Желтартқыш тордың 

ұяларының өлшемдері өңделетін кесектердің өлшемінен азырақ. Астыңғы 

жағынан жұмыс камерасына ауа (тотықтырғыш) беріледі, ол тығыз қабат 

арқылы өте отырып (қарсы ағымды қозғалу), отынмен және өңделетін 

материалмен реакцияға түседі.  

Тығыз фильтрациялық қабатта осыған шағын салыстырмалы fO беті 

және материалдың көлем бірлігіндегі gV үлкен тығыздығы тән кесек 

материалды күйдіру және балқыту жүргізіледі. Қарсы ағымды қозғалу кезінде  
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1 – бастапқы материал; 2 – технологиялық өнім; 3 – отын; 4 – ауа (тотықтырғыш);  

5 – шығар газдар. 
 

3.32 сурет – Дисперсиялы шикізатты өңдеудің технологиялық сұлбалары 

 

отынның жану өнімдерін және технологиялық газдарды (технологиялық 

материалды өңдеудің  газ тәрізді өнімдерін) салқындатуға  болады, сондықтан 

жалпы алғанда агрегат үшін газдардың TГЭ орташа тиімді температурасы 

жалпы алғанда (мысалы, домна пешінде) жоғары емес. Бір мезгілде тығыз 

қабатқа осылар бөлшектердің өлшемдеріне байланысты болатын және 

бөлшектердің өлшемдерінің артуымен арта түсетін, реагенттердің 

қозғалуының wO жоғары салыстырмалы жылдамдығы тән. 

Тығыз қабатта өңдеуге өлшемдері әртүрлі кесектер бар 

полидисперсиялы материал ұшыратылатындықтан, ең ұсақ (ең жеңіл) 

фракциялар шығар газдармен әкетіледі. Тығыз қабат үшін әкетіндінің шамасы 

өңделетін материалдың салмағынан 10-15% құрайды. 

Тығыз фильтрациялық қабаттың кемшіліктеріне:   

- қабаттың жоғары гидравликалық кедергісі; 

- электр энергиясының үрлеуге үлкен шығындары; 

- ірікесекматериалдыөңдеудің ұзақтығына орай, жұмыс камерасының 
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үлкен өлшемдері жатады. 

Қайнаған қабаттың «Б» нұсқасыуақталған және дисперсиялы 

материалды қыздыру және күйдіру үшін қолданылады. Технологиялық 

процесті ұйымдастырудың осы сұлбасы үшін өңделетін материалдарды  

балқуына жол беруге болмайды, өйткені олай болмаған жағдайда, осылар 

ауырлық күшінің әсерімен қайнаған қабаттан шығып қалатын болатын 

бөлшектердің агрегациясы (іріленуі) орын алатын болады. Бұл қайнаған қабат 

үшін газ фазасының TГЭ орташа тиімді температурасы бойынша шектеу бар 

екендігін білдіреді. 

Дисперсиялы материалды қайнаған қабатта өңдеу жұмыс камерасының 

газ көлемінде жүргізіледі. Материалдың қайнаған қабаты былайша 

ұйымдастырылады. 

Дисперсиялы материал желтартқыш торда орналастырылады. Төменгі 

жақтан ауа беріледі. Ауаның қозғалу жылдамдығы артқан кезде, бөлшекке  

динамикалық қысым арта түседі. Егер ауаның динамикалық қысымы 

өңделетін бөлшектердің әрқайсысының салмағынан азырақ болса, онда 

өңделетін бөлшектер тығыз фильтрациялық қабат құрай отырып, желтартқыш 

торда қозғалмайтындай болып жататын болады. Жоғарырақ жылдамдықтар 

кезінде ауаның динамикалық қысымы бөлшектің салмағына тең бола 

бастайды да, ол газ ағынында «қалқыған» секілді болады. Қозғалмайтын қабат 

ісінеді, бұл өңделетін материалдың биіктігінің артуына алып келеді. 

Ауаның жылдамдығы одан әрі артқан кезде, динамикалық қысым 

бөлшектің салмағынан көбірек бола бастайды, бөлшекті газ ағыны іліп әкетіп, 

қабаттан тысқары жұмыс камерасының газ көлеміне шығарылады. Осында 

материалдың айтарлықтай азырақ мөлшері болатын газ көлемінде газ үшін 

өтетін қима көбірек, және газдың жылдамдығы бөлшекке динамикалық әсер 

етудің азаюымен бір мезгілде азаяды. Осыған байланысты бөлшектер 

ауырлық күшінің әсер етуімен қабатқа қайтып оралады (газ ағынынан шығып 

қалады). Осылайша, материалдың қабаты «қайнай» бастайды. 

Тығыз және қайнаған қабаттың аэродинамикалық сипаттамалары 3.33- 

суретте көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.33 сурет – Қайнаған қабаттың аэродинамикалық сипаттамалары 

 

Ауаның wДУТЬЯ қозғалу жылдамдығының артуына қарай, қозғалмайтын 

қабаттың ΔР гидравликалық кедергісі арта түседі (қабаттың биіктігі НО 
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өзгеріссіз қалады). Тығыз қабаттың ісінуі wВСП жылдамдығы кезінде 

басталады және осы сәттен бастап қабаттың биіктігі көбейе түседі. Бір 

мезгілде қабаттың гидравликалық кедергісі артуын жалғастырады. 

Газ ағынының wКИП жылдамдығы кезінде тығыз қабат қайнаған қабатқа 

көшеді (алдымен қабаттың жекелеген нүктелерінде қайнайды, фонтанданған 

жұмыс тәртібі деп аталатын). Қабаттың қалыңдығы гидравликалық кедергінің 

азаюымен бір мезгілде артады (көлем бірлігінде материалдың мөлшері 

азаятындықтан, газ үшін өтетін қима көбейеді). 

Арта түскен динамикалық қысым күшінің әсер етуімен  бөлшектер 

үлкен биіктікке шығарылатындықтан, газ ағынының жылдамдығының одан 

әрі артуы қабат биіктігінің көбеюіне алып келеді. Бұл кезде қабаттың 

гидравликалық кедергісі тұрақтанады. wВИТ және одан көп жылдамдық кезінде 

бөлшектерді газ ағыны іліп әкетіп, жұмыс камерасынан тысқары жерге 

шығарады (қабаттың биіктігі шексіздікке дейін арта түседі, ал қабаттың 

кедергісі күрт азаяды). Материалды шығару осы кезде басталатын жылдамдық 

қалықтау жылдамдығы деп аталады. Бұл жылдамдық өзімен бөлшектің газ 

ағынындағы салыстырмалы wO жылдамдығының шекті шамасын сипаттайды. 

Өңделетін бөлшектердің мөлшері неғұрлым көбірек болса, қалықтау 

жылдамдығы соғұрлым көбірек болады. 

Олай болмаған жағдайда бүкіл материал толығымен жұмыс 

камерасынан шығарылатындықтан, қайнаған қабат үшін газ ағынының шекті 

қозғалу жылдамдығы қалықтау жылдамдығынан азырақ болуға тиіс. 

Дисперсиялы материалдың әкетілуі нақты жағдайларда 30-40 % тең. Қайнаған 

қабат үшін материалдың камераның көлеміндегі салмақтық шоғырлануы gV = 

700-850 кг/м³. 

Тура ақпалы газ қалқымасының «В» нұсқасында жоғары дисперсиялы 

материалдарды күйдіру және балқыту жүргізіледі. Бұл нұсқада өңделетін 

материалдардың өлшемі барынша аз. Температуралық деңгейі бойынша нұсқа 

шектелмеген, бұл технологиялық процестің жоғарырақ орташа TГЭ тиімді 

температурасын анықтайды. Аз wВИТ шамасына байланысты, газ ағынының 

жоғары температуралы қондырғыларда бар болып отырған жылдамдықтары 

кезінде материалдың көпшілік бөлігі жұмыс камерасынан тысқары 

шығарылады (85-90%). Нұсқа gV = 30-50 кг/м
3
 көлемде материалдың аз 

тығыздығымен сипатталады. 

Бірінші үш нұсқадан айырмашылығы (3.32 сурет), «Г» нұсқасында газ 

Ағынының қисық сызықты қозғалуы орын алады. Қисық сызықты қозғалу 

циклондық камерада ең толық іске асады. 

Газбен ағын, цилиндрдің (циклонның) қабырғаларын айнала ағып, 

бұралады  және отын мен тотықтырғыштың толық араласуын қамтамасыз 

етеді. Осының нәтижесінде жану процесі қарқынды етіледі (кинетикалық 

тәсілге жақындайды) және отын ол енгізілген нүктеден шағын қашықтықта 

жанып кетеді. Отынның шектеулі көлемде жануы жану температурасының 

өсуіне және газ ағынының орташа тиімді температурасының көтерілуіне алып 

келеді. Материалды осы жоғары температуралы аймаққа енгізген кезде 
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шоғырланған жылу бөліну, біріншіден, материалды балқыту процестерінің  

жоғары жылдамдықпен және енгізілген нүктеден шағын қашықтықта 

жүргізілуіне және, екіншіден, ЖТЖТҚ-ң жұмыс кеңістігінің геометриялық 

өлшемдерін азайтуға жағдай жасайды. 

Технологиялық процестің циклондық ұйымдастырылуы кезінде,  

орталықтан тепкіш әсерге орай, жоғары дисперсиялы бөлшектер қабырғаға 

қарай лақтырылып тасталады және қабырға маңындағы облыста 

шоғырланады, бұл материалдың көлем бірлігіндегі тығыздығын (тура ақпалы 

газ қалқымасымен салыстырғанда) gV = 500-600 кг/м
3
 дейін арттырады. 

Отынның жану процесін және жоғары дисперсиялы бөлшектерді жылумен 

өңдеуді үйлестіру материалдың  балқытылуына алып келеді, циклондық 

камераның қабырғасына келіп түсіп және оған соғыла, материал балқыманың 

сорғалаған қабығын түзеді, бұл материалдың ЖТЖТҚ-ң жұмыс кеңістігінде 

болу уақытын арттырады. 

Бір мезгілде бөлшектердің қабырға жанындағы маңайда шоғырлануы 

және олардың камера қабырғаларында бөлінуі камерадан материалдың 

әкетілуін 5-10% дейін азайтуға жағдай жасайды (өнеркәсіпте циклондар 

шығар газдардан тозаңды ұстап қалу үшін пайдаланылады). Бұл 

технологиялық процесті жеделдетуге және үрлеу жылдамдығын қайнаған 

қабаттағы (шаң айдаумен шектеледі) 5-7 м/с орнына 60-120 м/с дейін 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Дисперсиялы материалдарды өңдеу нұсқаларын салыстыру 3.2 кестеде 

келтірілген. 

Біріншікөрсеткіш бойынша технологиялық процестіқарқынды ету 

тұрғысынан «В» және «Г» нұсқалары артықшылықтарға ие. Алайда, процестің 

температуралық деңгейі бірінші кезекте технологиялық талаптармен 

анықталады және процестердің бірқатары үшін (мысалы, айналдыратын 

пештерде цемент өндіру) газ ағынының жоғары орташа тиімді температурасы 

қажет болмайды. 

Өңделетін материалдың өлшемдері тұрғысынан (2 көрсеткіш) «В» және 

«Г» нұсқалары сөзсіз артықшылықтарға ие. Тура ақпалы газ қалқымасы 

нұсқасында және циклондық процесте өңделетін бөлшектердің шағын 

өлшемдері өңделетін материалдың үлкен салыстырмалы бетін (3 көрсеткіш) 

және оны өңдеуге айтарлықтай азырақ уақытты анықтайды. 

Материалдың жұмыс камерасында болу уақыты химиялық түрлендіру 

жүргізу және оны жылумен өңдеу үшін жеткілікті болуға тиіс. Осы тұрғыдан 

алғанда, «В» және «Г» нұсқаларындағы өңделетін бөлшектердің бірдей 

өлшемдері кезінде ең көп артықшылыққа, осында балқыған материал тек  

камераның көлемінде ғана емес, қабырғадағы балқыманың қабығында да, 

яғни, тура ақпалы газ қалқымасы бар нұсқадағыға қарағанда, айтарлықтай 

көбірек өңделуге ұшырауын жалғастыратын нұсқа ие. Материалдың тығыз 

қабатта болу уақыты бастапқы шикізатты термохимиялық өңдеудің қажетті 

уақыты бойынша анықталады және айтарлықтай көп (мысалы, домна пешінде) 

болуы мүмкін. 
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3.2 кесте – Материалдарды гетерогенді жүйелерде  өңдеу нұсқаларын 

салыстыру (3.32 сурет)  

Көрсеткіштер 
Нұсқалар 

А Б В Г 
1) Орташа тиімді 

температура 
СР

ГЭТ  

Балқу 

температурасы-

нан төмен 

Жұмсару 

температура-

сынан төмен 

Шектелме-

ген 

Шектелме-

ген 

2) Бастапқы материал 
Кесек 

Уақталған, 

тозаң тәріздес 

Тозаң 

тәріздес 

Тозаң 

тәріздес 

3) Материалдың 

салыстырмалы беті, 

м²/кг 

Минималды Орташа Максималды Максималды 

4) Жұмыс 

камерасында болу 

уақыты 
Минуттар Секундтар 

Секундтың 

үлестері 

Көлемде сек. 

үлестері, 

қабықта 

ондаған сек. 

5) Бөлшектердің 

салыстырмалы 

жылдамдығы, м/с 

1-2 0,2-0,5 
Нөлге 

жақын 
50-100 

6) Шаң айдау, % 10-15 50-60 дейін 85-90 5-10 

7) Материалдың 

жұмыс камерасының 

көлем бірлігіндегі 

салмақтық 

тығыздығы, кг/м³ 

4000 дейін 700-850 30-50 500-600 

 

Реагенттердің салыстырмалы қозғалу жылдамдығы шамасы бойынша 

«Г» нұсқасы артықшылыққа ие. Бұл бұралған ағын іліп әкететін жоғары 

дисперсиялы бөлшектердің цилиндр қабырғасын бойлай және бір мезгілде 

осы ағынға көлденең қозғалатындығымен (орталықтан тепкіш күштердің 

есебінен қабырғаға лақтырып тасталады) түсіндіріледі. Газ ағынының 

циклондық камерадағы жылдамдықтарының көрінісі айнымалы сипатқа ие 

болғандықтан (3.34 сурет), онда бөлшектер ағу сызығын әртүрлі 

жылдамдықтармен кесіп өтеді, нәтижесі ретінде, бөлшектердің қозғалуының 

салыстырмалы жылдамдығы арта түседі wO > wВИТ. 

Осылайша, дисперсиялы шикізатты жылу технологиялық өңдеу 

нұсқаларын салыстыру, циклондық (қисық сызықты) процестің 

технологиялық процесті қарқынды етудің барынша көп мүмкіндіктеріне ие 

екендігін және энерготехнологиялық қиыстыруды іске асыру үшін 

пайдаланыла алатындығын көрсетіп отыр [21]. 

Циклондық камерадағы 
СР

ГЭТ  орташа тиімді температураның жоғары 

деңгейі және жану процесін қарқынды ету отқа төзімді қаландының 

төзімділігін арттыру мәселелерін шешуді талап етеді. Бұл 
СР

ГЭТ  орташа тиімді 

температураның отқа төзімді материалдың t1 жұмсару температурасына 
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1 – өңделетін бөлшек; 2 – жылдамдықтар эпюрасы. 
 

3.34 сурет – Циклонды камерадағы газ ағыны жылдамдықтарының эпюрасы 

 

жақындайтындығымен, ал қабырға бойынша сорғалайтын  технологиялық 

балқыманың түзілуінің балқыма мен оттөзімдіктің химиялық реакцияға 

түсуінің нәтижесінде оңай балқитын қосылыстардың пайда болуына алып 

келуі мүмкін екендігімен байланысты болып отыр. Осы жағдайларда ЖТЖТҚ-

ң отқа төзімді қаландысының төзімділігі төмен. 

Отқа төзімді қаландының төзімділігі жұмыс камерасының ең жылу 

шиеленісті элементтерін еріксіз салқындатуды (кессондауды) пайдаланған 

кезде арттырылуы мүмкін. Мартен және домна пештерінде агрегаттардың 

үлкен өлшемдеріне орай, тек жекелеген элементтер ғана кессондалады, 

өйткені бүкіл агрегатты кессондау салқындатумен жылу шығындарының күрт 

артуына, жұмыс камерасының орташа тиімді температурасының төмендеуіне 

және энергетикалық ресурстардың шығынының артуына алып келеді. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – салқындатқыш құбырлар; 2 – отқа төзімді сылақ; 3 – пластикалық гарниссаж;  

4 – балқыманың қабығы; 5 – материалдың балқыған бөлшектері. 

 

3.35 сурет – Циклондық камераны гарниссаждық қаптау сұлбасы  

 

Циклондық агрегатта жану процесі камераның жоғарғы бөлігінде аз 

көлемде аяқталады (шоғырланған жылу бөліну). Бұл циклондық агрегаттың 

шағын габариттерін анықтайды және жекелеген учаскелерді емес, жалпы 

алғанда бүкіл циклондық камераны еріксіз салқындатуды ұйымдастыру 

мүмкіндігі пайда болады (3.35 сурет). 

Балқыманың сорғалайтын қабығы болған және камераның 

қабырғаларын еріксіз салқындатқан кезде, оттөзімдіктердің төзімділігі туралы 
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мәселе  автоматты түрде шешіледі, өйткені циклонда гарниссаждық қаптама 

пайда болады.  

Гарниссаждық қаптаманың пайда болу принципі келесіден тұрады. 

Циклондық камераның қабырғаларының салқындатылатын бетіне 1 отқа 

төзімді сылақтың 2 жіңішке қабаты түсіріледі, оның температурасы 

материалдың балқу температурасынан төменірек. Қабырғаға түсетін балқыма 

5 қабырғаның салқындауына орай пластикалық гарниссаж 3 түрінде қатып 

қалады. Пластикалық гарниссаждың температурасы материалды балқыту 

температурасына шейін газ көлемінің бағытында арта түседі. Гарниссаждың 

пластикалық қабатының қалыңдығы жылуды әкелу және әкету 

қарқындылықтарының ара қатынасына байланысты болады. 

Пластикалық гарниссаж бойынша балқыманың қабығы 4 сорғалайды.  

Балқыманың сорғалайтын қабығының болуы гарниссаж қаптамасының өз өзін 

қалпына келтіруі үшін жағдай жасайды. Гарниссаждың жекелеген учаскелері 

зақымдалған кезде, қаптама учаскеге келіп түсетін балқымамен (пластикалық 

гарниссаж түзе отырып) қалпына келтіріледі. 

Гарниссаж қаптамасының болуының қажетті шарты жылу бөлінудің qV 

үлкен тығыздығының бар болуы болып табылады. Бір мезгілде салқындату 

жүйесінің жылуды қарқынды әкетуі жүргізілуге тиіс. Салқындату жүйелерін 

буландырғыш салқындатуға көшірген кезде, циклондық камерада бу 

шығарылады, бұл ЖТЖТҚ-ң нәтижелік п.ә.к.-ін арттырады (технологиялық 

п.ә.к. 30-35% тең, ал буландырғыш салқындату  жүйесінің п.ә.к. 15-20%).  

Циклондық камераның (ЦК) буландырғыш салқындату жүйесін (БСЖ) 

шығар газдардағы бу генератор ына қосу циклондық агрегатты технологиялық 

өніммен қатар энергетикалық параметрлердегі бу шығаратын циклондық 

энерготехнологиялық агрегатқа (ЦЭТА) айналдырады (3.36 сурет).  

ЦЭТА-а жылу бөліну тығыздығы qV = 2-5 МВт жетуі мүмкін, бұл 

әдеттегі ЖТЖТҚ қарағанда (0,1-0,3 МВт) бірсыпыра жоғарырақ. ЦЭТА-ң 

пайдалы әсер коэффициенті энергетикалық бу генераторының п.ә.к.-не 

жақындайды (86-94%). 

Энерготехнологиялық агрегаттардың экономикалық ақылға 

қонымдылығы 10-14 МПа қысым кезінде бу бойынша 25-50 МВт 

энергетикалық қуат кезінде болады. 

Қазіргі уақытта ЦЭТА фосфориттерді гидротермиялық өңдеу, сирек 

металдардың қосылыстарын алу, қоқысмақтасын (жылу оқшаулағыш 

материал) өндіру және химиялық өндірістің құрамында органикалық 

қосылыстар бар әртүрлі қалдықтарын зарарсыздандыру үшін табыспен 

пайдаланылады. 

 

3.2 Орташа және төмен температуралы деңгейдегі жылу технологиялық 

процестер мен қондырғылардың энергетикалық сипаттамалары 

Жылу пайдаланатын қондырғылар (ЖПҚ) өнеркәсіптік кәсіпорындарда   

осылардың негізінде әртүрлі жылу таратқыштардың жылуын пайдалану 

жатқан қондырғылардың және аппараттардың кең санатын құрайды [23,24]. 
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Жылу пайдаланатын қондырғылардың және агрегаттардың жұмыс 

принциптерінің және құрылмаларының алуан түрлілігіне олардың іс жүзінде 

әрбір кәсіпорында және технологиялық процестердің көпшілігінде 

пайдаланылатындығы себеп болып отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – технологиялық шикізат; 2 – технологиялық өнім; 3 – ауа; 4 – отын;  

5 – шығар газдар; 6 – технологиялық әкетінді; 7 – аса қыздырылған бу;  

8 – қоректік су. 

 

3.36 сурет – Циклондық энерготехнологиялық агрегаттың сұлбасы 

 

Мәселен, мұнай күкіртін термиялық өңдеген (крекинг) кезде (3.37 сурет) 

мұнай шикізатын қыздыру, ыдырату және түрлендіру арнайы жылу 

алмастырғыш қондырғыларда және реакциялық аппараттарда жүргізіледі [24]: 

- катализдік крекинг (мұнайды ыдырату, пиролиз) – құбырлы немесе 

қыздырғыш-реакциялық пеш, ректификациялық колонна (крекинг-колонна), 

жылу алмастырғыштар, регенераторлар, тоңазытқыштар; 

- катализдік риформинг (бензин фракцияларын хош иістендіру) – 

толтырмалы және толтырмасыз реакторлар, абсорберлер және 

тоңазытқыштар; 

- катализдік изомеризация (бензин фракцияларының октан санын 

көбейту) – реакторлар, колонналар, тоңазытқыштар; 

- гидротазарту (құрамында күкірт бар қосылыстарды бұзу) – реакторлар, 

жылу алмастырғыштар, абсорберлер, тоңазытқыштар. 

ЖПҚ-ы мақсатты қолданылуы бойынша жіктеу кіріспеде 

қарастырылған (жылу алмастырғыш аппараттар, кептіргіш және тоңазытқыш 

қондырғылар және т.с.с.). 
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1 – мұнай; 2 – 62°С мұнай конденсаты (м.к.) фракциясы; 3 – 60-180°С, 62°С 

мұнайконденсаты  (м.к.) фракциясы; 4 – 180-360°С фракция; 5 – газ; 6 – қазандық отыны 

(мазут); 7 – сутегі; 8 – бензин; 9 – құраушыларға бөлуге газ; 10 – сұйылтылған газ;  

11 – құрғақ газ; 12 – күкіртсутегі; 13 – күкірт; 14 – дизель отыны; 15 – парафин. 

 

3.37 сурет – Мұнай күкіртін жайдақ өңдеудің ағындық сұлбасы 

 

Жіктеудің басқа түрлері де бар. Мәселен, ЖПҚ былайша жіктелуі 

мүмкін: 

а) қондырғыдағы жылу алмасудың түрі бойынша: 

1. Рекуперативтік, 

2. Регенеративтік, 

3. Араластырғыш; 

б) әрекет ету принципі бойынша: 

1. Үздіксіз әрекет ететін аппараттар, 

2. Периодты әрекет ететін аппараттар; 

в) жылу таратқыштардың агрегаттық күйінің өзгеруі бойынша және 

т.с.с.  

Жылу таратқыш ретінде ЖПҚ-да әртүрлі газ тәрізді және сұйық заттар, 

қатты денелер пайдаланылуы мүмкін (1.4 бөлім).  

 

3.2.1 Жылу алмастырғыш аппараттар 

Жылу алмастырғыш аппараттар қондырғылардың ең кең санаты болып 

келеді [23].  

 

3.2.1.1 Рекуперативті үздіксіз әрекет ететін (РКҮӘ) жылу 

алмастырғыштар  

РКҮӘ жылу алмастырғыштардың жіктемесі 3.38 суретте келтірілген. 
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3.38 сурет – Үздіксіз әрекет ететін рекуперативтік жылу 

алмастырғыштардың жіктемесі 

 

 

РКҮӘ 

Металл емес беті 

бар 

Табақты беті 

бар 

Құбырлы беті бар 

пластинкалы 

спиральды 

ұялы 

Қырланған 

құбырлардан 

Батырмалы 

ирек түтігі бар 

суландыратын 

«құбырдағы 

құбыр» 

секциялық 

қаптама- 

құбырлы 

Жылжымайтын 

торы бар 

Қалқыма бастиегі 

бар 

U-тәріздес 

құбырлары бар 

Линзалы 

компенсаторлары 

бар 
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Әрбір технологиялық өндіріс жылу алмасуды ұйымдастыруға ерекше  

талаптар қояды және бұл РКҮӘ жылу алмастырғыштардыңалуан түрлі 

құрылмаларын анықтайды. Қаптама-құбырлы РКҮӘ екі түрінің құрылмалары 

3.39 суретте келтірілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – құбыр жүйесі; 2 – құбыр тақтасы; 3 – корпус (қаптама); 4 және 5 – кіріс және шығыс 

коллекторлар (бастиектер); 6 – келте құбырлар; 7 және 9 – аралықтар; 8 – қалқыма 

(бұрылма) камера (бастиек). 

 

3.39 сурет – Қозғалмайтын төменгі торы (а) және қалқыма бастиегі (б) бар 

үздіксіз әрекет ететін жылытқыштар 

 

Жайма қыздыру беті бар жылу алмастырғыштардың құрылмалары 3.41 

суретте көрсетілген. Пластинкалы және спиральды жылу алмастырғыштар 

табақ болаттан орындалған. 

Металл емес рекуператорлар (3.22 және 3.42 суреттер) керамикалық 

фасонды бұйымдар түріндегі отқа төзімді материалдардан (шамот, динас) 

орындалады. 

РКҮӘ құбыр торлары («а» сұлбасы) фланецтердің арасында 

қозғалмайтындай бекітілген. Қыздырғыш жүйенің құбырлары құбыр 

тақталарының тесіктерінде дәнекерлеумен немесе жаншып қақтау әдісімен 

бекітілген. «Б» сұлбасында төменгі құбыр тақтасы бұрылма камераның рөлін 

ойнайтын қалқыма бастиекпен алмастырылған, бұл жылу алмасудың екі 

жүрісті (екінші жылу таратқыштың жүрістерінің саны бойынша) принципін 

іске асыруға жағдай жасайды. 

Қыздыратын жылу таратқыш жағдайлардың көпшілігінде құбыраралық 

кеңістікке беріледі. Жылу жүктемесін реттеу қыздыратын (бірінші) жылу 

таратқыштың  шығынын және параметрлерін өзгерту есебінен жүргізіледі. 

3.40 суретте жылумен жабдықтау жүйелерінде ең жиі пайдаланылатын аса 

қарапайым РКҮӘ жылу алмастырғыштардың құрылмалары көрсетілген.  
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ГТ – қыздыратын жылу таратқыш; НТ – қыздырылатын жылу таратқыш;  

1 – қыздыратын секция; 2 – құбыр жүйесі; 3 – байланыстырғыш иін; 4 – сыртқы құбыр;  

5 – ішкі құбыр.  

 

3.40 сурет – Құбырлы қыздыру беті бар РКҮӘ жылу алмастырғыштар: 

секциялық (а) және «құбырдағы құбыр» (б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГТ – қыздыратын жылу таратқыш; НТ – қыздырылатын жылу таратқыш.  

 

3.41 сурет – Пластинкалы (а) және спиральды (б) түрдегі РКҮӘ жылу 

алмастырғыштар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – бұйымның (бастиек) жоғарғы бөлігі; 2 – бұйымның негізгі бөлігі; 3 – бұйымның төменгі 

бөлігі (артқы ілмегі). 

 

3.42 сурет – Керамикалық рекуператордың элементі 

ГТ 

б) 
а) 
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Жылу таратқыш жағынан жылу алмасуды ең аз α жылу беру 

коэффициентімен қарқынды ету үшін, қыздыру бетін инелер, спиральдер, 

жүзбеқанаттар түрінде қырландыру пайдаланыла алады. Жылу таратқыштың 

үлкен тозаңдылығы кезінде (мысалы, қатты отынның жану өнімдерін 

пайдаланған кезде) қырландыруды қолдану қыздыру бетінің сырғуына және 

жылу алмасу қарқындылығының төмендеуіне алып келеді. 

Керамикалық РКҮӘ қажетті қыздыру беті жекелеген элементтерді өзара 

байланыстыру есебінен жиылады, бұл кезде қажетті қыздыру беті неғұрлым 

көбірек болса, РКҮӘ биіктігі соғұрлым көбірек болады. Бұл керамикалық 

бұйымдардың аз механикалық беріктігіне орай, элементтердің биіктігінің 1-

1,2 м дейін шектелетіндігімен байланысты.  

Керамикалық РКҮӘ кемшіліктеріне элементтердің (әсіресе артқы 

ілмектің) кескіндемесінің күрделілігін, қыздыру беттерінің морттығын, 

элементтердің өзара қосылған жерлеріндегі РКҮӘ төмен газ тығыздығын 

жатқызу керек. Сонымен бірге, керамикалық РКҮӘ негізгі артықшылығы 

қыздырылатын жылу таратқышты (ҚЖТ) металл РКҮӘ жылу 

алмастырғыштарда жылу таратқышты қыздыру температурасынан 

айтарлықтай асып түсетін жоғары температураларға дейін қыздыру мүмкіндігі 

болып табылады. 

 

3.2.1.2 Рекуперативті периодты әрекет ететін (РКПӘ) аппараттар  

РКПӘ жылу алмастырғыштарға су қыздырғыштар-аккумуляторлар және 

әртүрлі реакциялық аппараттар (қайнату қазандары, автоклавтар, 

вулканизаторлар, конверторлар және бас.) жатады. РКПӘ негізгі мақсатты 

қолданылуы өңделетін технологиялық материалды белгілі бір температураға 

дейін қыздыру және кейде материалды технологиялық талаптарға сәйкес 

белгілі бір температура кезінде ұстау (мысалы, материалда физикалық-

химиялық түрлендірулерді жүргізу үшін) болып табылады. 

Су қыздырғыштар-аккумуляторлар (СҚА) бумен немесе сумен 

жылытатын, сыйымдылығы үлкен ыдыстар болып келеді (3.43 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГТ – ыстық жылу таратқыш; НТ – қыздырылатын жылу таратқыш. 

1 – ВА корпусы; 2 – қыздырғыш; 3 – ауа тартқыш. 

 

3.43 сурет – Ыстық сумен жабдықтаужүйесінің су қыздырғыш-

аккумуляторлары  
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СҚА ыстық судың үлкен мөлшерін мерзімді шығындайтын ыстық сумен 

жабдықтау жүйелерінде қолданылады. Мәселен, өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

жұмыс (ауысым) аяқталғаннан кейін душ бөлмелері жұмыс істей бастайды. 

Бұл кезеңде 20-30 минут ішінде кәсіпорында ыстық судың шығыны күрт арта 

түседі. Осы мақсаттарға арналған су ауысым аяқталғанға дейін СҚА-да 4-5 

сағат бойында жылытылады. 

СҚА қолдану ыстық суды шыңдық тұтыну сәтінде қыздыратын жылу 

таратқыштың шығынын 6-10 есе азайтады, бұл жылу көзінің тұрақтырақ 

(стационарлы) жұмыс тәртібін қамтамасыз етеді. 

Қайнататын қазандарда (ҚҚ) технологиялық материалды қыздыру және 

белгілі бір уақыт ішінде ұстау жүргізіледі. 100С аз температуралар кезінде,  

егер процесте улы газдар бөлінбесе, ашық ҚҚ пайдаланылады. Жоғарырақ 

температуралар мен қысымдар кезінде және улы газдар бөлінгенде 

автоклавтар пайдаланылады. 

Ашық қайнататын қазандарда (3.44 сурет) технологиялық материал 

ұяларының өлшемі өңделетін кесектердің (бөлшектердің) өлшемдерінен 

азырақ жалған түпке (торға) толтырылады. Материалды жылыту сұлбалардың 

біреуі: 

а) «ыссы бу бар» сұлба; 

б) «тұйық бу бар» сұлба; 

в) «бу  рубашкасы бар» сұлба бойынша жүргізілуі мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТМ – технологиялық материал; ТЖ – технологиялық сұйықтық; ГТ – қыздыратын жылу 

таратқыш. 

1 – ВК корпусы; 2 – желтартқыш тор (жалған түп); 3 – барботаж құбыры; 4 – ирек құбыр;  

5 – бу рубашкасы.  

 

3.44 сурет – Ашық қайнату қазандарының нұсқалары 

 

Қайнататын қазанның үлкен сыйымдылығы кезінде шығыңқы 

жылытқыштары бар аппараттар пайдаланылуы мүмкін (3.45 сурет). 

Материалды 2 өңдеу үшін қажетті технологиялық сұйықтық 3 шығыңқы 

жылытқышта 6 бумен 9 қыздырылады, бұл бу одан кейін бу рубашкасына 

бағытталып, мұнда бу түзілудің жасырын жылуын бере отырып, толығымен 

конденсацияланады. 
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1 – автоклав; 2 – материал; 3 – технологиялық сұйықтық; 4 – тозаңдататын саптама;  

5 – жалған түп; 6 – шығыңқы жылытқыш; 7 – айналымдық сорап; 8 – бу рубашкасы;  

9 – қыздыратын бу; 10 – қыздыратын будың конденсаты. 

 

3.45 сурет – Шығыңқы жылытқышы бар автоклавтың сұлбасы  

 

3.2.1.3 Рекуперативтік жылу алмастырғыштарды конструктивті және 

тексерулік есептеу 

Рекуперативтік жылытқыштарға қойылатын негізгі талаптарға: жоғары 

жылу өнімділігі; белгіленген технологиялық шарттардың және 

параметрлердің сақталуы; құрылмасының қарапайымдығы; үнемділігі және 

сенімділігі; аппараттың аз салмағы (шағын материал сыйымдылығы); 

монтаждаудың және жөндеудің ыңғайлылығы; ұзақ пайдалану мерзімі; еңбек 

қорғау талаптарына сәйкестігі; эстетикалығы жатады. 

Атап көрсетілген талаптардың күрделі өзара байланысы туралы 

экономикалық фактор бойынша пікір айтуға болады. Мәселен, қаптама-

құбырлы рекуператорларда қыздыру бетінің (яғни, аппараттың металл 

сыйымдылығының және салмағының) азаюына құбырлардың диаметрін 

азайтудың, жылу таратқыштың қозғалу жылдамдығын арттырудың, жылу 

таратқыштардың қысымын азайтудың, жылу таратқыштардың температуралар 

айырмасын  арттырудың есебінен қол жеткізуге болады. Алайда, осы 

тәсілдердің әрқайсысы күрделі салымдардың және эксплуатациялық 

шығындардың өзгеруіне алып келеді (жекелеген факторлардың әсер етуінің 

мысалы 10 келтірілген).  

 

3.2.1.3.1 РКҮӘ жылу алмастырғыштарды конструктивті есептеу  

РКҮӘ конструктивті  есептеу қыздыру бетінің F ауданын анықтау үшін 

жүргізіледі және жылумаңызалмасу теориясына негізделеді 23,25. 
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Есептеу мына теңдеулерді пайдалануға негізделген: 

а) жылу балансының теңдеуін: 

                                  Q=𝐺1∆ℎ1ƞсал = 𝐺2∆ℎ2, Вт ;                                 (3.79) 

б) жылу беру теңдеуін 

tkFQ  , Вт  ,                                          (3.80) 

мұнда G1, G2 – бірінші және екінші жылу тасығыштың массалық 

шығыны; 

21 , hh   – бірінші және екінші жылу тасығыштардың РКҮӘ кіретін 

және шығатын жердегі энтальпияларының айырмасы, ;/ кгДж   

k – жылу беру коэффициенті, КмВт 2/ ; 

Δt – жылу тасығыштардың температураларының орташа айырмасы 

(орташа температуралық тегеурін), К. 

Жылудың қоршаған ортаға шығындарын есепке алу үшін 3.80 теңдеуге 

аппараттың пәк-і болып келетін және 1-ден аз шамаға ие (әдетте, 0,97÷0,99) 

ƞсал коэффициенті енгізіледі. 

Жылу тасығыштардың температурасы қыздыру бетінің бойымен 

айтарлықтай өзгерген кезде t1 және t2 қисықтарын (3.47 сурет) бұл 

температуралар тұрақты болып қабылданатын шағын учаскелерге бөлу 

арқылы орташа температуралық тегеурін Δtор анықталады.  

Орташа температуралық тегеурін жылу тасығыштардың 

температурасының өзгеру сипатына және олардың бір біріне қатысты қозғалу 

сұлбасына (тура ағын, қарсы ағын, күрделі қозғалу) байланысты анықталады: 

        ∆𝑡ор.ар. = 0,5(∆𝑡б + ∆𝑡м), егер 8,1/  мб tt ;                       (3.81) 

         ∆𝑡ор.лог. =
(∆𝑡б+∆𝑡м)

2,3𝑙𝑔∆𝑡б/∆𝑡м
, егер 8,1/  мб tt .                       (3.82) 

Жылу тасығыштар бір біріне қатысты күрделі қозғалған кезде (мысалы, 

айқаспалы ағын), орташа температуралық тегеурін P және R түзету 

коэффициенттерін ескере отырып, 3.81 және 3.82 формулалар бойынша 

есептеледі 26. 

Есептеу үшін жазық беттер мен дөңгелек құбырлар үшін жылу беру 

коэффициенті пайдаланылады (dсырт / dіш < 2)  

лас

қаб

қаб
R

k





21

11

1







, КмВт 2/ ,                          (3.83) 

мұнда 21 ,  – бірінші және екінші жылу тасығыштардың жылу беру 

коэффициенттері, Вт/м
2
К; 
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қабқаб  ,  – бөлетін қабырғаның материалының қалыңдығы және жылу 

өткізгіштік коэффициенті; 

Rлас – қыздыру бетінің ластануының термиялық кедергісі (күл, қақ). 

Формулаға кіретін 1  және 2  критерийлік теңдеуден анықталады: 

...),,Pr,(Re, GrPeGaf
l

Nu
ж





,   (3.84) 

мұнда 
жd

w


Re  - Рейнольдс критерийі; 

aж /Pr   - Прандтль критерийі; 

2

23

ж

ж gl
Ga




  - Галилей критерийі; 

a

wd
Pe   - Пекле критерийі; 

2

3



 tdg
Gr


  - Грасгоф критерийі; 

l, d – анықтайтын геометриялық өлшем; 

ж  – сұйықтың (жылу тасығыш) жылу өткізгіштік коэффициенті; 

 ,  – сұйықтың кинетикалық және динамикалық тұтқырлық 

коэффициенттері; 

жw ,  – жылу тасығыштың қозғалу жылдамдығы және тығыздығы; 

a  – жылу тасығыштың температура өткізгіштік коэффициенті; 

Β – температуралық ұлғаю коэффициенті; 
t  – температуралық тегеурін. 

 

Конвективтік жылу алмасудың критерийлік теңдеуінің айқын түрі 

мынандай түрге ие болуы мүмкін: 

mncNu PrRe ,     (3.85) 

мұнда с – конвективтік жылу алмасудың нақты түрі үшін анықтамалық 

әдебиеттен анықталатын коэффициент [26]. 

Белгілі k, Δtcp және Q кезінде 3.80 теңдеуі бойынша жылу алмасу бетінің 

F ауданын анықтауға болады. Белгілі F бойынша құбырлардың саны, олардың 

құбыр тақтасында орналасуы, «жүрістердің» (жылу таратқыш) саны, 

құбырлардың ұзындығы және жылу алмастырғыштың биіктігі және т.с. 

есептелінеді, яғни, РКҮӘ құрастырушы есептеу жүргізіледі. 

Мәселен, құбырлардың саны формула бойынша анықталады 
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n=
𝐹

𝜋𝑑ор𝑙
=

4𝐺1

3600𝜋𝑑ор
2 𝑤𝜌

.    (3.86) 

Конструктивті есептеу кезінде: 

мlммdсмwсмw газж 5,3812,/125,/35,0   деп қабылданады. 

Эстетикалық коэффициенті ε құбырлардың ұзындығының құбыр 

тақтасының диаметріне қатынасына тең, жылу энергетикасында 1,5÷2,5 тең 

деп қабылданады. 

 

3.2.1.3.2 РКПӘ жылу алмастырғыштарды жылулық және конструктивті  

есептеу 

РКПӘ жылу алмастырғыштарда қыздыру айнымалы жылу тәртібі 

кезінде жүргізіледі, осыған байланысты РКҮӘ есептеу үшін пайдаланылатын 

формулалар қолданыла алмайды. 

Бумен және сумен қыздырған кезде су қыздырғыш-аккумуляторларды 

және қайнататын қазандарды есептеу әртүрлі. 

А. Бумен қыздыратын су қыздырғыш-аккумулятор (СҚА). 

СҚА бумен қыздырған кезде, қыздыратын бу қыздырылатын суға 

жасырын булану жылуын бере отырып конденсацияланады (3.46 сурет). 

Ағымдағы температуралық тегеурін ∆𝑡 = 𝑡қ − 𝑡2 уақыт өте келе азаяды 

және, демек, D мен Q азаяды. 

Уақыттың шексіз шағын d  аралығы үшін СҚА-ң жылу беру және 

жылулық баланс теңдеулері былайша жазылады: 

dQ=D(h-ℎқ
ˊ )𝑑𝜏 = 𝑘𝐹∆𝑡𝑑𝜏 = 𝐺2𝑐2𝑑𝑡2,   (3.87) 

мұнда  ℎқ
ˊ – қыздыратын бу конденсатының энтальпиясы; 

dt  – екінші жылу тасығыштың температурасының d  уақыт ішінде 

өзгеруі. 

СҚА-ң (уақыт бірлігінде және 1˚К-ға) меншікті жылу өнімділігі 

формула бойынша анықталады: 

dt

dt
cGkF

12
22


 .    (3.88) 

Бүкіл қыздыру кезеңі үшін: 












0

2
22

12

2
dt

dt
cGkF

t

t

.    (3.89) 

Интегралдағаннан кейін мынаны аламыз: 



170 

 

kF =  
𝐺2𝑐2

𝜏
𝑙𝑛

𝑡қ−𝑡2
ˊ

𝑡қ−𝑡2
ˊˊ.    (3.90) 

Жылу өткізу коэффициенті k жазық қабырғаға арналған формула 

бойынша анықталады, әрі қабырғадан сұйыққа 2  жылу беру коэффициенті 
срt 2  бойынша анықталады. Соңғысы судың қыздыру уақыты ішіндегі орташа 

температурасына тең: 

2

2

22
2

ln
tt

tt

tt
tttt

н

н
нсрн

ср








.                                  (3.91) 

Су температурасының уақыт өте өзгеруін формула бойынша табуға 

болады: 

22)( 22

cG

kF

нн

ср etttt




 .                                       (3.92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.46 сурет – Бумен жылытатын су қыздырғыш-аккумуляторда жылу 

тасығыштардың температураларының өзгеру сызбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.47 сурет – Сумен жылытатын су қыздырғыш-аккумуляторда жылу 

тасығыштардың температураларының өзгеру сызбасы 

Δt 

𝑡2
" = 𝑣𝑎𝑟 D,tн 

D,h 𝐺2, 𝑐2, 𝑡2
′  

dt 

𝑡2
′  

𝜏 

tн=const t 

𝑡2
"  

dτ 

t2 

G1,c1,t1
’
 

t1
”
=va

r 

𝑡2
" = 𝑣𝑎𝑟 

𝐺2, 𝑐2, 𝑡2
′  

t2 

Δt 

dt 

𝑡2
′  

𝜏 

t1
’
=const t 

𝑡2
"  

dτ 

t1 t1τ
”
 

t1o
”
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Суды қыздырудың бүкіл кезеңінің бойында бу шығымы өзгереді және 

уақыттың кез келген сәтінде мына формула бойынша табылуы мүмкін 

222 cG

kF

н

н e
hh

tt
kFD







 ;                                       (3.93) 

Б. Сумен қыздыру кезіндегі су қыздырғыш-аккумулятор. 

Сумен қыздыру кезінде су қыздырғыш-аккумуляторды есептеу 

күрделене түседі, өйткені,  қыздырылатын судың тұрақты шығымы 1G және 

бастапқы температурасы 1t   кезінде, қыздыратын судың орташа 

температурасы өзгереді (3.47 сурет). 

Бумен-cумен жылытатын СҚА үшін жылулық балансының және жылу 

берудің теңдеуі: 

2221111 )( dtcGdttcGtdkFdQ   .   (3.94) 

Ағымдағы температуралық тегеурін формула бойынша анықталады: 

21

21

11

ln
tt

tt

tt
t






 ,     (3.95) 

мұнда 2,1t  – бірінші және екінші жылу тасығыштардың 

температураларының ағымдағы мәндері. 

Аппараттың меншікті жылу өнімділігі мынаған тең: 

21

21

11

22

11

ln1

1
ln

tt

tt

cG

cG
cGkF










.    (3.96) 

Орташа температуралық тегеуріннің және меншікті жылу өнімділігінің 

табылған мәндері бойынша бумен және сумен қыздыратын су қыздырғыш-

аккумулятордың қажетті қыздыру беті анықталады. 

 

В. Периодты әрекет ететін реакциялық аппарат, 

Реакциялық аппараттарда тек суды (технологиялық сұйық) ғана емес, 

технологиялық материалды да қыздыру қажет. Жылумен өңдеу технологиясы 

процестің бастапқы сатысында аппаратты, сұйықты және материалды жылдам 

қыздырудан, ал одан кейін материалды белгілі бір уақыт бойында берілген 

температурада ұстаудан тұрады. 

Есептеу аппараттың өңделетін материалдың 1G , технологиялық 

сұйықтың 2G , аппараттың құрылмасының 3G , жылу оқшауламасының  4G

массаларының қосындысына тең жалпы массасы арқылы жүргізіледі:  
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4321 GGGGG  .     (3.97) 

Реакциялық аппараттың есептік жылу сыйымдылығы орташа ретінде 

анықталады: 

G

GcGcGcGc
c 44332211 
 .   (3.98) 

F және Q-ді жуықтап алынған есептеулер үшін 3.90 және 3.96 

формулалары (су қыздырғыш-аккумуляторларды есептеу үшін) 

пайдаланылады, осыларда 22Gc  cG -ге алмастырылады. Есептеген кезде 

химиялық реакциялардың жылуын ескеру қажет. 

Реакциялық аппараттардың жұмыс уақыты жылыту кезеңінен және 

орныққан режим кезеңінен құралады. Соңғы кезеңде жылу қоршаған ортаға 

және жылумен өңдеу барысында материалда эндотермиялық реакциялар 

жүргізуге q5 (егер олар орын алатын болса) жұмсалатын жылу 

шығындарының орнын толтыруға шығымдалады. 

Жылудың q және қыздыратын жылу тасығыштың D (будың) 

шығымының сызбасы 3.48 суретте көрсетілген. 

РКПӘ көп саны кезінде өндірісте будың және жылудың шығымын 

теңестіру үшін реакциялық аппараттар 3.48 б суретте көрсетілгендей, 

тізбектеле қосылады. 

 

3.2.1.4 Үздіксіз және периодты әрекет ететін регенеративті аппараттар 

Регенеративті аппараттарда жылуалмасу толтырма деп аталатын 

қозғалатын немесе қозғалмайтын қатты беттің көмегімен жүргізіледі. 

Регенеративті аппараттардың толтырмасы керамикалық материалдардан, 

кірпіштен, металл табақшалардан, шарлардан және т.с.c. орындалады. 

Қозғалмайтын керамикалық толтырмасы бар регенераторларда жылу 

тасығыш жоғары температураларға дейін қыздырылады. Металл толтырмасы 

бар регенераторларда жылу тасығышты жылыту металдың ыстыққа төзімділік 

температурасымен шектеледі. 

Регенераторлар периодты (ПӘРГ) және үздіксіз (ҮӘРГ) әрекет ету 

принципі бойынша жұмыс істеуі мүмкін. 

Мартен өндірісінде қолданылатын, периодты (кезеңді) әрекет ететін 

регенератордың сұлбасы 3.49 суретте көрсетілген. 

Мартен пешінің жұмысы кезінде әрбір 3-5 минут арқылы газ 

ағындарының қозғалу бағытын өзгертуге (кері қозғалтуға) болады. 

Бірінші кезеңде сол жақтағы қызған регенераторға ауа беріледі, ол 900-

1200°С температураға дейін қыздырылады және отынның жануы үшін жұмыс 

камерасына беріледі. Отынның жану өнімдері   жұмыс камерасынан оң 

жақтағы регенераторға беріледі, оның толтырмасы бірінші кезең бойында 

қыздырылады. Екінші кезеңде аудармалы клапанның көмегімен газ 

ағындарының қозғалу бағыты өзгертіледі. 

Регенератордың толтырмасының материалы ретінде отқа төзімді кірпіш: 
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шамот, жоғары сазбалшықты, магнезитті, муллитті кірпіш пайдаланылады 

(3.50 сурет). 

ПӘРГ кемшіліктеріне аппараттың қолайсыз үлкендігі, пайдаланудағы 

күрделілігі, жылыту кезеңінің бойында ауа температурасының өзгеруі және 

нәтижесі ретінде, жұмыс камерасындағы температураның төмендеуі жатады 

(3.64 формула). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.48 сурет – РКПӘ реакциялық аппараттағы жылу шығындары (а) және 

қыздыратын жылу тасығыш (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЖК (РК) – жұмыс камерасы; СРГ (ЛРГ) және ОРГ (ПРГ) – сол және оң регенераторлар; АК 

(ПК) – аудармалы клапан. 

 

3.49 cурет – Мартен пешінің регенераторларының cұлбасы  

 

3.51 суретте үздіксіз әрекет ететін ҮӘРГ регенеративті қыздырғыштың 

сұлбасы келтірілген. 

 Айналмалы толтырма пішінделген табақшалардан орындалған, бұл 

аппараттың көлем бірлігінде үлкен жылу алмасу бетін алуға жағдай жасайды. 

Ротордың айналу жылдамдығы минутына 3-6 айналым құрайды. 
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3.50 сурет – Отқа төзімді кірпіштерден жасалған регенератордың толтырмасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус; 2 – толтырмасы бар ротор; 3 –ротордың білігі; 4 және 5 – ауа және газ терезесі. 

 

3.51 сурет – Юнгстрем жүйесінің регенераторының сұлбасы 

 

Аппараттың артықшылықтарына жинақылығы және ауаны жылыту 

температурасының тұрақтылығы жатады. Осы түрдегі ҮӘРГ-ң кемшіліктеріне 

құрылмасының күрделілігін, роторды айналдыруға электр энергиясының 

шығынын, ауаны жылыту температурасының кескінделген металл 

табақшалардың ыстыққа төзімділігімен шектелуін, ауаның корпус пен ротор 

арасындағы саңылаулар арқылы отынның жану өнімдеріне (газдар) ағып өтуін 

жатқызу керек. Соңғы жағдай желдеткіштің де, түтін сорғыштың да қуатын 

арттыру  қажеттігіне алып келеді.  

Қозғалатын толтырмасы бар регенеративті жылу алмастырғыштың 

басқа бір түрі аралық қатты жылу тасығышы бар регенеративті аппарат болып 

табылады (3.52 сурет). 

Аралық қатты жылу тасығышы бар ҮӘРГ-ң кемшіліктеріне қыздыру 

және салқындату камераларының бітеулігіне қойылатын жоғары талаптар, 

құрылмасының күрделілігі,  толтырманың шарларының үйкелуі, қатты жылу 

тасығыш беру жолдарының тозуы, қатты жылу тасығышты тасымалдауға 

энергия шығыны жатады. 

Регенераторларды жылулық есептеудің міндеті толтырма бетінің 

ауданын және салмағын анықтаудан тұрады. 
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ПГ – жану өнімдері; ХВ және ГВ – суық және ыстық ауа. 

1 – ауа қыздыру камерасы; 2 – ПГ салқындату камерасы; 3 – жалған түп; 4 – сақиналы диск; 

5 – пневмокөтергіш (эрлифт); 6 – жылжығыш толтырма (керамикалық, металл). 

 

3.52 сурет – Аралық қатты жылу тасығышы бар ҮӘРГ 

 

3.2.1.5 Қайнап тұрған қабаты бар жылу алмастырғыштар. 

Қайнаған қабаты бар жылу алмастырғыштарда жылу алмасу қыздыру 

беті мен түйіршікті (дисперсиялы) материалдың қайнаған қабаты арасында 

жүреді. 

Қыздыру беттері тік немесе көлбеу құбырлардан,  сондай-ақ ирек 

құбырлы металл құбырлардан орындалады. Түйіршікті материалдың қайнаған 

немесе жалған сұйықталған қабаты бөлшектерді ауаның немесе газдың 

өрлемелі ағынында орналастырған кезде пайда болады. 

Қайнаған қабаттың пайда болу принципі келесідей (3.53 «а» және «б» сурет). 

Қозғалмайтын толтырмасы бар регенераторды есептеудің реті келесідей 

(жоғ. 3.49-суретті қара): 

1.  Қыздыру кезеңінің 1  бойында беті F толтырма мынандай жылу 

қабылдайды:   

111 )(  FttQ нагр

нср   ,     (3.99) 

мұнда 
нагр

нср tt ,1  – қыздыратын жылу тасығыштың және толтырманың 

қыздыру кезеңі ішіндегі орташа температуралары; 

1  – бірінші кезең ішіндегі жиынтық (конвекция және сәулелену) 

жылу беру коэффициенті. 



176 

 

Бұл жылуды толтырма қабылдап, оның температурасы нt  шамаға арта 

түседі: 

нa tcFQ  


2
 ,    (3.100) 

мұнда   - толтырманың элементінің қалыңдығы; 
,c  – толтырманың материалының жылу сыйымдылығы және 

тығыздығы; 

a  - аккумуляция коэффициенті (0,2-0,9); 

2.  Салқындату кезеңінде 2  толтырма қыздырылатын жылу тасығышқа 

жылу береді: 

3.  

222 )(  FttQ ср

охл

н  ,    (3.101) 

 

мұнда 
охл

нср tt ,2  – қыздыратын жылу тасығыштың және толтырманың 

салқындату кезеңі ішіндегі орташа температуралары ; 

2  – екінші кезең ішіндегі жылу беру коэффициенті.  

4.  Жалпы алғанда бүкіл цикл ішінде берілген жылудың мөлшері 

мынаған тең: 

 

)( 21. срсрцлогсрцц ttFktFkQ  .   (3.102) 

 

Жылу беру коэффициенті стационарлы емес жылуөткізгіштік әдісімен 

анықталады: 

2211

121

1






 a

ц

c

k ,    (3.103) 

 

мұнда   – 2,2-3,5 тең эмпирикалық коэффициент (кірпіш қалауы үшін 

3020 цk циклКмкДж 2/ ). 

kц коэффициенті толтырманың ыстық және суық ұштары үшін жеке 

анықталып, одан кейін орташаландырылады. 

Айналмалы толтырмасы бар (Юнгстрем жүйесінің) регенератор үшін 

жылу беру коэффициенті:  

222111

11

1

 xx

k



    тең ,                              (3.104) 
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мұнда 21 , хх  – жылу таратқыштың ағынында тұрған қыздыру бетінің 

үлесін ескеретін коэффициенттер; 

ε1,2 – температураның уақыт бойынша тұрақсыздығын ескеретін 

коэффициенттер. 

Жалған түпте (торда) орналасқан түйіршікті материалға астыңғы 

жағынан жылу тасығыш (газ) әкелінеді. Газ ағынының W жылдамдығының 

артуымен ағынның қабаттың ішінде wф сүзілу жылдамдығы және, демек, 

ағынның түйіршікті материалға динамикалық қысымы арта түседі (3.53 а 

сурет). wвсп жылдамдығы кезінде жекелеген ұсақ бөлшектерге динамикалық 

қысым олардың салмағына тең болып шығады да, олар газ ағынында көтеріліп 

тұрады. Бұл түйіршікті қабаттың Н биіктігінің өсуіне (қабаттың ісінуі) алып 

келеді. Қабаттың ағымдылығы деп аталатын пайда болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – Жылу алмастырғыштың корпусы; 2 – жалған түп; 3 – түйіршікті материал.  

 

3.53 сурет – Тығыз (а) және қайнаған (б) қабаттың сұлбалары 

 

Жылдамдықтың одан әрі wкр дейін артуы канал қимасының кейбір 

нүктелерінде динамикалық қысымның бөлшектің салмағынан көбірек бола 

бастауына алып келеді де, олар газ ағынымен ілініп әкетіліп, түйіршікті 

қабаттан тысқары шығарылады (3.53б сурет). Газдың жекелеген нүктелерде 

жарып өтуі жүріп, қабат шапшып атқылай бастайды. Қабаттың үстіндегі 

кеңістікте қабаттан шығатын жерде wф жылдамдыққа ие болған газ ағыны W 

жылдамдыққа дейін баяулайды. Бөлшектерге динамикалық қысым азаяды 

және олар ауырлық күшінің әсер етуімен қайтадан қабатқа қайтып оралады. 

Жылдамдық одан әрі кипw  дейін артқан кезде, бүкіл дисперсиялы 

материал қалқыма күйге көшіп, қабаттан тысқары шығарыла бастайды, 

түйіршікті қабаттың қайнау тәртібі орнығады. Қабаттың биіктігі өсуін 

жалғастырады, бұл газдың өтетін қимасының тұрақтануын қамтамасыз етеді 

және каналдың бүкіл қимасының қайнауын теңестіреді. 

кипw  бастап кипw   дейін жылдамдықтар аралығында (3.53 в сурет) бір 

мезгілде оның биіктігінің өсуімен қабаттың орнықты қайнауы орын алады 

(бөлшектердің қабаттың үстінен ұшып шығу биіктігі арта түседі). Қабат 
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үстіндегі газ ағынының динамикалық қысымы түйіршікті материалдың 

бөлшектерінің салмағына тең болып шыққанда, ағын соңғыларды камерадан 

тысқары әкете бастайды. Материалдың әкетілуі газдың кипwW   жылдамдығы 

кезінде орын алады. Газ ағыны іліп әкететін бөлшектердің wч қозғалу 

жылдамдығының газ ағынының жылдамдығынан қалықтау жылдамдығы деп 

аталатын және бөлшектердің өлшеміне (салмағына) байланысты болатын 

тұрақты шамаға өзгешеленетіндігін есте ұстау керек: 

чвит wWw  .     (3.105) 

Қалықтау жылдамдығы ағынның және бөлшектердің салыстырмалы 

қозғалу жылдамдығын сипаттайды және гетерогенді жылумаңызалмасу 

процестерінде шешуші рөл ойнайды. 

Қайнаған қабаты бар жылу алмастырғыштың принциптік сұлбасы 3.54 

суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – камера; 2 – қыздыру беті; 3 – түйіршікті материал. 

 

3.54 сурет – Қайнаған қабаты бар жылу алмастырғыштың принциптік сұлбасы 

және жылу тасығыштардың температураларының өзгеру сызбасы 

 

Жылу алмастырғыштың корпусына газдың өрлемелі ағынында қалқыма 

күйде болатын түйіршікті материал енгізіледі. Түйіршікті материалдың газ 

көлемінде үздіксіз қозғалуы және оның қыздыратын беттермен (құбырлармен, 

ирек құбырлармен соқтығысуы,  құбырлардың бетіндегі ламинарлық шағын 

қабаттың бұзылуының есебінен конвективтік жылу алмасудың қарқынды 

болуына және, нәтижесі ретінде, қажетті қыздыру бетінің азаюына алып 

келеді. 

Қайнаған қабаты бар жылу алмастырғыштың жылулық балансының 

теңдеуі мынандай түрде жазылады : 

поттттввввгггг QttBcttcGttcG  )()()( .  (3.106) 

Егер дисперсиялы  материалдың әкетілуі болмайды ( ВВВ  ) деп 

қабылдасақ, орныққан режим кезінде теңдеудің оң бөлігінің екінші мүшесін 
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және жылудың қоршаған ортаға шығындарын елемеуге болады: 

)()( ввввгггг ttcGttcGQ  .   (3.107) 

Бұл жылу жылу өткізу теңдеуі бойынша анықтала алады 

срtkFQ  .      (3.108) 

Жылу беру коэффициенті айтарлықтай шамада қабырға мен қайнаған қабат 

арасында жылу берудің   жиынтық коэффициентіне байланысты болады, 

әрі конвективтік құрайтын бөлік 1  бөлшектердің қайнаған қабатта қозғалу 

жылдамдығының артуымен арта түседі, бірақ тек белгілі бір мәнге дейін 

артады (3.55 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.55 сурет – 1  коэффициентінің газ ағынының жылдамдығына тәуелділігі 

 

Суретте «г-д-е» сызығы таза ағынның жылу беру коэффициентін, «а-б» 

сызығы – қозғалмайтын қабаттағы жылу алмасу бетіне жылу беру 

коэффициентін, «б-в-д» сызығы – жалған сұйықталған қабаттағы жылу беру 

коэффициентін сипаттайды. 

Таза ағынмен салыстырғанда қозғалмайтын қабаттағы жоғарырақ жылу 

беру коэффициенті қабаттағы газдың сүзілу жылдамдығының таза каналдағы 

газ ағынының жылдамдығынан көбірек екендігімен байланысты. Жалған 

сұйықталған қабаттағы жылу алмасудың қарқынды болуына  қатты 

бөлшектердің күрделі тербелмелі-айналмалы қозғалысы, ағынның 

турбуленттелуінің жоғары дәрежесі, бөлшектер бетке соқтығысқан кезде 

жылу алмасу бетінде шекаралық қабаттың бұзылуы себеп болады. 

«Б-в-д» қисығы wопт кезінде максимумға ие: 

36,06,02,0

max 7,35  dгнас , Вт/м² К,                           (3.109) 

мұнда нас  - қабаттың үйінділік тығыздығы, 
3/ мкг ; 

г  - газдың жылуөткізгіштігі, КмВт / ; 
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d  - бөлшектердің өлшемі, м. 

Ағынның жылдамдығының max  сәйкес келетін оңтайлы мәні мынаған 

тең: 

кипопт ww  )32( .                                     (3.110) 

Ағынның оңтайлыдан көбірек жылдамдығы кезінде қабаттың қабаттағы 

бос жерлердің түйіршікті қабаттың жалпы көлеміне қатынасына тең ε 

қуыстылығы арта түседі. Бұл бөлшектердің көлемдік шоғырлануын азайтады 

және, демек, бөлшектердің қыздыру бетіне соқтығысу ықтималдығын 

азайтады. Нәтижесі ретінде, газдан қабырғаға жылу беру коэффициенті («в-д» 

қисығы) азаяды. Газ ағынының жылдамдығы одан әрі (қалықтау 

жылдамдығынан көбірек) артқан кезде, түйіршікті материал жылу 

алмастырғыштан әкетіле бастайды да,   таза ағынның жылу алмасу 

қарқындылығына дейін («д» нүктесі) төмендейді. 

Қайнаған қабатта күрделі жылу алмасу орын алатындығын есте ұстау 

керек: 

oлучконвконд f  ,    (3.111) 

мұнда конвконд  ,  - кондуктивтік және конвективтік жылу алмасудың 

қарқындылық коэффициенттері; 

мгf 10  - тұрақты коэффициент. 

αконд мәні көп емес және есептеген кезде ескерілмейді. 

Температуралардың шағын мәндері кезінде де αлуч шамалы, алайда, оның үлесі 

газ ағыны температурасының көтерілуімен арта түседі. Мәселен, газдың 

900°С температурасы кезінде αлуч 100 мкм бөлшектер үшін ( секмwвит 1,0 ) 

max -дан 5% құрайды, ал газдардың 1500°С температурасы кезінде 15-25% 

дейін арта түседі. 

Газ ағынының αmax сәйкес келетін оңтайлы жылдамдығы былай 

анықталады: 

а) ламинарлы қозғалыс кезінде 

5,02,0Re Arопт  ;     (3.112) 

б) турбулентті қозғалыс кезінде 

5,066,0Re Arопт  ,    (3.113) 

мұнда 
г

м gd
Ar




2

3

  - Архимед критерийі. 

 

3.2.1.6 Араластыратын жылу алмастырғыштар. 

Араластыратын жылу алмастырғыштар жылу алмасу процесі жылу 

тасығыштарды тікелей араластырған кезде жүргізілетін, бөлетін қабырғасы 
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жоқ аппараттар болып табылады. Жылу алмасудың осындай түрінің 

ерекшеліктеріне аппаратта бір мезгілде жылу тасығыштардың арасында жылу 

және маңыз (масса) алмасу орын алатындығы жатады. 

Араластыратын жылу алмастырғыштар жағдайлардың көпшілігінде  

үздіксіз әрекет ететін аппараттар (мысалы, деаэратор) болып табылады. 

Араластыратын жылу алмастырғыштар буларды конденсациялау, суды ауамен 

салқындату, суды газдармен қыздыру, газдарды сумен салқындату, газдарды 

дымқыл тазарту және т.с. үшін кең қолданысын тауып отыр. Химия 

өнеркәсібінде үш фазалы жүйелері бар, «сұйық-сұйық» түріндегі күрделірек 

араластырғыш аппараттар пайдаланылады. 

Қолданылу мақсатына байланысты араластыратын жылу 

алмастырғыштар былайша жіктеледі: 

а) кондиционерлер – ауаны құрғатуға (ылғалдандыруға) және 

салқындатуға (қыздыруға) арналған; 

б) скрубберлер – газдарды сумен шаю арқылы, газдарды тозаңнан, 

шайырдан, күлден тазартуға арналған; 

в) араластырғыш жылытқыштар немесе конденсаторлар – судың, будың 

және газдардың физикалық жылуының есебінен сұйықтықты қыздыруға 

арналған; 

г) градирнялар – айналымдық суды ауамен салқындатуға арналған. 

Араластырғыш аппараттардың (гетерогенді жүйелермен жұмыс істейтін 

аппараттар ретінде) жылу өнімділігі жылу тасығыштардың түйісу  бетімен 

шектеледі, осыған байланысты сұйықты тамшыларға, ағыншаларға бөлу, 

сұйықтың қабық немесе көпіршік түрінде қозғалуын ұйымдастыру қажет. 

Пайдаланылатын сұйықты бөлу принципі араластырғыш аппараттың 

құрылмасын анықтайды. 

Сұйық бүркігіштермен газ ортасына тозаңдатылатын саптамасыз (қуыс) 

араластырғыш аппараттардың бірінің құрылмасы 3.56 суретте көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус; 2 – бүркігіштер; 3 – жылытқыш; 4 – ылғал айырғыш; 5 –желдеткіш. 

 

3.56 сурет – Өнеркәсіптік кондиционердің сұлбасы  

 

Саптамалы колонналар газ бен сұйықтың түйісуі саптаманың 

дымқылданған бетінде (судың  сорғалап аққан қабығы болатын сақиналар, 

тақтайшалар, тақталар, мысалы, градирняларда) жүреді. 
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Саптамалы колонналарды пайдалану барысында сұйық ауамен бірге 

саптамадан жоғары қарай шығып кететін саптаманы «сұйық басу» тәртібі 

болуы ықтимал. Саптаманы сұйық басуын (оның гидравликалық кедергісін 

арттыратын) болдырмау үшін, ауаның жылдамдығы крw азырақ болуға және 

оның шамасынан 0,85÷0,9 жуық шаманы құрауы тиіс. 

Саптамалары бар аппараттардың бірі табиғи және еріксіз тартуы бар градирня 

болып табылады. Желдеткіш градирняның (3.57 сурет) табиғи тартуы бар 

градирнялармен салыстырғанда артықшылығына азырақ геометриялық 

өлшемдері жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – корпус; 2 – толтырма; 3 – бүркетін құрылғы; 4 – тамшы ұстап қалғыш; 5 – желдеткіш; 6 

– салқындатылған су бассейні. 

 

3.57 сурет – Желдеткіш градирняның сұлбасы 

 

Кемшіліктеріне үлкен гидравликалық кедергісін, ауаны саптама арқылы 

айдауға электр энергиясының ұлғайтылған шығынын жатқызу керек. 

Каскадтық араластырғыш жылу алмастырғыш (3.58 а сурет) сұйық 

біртіндеп сөреден сөреге ағып өтетін, көлбеу  немесе еңіс аралықтары бар 

аппарат (деаэратор) болып келеді.  

Жылу тасығыштардың каскадтық аппараттардағы қозғалысы 

жағдайлардың көпшілігінде қарсы ақпалы сұлба бойынша ұйымдастырылады. 

Ағынды араластырғыш аппараттардағы (3.58 б сурет) негізгі элемент эжектор 

болып табылады. Ағынды аппараттың ілестіргіш қабілеттілігін арттыру үшін 

екінші сатының саптамасы орнатылады. Диффузорда ағынның кинетикалық 

энергиясы потенциалды энергияға түрленіп, аппараттан шығатын жерде 

ортаның қысымы қабылдағыш камерадағыға қарағанда көбірек бола 

бастайды. Ағынды араластырғыш жылу алмастырғыштардың 

артықшылықтарына аппараттың жинақылығы жатады. Алайда, ағынды 

аппараттардың жұмысы эжектордың қабылдағыш камерасында вакуум жасау 

үшін судың көбірек шығымдалуын қажет етеді. 

Қабықты жылу алмастырғыштарда қыздыру беті (саптама) (3.59 сурет) 

коаксиалды цилиндрлерден орындалуы мүмкін. 
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3.58 сурет – Каскадтық (а) және ағынды (б) араластырғыш жылу 

алмастырғыштардың сұлбалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус; 2 – коаксиальды цилиндрлер жүйесі; 3 – бу енгізу. 

3.59 сурет – Коаксиальды цилиндрлерден толтырмасы бар қабықты жылу 

алмастырғыштың сұлбасы 

 

Қабықты аппараттардың артықшылықтарына: жинақылығы, суды 

қанығу температурасына дейін қыздыру мүмкіндігі; жылу беру 

коэффициентінің беттің тазалығына тәуелсіздігі жатады. Кемшіліктеріне: 

коаксиалды цилиндрлердің бетінің коррозиясы және суды қыздыру 

температурасын шектейтін шағын артық қысымы жатады. 

Тозаңнан тазарту жүйелерінде пайдаланылатын және нашар 

дымқылданатын қатты бөлшектерді ұстап қалудың жоғары тиімділігіне ие 

көбікті аппараттың құрылмасы 3.60 суретте көрсетілген. 

Көбікті аппаратқа газбен түйіскен кезде көбік түзетін сұйық әкелінеді. 

Көбік түзетін сұйық үстіңгі жақтан салғыш торға беріледі. Ал қатты 

бөлшектері бар газ аппараттың астынан салғыш тордың астына беріледі. 

Салғыш тор мен сұйықтың қабаты арқылы өтіп, газ сұйықпен көбік түзеді. 

Қатты бөлшектер көбікпен түйісіп, суспензия түзеді, ол тордың үстіндегі 
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кеңістіктен әкетіледі. Суспензияның және сұйықтың бір бөлігі тор арқылы 

ағып өтіп, аппараттың төменгі бөлігінен әкетіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус; 2 – мойындық торы; 3 – газ жолы.  

3.60 сурет – Тозаң ұстап қалуға арналған көбікті аппараттың сұлбасы 

 

3.2.1.7 Ылғал ауамен жүретін процестердің ерекшеліктері . 

Ылғал ауа немесе газ (ылғалдың белгілі бір мөлшері бар) желдету, 

баптау жүйелерінде, кептіргіш қондырғыларда жылу тасығыш ретінде 

қолданыла алады. 

Ылғал ауаның (газдың) күйін сипаттайтын температура мен қысымнан 

өзге негізгі параметрлер мыналар болып табылады: 

  п  - ауаның абсолюттік ылғалдылығы, ылғал ауаның көлем 

бірлігіндегі су буларының салмағына тең, кг/м³; 

    – салыстырмалы ылғалдылық, ауаның абсолюттік ылғалдылығының 

осы қысым мен температура кезіндегі максимал ықтимал ылғалдылыққа 

қатынасына тең, %; 

  x – 1 кг құрғақ ауадағы су буларының салмағын сипаттайтын, 

молярлық ылғал мөлшері, кг/кг; 

  d – 1 кг құрғақ ауадағы граммдармен көрсетілген ылғал мөлшері, г/ 

құрғақ ауаның кг; 

  Н –ылғал ауаның энтальпиясы (жылу мөлшері), кДж/кг.  

Ылғал ауаның процестері белгілі параметрлер кезінде dН   

диаграммада бейнелене алады. 

Ылғал ауаның абсолюттік құрғақ ауаның 1кг-на жатқызылған  жылу 

мөлшері мынаған тең: 

nсвnсв xhtСxhhН  ,    (3.114) 

мұнда свh  – құрғақ ауаның энтальпиясы; 

nh  – аса қыздырылған будың (мүлтіксіз газдың) энтальпиясы. 

Атмосфералық қысым кезінде (процестердің көпшілігіне тән) Рамзин 

формуласы пайдаланылады: 
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)97.12493(001.00036.1 tdtH  ,   (3.115) 

мұнда свС =1,0036 – құрғақ ауаның жылу сыйымдылығы, кДж/кг град; 

пС = 1,97 – су буларының жылу сыйымдылығы, кДж/кг град; 

2493 – жасырын булану жылуы, кДж/кг. 

Салыстырмалы ылғалдылық   1 м
3
 ылғал ауадағы су буының 

салмағының 1 м
3
 ауаның толық қанығуы үшін қажетті будың салмағына 

қатынасы ретінде анықтала алады: 

наспнасп РР //    ,                                  (3.116) 

мұнда пР  – су буының осы температура кезіндегі парциалды қысымы. 

Ауа ылғалының мөлшері идеал газдар қоспасына арналған күй теңдеуі 

бойынша табылады  

TRMVР ввв   және TRMVP nnn  .   (3.117) 

Осыдан 

в

n

вn

nв

в

n

P

P

PR

PR

M

M
x 622,0 , кг/құр. ауа кг,  (3.118) 

в

n

P

P
d 622 , г/құр. ауа кг.                              (3.119) 

Ылғал мөлшерінің және салыстырмалы ылғалдылықтың байланысы: 

насб

нас

РР

P
d






 622   ,                                (3.120) 

мұнда свпб РРР   – бу-газ қоспасының су буларының және құрғақ 

ауаның парциалды қысымдарының қосындысына тең барометрлік қысымы. 

Максимал ылғал мөлшері (φ=100 %): 

)/(622max наснаснас РВРdd  .   (3.121) 

Pнас температураның t көтерілуімен артатындықтан, dmax-та артады және 

t  температура неғұрлым жоғарырақ болса, соғұрлым көбірек артады. 

Белгілі ылғал мөлшері кезінде булардың парциалды қысымын теңдеу 

бойынша анықтауға болады: 

d

dР
P б
n



622

.     (3.122) 

Жоғарыда келтірілген формулалар жуықтап жасалған есептеулер үшін 

(қанығуға жақын күйде) пайдаланылады. Дәлірек есептеулер үшін H – d 

диаграммасы (3.61 сурет) пайдаланылады. 

Қолданылу мақсатына байланысты H–d диаграммалары 

температуралардың әртүрлі шектерінде және әртүрлі масштабтарда 
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тұрғызылады (жылыту және желдету жүйелері үшін -30+60°С, кептіргіш 

қондырғылар үшін – 200÷1300°С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – қанықпаған бу; 2 – қанығу сызығы; 3 – аса қаныққан бу аймағы. 

3.61 сурет – Ылғал ауаның dН   диаграммасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.62 сурет – Ылғал ауаның негізгі процестері  
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3.63 сурет – Әртүрлі ылғал мөлшері бар ауаны араластыру процестері 

 

 

 

dН   диаграммасы бойынша берілген кез келген екі параметр бойынша 

басқа параметрлер: t, φ, d, Н, насросыпбсвп ttРРРР  ,, табылуы мүмкін. 

Араластырғыш жылу алмастырғыштарда әртүрлі жылу және маңыз 

алмасу процестері жүруі мүмкін (3.62 сурет). 

Ауаны (мысалы, калориферде) жылыту процесі тік АВ сызығымен 

бейнеленеді. Бұл кезде ауа ылғалының мөлшері өзгермейді. Айтарлықтай 

құрғақ ауа және температураның шамалы төмендеуі кезінде салқындату 

процесі де тік АВ сызығымен бейнеленеді. 

Айтарлықтай салқындатқан кезде ауаның кебуі жүруі мүмкін. Бұл 

жағдайда процесс алдымен В1С1 сызығы бойынша жүреді. tp шық 

температурасына жеткен және ауа одан әрі салқындаған кезде су буларының 

артық мөлшерінің конденсациялануы басталады (С1С2 сызығы). 

Конденсацияланған ылғал мөлшері ақырғы температурамен t2 анықталады 

және 21 ddd   тең. 

Ылғалдың қоршаған ауаға булану процесі (су температурасы 0°С тең 

болу шартымен) d ауа ылғалдылығының артуымен, Н=const сызығы бойынша 

жүреді (адиабаттық булану). Булану ауа жылуының есебінен жүреді, 

сондықтан ауаның температурасы  азаяды. Ауа температурасының сынды 

төмендеуі 
м

аt  дымқыл термометрге дейін жүреді. 

Дымқыл термометрдің температурасы психрометрдің көмегімен 

анықталады және ауаның ылғалдылығын анықтау үшін пайдаланылады. Бұл 

үшін φ=100%-да 
м

аt  сәйкес келетін C3 нүктесінен құрғақ термометрдің 

температурасына сәйкес келетін изотермаға дейін Н=const сызығы 

жүргізіледі. В1 нүктесінде ауаның d1 абсолюттік ылғал мөлшері анықталады. 

Егер су температурасы 0°С көбірек болса, онда судың физикалық 

жылуын ескеру қажет. Бұл жағдайда шынайы 
м

а

м tt  , өйткені политропты 

(адиабаттық емес) булану орын алады. 

Практикада, мысалы ауаның кері айналымын қосқан кезде, баптау 

жүйелерінде ылғал мөлшері әртүрлі ауаны араластыру жағдайлары жиі 

кездеседі (3.63 сурет).  

Ылғал мөлшері әртүрлі ауаны араластыру процесі пайдаланылып болған 

ауаның бір бөлігі (B немесе B1 күйлері) жаңа ауамен араластырылатын (А 

немесе A1 күйлері) көп мәрте айналымның негізіне алынған. 

Араластыру процесінің жылулық және материалдық балансының 

теңдеуі: 

смНnnНН )1(21  ; 

смdnndd )1(21  ,                                      (3.123) 
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мұнда 12 / MMn   – айналымның еселігі немесе 1М  және 2М  ауа 

массаларын араластыру пропорциясы. 

Осы теңдеулерден мына ара қатынасты ала аламыз: 

1

1

2

2

dd

НН

dd

НН

см

см

см

см









.     (3.124) 

3.124 теңдеуі АВ тік сызығының теңдеуі болып табылады. 

Ауа қоспасының берілген смd ылғал мөлшері (немесе смН  жылу 

мөлшері) кезінде айналымның еселігі мына формула бойынша анықталады: 

СВсызығы

АСсызығы

dd

dd
n

см

см 





2

1
.    (3.125) 

Егер де айналымның еселігі белгілі болса, онда ауа қоспасының ақырғы 

параметрлері мына теңдеулер бойынша табылады 

.
1

,
1

21

21

n

пНН
Н

n

пdd
d

см

см











     (3.126) 

Араластыру процесі аса қаныққан аймақ (А1, С1, В1 сызығы) арқылы 

жүруі мүмкін. Процестің сызықтарының φ=100% қанығу қисығымен 

қиылысуы су буларының бір бөлігінің конденсацияланатындығын 

куәландырып отыр. 

C1 нүктесінде ауа су буларымен қаныққан және, онымен қоса, ылғал 

тамшыларын қамтыған. Ауа ылғалының нақты параметрлері (ылғал 

тамшыларын ескерусіз) Н=const сызығының φ=const сызығымен қиылысу 

нүктесінде тұрған C2 нүктесінде анықталады. Конденсацияланған ылғал 

мөлшері C1 және C2 нүктелеріндегі ылғал мөлшерінің айырмасымен 

анықталады. 

 

3.2.1.8 Араластыратын жылу алмастырғыштарды есептеу. 

Араластырғыш жылу алмастырғыштардың негізгі ерекшелігі жылу және 

масса алмасу процестерінің бір мезгілде жүретіндігінен тұрады. Масса алмасу 

процесінің қозғаушы күші жүйенің фазаларының арасында тепе-теңдіктің 

болмауы болып табылады. Бұл кезде, егер сұйықтың бетіндегі булардың 

парциалды қысымы осы булардың газдағы парциалды қысымынан көбірек 

болса, онда сұйықтың булануы және газдың ылғалдануы орын алады. 

 Араластырғыш жылу алмастырғыштардың әр алуан түрлері үшін 

камералардың есептеу сұлбасы әртүрлі болады және эмпирикалық 

формулаларды пайдалануға негізделген. 

 

3.2.1.8.1 Саптамасыз скрубберді есептеу сұлбасы. 
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Саптамасыз скруббер (3.64 сурет) үшін жылу алмасудың қарқындылығы 

сұйықтың тамшыларының түйісетін бетінің шамасына байланысты болады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А және В – ауаның бастапқы және ақырғы күйі; C және D – судың бастапқы және ақырғы 

күйі. 

3.64 сурет – жылу тасығыштар қарсы ақпалы қозғалатын саптамасыз 

скруббердің сұлбасы  

 

Скруббердің көлем бірлігіндегі тамшылардың беті:  

d
G

GfF w
w


 6000 , м

2
/м

3
 тең,                          (3.127) 

мұнда f – сұйықтықтың 1 литріндегі тамшылардың беті, м²/кг; 

τ – тамшының 1 м биіктіктен құлау уақыты, с/м; 

SGGw   – суландыру тығыздығы, кг/м
2
с; 

G – сұйықтың уақыт бірлігіндегі шығыны, кг/с; 

S – камераның қимасы, м²; 

d – тамшылардың диаметрінің орташа есебі, м. 

Сұйықты бүркігішпен тозаңдатқан кездегі тамшының орташа есептік 

диаметрі формула бойынша анықталады 

Pd /103 5   ,                                       (3.128) 

мұнда Р – бүркігіштегі қысым, Па. 

Тамшының 1 м биіктіктен құлау уақыты тамшылардың құлауының w 

нақты жылдамдығына байланысты болады: 

w1 .                                               (3.129) 

Өз кезегінде, тамшылардың құлауының нақты жылдамдығы 

тамшылардың қозғалмайтын ортада wo құлау жылдамдығына және газ 

ағынының wг жылдамдығына байланысты болады: 

а) сұйықтың және газдың қарсы ақпалы қозғалысы кезінде 

гo www  ;                                           (3.130) 

б) тура ақпалы қозғалысы кезінде 
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гo www  .                                                (3.131) 

Тамшылардың қозғалмайтын ортада құлау жылдамдығы  

dwo 162  тең.                                           (3.132) 

Газдан тамшыға жылу беру коэффициенті Нестеренко формуласы 

бойынша анықталады (Re = 1÷200 үшін) 

175,033,05,0 PrRe05,12 Gu
d

Nu 



.                          (3.133) 

Теңдеуге кіретін Гухман критерийі психрометрмен немесе Н-d 

диаграммасы бойынша анықталатын құрғақ және дымқыл термометрдің 

температураларына байланысты болады: 

с

мс

T

TT
Gu


 .                                              (3.134) 

Процесті Н-d диаграммасында тұрғызу үшін жылу балансының теңдеуі 

пайдаланылады. 

Жылу тасығыштардың қарсы ақпалы қозғалысы бар скруббердің жылу 

балансының теңдеуі жылудың қоршаған ортаға шығындарын ескерусіз мына 

түрде жазылады: 

2221 )( tcWGLНtGcLН  ,                         (3.135) 

мұнда L – ауа шығымы; 

G – су шығымы; 

W – конденсацияланған (+) немесе буланып кеткен (–) ылғалдың 

мөлшері.  

ΔW белгісі процестің бағытын көрсетеді. Егер ауаның x2 ақырғы 

абсолюттік ылғалдылығы бастапқы x1 ылғалдылығынан азырақ болса, яғни, 

12 xxW   теріс болса, онда ауаның кебуі орын алады. Ол L және G -ден 

көп азырақ болғандықтан, практикалық есептеулер жүргізген кезде ΔW 

шамасын елемейді. 

Скрубберде жүріп жатқан процестер Н-d диаграммасында былайша 

бейнеленеді (3.65 сурет). 

Жұмыс процесі жекелеген сатылар бойынша кезең-кезеңмен құрылады. 

Бірінші кезеңде Н-d диаграммада жылу тасығыштардың белгілі 

параметрлері бойынша «А», «С» және «D» нүктелері түсіріледі. 

Жылу тасығыштардың қозғалысының қарсы ақпалы сұлбасы үшін «А» 

және «D» нүктелері (тура ақпалы сұлбасы үшін – «А», «С» нүктелері) 

қосылады. 

«A-D» сызығында энтальпиясы мынандай аралық «а» нүктесін таңдап 

алады:  

1ННН а

прD  .     (3.136) 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.65 сурет – Саптамасыз скруббердегі жұмыс процестері 

 

«А-а» учаскесі үшін (І саты) жылу балансының теңдеуі бойынша судың 

аралық температурасын анықтайды:  

Gc

ННL
tt

а

пра

пр

)( 1

2


 .    (3.137) 

%100  сызығында 
а

прН  сәйкес келетін «Е»нүктесі табылады. «А» 

және «Е» нүктелері қосылады және 3-5 кезеңдер қайталанады. Аралық 

температураны есептеулер ол 2t   тең болғанша жүргізіледі. Энтальпия 
кон

прНН 2  ауаның «В» нүктесіндегі ақырғы тең салмақты параметрлерін 

анықтауға жағдай жасайды. 

Процестің қисығында (3.65 сурет) алдымен ауаның ылғалдануы жүреді 

(«А-а» сызығы), ал одан кейін кебуі жүреді («а-В» сызығы). Судың үлкен 

шығындары кезінде 1t  температурасы 
а

мt  немесе 2t   көбірек, азырақ немесе 

тең болуы мүмкін. Осы жағдайлар үшін ауаны кептіру және ылғалдандыру 

процестері 3.66 суретте бейнеленген (а – тура ағым үшін, б – қарсы ағым 

үшін). 

Аппараттың газ ағынында тамшылардың жылу алмасуы үшін қажетті 

белсенді көлемі формула бойынша есептелінеді: 

 tF

Q
V


 ,                                              (3.138) 

мұнда F – скруббердің көлем бірлігіндегі тамшылардың беті; 

φ – жылу және масса алмасу процестерінің жетілмегендігін ескеретін 



192 

 

коэффициент (0,85-0,95). 

Араластырғыш жылу алмастырғыштағы температуралардың орташа 

айырмасы: 

∆𝑡 = 1/∑
𝑏

∆𝑡
   ,                                        (3.139) 

мұнда b – сатыдағы ауа температурасының өзгеруінің жылу 

алмастырғыштағы температураның толық өзгеруіне қатынасы; 

∆𝑡– сатыдағы жылу тасығыштардың температураларының айырмасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.66 сурет – Жылу тасығыштар тура ақпалы (а) және қарсы ақпалы (б) 

қозғалатын саптамасыз скрубберде ауаны кептіру және ылғалдандыру 

процестері 

 

3.2.1.8.2 Толтырмалы суаратын скрубберді есептеу сұлбасы. 

Толтырмалардағы газдың және сұйықтықтың қарсы ақпалы қозғалысы 

кезінде (3.57 сурет), газ жылдамдығының артуына қарай, скруббердің 4 

тәртібі: қабықты, аралық, турбуленттелген және эмульгацияланған жұмыс 

тәртібі орын алуы мүмкін. 

Жылу және масса алмасуды максимал қарқынды етуге эмульгациялау 

тәртібінде қол жеткізіледі, алайда, бұл режим сұйықтың саптамадан жоғары 

қарай шығарылуының нәтижесінде, саптаманы сұйық басуына алып келеді. 

Сондықтан саптамадағы  газдың wp жұмыс жылдамдығы wэм эмульгация 

жылдамдығының 0,8-0,85 бөлігіне тең болуы тиіс. 

Газ ағынының wопт оңтайлы жылдамдығы формула бойынша 

анықталады: 

GLAr
dw

г

эопт /045,0eR 57,0


,                           (3.140) 

мұнда нассвэ SVd /4  – саптаманың эквивалентті диаметрі; 

vг – газдың кинематикалық тұтқырлығы; 

Vсв – скруббердің толтырмасыз көлемі; 

Sнас – толтырманың жұмыс беті. 

3.140 теңдеуге кіретін Архимед критерийі өрнек бойынша анықталады:  
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23 /)( ггжгэ gdAr    ,                               (3.141) 

мұнда гж  ,  - сұйықтың және газдың тығыздығы; 

г  - газдың динамикалық тұтқырлығы. 

Саптамада ауаны сумен салқындатқан кездегі жылу беру коэффициенті: 

)1(Pr)Re(Re BХ
d
Ak nm

жг

э

г 


,                            (3.142) 

мұнда 
г

эг
г

dw


Re  - газға арналған Рейнольдс критерийі; 

ж

эw
ж

dH

3600
Re   – сұйыққа арналған Рейнольдс критерийі; 

wH  – суландырудың тығыздығы; 

В – масса алмасуды ескеретін коэффициент; 

Х – бу-газ қоспасындағы будың орташа концентрациясы; 

m, n – эмпирикалық коэффициенттер. 

Толтырманың белсенді көлемі формула бойынша анықталады: 

насtSkQV  / ,                                           (3.143) 

мұнда φ – толтырманың Gw және Sнас байланысты болатын дымқылдану 

коэффициенті. 

 

3.2.2 Кептіргіш қондырғылар. 

Өнеркәсіпте материалдан немесе ерітінділерден ылғал кетіру 

қажеттігімен байланысқан процестер жиі пайдаланылады. Ылғалды кетірудің 

бірнеше тәсілі бар: кептіру, ылғалды химиялық реагентттермен сіңіру, 

механикалық бөлу. 

Кептіру деп ылғалды буландыру арқылы материалдан ылғалды 

кетірудің термиялық процесі аталады. Бірқатар жағдайларда кептірудің 

алдында ылғалды кетірудің басқа тәсілдері жүреді, яғни, қиыстырылған 

механико-термиялық, физикалық-химиялық және т.с.c. тәсілдер 

пайдаланылады. 

Механикалық құрғату жылумен кептірумен салыстырғанда үнемдірек 

болып табылады, алайда, бұл кезде деформацияға жол беретін 

материалдардан ылғалдың тек қана 40-60% кетіріледі. Термиялық кептіру кез 

келген ақырғы ылғалдылығы бар материал алуға жағдай жасайды. 

Материалды кептіру табиғи немесе жасанды жолмен жүргізілуі мүмкін. 

Табиғи кептіру ашық ауада сыртқы ауаның жылуының есебінен жүргізіледі. 

Кептіргіш агент (ауа) ылғалды сіңіріп, табиғи жолмен кетіріледі.Табиғи 

кептірудің кемшіліктеріне процестің үлкен ұзақтығы, жыл мезгіліне және 

сыртқы ауаның жағдайына тәуелділігі, үлкен алаңдарды  қажетсінуі, 
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материалды тепе-тең ылғалдылықтан азырақ ылғалдылыққа дейін  кептірудің 

мүмкін еместігі жатады. Табиғи кептірудің артықшылықтарына 

қарапайымдығы және арзандығы жатады: өндірістік ауқымдарда табиғи 

кептіру құны бойынша жасанды кептіруге жақындайды. Жасанды кептіру 

ылғал сіңірген кептіргіш агент желдеткіштің, инжектордың немесе құбырдың 

көмегімен кетірілетін арнайы құрылғыларда (кептіргіштерде) жүргізіледі. 

Жасанды кептіру жағдайлардың көпшілігінде қызған ауамен немесе отынның 

жану өнімдерімен жүргізіледі. 

 

3.2.2.1 Кептіру теориясының негіздері. 

Кептіру теориясында ылғалдың материалмен байланыс энергиясының 

келесі түрлерін ажыратады: 

а) химиялық (ылғал дәл мөлшерлік қатынастарда түзіледі); 

б) физикалық-химиялық (әртүрлі қатынастарда); 

в) физикалық-механикалық (белгісіз қатынастарда). 

Еркін деп аталатын, физикалық-механикалық байланысы бар ылғалға 

материалдың макросаңылаулары мен тоғысқан жерлеріндегі және 

микрокапиллярлардағы (r < 10
-5

 см) капиллярлық ылғал жатады. Кептіру 

барысында механикалық байланысқан ылғал және физикалық-химиялық 

байланысқан ылғалдың бір бөлігі кетіріледі. Бұл материалдың бұзылуына 

алып келетіндіктен, химиялық байланысқан ылғал әдетте кетірілмейді. 

Кептіру теориясында мыналарды ажыратады: 

а) жалпы массалық ылғалдылық (отынның  жану процесінің жылулық 

есептеулерінде пайдаланылады) немесе ылғал мөлшері 

%100100
WG

W

G

W
w

сух

o


 ;   (3.144) 

б) материалдың құрғақ массалық ылғалдылығы (зерттеулерде және 

кептіру процесінің есептеулерінде пайдаланылады) 

%100
сух

с

G

W
w  .     (3.145) 

Ылғалдылықты қайта есептеу мына формулалар бойынша жүргізіледі 

%100
100 o

o
c

w

w
w


 , %100

100 c

c
o

w

w
w


 .  (3.146) 

Кептіру теориясында кептіру процесінің кинетикасын сипаттау және 

талдау үшін: 

  материалдың жергілікті ылғал мөлшері – u; 

  осы кезде материалдың үстіндегі су буларының парциалды қысымы 

булардың ауадағы парциалды қысымына тең болатын және ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасына байланысты болатын 

тепе-тең ылғалдылық – wp; 
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  максимал гигроскопиялық ылғалдылық (φ = 100%) – wг 

пайдаланылады. 

Гигроскопиялық ылғалдылық байланысқан және бос ылғал арасындағы 

шекараны анықтайды. wг көбірек ылғалдылық кезінде материалдың үстіндегі 

су буларының қысымы іс жүзінде осы температура кезінде таза судың 

үстіндегі су буларының парциалды қысымына тең және материалдың өзінің 

ылғалдылығына байланысты емес. 

Құрамында байланысқан және бос ылғал бар материалды кептіру 

процесін ылғалдың уақыт бойынша кемуімен сипаттауға болады. 

Материалды тұрақты температура мен кептіргіш агенттің 

салыстырмалы ылғалдылығы кезінде кептіру былайша жүргізіледі.   

Бірінші кезеңде судың бос беттен булануына ұқсас, материалдың 

бетінен бос  ылғал буланады (w > wг). Кептіру барысында ылғал материалдың 

ішкі қабаттарынан материалдың бетіне жылжып, қоршаған ортаға буланады. 

График түрінде кептіру процесі былайша бейнеленеді (3.67 сурет). 

Кептіру жылдамдығы dw
c
/dτ басында арта түседі, одан кейін 

тұрақтанады. Тұрақты кебу жылдамдығы (I кезең) бос ылғалдың 

кетірілгендігін куәландырып отыр (w
c
 = f(τ) сызығының α еңістік бұрышына 

сәйкес келеді). Бұл кезеңде материалдың бетіндегі ϑ = tм температура 

өзгеріссіз қалады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.67 сурет – Кептіру процесінің кинетикасы (кептіру қисықтары және кептіру 

жылдамдықтары) 

 

Екінші кезеңде τ2 кептіру жылдамдығы азаяды, өйткені байланысқан 

ылғалдың бір бөлігін кетіру процесі басталады.  Материалдың температурасы 

көтеріле бастайды және кептіргіш агенттің tca температурасына ұмтылады.  

Кептірудің тұрақты жылдамдығынан айнымалы жылдамдығына көшу 

нүктесі аумалы нүкте деп аталады. Осы нүктеге сәйкес келетін кр
сw

ылғалдылық 
с

гw  гигроскопиялық жылдамдықтан көбірек, өйткені кептірген 

кезде ішкі қабаттардың ылғалдылығы беттегі ылғалдылықтан көбірек және 

материалдың өлшемі неғұрлым көбірек, кептіргіш агенттің жылдамдығы және 

температурасы неғұрлым жоғарырақ болса, соғұрлым көбірек болады. 
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 Материалдың ақырғы ылғалдылығы 
с

рw  тепе-тең ылғалдылыққа 

ұмтылады және кептірудің үлкен ұзақтығы кезінде қол жеткізілуі мүмкін. 

Ауаның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығының өзгеруінің 

кептірілген материалдың ауадан ылғалды сіңіруіне (қайталап ылғалдануға) 

алып келуі мүмкін екендігін атап өту керек.  

Кептіру процесінің жалпы ұзақтығы материалдың ішкі қабаттарынан 

ылғалды кетірудің жылдамдығымен анықталады, әрі ылғалдың материалдың 

ішінде жылжуы ылғалдылықтардың айырмасының (градиенттің) әсер етуімен 

жүреді. Ылғалдылық градиентінің grad w шамасы кептірілген материалдың 

сапасы үшін зор маңызға ие. Grad w неғұрлым көбірек болса, материал өзінің 

өлшемдерін соғұрлым көбірек шамада өзгертеді (оның кемуі жүреді) және 

деформация кернеуі пайда болады, деформация кернеуі шегінде (аумалы 

кему) материалдың бұзылуына алып келуі мүмкін. 

 

3.2.2.2 Өнеркәсіптік кептіргіштердің негізгі түрлері. 

Кептіргіш қондырғылар ел экономикасының әртүрлі салаларында: тамақ 

өнеркәсібінде – өнімдерді кептіру үшін, құрылыста – ағашты, оттөзімдіктерді 

кептіру үшін, көмір өнеркәсібінде – отын кептіру үшін кең қолданысын тауып 

отыр. 

Кептіргіш қондырғылардың келесі белгілері бойынша жіктеле алатын 

өте әр алуан түрлері бар: 

1) жұмыс кеңістігіндегі қысым бойынша: атмосфералық, вакуумдық, 

сублимациялық (терең вакуум және төмен температуралар кезінде); 

2)  жұмыс тәртібі бойынша: периодты немесе үздіксіз әрекет ететін; 

3)  кептіргіш агенттің түрі бойынша: ауалы, түтін газдарында және 

инертті газдарда, ауаның отынның жану өнімдерімен қоспасында, аса 

қыздырылған буда, сұйық орталарда; 

4)  кептіргіш агенттің және материалдың қозғалу бағыты бойынша: тура 

ақпалы, қарсы ақпалы, реверсивті, айқас ақпалы; 

5)  кептіргіш агенттің айналымының сипаты бойынша: табиғи және 

еріксіз айналым жасаумен; 

6)  кептіргіш агентті пайдалану еселігі бойынша: бір реттік және 

айналымдық; 

7)  қыздыру тәсілі бойынша: бумен ауа жылытқыштармен, отты 

рекуператорлармен, араластырғыш (мысалы, ошақ газдарымен), 

электрқыздырғыштармен.  

Басқа принциптерде жұмыс істейтін: пневматикалық (дисперсияланған 

газ ағынын пайдалана отырып), тозаңдатқыш, қайнаған немесе виброқайнаған 

қабаты бар кептіргіш қондырғылар бар. 

Құрылмасы бойынша кептіргіш қондырғылар дәліздік, камералық, 

шахталық, таспалы, конвейерлі, барабанды, құбырлы және т.с.c. орындалуы 

мүмкін. Әрбір құрылма әртүрлі белгілерге сәйкес келуі мүмкін. 

Камералық кептіргіштер (3.68 а сурет) кептіргіш агенттің табиғи немесе 
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жасанды айналымы бар болуы мүмкін және периодты әрекет ететін 

қондырғылар болып табылады. Кептіргіш агент ретінде ауа немесе оның  

температурасы 60-250°С ошақ газдарымен қоспасы пайдаланыла алады. 

Туннельдік немесе дәліздік кептіргіштер осыларда материал уақыттың 

белгілі бір аралықтары арқылы жылжитын, жартылай периодты әрекет ететін 

қондырғылар болып табылады. Таспалы және конвейерлі кептіргішттер 

үздіксіз әрекет ететін қондырғылар болып табылады. Материалды жылжыту 

таспалардың немесе таратқыш конвейердің көмегімен жүргізіледі. Кептірудің 

температуралық тәртібі 70 бастап 300°С дейін құрайды. 

Шахталық кептіргіштер (3.68 б сурет) үздіксіз әрекет ететін 

қондырғылар болып табылады. Кептіргіш осында материал ауырлық күшінің 

әсерімен жылжитын тік шахта болып келеді. Материал кептіргіш агенттен 

қарсы ақпалы сұлба бойынша өтеді.  

Кептіру процесінің кинетикасын зерттеу тұрғысынан алғанда, кептіргіш 

қондырғыларды жіктеуді жылуды кептірілетін материалға әкелу тәсілі 

бойынша жүргізуге болады: 

  конвективтік – материалды кептіргіш агенттің айналып ағуының 

есебінен; 

  түйіспелік (кондуктивті) – материал қызған бетпен жанасқан кезде 

берілетін жылудың есебінен; 

  терморадиациялық – радиациямен берілетін жылудың есебінен; 

  жоғары жиілікті – жиілігі жоғары токтар бөлетін жылудың есебінен; 

  акустикалық және ультрадыбыстық – дыбыстық және 

ультрадыбыстық толқындар энергиясының есебінен; 

  қиыстырылған –жылудыәкелудің әртүрлі тәсілдерінің үйлестірілуі. 

Өнеркәсіпте осыларда кептіргіш агент ауа немесе отынның жану 

өнімдері (түтін газдары) болып табылатын конвективтік кептіргіштер ең көп 

таралуын алды. 

 

3.2.2.3 Ыстық ауаны бір рет пайдаланатын конвективтік кептіргіштерді 

есептеу. 

Материалдан кетірілетін ылғалдың мөлшері (3.69 сурет) мына формула 

бойынша анықталады: 

21 GGW   ,                                            (3.147) 

мұнда G1 – бастапқы материалдың мөлшері; 

G2 – кептірілген материалдың мөлшері. 

Кетірілген ылғалдың шамасын бастапқы материалдағы және ақырғы 

өнімдегі ылғал мөлшерінің айырмасы ретінде анықтауға болады: 

 

100

2211
21

oo wGwG
WWW


  ,   (3.148) 
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мұнда 
oo ww 21 ,  – материалдың жалпы салмағына қатысты бастапқы және 

ақырғы ылғал мөлшері. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

м – кептірілетін материал; са – кептіргіш агент 1 – камера; 2 – арба, 3 – өстік желдеткіштер; 

4 – шахта.  

 

3.68 сурет – Камералық (а) және шахталық (б) кептіргіш қондырғылардың 

сұлбалары  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – кептіргіш; 2 – негізгі қыздырғыш; 3 – желдеткіш;4 – қосымша жылытқыш (калорифер). 

3.69 сурет - Конвективтік кептіргіштің принциптік сұлбасы 

 

Абсолюттік құрғақ материалдың мөлшері кептіру барысында өзгермейді 

100
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  .                         (3.149) 
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 .                                           (3.150) 

Материалдық баланс теңдеуінен 
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 .                                   (3.151) 
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Сонда кетірілетін ылғалдың мөлшері  
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  тең                          (3.152) 

Құрғақ салмаққа ылғал мөлшерін белгілеген кезде ылғалдың мөлшерін 

формула бойынша анықтауға болады: 
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 .                             (3.153) 

Конвективтік кептіргіштегі ылғал балансы (3.69 сурет) 

10010001001000

222
2

11

сс

o
o

wGd
L

wGd
L  ,                           (3.154) 

мұнда d – кептіргіш агенттің ылғал мөлшері.  

Теориялық процесте кептіргіште сорып алу болмайды деп. қабылданады 

LLLLo  21 .                                         (3.155) 

Сонда ылғал балансының теңдеуінен 

1000100

122211 dd
LW

wGwG сс 



.                              (3.156) 

1 кг буланған ылғалға құрғақ ауаның шығыны 

,
10001000

0212 ddddW

L
l





  кг/кг ылғал.                       (3.157) 

1 кг буланған ылғалға жылу шығындары (негізгі қыздырғышқа 

әкелінген жылу) 

02

01
01

)(1000
)(

dd

HH
HHlq




 , кДж/кг ылғал.              (3.158) 

Теориялық кептіру процесін зерттеген кезде қоршаған ортаға жылу 

шығындары qoc болмайды және тасымал құралдары qтр мен материалдың өзін 

qм қыздыруға жылу шығымдалмайды ( С 021  ) деп қабылданады.  

Теориялық кептіргіштің жылу балансы бұл жағдайда келесі түрде 

жазылады: 

22110 HLHLQHL қo  , кДж/сағ,                (3.159) 

мұнда Qқ – негізгі қыздырғышқа әкелінген жылу. 

Теңдеу теориялық кептіргіште ылғалдың булану процесінің адиабаттық 

болып табылатындығын көрсетіп отыр (3.70 сурет) 

21 НН  .                                               (3.160) 
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Негізгі қыздырғышта 1 кг ылғалдың булануына жылу шығымдары 

мынаған тең: 

)()( 0201 ННlННlq  ,                               (3.161) 

мұнда 22222 hxtcН   – ақырғы кептіргіш агенттің энтальпиясы; 

00000 hxtcH   – бастапқы кептіргіш агенттің энтальпиясы; 

x0, x2 – кептіргіш агенттің бастапқы және ақырғы құрғақтық дәрежесі; 

h0, h2 – су буларының бастапқы және ақырғы энтальпиясы. 

Егер c0 = c2 = c шартын қабылдасақ, теңдеуді түрлендіруге болады 

13202202002202002 )()()()( qqqxxlhhhlxttlchlxhlxННlq    (3.162) 

мұнда q1 – 1 кг ылғалдың булануына шығымдалған жылу; 

q2 – кептіргіш агентпен жылу шығымдары; 

q3 – кептіргіш агенттің бастапқы ылғалдылымен жылу шығымдары 

(ылғалдың транзиті). 

Нақты кептіргіште қосымша шығымдар және жылу әкелу орын алады, 

сондықтан H2 ≠ H1. Бұл жағдайда 1 кг буланған ылғалға жылудың меншікті 

шығымдары:  

wдобострм cqqqqHHlq 102 )(   тең,              (3.163) 

мұнда qм – материалды қыздыруға шығымдалған жылу; 

qтр – тасымал құралдарын қыздыруға жұмсалған жылу; 

qoc – қоршаған ортаға жылу шығындары; 

qдов – калориферде қосымша әкелінген жылудың мөлшері; 

ϑ1сw – материалмен енгізілетін ылғалдың физикалық жылуы. 

Теңдеу мына түрде көрсетілуі мүмкін: 

 )()( 0201 ННlННlq .                         (3.164) 

1 кг буланған ылғалға жоғалтылған немесе қосымша әкелінген жылудың 

Δ мөлшерін мына өрнектен табуға болады: 

)()( 112 острмwдоб qqqcqННl   .                 (3.165) 

Нақты кептіргіште процестердің жүруінің үш жағдайы болуы мүмкін: 

а) Δ = 0. 

Жылу шығындары қосымша әкелінетін жылумен өтеледі: 

острмwдоб qqqcq  1 .                               (3.166) 

Бұл жағдайда нақты процесс теориялық адиабаттық процеспен сәйкес 

келеді 

0)( 12  ННl  немесе 12 НН  ;                      (3.167) 

б) Δ < 0.  

Қосымша әкелінетін жылу жылу шығындарының орнын толтырмайды 
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острмwдоб qqqcq  1 .                            (3.168) 

Бұл жағдайда кептіргіш агенттің энтальпиясы азаятын болады 

12 НН  ;                                           (3.169) 

в) Δ > 0. 

Қосымша әкелінетін жылу жылу шығындарынан асып түседі, бұл 

кептіргіш агенттің энтальпиясының өсуіне алып келеді 

12 НН  .                                          (3.170) 

Жылудың жоғалтылуымен (Δ < 0) жүретін жағдай үшін нақты 

кептіргіштегі процестер 3.71 суретте бейнеленген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.71 сурет – Теориялық конвективтік кептіргіштегі нақты процестер 

 

Нақты процесс Н-d диаграммада былайша тұрғызылады. 

1. A – B – C0 теориялық процесі тұрғызылады: 

 АВ – негізгі қыздырғышта ауа қыздыру процесі; 

 BC0 – теориялық кептіру процесі. 

2. C0 нүктесінен C0E0 = Δ / l сызығы түсіріледі. 

3. E0 нүктесі В нүктесімен қосылады. 

4. t2 изотермасы B0E0 сызығымен қиылысқан нүктеде ақырғы С нүктесі 

табылады. 

Ауаның (кептіргіш агенттің) нақты меншікті шығымы мынаған тең 

0202

10001000

dd
l

dd
l

TТд





 .                                (3.171) 

Осыған сәйкес 

Тдд qННlq  01 )( .                                   (3.172) 

 

3.2.3 Ауаны баптау қондырғылары. 

Ауаны баптау қондырғыларының қолданылу мақсаты үй-жайда немесе 

оның жекелеген аймақтарында белгіленген параметрлерді: температураны, 

ылғалдылықты, тазалықты және ауаның қозғалу жылдамдығын ұстап 

отырудан – яғни, адамдар үшін жайлы жағдайларды және технологиялық 

процестің жүру жағдайларын қамтамасыз етуден тұрады. Дәл осы міндеттерді, 
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бірақ кешенді емес, жылыту және желдету жүйелері де шешеді. 

Өндірістік үй-жайларда, қоғамдық және тұрғын ғимараттарда жылдың 

суық және жылы кезеңдерінде ауаның белгілі бір параметрлері ұсталынып 

отыруға тиіс. Мәселен, өндірістік үй-жайларда:  

- жылдың суық кезеңінде: t = 20-22°С; φ = 30-60%; v < 0,2 м/с; 

 жылдың жылы кезеңінде: t = 22-25°С; φ = 30-60%; v = 0,2-0,5 м/с. 

Баптау жүйелерін есептеу үшін жылдың жылы, суық және өтпелі 

кезеңдері үшін жылу және ылғал баланстары құрастырылады. 

Үй-жайда жылудың келуі мен шығындары мыналардан: 

а) технологиялық жабдық және адамдар бөлетін жылудан, сондай-ақ күн 

радиациясымен және электрмен жарықтандырудан келетін жылудан – Qтв; 

б) жылудың ғимараттың сыртқы қоршауы арқылы шығындарынан – Qтт 

құралады.  

Баптау жүйесінен үй-жайға берілетін ауа жылдың жылы кезеңінде 

жылудың артық мөлшерін әкетуге немесе жылдың суық кезеңінде жылу 

әкелуге тиіс. Бір мезгілде баптау жүйесі үй-жайдың ішінде тазалық пен 

ауаның ылғалдылығын ұстап отыру мәселесін шешуге тиіс. Ауаның 

ылғалдылығын ұстап отыру мәселесі өндірістік үй-жайлар үшін әсіресе 

маңызды, өйткені технологиялық процестерді жүргізген кезде ылғал, газдар 

және булар, тозаң түріндегі зиянды бөлінулер орын алып отырады. Ылғал 

бөліну ашық және дымқылданған беттерден буланудың, будың саңылаулар 

арқылы шығып кетуінің есебінен жүреді. Ылғал сондай-ақ үй-жайға 

инфильтрациялайтын ауамен әкелінеді. 

Зиянды бөлінулердің мөлшері ауа алмасу шамасын анықтайды, әрі 

әртүрлі ластағыштар бір мезгілде бөлінген кездегі ауаның шығымы максимал 

зияндылық бойынша анықталады. Әкетілетін артық жылу мен ылғалдың ара 

қатынасы жылуылғалдылық қатынас деп аталады: 

d

Н

W

Q
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 .                                      (3.173) 

Жалпы жағдайда бұл қатынас мынаған тең: 
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мұнда Wu – буланып кеткен ылғалдың мөлшері; 

tвл – буланып жатқан ылғалдың температурасы; 

Dп, hп – саңылаулар арқылы келетін будың мөлшері және энтальпиясы. 

Өнеркәсіптік кондиционердің принциптік сұлбасы 3.72 суретте 

көрсетілген. 

Кондиционерге пердеше торы 1 арқылы атмосфералық ауа кіреді. Кері 

айналым клапанының 10 көмегімен жылдың суық кезеңінде атмосфералық 

ауаға үй-жайда пайдаланылып болған ауа араластырылуы мүмкін (оны толық 

алмастырғанға дейін – толық кері айналым). Кері айналым әкелінетін 
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жылудың мөлшерін азайтуға жағдай жасайды және оған жапқыш клапанның 2 

көмегімен қол жеткізіледі. 

Ауалы май сүзгіде 3 тазартылған ауа бірінші жылыту калориферіне 5 

келіп түседі. Калорифер арқылы өткізілетін ауа мөлшері және, демек, оны 

қыздыру температурасы қос жақтаулы клапанның 4 көмегімен реттеледі. 

Қыздырылған ауа суару камерасына беріледі, мұнда оны ылғалдандыру 

жүреді. Бұл процесте ауа температурасы төмендейді,  сондықтан ауа екінші 

жылыту калорифері 6 арқылы өткізіледі. Бір мезгілде калорифердегі 

әкелінетін жылудың есебінен ауамен суару камерасынан әкелінетін су 

тамшыларының булануы жүреді. Ауа белгіленген параметрлерімен 

(температурасы және ылғалдылығы) желдеткішпен 9 үй-жайға беріледі. 

Жылдың суық кезеңі үшін Н-d диаграммада кондиционерде ауаны 

дайындау процесі 3.73 суретте көрсетілген. 

Н күйіндегі атмосфералық ауа Н-В сызығы бойынша, үй-жайда 

пайдаланылып болған (ішкі) ауамен В араласады. С күйіндегі араластырылған 

ауа калориферге беріліп, мұнда С-К сызығы бойынша қыздырылады. Одан 

кейін ауа суару камерасында (К-О сызығы) ылғалданады және екінші 

калориферде жылытылады (О-П сызығы). П күйіндегі дайындалған ауа үй-

жайға келіп түседі, мұнда жылуға, ылғалға қанығу процесі жүреді (П-В 

сызығы). 

Жылуға, ылғалға қанығу процесі ПВ сызығының горизонтпен 

бұрыштық коэффициенті болып келетін ε коэффициентімен (3.174 формула) 

сипатталады. 

Орталықтандырылған немесе автономды болуы мүмкін баптау 

жүйелерінде барлық процестердің автоматтандырылуы қамтамасыз етіледі, 

сондықтан олар жылытудың және желдетудің жоғары деңгейі болып 

табылады. 

 

3.2.4 Тоңазытқыш қондырғылар. 

Өнеркәсіпте жылуды температурасы төменірек Тт денелерден (жылу 

бергіштер) температурасы жоғарырақ Тж денелерге (жылуқабылдағыш) 

көшіруге арналған трансформаторлар кең қолданысын табуда. Осы 

процестерді жүргізу үшін термодинамиканың II заңына сәйкес  механикалық, 

электр немесе жылу энергиясын жұмсау қажет. 

Процестің қоршаған ортаның То температурасына қатысты 

температуралық деңгейіне байланысты, жылу трансформаторлары: 

а) тоңазытқыш қондырғыларға (егер Тт < То); 

б) жылулық сорғы қондырғыларына (Тт > То кезінде) бөлінеді. 

Жылу трансформациясының принциптік сұлбасы 3.74 суретте 

көрсетілген. 

Тоңазытқыш қондырғыларда салқындатылатын А денесі Тт < Tо кезінде  

суытқыш агентке (қайнау температурасы төмен сұйықтыққа) qт жылу береді. 

Одан кейін l сыртқы механикалық жұмыстың есебінен, термодинамиканың II 

заңына сәйкес, суытқыш агенттің температурасының То дейін көтерілуі 
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жүреді. Қызған суытқыш агент lqq нв   жылуды қоршаған ортаға (Б 

денесіне) береді. 

Жылулық сорғыда қоршаған ортаның температурасы бар А денесі 

жылуды жоғарырақ температуралық деңгейі бар Б денесіне жылу береді, яғни, 

Б денесіне қоршаған ортаның жылуын береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – пердеше торы; 2 – өшіретін клапан; 3 – ауа сүзгі; 4 – қос жақтаулы клапан; 5 – бірінші 

жылытукалорифері; 6 – екінші жылытукалорифері; 7 – суару камерасы; 8 – желдеткіш;  

9 – кері айналым сызығы; 10 – кері айналымклапаны 

 

3.72 сурет – Өнеркәсіптік кондиционердің сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.73 сурет – Өнеркәсіптік кондиционердегі жұмыс процестері 
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3.74 сурет – Жылудың тоңазытқыш (а) және жылулық сорғы (б) 

қондырғыларындағы трансформациясының сұлбалары 

 

Тоңазытқыш қондырғылардың негізгі қолданылу жасанды суық 

шығарудан немесе жылуды салқындатылатын денеден әкетуден тұрады (тамақ 

өнеркәсібінде өнімдерді сақтау, технологиялық процестерді, мысалы, 

пластмассалар өндірген кезде қарқынды ету; көлікте баптау жүйелері; 

құрылыста грунтты тоңазыту). 

Бүкіл жасанды суық облысы 6 температуралық аймаққа бөлінуі мүмкін: 

I – баптау жүйелері: 20 бастап 0°С дейін; 

II – тоңазытқыш қондырғылары: 0°С бастап (-127)°С дейін; 

III – ауаны бөлудің және сұйық газдарды ArNO ,, 22  алудың криогенді 

қондырғылары: (-127) бастап (-200)°С дейін; 

IV – сұйық H2, Ne алу қондырғылары: (-200) бастап (-260)°С дейін; 

V – сұйық Не алу қондырғылары: (-260) бастап (-270)°С дейін; 

VI – төмен температуралы эксперименттік қондырғылар: (-270°С 

төмен). 

Суық алу үшін жылуды сіңіру ілесіп отыратын кез келген процесс: 

  суытқыш агенттің фазалық өзгерулері – компрессиялық 

қондырғыларда; 

  газдардың абсорбциясы – сорбциялық қондырғыларда; 

  газдарды және буларды дроссельдеу – ағынды қондырғыларда 

пайдаланыла алады. 

Онымен қоса, суық алу үшін магнитті-калориялық әсері бар (магнитті 

қондырғылар) және термоэлектр әсері бар процестер пайдаланылуы мүмкін. 

Өнеркәсіпте суытқыш агенттің фазалық өзгерулері кезінде жылудың 

сіңірілуіне негізделген тәсіл ең кең қолданысын тауып отыр. 

 

3.2.4.1 Компрессиялы тоңазытқыш қондырғылар. 

Компрессиялы тоңазытқыш қондырғылар ең үнемді және жетілдірілген 

тоңазытқыш қондырғылары болып табылады. 

Идеал компрессиялық булы тоңазытқыш қондырғыда (3.75 сурет) 

жұмыс кері Карно циклі бойынша жүргізіледі. 
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КМ – компрессорлық машина; К – конденсатор; РЦ(Д) – ұлғайтқыш цилиндр (детандер); И 

– буландырғыш; НХ – суық таратқыштың сорғысы; ПХ – суық тұтынушы. 

 

3.75 сурет – Идеал компрессиялық тоңазытқыш қондырғының сұлбасы және 

T-S диаграммасы 

 

Суытқыш агент буландырғыштан компрессорға келіп түседі, мұнда Рк 

қысымға дейін сығылады, бұған Lк механикалық жұмыс жұмсалады. Қысылу 

барысында (1-2 сызығы) суытқыш агенттің температурасы Тк дейін көтеріледі. 

Конденсаторда суытқыш агенттен Qк жылудың әкетілуінің есебінен оның 

сұйықталуы жүреді (2-3 сызығы), және суытқыш агент өзінің физикалық күйін 

өзгертеді. Ұлғайтқыш цилиндрде (детандерде) суытқыш агенттің адиабаттық 

ұлғаюы (3-4 сызығы) температурасының То дейін төмендеуімен ілесе жүреді. 

Осындай температурамен суытқыш агент буландырғышқа келіп түседі, мұнда 

суық тасығыштан алынатын Qо жылудың есебінен ол буланып (4-1 сызығы), 

қайтадан компрессорға беріледі. Салқындаған жылу тасығыш суық 

тұтынушыға келіп түсіп, оны салқындатады. Бұл процесте суық тасығыш 

қыздырылады және одан кейін сорғымен буландырғышқа беріледі. 

Компрессиялық тоңазытқыш қондырғыда (КТҚ), оның агрегаттық 

күйінің өзгеруімен, суытқыш агенттің бірізді ұлғаю 3-4 және сығылу 1-2 

процестері жүреді. Сыртқы энергия көзі болып электр немесе механикалық 

энергия табылады. 

Идеал компрессиялық тоңазытқыш қондырғының жылулық балансы: 

дккo LQLQ  .                                     (3.175) 

3.175 теңдеуден конденсатордан әкетілетін жылу мөлшерін табуға 

болады: 

LQLLQQ одкoк  )( ,                             (3.176) 

мұнда L – бүкіл циклге жұмсалған жұмыс. 

Идеал КТҚ-ң энергетикалық тиімділігі ε тоңазытқыш коэффициентімен 

бағаланады, бұл коэффициент пайдалы әкетілген жылудың oQ  жұмсалған 

жұмысқа қатынасына тең:  

14321:

16541:
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к .                  (3.177) 

Т-S диаграммасында пайдаланылған жылу процестің сызығының 

астындағы ауданға тең болғандықтан: 

1/

1

)( 
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TTTT

T

STT

ST
  ,                       (3.178) 

мұнда ΔS – тоңазытқыш агенттің конденсациялану (яғни, сұйылтылу (2-

3) және булану (4-1) процестеріндегі энтропияның өзгеруі. 

3.178 теңдеуден To және Tк температураларының айырмасы неғұрлым 
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азырақ болса, идеал КТҚ-ң тоңазытқыш коэффициенті соғұрлым көбірек 

болатындығы көрініп отыр. 

Булы компрессиялық тоңазытқыш қондырғы бір немесе бірнеше сығу 

сатысымен (көп сатылы КТҚ) орындалуы мүмкін. Сатылар санын таңдау 

тоңазытқыш қондырғының қолданылу мақсатымен және жұмыс істеу 

жағдайларымен анықталады. Компрессорлық машина ретінде ротациялық, 

поршеньді немесе ортадан тепкіш қондырғылар пайдаланылуы мүмкін.  

 

3.2.4.2 Нақты компрессиялы тоңазытқыш қондырғылары. 

Идеал КТҚ салыстырғанда, нақты компрессиялы тоңазытқыш 

қондырғылары өзіне қосымша элементтерді қосады (3.76 сурет). 

Нақты КТҚ-ң идеал қондырғылардан негізгі айырмашылықтары 

келесіден тұрады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КМ – компрессорлық машина; К – конденсатор; ПО – аса салқындатқыш; 

РВ – реттейтін вентиль (дроссель); ОЖ – сұйықтық бөлгіш (сепаратор); И – буландырғыш; 

НХ – суық таратқыштың сорғысы; ПХ – суық тұтынушы; ЭД – электрқозғалтқыш. 

 

3.76 сурет – Нақты компрессиялық тоңазытқыш қондырғының сұлбасы және 

Т-S диаграммасы 

 

1. Детандердің орнына суытқыш агенттің дроссельденуі жүретін 

реттейтін вентиль РВ пайдаланылады. 

Бұл процесс адиабаттық емес, изоэнтальпиялық болып табылады (3-5' 

немесе 4-5 сызығы). Бұл қондырғының суық өнімділігін және ε тоңазытқыш 

коэффициентін азайтады, өйткені жылу әкетудің келесі процесінің 

сызығының астындағы 5'-1 аудан идеал КТҚ-ң процесінің астындағы 

ауданнан азырақ (3.75 сурет). 

2.  Суық өнімділігін өтеу үшін суытқыш агентті конденсатордан кейін 

(3-4 сызығы) аса салқындату пайдаланылады, бұл үшін сұлбаға аса 

салқындатқыш (ПО) қосымша қосылады. 

3.  Суытқыш агенттің сығылуы аса қыздырылған бу облысында (1-2 

сызығы) энтропияның өсуімен жүргізіледі. Бұл компрессордың Lк жұмысын 

көбейтеді. 
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Булы компрессиялық тоңазытқыш қондырғы сығылудың бір немесе 

бірнеше сатысымен орындалуы мүмкін (тиісінше бір сатылы немесе көп 

сатылы). Сатылар санын таңдау тоңазытқыш қондырғының қолданылу 

мақсатымен және жұмыс жағдайларымен анықталады. Бір сатылы КТҚ 

ок РР 7÷12 сығу сатысына дейін пайдаланылады. 

Өте төмен температуралар алу үшін жоғарғы каскадтың буландырғышы 

ИII төменгі каскадтың КI конденсаторы болып табылатын каскадтық 

тоңазытқыш қондырғылар қолданылады (3.77 сурет). 

Төменгі каскад қайнау температурасы төменірек суытқыш агентте 

жұмыс істейді. 

Компрессиялық тоңазытқыш қондырғыларда жұмыстық дене ретінде, 

процесте агрегаттық күйін өзгертпейтін газдар (ауа, көмір қышқылы) да 

қолданысын тауып отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I – төменгі каскад; II – жоғарғы каскад. 

3.77 сурет – Каскадтық тоңазытқыш қондырғының сұлбасы және Т-S 

диаграммасы 

 

Ауалы тоңазытқыш қондырғыларда төмен температураларға ауаның 

адиабаттық кеңеюінің есебінен қол жеткізіледі (3.78 сурет). 

Ауалы КТҚ-ң кемшіліктеріне, тоңазытқыш қондырғының  габариттерін 

және суытқыш агенттің шығымдарын анықтайтын ауаның төмен жылу  
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КМ – компрессор; ОВ – ауа салқындатқыш; Д – детандер; ПВ – ауа жылытқыш;  

НХ – суық тасығыш сорғысы; ПХ – суық тұтынушы.  

 

3.78 сурет – Ауалы компрессиялық тоңазытқыш қондырғының сұлбасы және 

Т-S диаграммасы 

сыйымдылығына орай, ауамен салқындатқыштың және қыздырғыштың  үлкен 

беттерін жатқызу керек. Ауалы КТҚ тек газдың үлкен көлемдерін 

тасымалдауға қабілетті турбокомпрессорлармен ғана қолданылады. 

3.2.4.3 Ағынды (бу-эжекторлық) тоңазытқыш қондырғылары. 

Ағынды тоңазытқыш қондырғылардың негізгі элементі 

инжекцияланатын қысымды арттыруға арналған бу эжекторы болып 

табылады (3.79 сурет). 

Суытқыш агент ретінде су пайдаланылады. Эжектордың 

салқындатқышында ЭС түзілетін конденсат екі ағынға бөлінеді: 

  бірінші ағын редукциялық вентильде РВ Ро дейін дросселденеді де, 

буландырғышқа келіп түседі және мұнда суық тасығыштан Qo жылу әкелудің 

есебінен буланады; 

  екінші ағын конденсаттық сорғымен КС (lн жұмыс жұмсалады) бу 

генераторына БГ бағытталады, мұнда оған жылу Q1 беріледі. 

Ағынды тоңазытқыш қондырғының жылулық балансы мынадай түрде 

жазылады: 

HOK LQQQ  1 .                                      (3.180) 

Қондырғының жылулық коэффициенті формула бойынша анықталады 

11 Q

Q

lQ

Q O

H

O



 .                                   (3.181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭП – бу эжекторы; ЭС –эжектордың салқындатқышы (конденсатор); ПГ – бу генераторы; И 

– буландырғыш; ПХ – суық тұтынушы; НП және НХ –қоректік және суытқыш агенттің 

сорғылары; РВ – редукциялық вентиль. 
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3.79 сурет – Ағынды (бу-эжекторлық) тоңазытқыш қондырғының сұлбасы 

 

Ауалы КТҚ-ң тоңазытқыш коэффициенті мынаған тең: 

1

1

)()(

1

24312

41









Т

ТТТТТ

ТТ
вкху .                       (3.179) 

 

 

Ағынды тоңазытқыш қондырғылардың артықшылықтарына 

қарапайымдығын, қызмет көрсетудің ыңғайлылығын, зиянсыздығын және 

жарылысқа қауіпсіздігін жатқызу керек. Кемшіліктеріне төмен (100 кПа) 

қысымды ұстап отыру қажеттігі, қондырғының бітеулігіне көтеріңкі талаптар, 

будың үлкен шығындары жатады. 

Ағынды тоңазытқыш қондырғыларды қолдану саласы: ауаны баптау 

жүйелері (0÷10°С). 

 

3.2.4.4 Абсорбциялық тоңазытқыш қондырғылары. 

Абсорбциялық тоңазытқыш қондырғылары (3.80 сурет) сорбциялық 

қондырғылардың суытқыш агентті сорбенттен (сіңіргіштен) бірізді сіңіру 

(сорбция) және бөліну (десорбция) жүретін түрлерінің бірі болып табылады. 

Сіңіру және бөліну процестері компрессиялық тоңазытқыш қондырғыларда 

жасалатын сығылу және ұлғаю процестерін сәйкес имитациялайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А – абсорбер; Г – генератор; К – конденсатор; Д – детандер; И – буландырғыш; Н – сорап; 

ТО – Жылу алмастырғыш; ПВ – айналдыра өткізетін вентиль; ЭД – электрқозғалтқыш; НХ 

– суық таратқыш сорғы; ПХ – суық тұтынушы. 

 

3.80 сурет – Абсорбциялық тоңазытқыш қондырғының сұлбасы 

 

Абсорбциялық тоңазытқыш қондырғылардың әрекеті суытқыш агенттің 

және сорбенттің араласу процестерінің экзо- және эндотермиялық әсерлерін 

пайдалануға негізделген. Су-аммиакты тоңазытқыш қондырғыда суытқыш 

агент (аммиак) және сорбент (су) әртүрлі қайнау температураларына ие және 

қайнау температурасы араластырылатын құраушылардың қайнау 
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температурасынан өзгеше қоспалар түзеді. 

Суытқыш агенттің генератордағы (Г) қысымы абсорбердегі (А) 

қысымына қарағанда көбірек, бұл оның әртүрлі қайнау және конденсациялану 

температураларын  анықтайды. 

Генераторда жылу QГ әкелудің есебінен су ерітіндісінен аммиактың 

булануы жүреді, одан кейін ол конденсаторға (К) келіп түседі, мұнда жылуды 

QК әкеткен кезде салқындатылады және конденсацияланады. Детандерде (Д) 

суытқыш агент ұлғайып, осының нәтижесінде оның температурасы 

төмендейді. Буландырғышта (Б) суытқыш агент суық тасығыштан жылуды QO 

алып, буланады. 

Абсорберде (А) аммиак буларын су (сорбент) сіңіріп алады. Сіңіру процесі 

экзотермиялық болып табылады, осыған байланысты абсорберде суытқыш 

агенттен жылу QA әкетіледі. Суытқыш агенттің ерітіндісі сорғымен (Н) жылу 

алмастырғыш (ЖА) арқылы генераторға беріледі, бұған жұмыс lH жұмсалады. 

Жылу алмастырғышта суытқыш агент айналдыра өткізетін вентильдің (АӨВ) 

көмегімен абсорберге берілетін генератордан сорбенттің есебінен 

қыздырылады. 

Тоңазытқыш қондырғының жылу балансы мынадай түрде жазылады: 

HOГAK lQQQQ  .                                (3.182) 

Абсорбциялық қондырғының тоңазытқыш коэффициенті: 

гoHгo QQlQQ //  .                                (3.183) 

 

3.2.5 Булағыш қондырғылар. 

Өнеркәсіпте ерітіндіден (мысалы, сулы ерітіндіден) қажетті 

материалдарды бөліп алу міндеттері жиі туындап отырады. 

Тәсілдердің бірі болып сулы ерітінділерді ылғалсыздандыру, яғни, 

олардан еріткішті (суды) термиялық кетіру табылады. Қайнаған кезде еріткіш 

таза түрінде су буына көшеді. Ұшпа емес «b» заттардың  концентрациясы арта 

түседі, ал бу болса атмосфераға шығарылады немесе конденсаторға 

бағытталады. Ылғалсыздандыру процесі ерітіндінің жылуфизикалық 

қасиеттерінің өзгеруімен сипатталады: ерітіндінің «b» массалық 

концентрациясы, тұтқырлығы және тығыздығы арта түседі, жылу 

сыйымдылығы және жылуөткізгіштігі төмендейді. 

ЖЭС-да қолданылатын буландырғыштардан айырмашылығы, булағыш 

қондырғыларда ерітінді ts қайнау температурасынан өзгеше (әдетте tp > ts) tp 

температура кезінде қайнайды. Алайда, жылудың артық мөлшері ерітіндіден 

әкетілетін ылғал тамшыларының булануына шығындалатындықтан, ерітінді 

астындағы су буының температурасы tp = ts. 

Температуралардың Δ1 = tp – ts айырмасы физика-химиялық 

температуралық депрессия деп аталады. Δ1 шамасы ерітіндінің табиғатына 

және «b» концентрациясына байланысты болады және тиісті әдебиетте 

келтірілген кестелерден таңдап алынады. «b» заттың концентрациясының 
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артуымен температуралық депрессия Δ1 шамасы арта түседі. Температуралық 

депрессияның болуы, буландырғыштармен салыстырғанда, булағыш 

қондырғылардың қыздыру бетінің артуына алып келеді. 

Булағыш қондырғыларды бірқатар белгілер бойынша жіктеуге болады:  

- жұмыс істеу принципі бойынша: периодты, үздіксіз; 

- сатыларының (корпустарының) саны бойынша: бір корпусты, көп 

корпусты; 

- соңғы сатыдағы екіншілік будың қысымы бойынша: атмосфералық, 

қысымдық, вакуумдық; 

- жылу көзінің түрі (жылу таратқыштардың түрі) бойынша: электрмен 

қыздырылатын, газбен немесе бумен жылытумен; 

- қыздыратын бу және ерітінді ағындарының бағыты бойынша: тура 

ақпалы, қарсы ақпалы, аралас. 

Олардың жинақылығына орай, тік булағыш қондырғылар ең кең 

қолданысын тауып отыр. 

Бумен қыздырылатын булағыш қондырғыларда бу құбыраралық 

кеңістікке, ал ерітінді – құбырларға (ұзындығы 4 м дейін) беріледі және олар 

үш түрде орындалады: 

 ерітіндінің табиғи айналымы бар (көтеретін және төмен түсіретін 

құбырлардағы тығыздықтар айырмасы әсер ететін); 

 ерітіндінің еріксіз айналымы бар (тұтқыр сұйықтықтарға арналған); 

 қабықты. 

Табиғи айналымы бар булағыш құрылғының құрылмасы 3.81 суретте 

көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Р – ерітінді; КР – қоюланған ерітінді; ГП – қыздыратын бу; ВП – екіншілік бу;  

К – конденсат1 – корпус; 2 – құбырлы бет; 3 – айналымдық төмен түсіру құбыры;  

4 – бу (құбыраралық) кеңістігі; 5 – сепарациялық құрылғы. 

 

3.81 сурет – Табиғи айналымы бар булағыш қондырғының сұлбасы 

 

Осыдан қажетті затты булау керек ерітінді жоғарғы және төменгі құбыр 

тақталарында бекітілген құбырлардан тұратын қыздыратын жүйеге 2 беріледі. 

Ерітінді құбырларды олардың биіктігінің 2/3 бөлігіне толтырады. 

Құбыраралық  кеңістікке 4 қыздыратын бу беріледі, ол жылуын құбырларға 
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беріп, ерітіндіні қыздырады. Ерітінді tp температураға дейін қыздырылып, 

құбыр жүйесінде бу-сұйықтық қоспасын түзе отырып, су буға көшеді. Құбыр 

жүйесіндегі айналым айналымдық төмен түсіретін құбырдағы 3 ерітіндінің 

және құбыр жүйесінің ішіндегі бу-сұйықтық қоспасының тығыздықтарының 

айырмасының есебінен пайда болады. Екіншілік бу бу кеңістігіне келіп түседі 

және сепарациялық құрылғыда 5 сұйықтың тамшыларынан тазартылады. 

Ылғалсыздандырудың жылдамдығы айналымның wц жылдамдығымен 

және айналымның К еселігімен анықталады: 

ццw
d

nG

W

G
K




4

,

2





    ,                                     (3.184) 

мұнда G, ц  
– айналма ерітіндінің шығымы және тығыздығы; 

d – құбырлардың диаметрі; 

п – құбырлардың саны; 

W – булағыш қондырғының бу өнімділігі.  

Кристаллданатын ерітінділерді ылғалсыздандырған кезде 

кристаллдардың құбырларда тұнбаға түсуі мүмкін, сондықтан пайдалану 

барысында қыздыру беттерін тазарту қажеттігі туындайды. 

Кристалданбайтын ерітінділерді ылғалсыздандыру үшін қабықты 

булағыш қондырғыларды пайдалануға болады (3.82 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р – ерітінді; КР – қоюланған ерітінді; ГП – қыздыратын бу; ВП – екіншілік бу;  

К – конденсат. 

1 – корпус; 2 – қыздырғыштың беті; 3 – бу көлемі; 4 – сепаратор; 5 – ерітінді камерасы. 

 

3.82 сурет – Қабық түріндегі булағыш қондырғының сұлбасы 

 

Қайнататын құбырларға 3 олардың биіктігінің 1/4÷1/5 бөлігіне ерітінді 

толтырылған. Қыздырған және tp жеткен кезде ерітіндінің бу көпіршіктерін 

түзе отырып қайнауы басталады, бу көпіршіктері ерітіндіні жоғары қарай іліп 

әкетеді. Бу көлемінде қоспа екіншілік буға және қоюланған ерітіндіге 

бөлінеді. 
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Қазіргі уақытта қыздыратын ортаның түйісетін бетін арттыруға 

мүмкіндік беретін батпалы жанарғылары және барботаж құрылғылары бар 

булағыш қондырғылар пайдаланылады. 

Алдындағы булағыш құрылғының екіншілік буы келесі булағыш құрылғыда 

қыздыратын орта ретінде пайдаланылатын көп корпусты қондырғылар (3.83 

сурет) кең қолданысын тауып отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р – ерітінді; КР – қоюланған ерітінді; ГП – қыздыратын бу; ВП – екіншілік бу;  

К – конденсат. 

1÷3 – қондырғының корпустары; 4 – ерітінді беретін сорғы. 

 

3.83 сурет – Жылу тасығыштардың қозғалуының тура ақпалы сұлбасы бар көп 

корпусты булағыш қондырғының сұлбасы 

 

Көп корпусты булағыш қондырғыларда бастапқы будың шығыны 

корпустардың «п» санына пропорционал азаяды: 

nWD 85.0/     ,                                        (3.185) 

мұнда W – екіншілік бу бойынша бу өнімділігі; 

0,85 – жылу шығындарын ескеретін эмпирикалық коэффициент. 

Корпустардың оңтайлы саны п = 3÷4 құрайды. 

Булағыш қондырғыларды есептеу келесі әдістеме бойынша жүргізіледі 

(үздіксіз әрекет ететін булағыш қондырғылардың мысалында). 

Әрбір корпустағы шықтанбаған будың мөлшері материалдық баланс 

теңдеуінен анықталады: 

соңбас GGW  ,                                         (3.186) 

мұнда G – ерітіндінің ылғалсыздандыру процесінің басындағы немесе 

соңындағы мөлшері. 

Егер екіншілік бумен әкетілген шығындарды ескермесе, 

ылғалсыздандыру барысында құрғақ еріген заттың салмағы өзгеріссіз қалады: 

100100

соңсоңбасбас
құрғ

GbGb
G   ,                                 (3.187) 

мұнда b – ұшпа емес заттардың ылғалсыздандыру процесіне дейінгі 

және одан кейінгі концентрациясы. 
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3.187 теңдеуден шықтанбаған будың мөлшерін анықтауға болады: 

)1(
соң

бас
бас

b

b
GW  .                                       (3.188) 

Көп корпусты булағыш қондырғылар үшін әрбір корпустағы ерітіндінің  

концентрациясы мынаған тең: 







1

1

n

iбас

соңбас

п

WG

Gb
b

 ,                                       (3.189) 

мұнда 
1

1

n

iW  – алдыңғы корпустардағы шықтанбаған будың жиынтығы. 

Температуралық депрессияның болуына орай, булағыш қондырғыдағы 

температуралардың пайдалы айырмасы төмендейді: 

 iжалпыпайд tt  ,                                   (3.190) 

мұнда жалпыt  – соңғы корпустың қыздыратын және екіншілік буының 

температураларының айырмасы. 

Температуралардың пайдалы айырмасы (6 бастап 32°С дейін) корпустар 

арасында бөлінеді. 

Булағыш қондырғыдағы жылу беру коэффициенті әдеттегі формула 

бойынша анықталады. Негізгі қиындық α2 анықтаудан тұрады (эмпирикалық 

формулалар бойынша табылады). 

Мысалы, q = 30000÷46000 Вт/м² кезінде жасанды айналымы бар 

булағыш қондырғыда: 

43,08,0 PrRe021,0


l
Nu  ,                            (3.191) 

мұнда Pr ( ) /pС   – булағыш қондырғыларға арналған Прандтль 

критерийі (буландырғыш қондырғыларда бұл критерий кинематикалық 

тұтқырлық коэффициентінің температура өткізгіштік коэффициентіне /v a

қатынасы ретінде анықталады). 

 

3.2.6 Дистилляциялық және ректификациялық қондырғылар. 

Дистилляция және ректификация деп сұйықтықтардың қоспаларының 

оларды құрайтын бөліктерге бөлінуінің термиялық процестері аталады. 

Дистилляция және ректификация қайнаған қоспа құрамында дәл 

қоспадағы секілді, бірақ басқа пропорциядағы құраушылары бар буларды 

бөлетін айыру процесі болып келеді. Айыру мұнай өңдеу, химия, коксхимия, 

тамақ өнеркәсібінде және өнеркәсіптің басқа салаларында қолданылады [23, 

24]. 

Дистилляция кезінде айыру булардың толық конденсациялануымен 
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жүргізіледі. Ректификациялау булардың көп мәрте ішінара 

конденсациялануымен айыру процесі болып келеді. 

Бинарлы: өзара еритін, толығымен немесе ішінара еритін қоспаларды 

айыру ең оңай, қарапайым жүргізіледі. 

Өзара еритін қоспаларға, мысалы, судың және бензолдың С6Н6 қоспасы 

жатады. 

Осындай қоспа үшін газ фазасында құраушылардың парциалды қысымы 

қоспаның қайнау температурасы кезінде таза құраушының қаныққан буының 

қысымына тең. Қоспаның қайнау температурасының тәуелділігін былайша 

көрсетуге болады (3.84 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – бензол; 2 – су; 3 – қоспа. 

 

3.84 сурет – Бинарлы қоспаның температуралық сипаттамалары 

 

 

Бинарлы қоспаның үстіндегі газ фазасының толық қысымы Дальтон 

заңы бойынша мынаған тең: 

1
266
 ОННСсм ррр бар.                                (3.192) 

Графиктен көрініп отырғандай, қоспаның қайнау температурасы (70°С) 

құраушылардың әрқайсысының қайнау температурасынан азырақ. 

Газ фазасында „а” және „в” құраушылардың ара қатынасы Авогадро заңы 

бойынша анықтала алады, бұл заңға сәйкес, газ құраушының мольдерінің п 

саны оның сұйық үстіндегі парциалды қысымына пропорционал 

 

aaа Gn / және ввв Gn /  ,                            (3.193) 

мұнда iiG ,  – i-ші құраушының («а» немесе «в») салмағы және 

молярлық салмағы. 

3.193 теңдеуді бірлесе шешуден  аламыз: 

в

a

вa

вa

в

а

р

р

G

G

п

п





.                                        (3.194) 
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Газ фазасының пайыздармен құрамы 

100100
ввaa

aa

вa

a

рр

р

GG

G









.                           (3.195) 

Қарастырып отырған қоспа үшін 

4,10
183,0

787,0

2

66 
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OH

HC

р

р

G
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.                          (3.196) 

Бұл қоспадағы бензолдың мөлшеріне тәуелсіз, газ көлемінде су 

буларының 1 бөлігіне бензол буларының шамамен 10 бөлігі келетінін 

білдіреді. 

Қоспаның қайнау температурасы құраушылардың біреуінің толық 

булануына дейін тұрақты болып қалады. Құраушылардың бу фазасындағы 

мөлшері де сұйық қоспадағы құраушылардың біреуінің толық булануына 

дейін өзгеріссіз қалады. 

Өзара еритін құраушылармен қоспада газ қоспасындағы газдардың 

парциалды қысымы Рауль заңына бағынады 

ааа хРр   ,                                           (3.197) 

мұнда Pa – «а» құраушының осы температура кезіндегі қанығу қысымы; 

в

a

a
а в

a

a
х










/

/
– қоспадағы «а»-ң молекулалық концентрациясы; 

а – құраушының салмағы. 

Бинарлы сұйықтың үстіндегі булардың толық қысымы мынаған тең: 

)1( аваава хРхРррР  .   (3.198) 

«а» құраушының газ фазасындағы xa молекулалық концентрациясы 

құраушының сұйық қоспадағы үлесінен өзгешеленеді: 

Р

хР

рр

р
у аа

ва

а

а 


 .                                 (3.199) 

Газ фазасындағы және бинарлы сұйық қоспадағы булардың ара 

қатынасы: 

)( ваав

а

а

а

РРхР

Р

х

у


 .                               (3.200) 

Егер «а» құраушы қоспаның «ұшпа» құраушысы Pa > Pв болып табылса, 

онда ya > xa, яғни, булардағы ұшпа құраушының мөлшері оның сұйықтағы 

мөлшерінен көбірек. 

Қайнау температурасының, сұйықтың және пайда болатын булардың осы 

қысым кезіндегі байланысы график түрінде фазалық диаграмма деп аталатын 

қайнау және конденсациялану диаграммасында көрсетілген (3.85 сурет). 



218 

 

Ерітіндінің tp тең температурасы кезінде будағы «а» құраушының 

мөлшері сұйықтағыға қарағанда көбірек ya > xa. Бұл «а» құраушының басым 

булануы жүретіндігін білдіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – сұйық қоспаның қайнау сызығы; 2 – құрғақ қаныққан будың сызығы; 3 – сұйықтың 

облысы; 4 – ылғал бу облысы; 5 – аса қыздырылған бу облысы. 

 

3.85 сурет – Бинарлы қоспаның фазалық диаграммасы  

 

3.2.6.1 Дистилляциялық қондырғылар. 

Екі сатылы дистилляциялық қондырғының сұлбасы және өзара еритін 

сұйықтарды айырған кезде жүретін негізгі процестер 3.86 және 3.87 

суреттерде көрсетілген. 

Бинарлы қоспа (3.86 сурет) жылытқышта 1 x1 = const кезінде қайнау 

температурасына дейін қыздырылады АВ сызығы). Қоспа №1 дистилляциялық 

аппаратқа келіп түседі, мұнда Q2 жылу әкелінген кезде тұрақты қайнау 

температурасында буланады (ВС сызығы). 

Алынған бу x2 = const кезінде конденсацияланады (СД сызығы). 

Конденсат №2 дистилляциялық аппаратқа бағытталады, мұнда Q4 әкелінген 

кезде №1 аппараттағыға қарағанда төменірек тұрақты температура кезінде 

буланады (ДЕ сызығы). Алынған бу дефлегматорға келіп түседі, мұнда оның 

ішінара конденсациялануы жүреді (ЕF сызығы). 

F күйдегі ылғал бу концентрациясы x5 құрғақ будың (L нүктесі) және 

концентрациясы x4 сұйықтың (К нүктесі) қоспасы болып келеді. Құрғақ будың 

ылғал будағы үлесі FL үзіндіге пропорционал, ал сұйықтың үлесі – FK 

үзіндіге пропорционал. Сепараторда будың сұйықтан бөлінуі жүреді, ол 

дистилляциялық бакқа 8 келіп түседі. 

Құрғақ бу сепаратордан конденсаторға 7 бағытталады, мұнда 

концентрациясы x5 дистиллятқа айналады, дистиллят одан кейін дайын өнім 

багына 9 беріледі.  

 

3.2.6.2 Ректификациялық қондырғылар. 

Көп сатылы дистилляция үлкен көлемді аппараттардың көп санын қажет 
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етеді, сондықтан бинарлы және көпқұраушылы сұйықтарды айыру үшін 

ректификациялық қондырғы пайдаланылады (3.88 сурет). 

Ректификациялық қондырғының жұмысының ерекшелігі онда шектеуші 

қатты беттері жоқ бір аппаратта көп мәрте жылу және масса алмасу 

жүретіндігінен тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – қыздырғыш; 2 және 4 – дистилляциялық аппараттар; 3 және 7 – конденсаторлар;  

5 – дефлегматор, 6 – сепаратор; 8 – дистиллят багы; 9 – дайын өнім багы. 

 

3.86 сурет – Екі сатылы дистилляциялық қондырғының сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.87 сурет – Екі сатылы дистилляциялық қондырғыдағы бинарлы қоспаға 

арналған фазалық диаграмма 
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I – қайнататын пункт; II – ректификациялық колонна; III – дефлегматор; IV – сепаратор;  

V – конденсатор; VI – жинағыш бак. 

 

3.88 сурет – Ректификациялық қондырғының сұлбасы  

Ректификациялық колонка бу фазасын өткізуге арналған торлары 

немесе қалпақшалары бар биіктік бойынша орнатылған  тәрелкелері немесе 

сөрелері бар цилиндр ыдыс болып келеді. 

Қайнататын кубта I Q1 жылу әкелінген кезде бинарлы сұйықтың бу 

фазасын 1 құрай отырып булануы жүреді. Сұйықтың булары дефлегматорда 

III алынатын дистиллят (флегма) толтырылған тәрелкелер арқылы өтіп, 

жоғары қарай көтеріледі. Бу мен флегманың сенімді түйісуі будың 

көпіршіктері өтетін қалпақшаның арнайы құрылмасымен қамтамасыз етіледі. 

Будың және флегманың қозғалуы қарсы ақпалы сұлба бойынша жүреді. 

Ректификациялық колоннадан шығатын жерде бу фазасы 8 күймен 

сипатталады (3.89 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.89 сурет – Ректификациялық қондырғыдағы қоспаға арналған фазалық 

диаграмма 

 

Колоннадан бу дефлегматорға III келіп түседі, мұнда Q2 жылуын береді 

және ішінара конденсацияланады (8C1 сызығы). Сепараторда IV ылғал бу 

бөлінеді.  

Құрғақ бу 10 конденсаторға V келіп түседі, толығымен 

конденсацияланады (Q5 жылуды әкетудің есебінен) және бакқа VI беріледі. 9 

күйдегі сұйық (флегма) ректификациялық колоннаның жоғарғы тәрелкесіне 

келіп түседі, мұнда 6 күйдегі көтерілген бумен қыздырылады. 

Түйіспелі жылу және масса алмасудың нәтижесінде флегма 

қыздырылады (9C2 сызығы), ал бу салқындатылады (6C2 сызығы). Будың бір 

бөлігі конденсацияланады (7C2 сызығы), ал 8 күйдегі қалған бу колоннадан 

шығатын жерге бағытталады. 

7 күйдегі флегма айналдыра өткізетін құбырлар бойынша төменгі 
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тәрелкеге түседі. Бұл деңгейде флегма 4 күйдегі бумен қыздырылады (4C37 

сызығы). Жоғарғы деңгейдегі сияқты, бұл жерде будың ішінара сепарациясы 

және ылғал будың 6 күйдегі құрғақ буға және 5 күйдегі флегмаға бөлінуі 

жүреді. Бұл процестер басқа да төменірек деңгейлерде де жүреді. 

Ректификация барысында флегма конденсацияланатын булардың 

жылуының есебінен буланады және оңай қайнайтын құраушылармен 

кемітіледі. Жоғары көтерілген булар, керісінше, оңай қайнайтын 

құраушылармен байытылады. 

Теориялық тұрғыдан флегманың мөлшері әрбір деңгейде өзгеріссіз 

қалады (кг/ будың кг). Нақты жағдайларда оның мөлшері үзінділердің ара 

қатынасына байланысты тербеліп тұруы мүмкін: 

7
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3
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2

2

1

1

С

С

С

С
 .                                           (3.201) 

Ректификациялық қондырғының тәрелкелерінің саны алынатын өнімнің 

сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып таңдап алынады және 

техникалық-экономикалық есептеумен анықталады. Әр тәрелкеден тиісті 

құрамдағы (құраушылардың қатынасындағы)  флегмаларды іріктеп алу 

жүргізіле алады. 

Мәселен, мұнай өңдеген кезде әртүрлі деңгейлерден (тәрелкелерден) 

бензин, керосин, лигроин және басқа компоненттер іріктеп алынады. 

Мұнайды өңдеу қалдығы сұйық мазут болып табылады. 

 Әр деңгейдің және, демек, жалпы алғанда қондырғының тиімділік 

коэффициенті бу және сұйық фазалардың түйісу бетінің шамасымен,  олардың 

колонна арқылы қозғалу жылдамдығымен, тәрелкелер арасындағы қашық-

тықпен, тәрелкедегі сұйық қабатының биіктігімен, колоннадағы қысыммен 

және айырылатын сұйық қоспаның физика-химиялық қасиеттерімен анық-

талады. Ректификациялық колоннаның биіктігі 1 кг сұйық қоспаға флегманың 

мөлшерімен анықталады және флегма мөлшері азаюымен көбейеді. 

Ректификациялық қондырғыны есептеу үшін флегма саны мына ара 

қатынастан таңдап алынады: 

min)5,22,1( RR   ,                                      (3.202) 
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– минималды флегма саны; 

x1 – бастапқы сұйықтағы оңай қайнайтын құраушының мөлшері; 

x9 – дистилляттағы оңай қайнайтын құраушының мөлшері; 

y2 – будағы оңай қайнайтын құраушының мөлшері. 

Бу шығымы ректификациялық қондырғының жылулық балансының 

теңдеуінен анықталады: 

khh
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мұнда Q4 – булармен дефлегматорға әкетілетін жылу; 

Q5 – қоршаған ортаға жылу шығындары; 

Q6 – буланатын сұйықтың қалдықтарымен әкетілетін жылу; 

Q1 – бастапқы қоспа енгізетін жылу; 

Q3 – флегма енгізетін жылу; 

H – будың энтальпиясы; 

hк – конденсаттың энтальпиясы.  

4 тарау  

Жылу энергетикалық жүйелер және жылумен жабдықтау 

 

4.1 Өнеркәсіптік жылу тұтынушылардың сипаттамасы 

 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жылуды негізгі тұтынушылар болып 

мыналар табылады [15]: 

а) жұмыстық дене ретінде белгілі бір параметрлердегі буды 

пайдаланатын күштік агрегаттар (бу балғалары, баспақтар, соғушы 

машиналар, сорғылар, турбокомпрессорлар және т.с.c.). Жетек ретінде бу 

машиналары (0,8÷1,0 МПа, 200÷250°С) немесе турбиналар (1,8÷3,5 МПа, 

350÷450°С) пайдаланылады; 

б) жылу технологиялық процестерді жүргізу үшін пайдаланылатын 

технологиялық аппараттар және құрылғылар (жылытқыштар, буландырғыш 

және ректификациялық қондырғылар, кептіргіштер, химия өнеркәсібінің 

реакторлары). Жұмыстық дене ретінде қаныққан және аса қыздырылған бу 

(0,3÷0,8 бастап 9 МПа дейін) және су (температурасы t ≤ 150°C) 

пайдаланылады; 

в) өндірістік, мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй-жайларды жылыту 

және желдету, ыстық сумен жабдықтау, ауаны баптау жүйелері. Жұмыстық 

дене ретінде бу (0,6 МПа дейін) және су (температурасы t ≤ 150°С) 

пайдаланылады. 

Жылу тұтынушыларды әр түрлілігіне қарамастан, жылу тұтыну сипаты 

бойынша оларды екі топқа бөлуге болады: 

 маусымдық тұтынушылар; 

 жыл бойына тұтынушылар. 

Маусымдық жылу тұтынушыларға: 

 жылыту; 

  желдету (ауаны калориферлерде жылытумен); 

  ауа баптау (белгілі бір сападағы, тазалықтағы, температурадағы және 

ылғалдылықтағы ауа алу) жүйелері жатады. 

Маусымдық жүктеменің шамасы ауданның климаттық жағдайларына: 

сыртқы ауаның температурасына, желдің бағытына және жылдамдығына, 

күннің сәуле шашуына, ылғалдылыққа және басқа себептерге байланысты 

болады. Әр маусымдық жүктеменің щамасына негізінен алғанда сыртқы 

ауаның температурасы әсер етеді. 

Маусымдық тұтынушыда тәулік ішінде жылу шығымдары 
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салыстырмалы аз өзгереді (шағын тәуліктік өзгерістер), бірақ оның орнына,  

мысалы, жылыту жүйесі үшін орын алатындай, жыл ішінде жылдың ең суық 

айларындағы максимумнан бастап жаз айларындағы нөлге дейін өзгереді (4.1 

сурет). Жаз кезеңінде жылу тоңазытқыш қондырғыларда суық шығару үшін 

ішінара пайдаланыла алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Жыл ішінде жылыту жүктемесінің өзгеруі 

 

Жыл бойындағы жүктемеге технологиялық жылу жүктемесі және ыстық 

сумен жабдықтау (тұрмыстық жылу жүктемесі деп аталатын) жатады. 

Технологиялық жылу жүктемесінің сызбасы өнеркәсіп кәсіпорнының 

бейініне және оның жұмыс тәртібіне байланысты болады. Мәселен, циклді 

әрекет ететін агрегаттары (мысалы, автоклавтар) бар кәсіпорында жылу 

жүктемесі күрт айнымалы сипатқа ие болады (3.2.1.2 тарау). 

Технологиялық және тұрмыстық жүктемелер іс жүзінде сыртқы ауаның 

температурасына байланысты болмайды. Сонымен бірге олар тәулік ішінде де 

(4.2 сурет), апта ішінде де өзгеруі мүмкін (мысалы, монша-кір жуу күндері 

және кәсіпорындардың бір бөлігінің сенбі мен жексенбі күндері тоқтауы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 сурет – Күннің екінші жартысында ыстық су тұтыну сызбасы 

 

Температуралық деңгейі бойынша жылу жүктемесі мыналарға бөлінеді: 

 төмен температуралы (t≤150°С) – жылыту, желдету және тұрмыстық; 

 орташа температуралық (150 бастап 350°С дейін) – технологиялық 

және күштік жүктеме. 

Жылу тасығыштар ретінде су, қаныққан және аса қыздырылған бу 

пайдаланылады. 

Жылу тасығыш ретінде су келесі артықшылықтарға ие:  
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 ЖЭО-да отынның көп үнемделуін қамтамасыз етеді (жылуландыру 

есебінен); 

 жүйенің үлкен жинақтаушы қабілеттілігін (жоғары жылу 

сыйымдылығын) қамтамасыз етеді. 

Жылу тасығыш ретінде судың кемшіліктеріне: 

 жылу тасығышты таратуға (тұтынушыға беруге) электр энергиясының 

айтарлықтай шығындары; 

 құбыр желісіне және жылу алмастырғыш аппараттарға көтеріңкі 

салмақ түсулер (жылу тасығыштың үлкен салмағы); 

 бумен салыстырғанда, жылу тасығыштың төменірек температурасы 

(оның булану қаупіне орай); 

 жүйенің апаттық жұмыс тәртібінің үлкен ықтималдығы жатады.  

Бу жылу тасығыш ретінде орташа температуралық жылу тұтынушылар 

басым болып отырған өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе технология 

бойынша бу беру қажет болғанда (будың минималды температурасы осы 

қысым кезіндегі қанығу температурасына тең): 

Будың артықшылықтарына жылу жіберудің қарапайымырақ реттелуі, 

жоғары жылу беру коэффициентіне орай,  жылу алмастырғыш аппараттардың 

азырақ беттері жатады. Бу конденсацияланған кезде, оның физикалық 

жылуынан көп есе асып түсетін, жасырын булану жылуы  бөлінеді. 

Жылу тасығышты таңдау технологиялық процестің сипатын негізге ала 

отырып жүргізіледі. Егер де технология шарттары, жағдайлары бойынша 

жылу тасығыштың түрі бәрібір болса, онда потенциалы төменірек жылу 

тасығыш таңдап алынады, бұл жылу көзінде отынның көп үнемделуіне себеп 

болады. 

Жылу тасығыштың түрін таңдау үшін, жылу тасымалдана алатын 

қашықтық маңызды рөл ойнайды. Ыстық су 15 км дейін және одан көп 

қашықтыққа тасымалдалдана алады, дәл сол кезде бу 10 км көп емес  

қашықтыққа беріледі (жылу шығындарының есебінен будың 

конденсациялануы жүреді). Жылу тасығышты таңдауға оның технологиялық 

процесте ластану мүмкіндігі, оны тұтынушыға немесе технологиялық 

аппаратқа тасымалданған кездегі жылу тасығыштың шығындары әсерін 

тигізеді. 

 

4.1.1 Жылытуға арналған жылу шығымдары. 

Жылумен жабдықтау жүйелерінің негізгі міндеттерінің бірі болып үй-

жайдың ішіндегі температураны белгіленген деңгейде ұстап отыру және 

әртүрлі мақсатта пайдаланылатын ғимараттарды жылыту табылады. Бұл үшін 

ғимараттың қоршаған ортаға жылу шығындарын өтеу қажет, бұл шығындар 

қоршаған (атмосфералық) ауаның температурасы неғұрлым төменірек болса, 

соғұрлым көбірек болады. 

Жеке ғимаратты сағаттық жылытуға арналған жылу шығындары 

ғимараттың жылулық балансының теңдеуінен анықталады: 
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ТВОИТ QQQQQ   ,                                    (4.1) 

мұнда QΣ  – ғимараттың жиынтық жылу шығындары (жылу 

шығындары); 

QT – қоршайтын беттер арқылы жылу берумен болатын жылу 

шығындары (жылу техникасы тұрғысынан алғанда, ғимарат жылу 

алмастырғыш аппарат болып табылады); 

QИ – сыртқы қоршаулардың саңылаулары арқылы 

инфильтрацияланатын ауа арқылы жылу шығындары; 

QO – ғимаратқа жылыту жүйесімен әкелінетін жылу; 

QTB – ғимараттың ішіндегі жылу бөліну. 

Тұрғын ғимараттарда ішкі жылу бөліну көздері адамдар, тұрмыстық 

және жарықтандырғыш аспаптар, электронды техника табылады. Өндірістік 

үй-жайларда үлкен шамаға жетуі мүмкін жылу бөліну көздері жылу және 

электр энергиясын пайдалану принциптерінде жұмыс істейтін әртүрлі 

технологиялық аппараттар және процестер табылады. 

Қоршайтын беттер арқылы жылу шығындары негізгі болып табылады, 

сондықтан 4.1 теңдеуін басқа түрде жазуға болады: 

)1(  ТQQ ,                                             (4.2) 

мұнда  μ – инфильтрация коэффициенті, 0,2÷0,35 (20÷35%) тең. 

Қоршайтын беттер арқылы жылу шығындары жылу беру теңдеуі 

бойынша анықталады: 

tkFQ НT  , Вт,                                            (4.3) 

мұнда FH – сыртқы қоршау бетінің ауданы; 

Δt – қоршайтын беттердің ішкі және сыртқы жақтарындағы ауа 

температураларының айырмасы. 

Практикалық мақсаттар үшін  ғимараттың жылу шығындарының 

шамасы мына формула бойынша анықтауға болады: 

)( нвHOT ttVqQ  ,                                           (4.4) 

мұнда qO  – ғимараттың меншікті жылу шығындар, Вт/м
3
 К; 

VH – ғимараттың сыртқы өлшемі бойынша көлемі, м³; 

tв – ішкі ауаның орташаландырылған температурасы; 

tн – сыртқы ауаның температурасы. 

Ғимаратты меншікті жылыту сипаттамасы qO ішкі және сыртқы ауаның 

температураларының 1°С айырмасы кезінде уақыт бірлігінде ғимараттың 1 м
3
-

не сәйкес жылу шығындары болып келеді. Жылыту сипаттамасы көптеген 

факторларға: ғимараттың түріне, оның шынылануына, қабаттылығына, 

қабырғаның толтырылу материалына, ғимараттың дүние тараптары бойынша   

бағдарына, ауаның бағытына және т.с.c. байланысты болады. Мәселен, 

ғимарат солтүстікке бағдар алған кезде, жылу шығындары шамамен 10%-ға 

арта түседі.  

Тұрғын ғимараттарды жылыту сипаттамалары кестелік деректер 
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бойынша таңдап алынады немесе эмпирикалық формулалар бойынша 

есептелінеді. Мәселен, сыртқы ауаның есептік температурасы tн = – 30°С 

климаттық аймақта орналасқан ғимарат үшін: 

6
Н

O
V

a
q  ,                                                  (4.5) 

мұнда а – тұрақты коэффициент, кірпіш қабырға үшін – 1,0; темірбетон 

қабырға үшін – 2,3÷2,6 тең.  

Басқа климаттық жағдайларда орналасқан ғимараттар үшін: 

OнO qtq  )01,03,1( .                                          (4.6) 

Өндірістік ғимараттар үшін қыс кезеңінде үй-жайдың ішіндегі ауаның  

есептік температурасы (ішкі температура) tв тиісті анықтамалық әдебиетте 

(мысалы, ҚНмЕ – Құрылыс нормалары мен ережелерінде) келтіріледі: 

 шамалы жылу бөлінумен – 12 ÷ 16°С; 

 айтарлықтай жылу бөлінумен – 5 ÷ 10°С;   

 айтарлықтай ылғал бөлінумен – 12 ÷ 18°С. 

Жұмыс істемейтін уақытта барлық жылытылатын үй-жайларда, жылуды 

үнемдеу мақсатымен, кезекші жылытудың көмегімен tв = +5°С температура 

ұсталынып отырады. 

Тұрғын үй-жайлар үшін ішкі температура 18°С тең болуға тиіс. 

Жылу жүктемесінің максимал шамасын анықтау үшін есептік жылыту 

жүктемесінің формуласы пайдаланылады: 

)( .. рчнвНОрчТ ttVqQ  ,                                      (4.7) 

мұнда рчнt .  – соңғы 50 жыл ішінде 8 ең суық қыстардың ішінен ең суық 

5 күндіктердің орташа температурасына тең сыртқы ауаның есептік 

температурасы.  

Үй-жайлардың жылу тәртібін есептеген кезде бірқатар қосымша 

факторларды ескеру қажет. 

1. Инфильтрацияланатын ауамен жылу шығындары: 

)( нвВИ ttcwFQ   ,                                       (4.8) 

мұнда w – инфильтрацияланатын ауаның қоршаулардың саңылаулары 

арқылы өту жылдамдығы, м/с; 

F – қоршаудың саңылауларының жиынтық қимасының ауданы; 

Вс  – ауаның жылу сыйымдылығы, кДж/м
3
 К. 

Ауаның инфильтрациясының жылдамдығы келесі формула бойынша 

есептеліне алады: 

2)/1(2/2 Внвн wgНPw   ,                             (4.9) 

мұнда ΔP – қысымдардың гравитациялық айырмасының ΔPГ 
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(ғимараттың биіктігімен байланысты) және жел айырмасының  жиынтығына 

 тең  қысымдардың айырмасы; 

ρн, ρв – ауаның сыртқы және ішкі температурасы кезіндегі ауаның 

тығыздығы; 

Н – ғимараттардың биіктігі, м; 

wB – желдің жылдамдығы, м/с. 


Т

И

Q

Q
 қатынасы инфильтрация коэффициенті болып келетіндіктен, 

есептік жылу шығындары мынаған тең болады: 

)()1( .. рчнвНOрчТ ttVqQ   .                               (4.10) 

2. Жылудың терезелер мен төбе арқылы күн радиациясынан сырттан 

келіп түсуі.  

Терезелер арқылы келетін жылу мөлшері күн радиациясының 70÷210 

Вт/м
2
 тең шамасы бойынша анықталады. Үй-жайға төбе арқылы күн 

радиациясының есебінен (6 – 18) Вт/м
2
 дейін жылу келіп түседі. 

3. Өндірістік үй-жайлардағы ішкі жылу бөліну: 

а) өндірістік агрегаттардан 

)( вповo ttFQ   ,                                        (4.11) 

мұнда αо – агрегаттың сыртқы бетінен жылу беру коэффициенті, (14-18) 

Вт/м² тең; 

tпов – агрегаттың сыртқы бетінің температурасы.  

б) үй-жайға отынның жану өнімдерімен немесе технологиялық 

газдармен келетін жылу: 

)( ухгГГ ttcGQ  ,                                        (4.12) 

мұнда GГ – үй-жайға келетін газдардың мөлшері, м³/с; 

tг, tух – үй-жайға келетін және үй-жайдан шығатын газдардың 

температурасы; 

в) үй-жайда өнімді  салқындатқан кезде келетін жылу 

 )()( конплТплплначжM ttсqttcbGQ  ,                (4.13) 

мұнда GМ – суып жатқан материалдың салмағы; 

b – жылубөлінудің қарқындылығы; 

tнач, tкон – материалдың бастапқы және соңғы температурасы; 

tпл – материалдың балқу температурасы; 

qпл – балқытудың жасырын жылулығы; 

сж, сТ – балқыған және қатты материалдың жылу сыйымдылығы; 

г) электр жабдығының жұмысы кезінде бөлінетін жылу 

освуст bNaNQ    ,                                       (4.14) 

2

2

Вн
В

w
Р
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мұнда a, b – сәйкес 0,15÷0,7 және 0,6÷1 тең тәжірибелік 

коэффициенттер; 

Nуст, Nосв – агрегаттардың және жарықтандырудың орнатылған қуаты; 

д) адамдардың жылу бөлуі 

qnQ  ,                                                  (4.15) 

мұнда q – бір адамнан жылу бөліну; 

n – үй-жайдағы адамдардың саны. 

Өндірістік үй-жайдың жылулық балансы бұл жағдайда былайша 

көрсетіледі  

ТВНМИТO QQQQQ  ,                             (4.16) 

мұнда QO – жылыту жүйесінің көмегімен үй-жайға қажет әкелінетін 

жылу; 

QНМ – үй-жайда материалды қыздыруға (оны технологиялық агрегатқа 

толтырғанға дейін) қажет жылу шығымдары. 

Сыртқы ауаның есептік температурасы кезінде бірінші жақындауда 

мынаны қабылдауға болады: 

рчТрчО QQ ..                                            (4.17) 

Нақты ғимарат (тұрғын, өндірістік) үшін жылытуға арналған жылу 

шығындары тек сыртқы ауаның температурасына байланысты өзгереді: 

рчнв

нв
рчОO

tt

tt
QQ

.

.



                                        (4.18) 

4.18 теңдеу тік сызықтың теңдеуі болып келеді (4.3 сурет). 

Жылыту жүктемесі tвкл ≈ 8÷10°С кезінде өшіріледі. Дәл осы температура 

кезінде жылыту жүктемесін қосу да жүреді. Бұған tвкл температура кезінде үй-

жайдың ішінде жылу бөлінудің шамамен ғимараттың жылу шығындарына тең 

болатындығы (жылу шығындарын өтеу орын алады) және жылыту 

жүйелерінің жұмысы қажет болмайтындығы (сыртқы ауаның tвкл бастап tв = 

18°С дейін аралығында) себеп болып отыр. 

Сыртқы ауаның температурасы жыл ішінде өзгереді және, демек, 

жылытатын жылу жүктемесі өзгереді (4.1 сурет). 

Сыртқы температураның анықтамалық әдебиет  бойынша анықталатын 

төмендеу (күз-қыс) және көтерілу (қыс-көктем) кезеңінде оның тұруының 

ұзақтығын ескере отырып, жылдық жылыту жүктемесін есептеп шығаруға 

болады (4.4 сурет). 

Оң жақ қисықтың астындағы аудан τот жылыту кезеңі ішіндегі жылу 

көзінің 
жыл

OQ  жылдық жылу жүктемесі болып келеді, дәл сол кезде QО.рч жылу 

көзінің жылу қуатын сипаттайды. Оң жақ қисық сыртқы ауаның ағымдағы нt  

температурасына сәйкес келетін жылу жүктемесінің және осы  (және одан 
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төменірек) температураның τʹ жыл ішінде тұру ұзақтығының қиылысу 

нүктелері бойынша құрылады. 

 

4.1.2 Желдетуге арналған жылу шығындары. 

Желдету үй-жайлардың ішінде гигиеналық жағдайларды қамтамасыз 

етуге арналған және үй-жайдан ластанған ауаны кетіруден және оны таза 

(ластануларсыз) атмосфералық ауамен алмастырудан тұрады. Ауаның 

ластануы адамның өндірістік немесе тұрмыстық іс-әрекетінің барысында 

жүреді, осының нәтижесінде үй-жайға зиянды бөлінулер (газдар, тозаң, ылғал) 

келіп түседі.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 сурет – Жылыту жүктемесінің сыртқы ауаның температурасына тәуелділігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 сурет – Жылдық жылыту жүктемесінің сызбасы (τ1 – тұру ұзақтығы tн.рч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5 сурет – Желдету жылу жүктемесінің сыртқы ауаның температурасына 

тәуелділігі 
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1 – ыстық сумен жабдықтау (жазғы); 2 – ыстық сумен жабдықтау (қысқы); 3 – желдету;  

4 – жылыту; 5 – жиынтық жылу жүктемесі 

4.6 сурет – Жылу жүктемелерінің жиынтық жылдық сызбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 сурет – Жылу көздерінің салыстырмалы (А) және жылдық (В) жылу 

жүктемесінің интегралдық сызбалары 

 

Үй-жайда ауа алмастыру бүкіл жыл бойында жүргізіледі, алайда, қыс 

кезеңінде желдетуге берілетін ауаны үй-жайда температураны белгіленген 

деңгейде ұстап отыру үшін жылыту қажет. Тұрғын үй-жайларды желдетуге 

арналған ауаны жылытуға жылу шығымдары жылыту жүктемесінің шамамен 

10% құрайды, өндірістік үй-жайлар үшін бұл шығын айтарлықтай жоғарырақ. 

Желдетуге арналған жылу шығымдарын ауа алмасудың шамасы 

бойынша анықтауға болады: 

qnttcmVQ нвпBBВ )(    ,                                  (4.19) 

мұнда m – ауа алмасудың еселігі; 

VB – желдетілетін үй-жайдың ішкі көлемі; 

cB – ауаның жылу сыйымдылығы, 1,26 кДж/м
3
К тең; 

tвп – ағындық (үй-жайға берілетін) ауаның температурасы; 

mVB – желдеткіштің өнімділігі. 

Желдетуге жылу шығымдарын практикалық есептеулер үшін мына 

формула пайдаланылады:  

)( нвHBB ttVqQ    ,                                      (4.20) 

мұнда qB – сыртқы және ішкі ауаның температураларының 1°С 

айырмасы кезінде сыртқы өлшемі VH бойынша ғимараттың 1 м
3
-ін желдетуге 

жыл

opQ
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жылудың меншікті шығымдары. 

tвп = tв температура кезінде желдетуге жылудың меншікті шығымдары 

мынаған тең: 

H

BB
в

V

Vmc
q  , Вт/м

3
К.                                      (4.21) 

Желдететін ауаның шығымы оның ластану дәрежесімен анықталады 

)( впввпд

Г
B

dd

W

kk

V
mV








,                                (4.22) 

мұнда VГ – үй-жайда газ бөлінулердің шамасы, м
3
/сек; 

W – үй-жайда ылғал бөліну, кг/сек; 

kд, kвп – кетірілетін ауадағы газдың шекті концентрациясы және ағындық 

ауадағы газдың концентрациясы; 

dв, dвп – кетірілетін және ағындық ауадағы ылғал мөлшері. 

Желдетудің максимал (есептік) жылу жүктемесі сыртқы ауаның есептік 

температурасы бойынша анықталады: 

)( .. рчнвпHBрчВ ttVqQ  .                                     (4.23) 

Сыртқы ауаның (есептік температурадан өзгеше) температурасы кезінде 

ағымдағы жылу жүктемесі есептік жүктеме бойынша анықталады: 

рчнв

нвп
рчBB

tt

tt
QQ

.

.



 .                                        (4.24) 

Әртүрлі мақсатта қолданылатын және ластану (газ немесе ылғал бөліну) 

деңгейі әртүрлі үй-жайлар үшін желдету жылу жүктемесінің сыртқы ауаның 

температурасына тәуелділігі 4.5 суретте көрсетілген.  

Үй-жайда айтарлықтай газ бөлінген кезде толық ауа алмастыру 

жүргізілуге тиіс (a-d-в сызығы). Бұл жағдайда желдету жүйесі үшін сыртқы 

ауаның есептік температурасы үшін жылыту жүйесі  үшін сыртқы ауаның 

есептік температурасы қабылданады. 

tрец температура кезінде үй-жайдағы ауа шамалы ластанған кезде,  «d» 

нүктесінде  жылудың бір бөлігін үнемдеуге мүмкіндік беретін рециркуляція 

жүйесі қосылады (c-d-в сызығы). Кері айналым тәртібінде ғимараттан бүкіл 

ауа емес, оның бір бөлігі ғана кетіріледі. Қалған ауа сыртқы ауамен 

араласады, жылытылады және қайтадан үй-жайға беріледі. Бұл кезде, сыртқы 

ауаның температурасы неғұрлым төменірек (tрец баста tн.рч дейінгі аралықта) 

болса, кері айналым соғұрлым көбірек, яғни, соғұрлым көбірек ішкі ауа таза 

ауамен араласып, үй-жайға қайтып оралады. 

Кері айналымды қосу температурасы ҚНмЕ бойынша анықталады және 

жылыту кезеңінің ұзақтығының 15% құрайтын, жылдың ең суық кезеңінің 

орташа температурасына тең. 
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4.1.3  Ыстық сумен жабдықтау үшін жылу шығымдары. 

Ыстық су шаруашылық- тұрмыстық мақсаттар үшін: 

 тұрғын ғимараттарда; 

 қоғамдық ғимараттарда және коммуналдық кәсіпорындарда (бала 

бақшалары, мектептер, ауруханалар, асханалар және т.с.с.); 

 өнеркәсіптік ғимараттарда пайдаланылады. 

Ыстық су тұтыну тәулік ішінде және аптаның күндері бойынша 

бірқалыпсыз. Мәселен, түнгі уақытта тұрғын аудандарда ыстық суды тұтыну 

толығымен тоқтап қалады деуге болады. Дәл сол кезде ыстық су бүкіл жыл 

бойы пайдаланылады. 

Әрбір аудан үшін ыстық су шығымының бірқалыпсыздығы өндірістік 

тұтынушылардың жұмыс тәртібіне және тұрғындардың дағдыларына 

байланысты болады және тәуліктік 4.25 формула) немесе апталық (4.26 

формула) бірқалыпсыздық коэффициенттерімен сипатталады: 

ортәул

тәул

тәул
g

g

.

max.
 ;                                            (4.25) 

орапта

апта
апта

g

g

.

max.  ,                                           (4.26) 

мұнда gтәул.max, gтәул.ор – максимал және орташа тәуліктік су шығымдары. 

Ыстық сумен жабдықтау үшін жылудың орташа тәуліктік  шығымдары 

бір түрлі тұтынушылар үшін келесі өрнек  бойынша анықталады: 

)( хвгвв

тәул

гв ttamcQ  , кДж/тәул ,                            (4.27) 

мұнда а – 60°С температура кезінде тәулігіне немесе өлшем бірлігіне бір 

тұрғынға ыстық судың литрлермен шығым нормасы (ҚНмЕ бойынша 

анықталады); 

т – тәулікке жатқызылған тұрғындардың саны немесе өлшем 

бірліктерінің мөлшері (мысалы, кг кір); 

tгв – ыстық судың температурасы, ол 75°С-тан жоғары және 50°С-тан 

төмен болмауы тиіс (есептік – 65°С); 

tхв – қыс кезеңінде +5°С, жаз кезеңінде +15°С тең деп қабылданатын, 

суық судың температурасы; 

св – судың жылу сыйымдылығы, кДж/кг·К. 

Ауданда бір мезгілде тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттар 

(әртекті жылу тұтынушылар) болған кезде, тәуліктік жылу шығымдары 

мынаған тең: 

)()( хвгвв

тәул

гв ttcваmQ  ,                                 (4.28) 

мұнда в – қоғамдық ғимараттардағы немесе өндірістік қажеттіліктерге 

ауданның бір тұрғынына жатқызылған су шығымы. 

(а + в) қосындысы ауданның бір тұрғынына gтәул су шығымының 
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нормасы деп аталады. Орташа алғанда, бұл норма тәулігіне 80-130 литрге тең. 

Ыстық су шығымының нормалары тұтынушының түріне байланысты үлкен 

диапазонда өзгереді және әкімшілік ғимараттар үшін – тәулігіне 7 литр, 

мейманханаларда – 200 литр құрайды (ҚНмЕ бойынша). 

Ыстық сумен жабдықтау үшін орташа апталық жылу шығымдары 

төмендегі формула бойынша анықталады:  

c

хвгвваптаор

гв
n

ttаmc
Q

)(. 
 , Вт  ,                             (4.29) 

мұнда nc – ыстық сумен жабдықтауға жылу берудің ұзақтығы (тұрғын 

үйлер, мектептер және ауруханалар үшін nc = 86400 с/тәулік). 

Тұрмыстық жүктеменің аптаның күндері бойынша бірқалыпсыздығын 

ескере отырып, ең көп тәуліктік су тұтыну тәртібін анықтауға болады: 

аптаор

гвн

аптаор

гв QQ .

max

. )(  .                                    (4.30) 

Апталық бірқалыпсыздық коэффициенті өнеркәсіптік ғимараттар үшін 

1,0, ал елді мекендер үшін – 1,2 тең деп қабылданады. 

Ең көп су тұтынудың тәулік ішіндегі жылу шығымының тәуліктік 

бірқалыпсыздық коэффициентін білу ыстық сумен жабдықтауға арналған 

максимал (есептік) жылу шығымдарын бағалауға жағдай жасайды: 

аптаор

гвсн

рч

гв QQ . , Дж/с.                                    (4.31) 

Тәуліктік бірқалыпсыздық коэффициенті өнеркәсіптік ғимараттар 

үшін1,0, ал елді мекендер үшін – 1,7÷ 2,0 тең деп қабылданады. 

Ыстық сумен жабдықтау үшін жылу шығындарының белгілі бір шамада 

жыл мезгілімен байланысты болатындығын атап өту керек, бұл суық су 

температурасының өзгеруімен байланысты болып отыр: 

пқысқы

гвгв

жазғы

хвгвқысқы

гв

жазғы

гв
tt

tt
QQ 




 ,                                  (4.32) 

мұнда βп ≈ 0,8 – су тұтынудың маусымдық өзгеруін ескеретін 

коэффициент (мысалы, жазда, саяжайға бару маусымында су тұтыну азаяды).  

 

4.2 Жылу тұтынудың жиынтық сызбасы 

 

Жылумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс тәртібін анықтау, жылу 

тарсығыштардың оңтайлы параметрлерін таңдау үшін ауданның 

(тұтынушының) жылулық жүктемелерінің барлық түрлерін және олардың 

жыл ішінде қайталанғыштығын ескеру қажет. Жылулық жүктемелердің 

жиынтық сызбасының негізі жылыту-желдету жүктемесі болып табылады. 

Жылулық жүктемелердің Россандер сызбасы деп аталатын жиынтық 

жылдық сызбасын  тұрғызу үшін (4.6 сурет) 5÷10°С аралықпен осы аймақ 

үшін сыртқы ауаның әртүрлі температураларының тұру уақытының кестелік 
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деректері пайдаланылады (4.1 кесте). 

Технологиялық жылулық жүктемесі болған кезде, Россандер 

сызбасының сол жақ бөлігінде қосымша сызық пайда болуы тиіс және 

аймақтың жиынтық жылулық жүктемесі (5 сызығы) көбірек болады. tн.рч 

температура кезіндегі жиынтық жылулық жүктеменің шамасы жылу көзінің 

 

4.1 кесте – Температуралардың тұру ұзақтығы, сағ [2, 15] 

Қала Сыртқы ауаның температурасы, °С 

–35 –30 –25 –20 –15 –10 -5 0 + 8 

Ақтөбе 1 22 154 480 1060 1760 2610 3800 4900 

Алматы 12 31 122 300 622 1102 1810 2820 4000 

Қарағанды 35 109 276 584 1070 1870 2820 4020 5080 

Қостанай 8 75 320 776 1430 2220 3080 4050 5110 

Семей 49 130 320 692 1280 2000 2860 3860 4850 

 

қуатын анықтауға жағдай жасайды, ал оң жақтағы сызықтың астындағы аудан 

жалпы алғанда аймақтың жылдық жылу шығымдары болып келеді. Егер осы 

ауданды тең шамалы тікбұрыштың ауданымен алмастырса, онда орташа 

жылдық 
ор

жылQ  жылулық жүктемені анықтауға болады. 

Россандер сызбасынан өзге, жылумен жабдықтау жүйесін есептеген 

кезде, осылар Россандер сызбасының негізінде тұрғызылатын жылудың 

жылдық шығымының интегралдық сызбалары пайдаланылады (4.7 сурет). 

Интегралдық сызбалар αжыл = f(αc) осы ауданда бірнеше жылу көздері 

болған кезде пайдаланылады. 

i-ші жылу көзінің қуатының ауданның есептік жүктемесіне қатынасы 

болып келетін салыстырмалы жылу жүктемесі келесі формула бойынша 

анықталады: 




рч

i
c

Q

Q
 .                                              (4.33) 

i-ші жылу көзінің осы ауданды жылумен жабдықтауға қатысуының 

жылдық үлесі осы көздің жылуды жылдық жіберуінің ауданның жиынтық 

жылдық жылу қажеттілігіне қатынасына тең мына формула бойынша 

анықталады: 

жыл

жыл

i
жыл

Q

Q



 .                                                (4.34) 

4.7 (В) суреттегі «е» нүктесі i-ші жылу көзінің жылдық жүктемесінің 

жылдық үлесі бар «d» нүктесіне сәйкес келеді 

жылжыл
Q

оавсопл




].[

 .                                           (4.35) 
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Егер осы ауданда бірнеше жылу көздері бар болса, интегралдық 

сызбалар жылу көздерінің қосылуының реттілігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Мәселен, ауданда жылу қуаты бірдей екі жылу көзі болған кезде алдымен бір 

көз қосылады. Екінші көз ауданның қажеттілігі есептік қуаттың 50%-ынан 

асып түскенде қосылатын болады.  Бұл кезде бірінші көз ауданның жылуды 

жылдық қажетсілігінің 70÷80%-ының, ал екінші көз – тек 20÷30%-ының 

орнын толтырады. 

 

4.3 Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелері 

 

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелері (4.8 сурет) келесі 

негізгі элементтерден (инженерлік құрылыстардан):  

 жылу көздерінен; 

 жылу желілерінен; 

 абоненттік қосулардан; 

 жергілікті жылумен жабдықтау жүйелерінен [15, 27] тұрады. 

Жылу тасығыштың түріне байланысты, жылумен жабдықтау жүйелері 

сулы немесе булы болуы мүмкін. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау 

жүйелерінде жылу көзі ЖЭО (АЖЭО) немесе ірі қазандықтар (аудандық 

қазандықтар, АЖС) болып табылады. 

Жылу жылу көзінен тұтынушыға радиалды немесе сақиналы (бірнеше 

жылу көздері болған кезде) болып орындалатын магистральды жылу желілері 

(4.9 сурет) бойынша тасымалданады.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 – жылу көзі; 2 – беретін құбыр желісі; 3 – абоненттік қосу; 4 – желдету калорифері; 5 – 

жергілікті жылыту жүйесінің абоненттік жылытқышы; 6 – жергілікті жылыту жүйесінің 

қыздыратын аспабы; 7 – жергілікті жылыту жүйесінің құбыр желілері; 8 – абоненттік 

жылытқыш ыстық сумен жабдықтау жүйелері; 9 – жергілікті ыстық сумен жабдықтау 

жүйесі; 10 – кері құбыр желісі. 

 

4.8 сурет – Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесінің сұлбасы 
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4.9 сурет – Радиалды (а) және сақиналы (в) жылу желілерінің сұлбалары 

 

 

Жылу көздерінің бірі пайдаланылып болған кезде сақиналы жылу 

желілері бойынша жылу басқа жылу көздерінен келіп түсе алатындықтан, 

сақиналы жылу желілері сенімдірек жылумен жабдықтауды қамтамасыз етеді. 

Абоненттік қосуларда жылудың магистральды (орталық) жылу 

желілерінен (ОЖЖ) жергілікті жылумен жабдықтау жүйелеріне (ЖЖЖ) көшуі 

жүреді. Қосуларда пайдаланылатын жылудың мөлшері мен сапасын жергілікті 

(абоненттік) реттеу жүргізіледі. 

Жылу тасығыштың қозғалысының ұйымдастырылуына  байланысты, 

жылумен жабдықтау жүйелері келесідей болуы мүмкін: 

а) тұйықталған – тұтынушы жылудың тек бір бөлігін ғана пайдаланады, 

ал жылу тасығыш толығымен жылу көзіне қайтып оралады; 

б) жартылай тұйықталған  – тұтынушы жылудың бір бөлігін де, жылу 

тасығыштың өзінің бір бөлігін де пайдаланады. Жылу тасығыштың қалған 

бөлігі жылу көзіне қайтып оралады; 

в) тұйықталмаған – жылу тасығышты және оның жылуын толығымен 

тұтынушы пайдаланады. 

Жылу желісіндегі жылу құбырларының санына байланысты, жылумен 

жабдықтау жүйелері бір, екі, үш және төрт құбырлы болуы мүмкін. Үш, төрт 

және одан көп құбырлы жүйелер негізінен өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

пайдаланылады.  Тұтынушы жылу көзінен айтарлықтай (15 км аса) 

қашықтықта орналасқан кезде, жылумен жабдықтаудың қиыстырылған жүйесі 

- тікелей  тұтынушыда шыңдық су жылытатын қазан орнатылған кезде бір 

құбырлы және екі құбырлы жүйелердің үйлесімі пайдаланыла алады. 

Бір құбырлы жүйелер әдетте тұйықталмаған жылумен жабдықтау 

жүйелерінде пайдаланылады. Бұл жүйелер желілік судың (жылу тасығыш) 

орташа сағаттық шығымы  ыстық сумен жабдықтауға (ЫСЖ) қажет судың 

шығымымен немесе судың технологиялық қажеттіліктерге  шығымымен  

сәйкес келген жағдайларда үнемділеу болады және пайдаланылады. Алайда, 

бұл жүйелер өте сирек кездеседі және жылу көзіндегі жылу тасығыштың  

көлемінің тұрақты толықтырылып отыруын қажет етеді. 

Егер желілік судың шығымы ыстық сумен жабдықтауға немесе 

технологияға қажет су шығымынан асып кетсе, онда екі құбырлы жылумен 

жабдықтау жүйелері пайдаланылады. Кері жылу құбыры бойынша жылу 

көзіне желілік судың артық мөлшері қайтып оралады. Ыстық сумен 

жабдықтау мақсаттары үшін желілік судың өзі де (ашық ЫСЖ жүйесі), 

арнайы жылу алмастырғыштарда желілік сумен жылытылған, қалалық су 

құбырындағы су да (жабық ЫСЖ жүйесі) пайдаланыла алатындығын есте 

ұстау керек. 
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Сулы жылумен жабдықтау жүйелерінде жылу тасығыш ретінде ыстық 

су пайдаланылады. Жылу тұтынушыға  жіберілетін жылу мөлшері келесі 

формула бойынша анықталады: 

)( оспсвc ttcGtkFQ   ,                                 (4.36) 

мұнда Gc – желілік судың шығыны; 

tпс, tос – тура және кері желідегі (магистральдегі) судың температурасы. 

 

4.3.1 Сулы жылумен жабдықтау жүйелері. 

Орталық жылу желісіндегі (ОЖЖ) жылу тасығыштың параметрлері 

жергілікті жылу желілеріндегі судың параметрлерінен айтарлықтай 

жоғарырақ: 
max

псt  = 150°С (180÷190°С дейін). Жергілікті желілерде 

санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес, судың температурасы жылыту 

жүйесі үшін 95÷105°С, ал ыстық сумен жабдықтау жүйесінде – 75°С аспауы 

тиіс. Жылудың потенциалын төмендету үшін араластырғыш немесе беттік 

түрдегі жылу алмастырғыштар пайдаланылады. Кері магистральда (желіде) 

жылу тасығыштың температурасы 60°С тең. 

Көптеген тұтынушылардың жылу жүктемесі сыртқы ауаның 

температурасына байланысты болатындықтан, оны реттеу қажеттігі 

туындайды, бұл келесі тәсілдермен жүргізіледі: 

 тура магистральдағы (желідегі) су температурасын өзгертумен - жылу 

жүктемесін реттеудің сапалық тәсілі; 

 желілік судың шығымын өзгертумен – реттеудің сандық тәсілі; 

 бір мезгілде желілік судың шығымын және температурасын өзгертумен 

– реттеудің сандық-сапалық тәсілі. 

Жүктемені реттеу тәсілі ол жүргізілетін жерге байланысты белгілі бір 

реттеу әдістерімен үйлестіріледі. Мәселен, сапалық тәсіл тікелей жылу көзінде 

жүргізіледі (орталықтандырылған әдіс), сандық-сапалық тәсіл абоненттік 

қосуда пайдаланылады (жергілікті реттеу әдісі). Ақыр соңында, тұтынушыда 

негізінен реттеудің сапалық тәсілі жүргізіледі (дербес әдіс). 

Екі құбырлы жылумен жабдықтау су жүйелері (жылумен жабдықтаудың 

негізгі жүйесі) ашық және жабық жүйелерге бөлінеді, бұл жергілікті ыстық 

сумен жабдықтау жүйесі үшін су дайындау технологиясымен байланысты. 

Жабық жүйелерде (4.10 а сурет) ыстық сумен жабдықтау мақсаттары 

үшін қалалық су құбырынан су (ауыз су 4) пайдаланылады, ол жылу 

желісіндегі судың жылуымен беттік жылу алмастырғыштарда (3) 

қыздырылады. Ашық жүйелерде (4.10 в сурет) ыстық сумен жабдықтау үшін 

жылу желілеріндегі су тікелей пайдаланылады. Ыстық судың 

температурасының талап етілетін деңгейі тура магистральдағы суды кері 

магистральдағы сумен араластыру есебінен қамтамасыз етіледі. Ыстық судың 

кері магистральге ағып өтуін болдырмау үшін, кері клапан 8 орнатылады. 

Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесінің артықшылықтарына мыналар 

жатады: 

а) жергілікті жылумен жабдықтау жүйесінің қарапайымдығы мен 
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шамалы күрделі салымдар; 

б) желілік судың шығымының (әсіресе кері магистральда) азаюы, бұл 

жылу тасығышты айдауға электр энергиясының шығымдарының және тура 

мен кері магистральдағы құбыр диаметрлерінің кішіреюіне (күрделі 

шығымдардың азаюына) алып келеді.  
 

 
 

 

 

 

 

1 және 2 – тура және кері магистраль (желі); 3 – ыстық сумен жабдықтау жүйесінің жылу 

алмастырғышы; 4 – суық судың құбыр желісі (қалалық су құбыры); 5 – жергілікті ыстық 

сумен жабдықтау жүйесі; 6 – су температурасын реттегіш; 7 – араластырғыш жылу 

алмастырғыш; 8 – кері клапан. 

4.10 сурет – Жабық (а) және ашық (в) ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің 

сұлбалары  

 

Ашық жылумен жабдықтау жүйесінің кемшіліктеріне ыстық сумен 

жабдықтау суының сапасын, сондай-ақ жылу көзінде жылу тасығыштың  

шығындарының орнын толтыру қажеттігін жатқызу керек. Соңғы айтылған 

жылу көзінде толықтыру суын дайындау үшін  күрделі салымдарды және 

эксплуатациялық шығындарды арттыруды қажет етеді. Желілік суды қажетті 

толықтырудың мөлшері мынаған тең: 

гвcподп GGG  )002,0001,0( .                              (4.37) 

4.37 формуладағы бірінші қосынды жылу тасығыштың жылу желісіндегі 

ағып кетулері болып келеді.  

Жылумен жабдықтаудың жабық жүйесінің кемшіліктеріне үлкен 

күрделі шығымдармен қатар, су құбыры желісінен алынған суда оттегінің 

болуына орай абоненттік жылытқыштардың коррозиясын жатқызу керек. 

Тұтынушыны жылу желілеріне қосу нұсқасын таңдау техникалық-

экономикалық есептеулердің негізінде жүргізіледі. Мәселен, Қарағанды 

қаласында жабық жылумен жабдықтау жүйесі (сортаң топырақ, табиғи судың 

жоғары тұзданғандығы), ал Санкт-Петербург қаласында – ашық жылумен 

жабдықтау жүйесі қолданылады. 

Жабық жылумен жабдықтау жүйесі үшін тұрмыстық суды екі сатылы 

жылытуы бар ыстық сумен жабдықтау жүйесі үнемдірек болып табылады 

(4.11 сурет). 

Ыстық сумен жабдықтау үшін су жылытудың екі сатылы сұлбасының 

артықшылықтарына судың температурасын кең диапазонда реттеу (сәйкес 

әртүрлі ысырмаларды қосумен) және жылу көзінде  жылу жүктемесін сапалық 

реттеген кезде желілік судың  температурасы белгіленген деңгейде ұстап 

отыру мүмкіндігі жатады. 
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Жергілікті жылу желісінің (ЖЖЖ) жұмыс тәртібіне байланысты 

абонентті орталық жылу желілеріне қосудың тәуелді және тәуелсіз сұлбалары 

кездеседі. 

Желдету қондырғылары және жабық жылумен жабдықтау жүйелерінің 

ыстық сумен жабдықтау жүйесі тәуелсіз сұлба бойынша қосылады. Ашық 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 және 2 – тура және кері магистраль; 3 және 4 – жылытудың екінші және бірінші 

сатысының  абоненттік жылытқыштары; 5 және 6 – суық және ыстық тұрмыстық су;  

7 – жылыту жүйесі. 

 

4.11 сурет – Тұрмыстық суды екі сатылы жылыту сұлбасы 

 

жылумен жабдықтау жүйелерінің ыстық сумен жабдықтау жүйесі және 

жағдайлардың көпшілігінде ЖЖЖ-ң жылыту қондырғылары (4.12 сурет) 

тәуелді сұлба бойынша қосылады. 

«а», «б» және «в» сұлбаларында жергілікті желідегі және жылыту 

аспабындағы 1 қысым жылу желісінің тура және кері магистральдеріндегі 

қысымға байланысты болады (абонентті қосудың тәуелді сұлбасы). Абонентті 

қосудың тәуелсіз сұлбасында («г» сұлбасы) жылуды ОЖЖ-ң жылу 

тасығышынан ЖЖЖ-ң желілік суына беру абоненттік жылытқышта 

жүргізіледі және ЖЖЖ-гі қысым ОЖЖ-гі судың қысымына байланыссыз 

болады және айналымдық сорғының 6 жұмысымен анықталады. 

Судың ЖЖЖ-дегі қалыпты айналымын қамтамасыз ету үшін «а», «б» 

және «в» сұлбаларында жылыту жүйесінен ауаны кетіруге және оны  сумен 

толық толтыруға арналған ауа крандары 2 қарастырылған.  «г» сұлбасында 

осы мақсат үшін ұлғайтқыш ыдыс 7 қызмет етеді, ол бір мезгілде судың 

температурасы өзгерген кезде оның көлемдік ұлғаюына жағдай жасайды. 

Абонентті қосудың тәуелсіз сұлбасында жылу тасығыштың шығындарының 

орны толықтыру жүйесінің 8 көмегімен ОЖЖ-нен желілік сумен 

толықтырылады. 

ЖЖЖ-де желілік судың температурасын реттеу: 

 кері магистральдегі (КМ) желілік суды тура магистральдің (ТМ) 

суымен элеваторлық араластырғыш торапта 3 («б» сұлбасы) араластырудың 

есебінен немесе араластырғыш сорғының 4 көмегімен («в» сұлбасы); 

 абоненттік жылу алмастырғышқа 5 ОЖЖ-нен судың шығымын 

өзгертудің есебінен («г» сұлбасы) жүргізіледі. 
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«Б» сұлбасында араластырғыш тораптағы негізгі элемент элеватор 

болып табылады (4.13 сурет), ол екі функцияны орындайды: желілік судың 

температурасының белгіленген деңгейін қамтамасыз етеді және ЖЖЖ-де 

судың  айналымына түрткі болып табылады. 

Элеватордың жұмыс істеуі үшін тура және кері магистральде 0,6 МПа 

тең қысымдардың айырмасына ие болу қажет. Саптамасының диаметрі 

белгіленген элеваторлардың кемшіліктеріне сетиподп GGu   араластыру 

коэффициентінің тұрақтылығы жатады, бұл сыртқы ауаның температурасы 

өзгерген кезде ЖЖЖ-де температураны жергілікті реттеуді жүргізуге жағдай 

жасамайды. Сондықтан реттелетін саптамасы (4.13 суретте реттеуші бұранда 

5) бар элеваторлардың келешегі көбірек болып табылады.  

 

4.3.2 Булы жылумен жабдықтау жүйелері. 

Булы жылумен жабдықтау жүйелері өнеркәсіптік аудандарда және  

технологиялық өндірісте пайдаланылады. Бумен жылыту, әдетте, өндірістік 

үй-жайларда пайдаланылады. Бумен жылытуды қолдану мұнда жылыту 

кезеңінің ұзақтығы шамалы оңтүстік аудандарда, сондай-ақ жергілікті жердің 

жер бедері қолайсыз аудандарда (мысалы, таулы жерде) мүмкін болады.  

Булы жылумен жабдықтау жүйелерінің екі нұсқасы бар. 

1. Конденсаттың қайтарылуы бар нұсқа 4.14 суретте көрсетілген. 

«а» сұлбасында жылыту аспабы 1 тура магистральден ТМ (ПМ) бумен 

жылытылады, ол жылуын бере отырып, толығымен конденсацияланады. 

Будың ары қарай өтіп кетуін болдырмау үшін конденсат әкеткіш 3 

орнатылады. Қыздыратын будың конденсаты конденсат жинағышта 4 

жиналып, конденсат сорғысымен 5 кері магистральге КМ (ОМ, конденсат 

құбыры) беріледі.  

«б» сұлбасында жылыту аспабына абоненттік жылуалмастырғышта 7 

қыздырылған ыстық су беріледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 сурет – Абонентті жылу желілеріне қосудың тәуелді (а, б, в) және 

тәуелсіз (г) сұлбалары 
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1 – сорып алатын камера; 2 – араластыру камерасы; 3 – диффузор; 4 – саптама;  

5 – реттеуші бұранда. 

 

4.13 сурет – Элеваторлық араластыру торабы (эжектор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – жылыту аспабы; 2 – ауалық; 3 – конденсат әкеткіш; 4 – конденсат жинағыш;  

5 – конденсат сорғысы; 6 – кері клапан; 7 және 10 – бусулы жылуалмастырғыш;  

8 – кеңейткіш бак; 9 – айналымдық сорап; 11 – қалалық су құбыры, 12 – ыстық судың бак 

аккумуляторы; 13 – тұрмыстық тұтынушы; 14 – технологиялық тұтынушы. 

 

4.14 сурет – Конденсатты қайтаруы бар жылумен жабдықтау бу жүйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – ағынды инжектор; 2 – қосымша су жылыту инжекторы; 3 – жылыту аспабы;  

4 – тұрмыстық тұтынушы; 5 – ЫСЖ жүйесінің ұлғайтқыш-аккумуляторы; 6 – кері клапан;  

7 – ауа шығарғыш; 8 – конденсат әкеткіш; 9 – канализацияға тастау; 10 – қалалық су 

құбырынан су; 11 – ағынды жылытқыш; 12 – ыстық судың температурасын ұстап тұруға 

арналған бу құбыры. 

 

4.15 сурет – Конденсатты қайтарусыз жылумен жабдықтаудың булы жүйесі 

 

Жылу тасығыштың жергілікті жылыту жүйесіндегі айналымын 

айналымдық сорғы 9 қамтамасыз етеді.  

Тұтынушыны 13 ыстық сумен жабдықтауға арналған сумен қамтамасыз 

ету үшін («в» сұлбасы) абоненттік жылуалмастырғышта 10 қыздырылатын, 

қалалық су құбырының 11 суы пайдаланыла алады.  

2. Бу және конденсатты толығымен тұтынушы пайдаланатын, 

конденсатты қайтарусыз бу жылумен жабдықтау жүйесінің нұсқасы 4.15 
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суретте көрсетілген.  

Сумен жылыту жүйесінде («а» сұлбасы) жергілікті  жылумен жабдықтау 

жүйесінде бастапқы кезеңде қыздыратын будың жылытатын аспапта 3 

конденсациялануы кезінде түзілетін жылу тасығыш айналымға ағынды 

инжектормен 1 тартылады. Жылу тасығыш қосымша инжекторда 2 ТМ-ден 

бумен  қыздырылады және жылыту аспабы мен ыстық сумен жабдықтау 

жүйесіне 4 беріледі. Оның температурасының төмендеулері кезінде судың 

көлемдік өзгерістері, бір мезгілде ЫСЖ жүйесіне арналған  ыстық суды 

жинақтаушы рөлін атқаратын бак-ұлғайтқышта 5 өтеледі. 

Бумен жылыту жүйесінде («б» сұлбасы) жылыту аспаптарына ТМ-ден 

қыздыратын бу үздіксіз беріледі. Қыздыратын будың конденсатын әкету 

конденсат әкеткіштің 8 көмегімен ЫСЖ жүйесінің бак-аккумуляторына 

жүргізіледі. Ыстық судың артық мөлшері канализацияға 9 тасталады. Егер 

ЫСЖ мақсаттары үшін қалалық су құбырынан 10 су пайдаланылса  («в» 

сұлбасы), онда суды қыздыру ағынды жылытқыштың 11 көмегімен 

жүргізіледі. Ыстық судың температурасын белгіленген деңгейде ұстап отыру 

үшін, қыздыратын буды жеке бу құбыры 12 бойынша бак-аккумуляторға 

әкелу қарастырылған.  

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелерінде жылу көздері 

жылу электр орталықтары (ЖЭО, АЖЭО) және аудандық қазандықтар (АҚ, 

АЖС – атомдық жылумен жабдықтау станциялары) табылады [4. 15].   

Бір мезгілде өнімнің екі түрін (электр және жылу энергиясын) 

шығаратын жылу электр орталықтары жылуландырудың негізінде жатыр, 

жылуландыру деп электр энергиясын және жылуды қиыстыра өндірудің 

негізінде ЖЭО-нан орталықтандырылған жылумен жабдықтау түсініледі. 

Жылуландыруға балама болып, өнімнің тек бір түрін – бу немесе ыстық су 

түріндегі жылу шығаратын аудандық қазандықтардан орталықтандырылған 

жылумен жабдықтау жүйесі табылады. 

 

4.4 Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелеріндегі жылу 

көздері 
 

4.4.1 Жылу электр орталықтары. 

Жылу электр орталықтары жылуды екі негізгі тұтынушыға: 

 өнеркәсіптік – бу және ыстық су түрінде; 

 коммуналдық – жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау үшін ыстық 

су түрінде жібереді. 

Осыған байланысты: өнеркәсіптік, жылыту, өнеркәсіптік-жылыту ЖЭО-

нан ажыратады. Өнеркәсіптік ЖЭО деп сонымен бірге өнеркәсіп 

кәсіпорнының құрамына кіретін жылу электр орталықтары (мысалы, 

«Арселор Миттал Темиртау» АҚ-ң ЖЭО-СЖБ) да аталатындығын атап өту 

керек. 

Жылу электр орталықтарында жылуландыру мақсаттары үшін 

турбинада ішінара пайдаланылып болған бу пайдаланылады. Орнатылған 
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жылуландыру турбиналарының түріне байланысты, ЖЭО-ң жылу сұлбалары 

әртүрлі. 

ЖЭО-да негізгі агрегаттар ретінде келесі: 

а) қарсы қысымды («Р» типті турбиналар), 

б) конденсациясы және реттелетін бу алымдары бар («Т» және «ПТ» 

типті турбиналар) турбиналар орнатылады. 

«Р» типті турбиналарда атмосфералықтан жоғары қысымға және 100°С 

асатын температураға ие пайдаланылып болған будың физикалық жылуы 

толығымен жылуландыру қажеттілігі үшін пайдаланылады, сондықтан атап 

көрсетілген турбина «таза жылуландыру» турбинасы деп аталады (4.16 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – энергетикалық бу генераторы; 2 – редукциялық-салқындатқыш қондырғы (РСҚ);  

3 – бу турбинасы; 4 – электргенератор; 5 – жылу тұтынушы; 6 – қоректік бак;  

7 – кері конденсат сорғысы; 8 – қоректік сорғы 

4.16 сурет – «Р» типті турбиналары бар ЖЭО-ң жылу сұлбасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – бу генераторы; 2 – РСҚ; 3 – турбина; 4 – электргенератор; 5 – жылу тұтынушы;  

6 – қоректік бак; 7 – кері конденсат сорғысы; 8 және 9 – қоректік және конденсат 

сорғылары; 10 – конденсатор. 

4.17 сурет – «Т» типті турбиналары бар ЖЭО-ң жылу сұлбасы 
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1 – бу генераторы; 2 – РСҚ; 3 – турбина; 4 – электргенератор; 5 – конденсатор;  

6 – қоректік бак; 7 және 8 – қоректік және конденсат сорғылары; 9 – желілік сорғы;  

10 – негізгі бойлер; 11 – шыңдық бойлер; 12 және 13 – тура және кері магистраль (жылу 

желісі). 

4.18 сурет – Шыңдық бойлері бар ЖЭО-ң сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – бу генераторы; 2 – бумен жылытқыш; 3 – турбина; 4 – электргенератор;  

5 – конденсатор; 6 – қоректік бак; 7 және 8 – қоректік және конденсат сорғы-лары;  

9 – желілік сорғы; 10 және 11 – төменгі және жоғарғы желілік қыздыр-ғыштар;  

12 – шыңдық су қыздырғыш қазан; 13 – конденсатордың жылуландыру шоғыры;  

14 және 15 – тура және кері магистраль; 16 – конденсат әкеткіштер. 

4.19 сурет – Желілік суды екі сатылы қыздыруы бар ЖЭО-ң сұлбасы 

 

«Р» типті турбиналары бар ЖЭО жылулық сызба бойынша жұмыс 

істейді, өйткені өндірілетін электр энергиясының мөлшері тұтынушының 

жылу жүктемелеріне (жұмыс тәртібіне) сәйкес турбина арқылы өткізілетін бу 

мөлшеріне байланысты болады. ЖЭО осында орналастырылған ауданның 

жылу және электр жүктемелерінің тәуліктік сызбалары уақыт бойынша сәйкес 

келмейтіндіктен, онда «Р» типті турбиналар «К» типті (электр жүктемесінің 

сызбасы бойынша жұмыс істейтін) таза конденсациялық турбиналармен 

немесе «Т» немесе «ПТ» жылуландыру турбиналарымен қатарлас жұмыс 

істеуге тиіс. 

ЖЭО-ң жылулық сұлбасына редукциялық- салқындатқыш қондырғы 

РСҚ қосылған, ол «Р» турбинасы тоқтатылған кезде (мысалы, жөндеуге) 

тұтынушыны жылумен жабдықтауға немесе турбинадағы алымның бу 

шығымы тұтынушы қажет ететіннен азырақ бола бастағанда шыңдық 

жүктемелердің орнын толтыруға арналған. 

 «Т» немесе «ПТ» типті турбиналарда будың бір бөлігі турбинадан 

алынып, жылуландыру үшін беріледі, ал будың қалған бір бөлігі конденсатор 

арқылы өткізіледі (4.17 сурет). Бұл турбиналар кейде аралас конденсациялық-

жылуландыру түріндегі турбиналар деп аталады. 

Атап көрсетілген турбиналар жылу және электр жүктемелерінің кең  
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диапазонында: тұтынушының айнымалы жылу жүктемесі мен белгіленген 

электр жүктемесі кезінде және керісінше жұмыс істей алатындықтан, «Т» 

немесе «ПТ» түріндегі турбиналары бар ЖЭО жылу электр орталықтарының 

негізгі түрі болып табылады. Тұтынушының жылу жүктемесі турбинаның 

аралық сатыларынан алынатын бумен қамтамасыз етіледі. Тұтынушының 

жылу жүктемесінің өзгеруі мүмкін болғандықтан,  алынатын будың мөлшері 

де өзгеруі мүмкін, сондықтан будың жылуландыру алымдары реттелетін деп 

аталады. 

Егер тұтынушыға жылу  бу түрінде жіберілсе, онда тұтынушы ЖЭО-ға 

кері конденсат сорғысының көмегімен пайдаланылып болған будың 

конденсатын қайтаруы мүмкін (7). ЖЭО-ға қайтарылатын конденсаттың үлесі 

0 бастап 1 дейін ауытқиды. Егер конденсат әртүрлі қоспалармен ластанбаған 

болса, онда жылу сұлбасына қайтарылады, олай болмаған жағдайда конденсат  

тазартудан өтіп, канализацияға ағызылады. 

ЖЭО сыртқы тұтынушыға жылуды:   

 тікелей алымнан бу немесе бу түрлендіргіш деп аталатын арнайы 

буландырғышта алынған екіншілік бу түрінде; 

 желілік қыздырғыштар немесе бойлерлер деп аталатын жылу 

алмастырғыштарда қыздырылған ыстық су түрінде жібереді. 

Желілік қыздырғыштарда тік құбырлар пайдаланылады, бұл олардың 

ішкі бетін шөгінділерден тазартуды жеңілдетеді (қоректік сумен 

салыстырғанда, желілік су әртүрлі қоспалармен көбірек ластанған). Екі құбыр 

тақтасы (а) және қалқыма бастиегі (б) бар қаптама-құбырлы жылу 

алмастырғыштардың құрылмалары 3.39 тарауда 3.2.1.1 суретте көрсетілген. 

Желілік қыздырғыштардың тік те, көлбеу де түрде орындалатындығын 

атап өту керек. Соңғылары ЖЭО-да жабдықтың ыңғайлырақ 

орналастырылуын және бу алымының жеткізуші құбыр желілерінің 

ұзындығының қысқаруын қамтамасыз етеді.  

Желілік қыздырғыштар жылу сұлбасына негізінен екі нұсқа: 

 шыңдық бойлері бар ЖЭО; 

 желілік суды жылытудың екі сатылы сұлбасы бар ЖЭО нұсқасы 

бойынша қосылады.  

Бірінші нұсқада тұтынушының шыңдық жүктемесінің орны жаңа 

(турбинада жұмыс істемеген) буды пайдаланатын шыңдық қыздырғыштың 

есебінен толтырылады. Шыңдық қыздырғышта қыздыратын будың қажетті 

параметрлері жаңа буды редукциялық-салқындатқыш қондырғы (РСҚ) 

арқылы өткізумен қамтамасыз етіледі. 

Шыңдық бойлерлері бар ЖЭО 1958 ж. дейін жобаланған, бірақ қазіргі 

уақытта да шыңдық бойлерлері бар ЖЭО немесе осы нұсқаның 

модификациялары энергетикада (мысалы, Алматы қ. ЖЭО-2) кеңінен 

қолданылады. 

Бұл нұсқаның ерекшелігі негізгі жылу жүктемесінің орнын негізгі 

бойлердің (НБ) толтыратындығы болып табылады. Шыңдық жүктеме кезінде 

шыңдық бойлер (ШБ) қосымша қосылады. Кері магистральден (КМ) су 
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желілік сорғының (ЖС) көмегімен желілік қыздырғыш қондырғыға беріліп, 

одан кейін тік магистральге (ТМ) келіп түседі. 

Екінші нұсқада (4.19 сурет) шыңдық бойлердің орнына шыңдық су 

қыздырғыш қазандар (ШСҚ) пайдаланылады.  

Нұсқа сыртқы тұтынушыға жіберілетін жылу мөлшерін кең диапазонда 

реттеп отыруға жағдай жасайды. Тұтынушының шағын жылу жүктемесі 

кезінде төменгі желілік қыздырғыш (ТЖҚ) қосылады. Жылу жүктемесінің 

артуымен қосымша жоғарғы желілік қыздырғыш (ЖОЖҚ) қосылады. Егер 

ТЖҚ және ЖОЖҚ-ң жылу қуаты тұтынушының жылу жүктемесін толтыруға 

жеткіліксіз болса, онда шыңдық су қыздырғыш қазандар (ШСҚ) қосылады. 

Максимал жылу жүктемесі кезінде, конденсатордың жылуландыру шоғырын 

(КЖШ) қоса, барлық жылытқыш элементтер қосылады. Тура магистральдегі 

желілік судың максимал температурасы 150°C (жекелеген жағдайларда 180°С 

дейін) жетеді. 

Температурасы 15-20°С айналымдық судың орнына кері магистральден 

температурасы 60°С су пайдаланылатындықтан (конденсатордағы қысым 

конденсаттың температурасымен анықталады),  КЖШ-ын қосқан кезде 

турбина нашарлаған вакуум режимінде жұмыс істей бастайды. Нашарлаған 

вакуум режимінде суық көзге жылу шығындары болмайды (айналымдық 

контур өшірілген), бұл ЖЭО-да отын пайдалану коэффициентін арттырады. 

Сонымен бірге, нашарлаған вакуум режимінде станцияның электр п.ә.к.-інің 

біршама төмендейтінін атап өту керек. 

Желілік қыздырғыштардың және шыңдық су қыздырғыш қазандардың 

бірлескен жұмысы кезінде маңызды көрсеткіш болып жылуландыру 

коэффициенті табылады, ол Qотб бу алымдары арқылы тұтынушыға 

жіберілетін жылу мөлшерінің ЖЭО-ң Qп толық жылу жүктемесіне 

қатынасына тең: 

55,035,0 
п

отб
ТЭЦ

Q

Q
 .                                 (4.38) 

Жылуландыру коэффициенті жылуландырудың жалпы үнемділігіне 

әсерін тигізеді. αТЭЦ неғұрлым көбірек болса, электр және жылу энергиясын 

қиыстырылған шығару соғұрлым көбірек және отынның үнемі соғұрлым 

көбірек. Алайда, бұл кезде арзанырақ шыңдық су қыздырғыш қазандармен 

салыстырғанда, энергетикалық бу генераторларына күрделі шығындар 

көбейеді (олардың жылулық жүктемесі артады). Жылуландыру 

коэффициентінің оңтайлы мәні 0,5 маңайында. 

 

4.4.2 Аудандық және өнеркәсіптік қазандықтар. 

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау кезінде жылу көзі ретінде 

(ЖЭО-мен және АЖЭО-мен қатар) осы ауданды жылумен қамтамасыз ететін  

аудандық қазандықтар (АҚ) қолданылуы мүмкін. Егер қазандық өнеркәсіп 

кәсіпорнының жылу желісіне жылу жіберсе (және осы кәсіпорынның 

аумағында жиі орнатылса), онда олар өнеркәсіптік қазандықтар деп аталады. 
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Қолданылу мақсаты мен жабдығының жинағы бойынша аудандық және 

өнеркәсіптік қазандықтар бірдей және сондықтан олар аудандық қазандықтар 

деген ортақ атаумен біріктіріледі. Аудандық қазандықтардың орнатылған 

жылу қуаты 800 МВт жетуі мүмкін. 

ЖЭО-нан айырмашылығы, аудандық қазандықтарда өнімнің тек бір түрі 

- бу немесе ыстық су түрінде жіберілетін жылу ғана шығарылады. Жылу 

шығару қазандық қондырғыларында жүргізіледі, осыларды арасында 

негізгілері: 

 ПЖҚМ, КВГМ түріндегі су жылытатын қазандар; 

 ДКВР, БКЗ түріндегі бу қазандары; 

 қиыстырылған ҚЖҚ қазандары болып табылады. 

Ауданды орталықтандырылған жылумен жабдықтау сұлбалары 

аудандық қазандықтарда пайдаланылатын қазандардың түрлеріне байланысты 

әртүрлі болады. 

Аудандық су жылытатын қазандықтардан жылумен жабдықтаудың 

принциптік сұлбасы 4.20 суретте көрсетілген.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
1 – су қыздыратын қазан; 2 – кері айналым сорғысы; 3 және 10 – реттейтін клапандар;  

4 – кері магистральден тура магистральге жалғастырғыш; 5 – үш жүрісті реттейтін клапан; 

6 – ауаның сыртқы температурасының сезгісі; 7 – желілік сорғы; 8 – химиялық су тазарту;  

9 – толықтырулық сорғы; 11 – лайұстағыш. 

4.20 сурет – Су қыздыратын қазандары бар АҚ-тан жылумен жабдықтаудың 

принциптік сұлбасы 

 

Отынның жану өнімдерінің су буларының қазанның төмен 

температуралы беттерінде конденсациялануын болдырмау үшін (коррозияны 

болдырмау үшін), сондай-ақ Qпв тұрақты ұстап отыру үшін, сорғының 2 

көмегімен жүргізілетін кері айналым қазандық қондырғысына кіретін жерде 

суды шық нүктесінің температурасынан жоғары температураға дейін қыздыру 

үшін қажет. 

Жалғастырғыш 4 тура магистральдегі ТМ желілік судың 

температурасын төмендетуге арналған. Жылу жүктемесін сапалық реттеу 

сыртқы ауаның 6 температура сезгісінің көрсетулері бойынша реттейтін 

клапанның 5 көмегімен жүргізіледі. 

Ағып кетулердің немесе суды жылу тұтынушының алуының 

нәтижесінде жылу желілеріндегі жылу тасығыштың шығындарының орнын 
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толтыру химиялық су тазартуда 8 дайындалған сумен жүргізіледі. 

Толықтырулық су сорғысының 9 көмегімен беріледі. Толықтырулық судың 

мөлшері желілік сорғыға 7 дейін және одан кейін қысым айырмасының 

көрсетулері бойынша клапанның 10 көмегімен реттеледі. 

Толықтырулық су ҚНжЕ талаптарын қанағаттандыруға тиіс: 

 < 0,05÷0,1 мг/л; 

 қалқыма бөлшектердің концентрациясы 5 мг/лаз; 

 карбонаттық кермектік 700-1500 мкг-экв/л көп емес. 

Ашық ыстық сумен жабдықтау жүйесі кезінде толықтырулық судың 

сапасы ауыз суға сәйкес келуге тиіс. 

Осы талаптарды қамтамасыз ету үшін табиғи су жылу көзінде химиялық 

су тазартуда өңдеуге ұшыратылады. ХСТ-да су жұмсартылады, еріген су О2 

мен СО2 және ерімейтін механикалық қоспалардан тазартылады. 

Суды жұмсарту қақ түзе отырып, қыздыру беттерінде кристаллдану 

қасиетіне ие тұздарды кетірумен байланысты. Жұмсарту катионитті 

сүзгілердің (сульфокөмір, басқа катионитті материалдар), күкірт немесе тұз 

қышқылымен қышқылдандырудың көмегімен, суды фосфаттаумен, магнитті 

өңдеумен жүргізіледі. 

Судағы еріген О2 және СО2 кетіру жылу көзінде, жылу желілерінде және  

жергілікті жылумен жабдықтау жүйелерінде металл коррозиясын жояды. 

Газдарды кетіру: 

 атмосфералық немесе вакуумдық (кейде терең вакуум) түрдегі 

деаэраторларда термиялық деаэрациялаудың; 

 химиялық деаэрациялаудың (газдарды химиялық реактивтермен 

байланыстыру); 

 сульфиттеудің көмегімен жүргізіледі. 

Ерімейтін  қоспаларды, оның ішінде суды өңдеудің және металдың 

тотығуының барысында түзілетін қоспаларды кетіру жылумен жабдықтау 

жүйелерінің элементтерінің ластануын жоюға жағдай жасайды. 

Бу қазандығынан орталықтандырылған жылумен жабдықтау сұлбасында 

(4.21 сурет) әдетте екі жылу тасығыш (бу және су) дайындалады және жылу 

желілерінің екі түрі – бу және су жылу желілері пайдаланылады. 

Конденсат булы жылу желісінің (БЖЖ (ПТС)) магистралінен және 

желілік қыздырғыштан 2 конденсат жинағышқа 3 беріледі, осы жерден 

қоректік сорғымен 4 бу қазанына 1 беріледі. БЖЖ-гі (конденсаттың) және 

сулы жылу желісіндегі (СЖЖ (ВТС)) жылу тасығыштың шығындарының 

орны химиялық су тазартудан 5 толықтырулық сумен толықтырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

2О
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1 – бу қазаны; 2 – желілік қыздырғыш; 3 – конденсат жинағыш; 4 – қоректік сорғы;  

5 – химиялық су тазарту; 6 – толықтыратын сорғы; 7 – желілік сорғы; 8 – лайұстағыш;  

9 – реттейтін клапан. 

4.21 сурет – Бу қазандығынан жылумен жабдықтаудың принциптік сұлбасы 

Өнеркәсіптік қазандықтардың жылу сұлбасына, шыңдық жылу 

жүктемелерін толтыруға арналған бу қазандарынан өзге, желілік 

қыздырғыштардан кейін орнатылатын шыңдық су қыздыратын қазандар 

(әдетте ШЖҚМ) да қосылуы мүмкін. Онымен қоса, өнеркәсіптік 

қазандықтардың жылулық сұлбасына жоғары температуралы жылу 

технологиялық қондырғылардан кейін орнатылатын шығар газдардағы бу 

генераторлары (қайта пайдаланғыш қазандар) да қосылуы мүмкін. 

Жылу желілерін толықтыру торабының маңызды элементі желілік су 

деаэраторы болып табылады.  

Термиялық деаэрация толықтырулық суды қыздырған кезде жүреді. 

Қыздыру қазандардан бумен немесе ыстық желілік сумен жүргізілуі мүмкін. 

Вакуумды деаэраторлардың газ көлемінен бу-газ қоспасын кетіру (КЭС-

да немесе ЖЭО-да пайдаланылатын атмосфералық түрдегі немесе  көтеріңкі 

қысымы бар деаэраторлардан айырмашылығы) арнайы сорып алатын 

құрылғылардың – эжекторлардың көмегімен жүргізіледі. Бұған газ көлемінде 

бу-газ қоспасының қысымының атмосфералық қысымнан төменірек 

болатындығы себеп болып отыр. 

Вакуумды деаэраторы бар жылу желілерін толықтыру торабының 

сұлбасы 4.22 суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – өңделмеген судың деаэраторы; 2 – шықталған буды салқындатқыш; 3 – шықталған бу 

эжекторы; 4 – шықталған буды салқындатқыш; 5 – ілестіруші су сорғысы; 6 – химиялық 

тазартылған суды қыздырғыш; 7 – толықтыратын су сорғысы; 8 – конденсат шығарғыш. 

4.22 сурет – Вакуумды деаэраторы бар жылу желілерін толықтыру сұлбасы  

 

Бу-сулы қыздырғышта 6 алдын ала қыздырылған толықтырулық су (ТС) 

деаэраторға 1 беріледі, мұнда қыздырушы бумен (ҚП) деаэратордағы қысымға 

сәйкес келетін қанығу температурасына дейін қыздырылады. Пайда болатын  

бу-газ қоспасын (шықтанбаған буды) деаэратордан эжектор 3 шықтанбаған 
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буды салқындатқыштан және ілестіруші су (ІС) сорғысынан 5 тұратын 

айналымдық контурға сорып алады, мұнда газ-ауа қоспасының 

(пайдаланылған заттың) бөлінуі жүреді. Деаэратордан шығатын жерде 

шықтанбаған будың физикалық жылуы шықтанбаған бу салқындатқышта 2 

толықтырулық суды жылыту үшін пайдаланылады. 

Ауасыздандырылған су (АС) толықтырулық су сорғысымен 7 қазандық 

қондырғыға беріледі, ал қыздыратын будың (Кн) конденсаты қыздырғыштан 6 

жылу сұлбасына қайтып оралады. Будың өтіп кетуін болдырмау үшін, 

конденсат желісінде конденсат шығарғыш 8 орнатылады. 

Газ тәрізді немесе сұйық отында жұмыс істейтін қазандық 

қондырғыларда п.ә.к.-ін арттыру үшін бірқатар жағдайларда шығар газдардың 

температурасын 60°С дейін төмендетуге мүмкіндік беретін түйіспелі 

(контактілі) экономайзерлер орнатылады. Осы экономайзерлерде 

қыздырылатын су ыстық сумен жабдықтау немесе жылу желілеріне арналған 

толықтырулық суды қыздыру үшін пайдаланыла алады. Онымен қоса, ашық 

су алуы бар жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған аудандық 

қазандықтардың жылу сұлбаларында тәулік бойында ыстық суды тұтынудың 

бірқалыпсыздығын теңестіруге арналған аккумулятор бактарын орнату қажет. 

 

4.4.3 Аудандық қазандықтардың жылу сұлбаларын есептеу әдістемесі. 

АҚ-ң жылу сұлбаларын есептеу жабдықты таңдап алуға және 

қазандықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік 

беретін бу және жылу баланстарын құрастыру үшін жүргізіледі. 

Есептеу аудандық қазандықтың жыл ішіндегі 4 сипатты жұмыс 

тәртіптері үшін орындалады: 

I тәртіп – максималды, қысқы – жылыту жүйесі үшін сыртқы ауаның 

есептік температурасына сәйкес келеді: 

 бу бойынша жылу жүктемесі жылыту маусымының тәуліктегі 

максимумына тең етіп қабылданады; 

 жылытуға және желдетуге арналған жылу шығындары – максималды, 

есептік; 

  ыстық сумен жабдықтауға жүктеме – ең көп су тұтыну тәулігі ішіндегі 

орташа тәуліктік жүктеме; 

II тәртіп – қысқы, бақылау – жылдың ең суық айының сыртқы 

ауасының орташа температурасына сәйкес келеді: 

 бу бойынша жүктеме I тәртіп бойынша қабылданады; 

 жылыту-желдету жүктемесі жылдың ең суық айының сыртқы 

ауасының орташа температурасы бойынша қабылданады; 

 ЫСЖ-ң жүктемесі I тәртіп бойынша қабылданады. 

II тәртіп ең қуатты қазанның өшірілу (апат) жағдайлары кезінде 

есептелінеді. Бу-сулы қыздырғыш АҚ-та екі нұсқа есептелінеді: 

 бір су қыздырғыш қазан өшірілген кезде; 

 бір бу қазаны өшірілген кезде. 

II тәртіп агрегаттардың жеке-дара қуатын таңдау және резервтегі 



251 

 

қазандық қондырғыларын орнату туралы мәселені шешу үшін маңызды; 

III тәртіп – қысқы, орташа жылыту – жылыту кезеңі ішіндегі сыртқы 

ауаның орташа температурасына сәйкес келеді: 

 бу бойынша жүктеме I тәртіп бойынша қабылданады; 

 жылыту және желдету жүктемесі жылыту кезеңі ішіндегі сыртқы 

ауаның орташа температурасы бойынша қабылданады; 

 ЫСЖ жүктемесі I тәртіп бойынша қабылданады. 

III тәртіп орнатылған жабдықтың пайдаланылу дәрежесін және 

жылудың қазандықтың өз қажеттіліктеріне шығындарының орташа шамасын 

сипаттайды. Режимді есептеудің нәтижелері шығарылатын өнімнің өзіндік 

құнын анықтау үшін пайдаланылады; 

IV тәртіп – жазғы, жылыту-желдету жүктемесі болмағанда: 

 бу бойынша тәуліктік жүктеме жазғы кезең үшін максималды болып 

қабылданады; 

 ыстық сумен жабдықтау бойынша жүктеме ең көп су тұтыну тәулігі 

ішіндегі орташа тәуліктік жүктемеге тең. 

АҚ-ң жылу сұлбаларын бүкіл есептеу үш кезеңге бөлінеді. 

I кезең. Сыртқы тұтынушылардың жылулық жүктемесінің шамасы 

бойынша қазандықтың тәуелсіз қуатын есептеу жүргізіледі. 

II кезең. Қазандықтың өз қажеттіліктеріне бу және жылу 

шығымдарының орнын толтыруға арналған қуат анықталады. Бұл кезде I 

кезең бойынша қазандықтың қуатын алдын ала бағалау ескеріледі. 

III кезең. Өз қажеттіліктерін ескере отырып, қазандықтың барлық қуаты 

анықталады. Бұл кезде III кезеңнің және бірінші екі кезеңнің балансының 

үйлеспеушілігі 3%-дан аспауы тиіс. 

Есептеу аудандық қазандық жұмысының барлық төрт тәртібі үшін 

қатарлас жүргізіледі. 

Есептеулер кезінде жылу тасығыштың шығындары (шығып кетулер) 

жылу желілерінің құбыр желілеріндегі және жергілікті жылумен жабдықтау 

жүйелеріндегі судың жалпы көлемінен 0,5% тең деп қабылданады. Қазандық 

агрегаттарының өнімділігі үрлеуді және судың агрегаттың өзіндегі 

шығындарын ескеретін 3%-дық қормен таңдап алынады.  

 

4.5. Жылу пункттерінің жабдығы 

 

Жергілікті жылумен жабдықтау жүйелері жылу желілеріне тікелей де 

және байланыстыратын буынның – жылу пункттерінің (абоненттік 

қосылулардың) көмегімен де қосылуы мүмкін. 

Жылу пункттерінің қолданылуының негізгі мақсаты: жылу тасығышты 

қабылдау, дайындау және тұтынушыға (жергілікті жылумен жабдықтау 

жүйесіне) беру, сондай-ақ пайдаланылып болған жылу тасығышты жылу 

желісіне қайтару. 

Жылу пункттері: 

 дербес (ДЖП) – жылуды бір ғимаратқа беретін; 
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 орталық (ОЖП) – жылу мен ғимараттар тобын немесе өнеркәсіп 

кәсіпорнын қамтамасыз етуге арналған болып орындалуы мүмкін.   

ОЖП ыстық сумен жабдықтау жүйесінің қыздырғыштарымен, жылудың 

жіберілуін автоматты реттеу аспаптарымен (жылу тасығыштың белгіленген 

параметрлерін немесе шығымын ұстап отыруға арналған), жылуды бақылау 

және есепке алу аспаптарымен, ыстық сумен жабдықтау сорғыларымен, суды 

дайындау қондырғыларымен және т.с.  жабдықталады. Әрбір ғимаратта ОЖП 

болған кезде араластыру элеваторларымен немесе араластырғыш 

сорғылармен, бақылау-өлшеу аспаптарымен жарақтандырылатын жылыту 

жүйесіне арналған ДЖП қолданылуы мүмкін. 

Жылыту жүйесіне арналған дербес жылу пунктінің сұлбасы 4.23 суретте 

көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1-4 – ысырмалар; 5 және 6 – лайұстағыштар; 7 – су өлшегіш; 8 – араластыру эжекторы 

(элеватор); 9 – «өзіне дейін» қысым реттегіш; 10 – шығым реттегіш; 11 – термометр;  

12 – манометр; 13 – жалғастырғыш. 

4.23 сурет – Жылыту жүйесінің дербес жылу пункті 

 

Жылу желілерінен су лайұстағышта 5 механикалық қоспалардан 

тазартылады және элеваторлы торапқа 8 беріледі. Эжектор араластырғыш 

жылу алмастырғыштың рөлін орындайды және жергілікті жылумен 

жабдықтау жүйесіне ЖЖЖ берілетін жылу тасығыштың температурасын 

төмендету үшін қызмет етеді (температураны төмендету жалғастырғыштың 13 

көмегімен тура және кері магистральдегі (ТМ және КМ) суды араластыру 

арқылы қамтамасыз етіледі. Жылу пунктінде эжектордың орнына ортадан 

тепкіш араластыру сорғылары немесе беттік  жылу алмастырғыштар 

орнатылуы мүмкін (4.12 сурет). 

Судың тура магистральдегі ТМ шығымы ысырманың 10 (шығым 

реттегіштің) көмегімен реттеледі. Жылу тасығыштың жылу торабына дейінгі 

және жергілікті желідегі параметрлері термометрлердің 11 және 

манометрлердің 12 көмегімен өлшенеді. Желілік судың шығымы су 

өлшегішпен 7 өлшенеді, оның алдында суды жергілікті жылумен жабдықтау 

жүйесінде пайда болатын механикалық қоспалардан (тотығу өнімдерінен) 

тазартуға арналған лайұстағыш 6 орнатылады. 

Жылу пунктінде «өзіне дейін» қысым реттегіш 9 маңызды рөл ойнайды, 

ол жылу желісінің кері магистралінде жылу тасығыштың қысымы күрт 

төмендеген жағдайда жергілікті жылыту жүйесінің жоғарғы нүктелерінің бос 
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қалуын болдырмауға арналған. Жылыту жүйесі босатылған кезде жергілікті 

жылумен жабдықтау жүйесінің құбыр желілерінде су қысымы желілік судың 

температурасындағы қанығу қысымынан төменірек болып шығуы мүмкін. Бұл 

желілік судың булануына және, нәтижесі ретінде, жылыту жүйесіндегі 

гидравликалық соққыларға, сондай-ақ гидравликалық режимнің реттеулік 

босауына және, мүмкін, жүйенің өзінің бұзылуына алып келуі мүмкін. 

5 және 6 лайұсталарда жылу желісінде және жергілікті жылумен 

жабдықтау жүйесінде түзілетін механикалық қоспалар ұсталынып қалады. 

Лайұстағыштың жұмыс принципі су ағынының жылдамдығы күрт өзгерген 

кезде бөлшектердің механикалық тұнбаға түсуіне негізделген (4.24 сурет). 

Лайұстағыштан жинақталып қалған шөгінді ысырма 4 арқылы мезгіл-

мезгіл канализацияға 8 кетіріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – лайұстағыштың корпусы; 2 – шығыс стакан; 3 – тор; 4 – шөгіндіні түсіру ысырмасы;  

5 – ластанған су; 6 – тазартылған су; 7 – шөгінді  (механикалық қоспалар);  

8 – канализацияға тастау. 

 

4.24 сурет – Жылумен жабдықтау жүйесінің лайұстағышы 

 

4.6 Орталықтан жылытудың жергілікті жүйелері 

 

Орталықтан жылытудың жергілікті жүйелерін әртүрлі белгілері 

бойынша жіктеуге болады:  

- бір орталықтан жылыту жүйесінің пайдаланылатын жылу 

тасығышының түрі бойынша – су, бу, ауа және қиыстырылған; 

- жылу тасығыштың қозғалу тәсілі бойынша – табиғи айналымы бар 

(гравитациялық) және сорғылы (механикалық түрткі болумен); 

- жылу тасығыштың параметрлері бойынша: 

 судың температурасы 105°С аз төмен температуралы сулы; 

 судың температурасы 105°С асатын жоғары температуралы сулы; 

 төмен қысымды бу (Ризб = 5÷70 кПа дейін қысыммен); 

 жоғары қысымды бу (Ризб > 70 кПа артық қысыммен). 

Бір орталықтан жылыту жүйесін таңдау үй-жайдың қолданылу 

мақсатына және технологиялық өндірістің ерекшеліктеріне байланысты 

болады. Бір орталықтан жылыту жүйесін таңдау бойынша ұсыныстар тиісті 

ҚНжЕ келтірілген. 
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Мәселен, ірі өнеркәсіп кәсіпорнының жылыту жүйелері үшін жылу 

тасығыш ретінде температурасы 105°С асатын буды немесе ыстық суды 

пайдалану ұсынылады. Ірі цехтарда (мысалы, мартен цехында), әдетте, цехтың 

ішінде жекелеген жайларда жылыту аспаптарын орнатып, ауалы жылыту 

жүйесін пайдалану ұсынылады. Тұрғын үй-жайларда негізінен ыстық су 

пайдалану ұсынылады. 

4.6.1 Сумен жылыту жүйелері. 

Сулы бір орталықтан жылыту жүйелері төмендегідей бөлінеді: 

 жылыту жүйесіндегі судың айналымының сипаты бойынша – табиғи 

және жасанды айналымы бар; 

 сұлбасы бойынша – бір және екі құбырлы; 

 тура магистральдің орналасуы бойынша – жоғарғы және төменгі 

тармақталуы бар; 

 тура және кері магистральдегі судың қозғалу бағыты бойынша – судың 

тұйық және бағыттас қозғалуы бар. 

Табиғи айналымы бар жүйелерде судың қозғалуы беретін және кері 

магистральдегі ыстық және салқындатылған судың тығыздықтардың 

айырмасының есебінен жүреді (4.25 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – жылу көзі; 2 – тура магистраль; 3 – кері магистраль; 4 – қыздыратын аспап;  

5 – ауалы кран; 6 – ұлғайтқыш ыдыс; 7 – арматура. 

 

4.25 сурет – Гравитациялық сулы бір орталықтан жылыту жүйелері 

 

«а» сұлбасында таратушы (беретін) магистраль төменде, ғимараттың 

жертөле жайында немесе еден астында орналасады (төменгі тармақталуы бар 

сұлба). Тура және кері магистральдегі судың қозғалу бағыты бойынша бұл 

сұлбада жылу тасығыштың тұйық қозғалысы бар нұсқа пайдаланылады. Егер 

су бірнеше тұтынушыға (мысалы, көп пәтерлі үйдің бірнеше кірісіне) берілсе, 

онда тармақтау бірнеше тік көтергіш құбыр (тікқұбыр) бойынша жүргізіледі. 

Ауа жүйеден ауа краны 5 арқылы жоғарғы нүктелерден шығарылады. 

Ауаны шығару қажеттігі жоғарғы нүктелерде судың табиғи айналымына 

кедергі келтіретін ауа тығындамаларының  пайда болу қаупімен байланысты. 

Онымен қоса, ауаның бар болуы ауаның жылу қайтарымының төменірек 

коэффициентіне орай, жылу алмасудың тиімділігін төмендетеді. 

«б» сұлбасында таратушы (беретін) магистраль үй-жайдың жоғарғы 

жағында (мысалы, ғимараттың шатыр астында) орналасады. Бұл нұсқада 
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жылу тасығыштың тура және кері магистральдегі қозғалу бағыты судың 

бағыттас қозғалуы бар сұлба бойынша ұйымдастырылған. 

Тарату магистралінің жоғарғы нүктесінде жүйені атмосферамен 

байланыстыратын ұлғайтқыш бак 6 орнатылады. 

Ұлғайтқыш бак суды қыздырған кезде су көлемінің артық мөлшерін 

қабылдайды және ауаны жүйеден шығарудың орталық пункті болып қызмет 

етеді. Ауаны жүйеден еркін шығару үшін, жылыту жүйесінің барлық көлбеу 

құбырлары ауа крандарының немесе ұлғайтқыш бактың бағытында 1 ұзындық 

метрге 5 мм дейін еңіспен төселеді. 

Табиғи айналымы бар бір орталықтан жылыту жүйелері судың тығыздығының 

аз айырмасына орай шағын тегеурінге ие және сондықтан шектеулі 

қолданысқа ие болып отыр. Жылуды үлкен қашықтықтарға берген кезде жылу 

тасығышты сорғымен беретін бір орталықтан жылыту жүйелерін пайдаланған 

экономикалық тұрғыдан орынды. Желілік сорғылар әдетте жылу көзінде кері 

құбыр желісінде орнатылады (4.26 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – жылу көзі; 2 – тура магистраль; 3 – кері магистраль; 4 – жылыту аспабы;  

5 – ұлғайтқыш бак; 6 – ауа жинағыш; 7 – арматура; 8 – желілік сорғы; 9 – ауалы кран;  

10 – жалғастырғыш. 

4.26 сурет – Жылу тасығыш сорғымен берілетін сулы бір орталықтан жылыту 

жүйелері 

 

Суретте ыстық және салқындатылған судың жеке тікқұбыры 

болмайтын, жоғарғы тармақталуы бар тік бір құбырлы жүйе көрсетілген. Бір 

құбырлы жүйенің кемшіліктеріне жылыту  аспаптарын бірізді өте отырып,  

желілік судың салқындатылатындығын және төменгі  аспаптарға азырақ 

жылудың келіп түсетіндігін жатқызу керек. «б» сұлбасында ғимараттың 

биіктігі бойынша жылу тасығыштың температурасын теңестеу үшін, судың 

ыстық және салқындатылған ағындары жалғастырғыштардың 10 көмегімен 

араластырылады. Ауаның жүйеден шығуы үшін, жылыту жүйесінің жоғарғы 

нүктесінде орналасқан ауа жинағыш 6 пайдаланылады, ал көлбеу құбырлар 

еңіспен төселеді (0,005 саны бар тіл). 

 

4.6.2 Бумен жылыту жүйелері. 

Бумен жылыту жүйелерінде бу, жылуын қыздырғыш аспаптарда бере 

отырып, конденсацияланады. 

Бумен жылыту жүйелері ашық (конденсат сызығында атмосферамен 
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қатынасы бар) және жабық болып орындалады.  Ашық жүйелерде будың 

артық қысымы 70 кПа аспайды. Жоғары қысымды (Ризб > 70 кПа) бу 

жүйелерінде жылумен жабдықтаудың жабық сұлбасы пайдаланылады. 

Қыздыратын будың конденсатын жылу көзіне қайтарудың қабылданған 

сұлбасына байланысты: 

 конденсат өздігінен ағып, жылу көзіне қайтып оралатын тұйықталған  

жүйелерді; 

- конденсат алдымен конденсат жинағышқа келіп түсетін, ал одан кейін 

сорғымен жылу көзіне қайтарылатын тұйықталмаған жүйелерді ажыратады 

(4.27 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – қоректендіру көзі; 2 – жылыту аспабы; 3 – конденсат шығарғыш; 4 – конденсат багы;  

5 – конденсат сорғысы. 

4.27 сурет – Тұйықталмаған бумен жылыту жүйесінің принциптік сұлбасы 

 

 

4.6.3 Ауамен жылыту жүйелері. 

Ауамен жылыту жүйелерін әртүрлі белгілері бойынша жіктеуге болады: 

 ауаның (жылу тасығыш) қозғалу тәсілі бойынша – гравитациялық 

(табиғи айналымы бар) және механикалық түрткі болумен (еріксіз 

айналыммен, желдеткішті); 

 бастапқы жылу тасығыштың түрі бойынша – бу-ауалы, су-ауалы; 

 ағындық ауаның сапасы бойынша – тура ағынды, кері айналымы бар 

(толық немесе ішінара). 

Тура ағынды жүйеде және ішінара кері айналымы бар сұлбада (4.28 

сурет) ғимаратты жылытумен бір мезгілде оны желдету жүргізіледі.  

Ішінара кері айналымы бар сұлбаларда  жылу шығымдары формула 

бойынша анықталады: 

)]()[( сыртішсыртағынауаауа ttattсGQ   ,                    (4.39) 

мұнда Gaya – жаңа (атмосфералық) ауаның массалық шығыны, кг/с; 

caya – ауаның массалық жылу сыйымдылығы, кДж/кг·К; 

tағын, tіш, tсырт – ағындық, ішкі және сыртқы ауаның температурасы. 

«а» коэффициенті ауа кері айналымының шамасын сипаттайды және 

мынаған тең:  
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в

p

G

G
a  ,                                                  (4.40) 

мұнда Gp – кері айналым жасайтын ауаның массалық шығыны. 

Ағындық ауаның максимал температурасы үй-жайдың ішіндегі ауа 

температурасынан жоғарырақ және 45÷70°С тең, осыған байланысты бұл ауа 

жылытылатын жайда үй-жайдың жоғарғы кеңістігіне енгізілуге тиіс. Ыстық 

ауаны жұмыс аймағында енгізудің максималды жол берілетін жылдамдығы 

0,25 м/с бастап (тұрғын үй-жайларда) 0,75 м/с дейін (ауыр дене еңбегі 

қолданылатын өндірістер үшін) ауытқиды. 

Үй-жайға ауа беру бір немесе бірнеше ағыншамен жүргізіледі (4.29 

сурет). 

Ағыншалардың өлшемі төмендегі теңдеулерден анықталады: 

 «а» сұлбалары үшін 

Hlb

V
K

стр 
 ;                                           (4.41) 

 «б» сұлбалары үшін 

HR

V
K

стр 


24,0
  ,                                       (4.42) 

мұнда V – үй-жайдың көлемі; 

b және H – бір ағыншамен қызмет көрсетілетін үй-жай аймағының ені 

және биіктігі; 

lстр, Rстр – ағыншаның ағып шығу қашықтығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А – жылытылатын үй-жай; ОВ – пайдаланылған ауа; РВ – кері айналым жасайтын ауа;  

СВ – жаңа ауа; 1 – калорифер; 2 – ауалы клапан; 3 – желдеткіш. 

 

4.28 сурет – Ауаның  кері айналымы бар ауамен жылыту жүйесі 
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4.29 сурет – Ауаны үй-жайға қатарлас ағыншалармен (а) немесе ауаны 

тарамдай бағыттаумен (б) енгізу сұлбасы 

 

4.7 Жылыту және желдету жүйелерін есептеу 

 

Сулы және булы жылыту жүйелерінде қыздыратын аспаптар ретінде 

радиаторлар, дәнекерленген немесе иілген тегіс құбырларды регистрлер, 

қырланған құбырлардан қыздыратын элементтері бар конвекторлар, бірге 

жасалған ирек құбырлары бар бетон панельдер және т.с.с. пайдаланылады. 

4.7.1 Жылыту жүйелерін конструктивті  есептеу. 

Жылыту жүйелерін конструктивті есептеген кездегі негізгі міндет 

болып   үй-жайдың ішіндегі ауаның белгіленген параметрлерін қамтамасыз 

ету үшін аспаптардың қажетті бетін анықтау табылады.  

Жылыту аспаптарының қыздыру беті мына өрнектен анықталады: 

54

321

)(

)(










впрпр

тр

пр
ttk

QQ
F , м

2
  ,                             (4.43) 

мұнда Q – ғимараттың жылу шығындары; 

Qтр – үй-жайдың ішінде тұрған құбырлардан жылу қайтарымы; 

kпр – жылыту аспабының жылу беру коэффициенті;  

tпр – аспаптағы жылу тасығыштың орташа температурасы; 

tв – үй-жайдағы ауаның есептік температурасы; 

βi – аспапты орнату тәсілін, аспаптағы қыздыратын элементтердің 

секцияларының санын, аспапты жылу желілеріне қосу тәсілін ескеретін түзету 

коэффициенттері (анықтамалық әдебиет бойынша анықталады). 

20 кПа дейін артық қысымы бар булы жылыту жүйелерінде аспаптың 

температурасы 100°С тең, ал үлкен қысым кезінде – будың ts қанығу 

температурасына тең етіп қабылданады. 

Үй-жайда төселген құбырлардан келетін жылу мөлшері мынаған тең: 

)( втртртр ttdlkQ    ,                                     (4.44) 

мұнда d, l – құбырлардың диаметрі және ұзындығы; 

β – құбыр желісінің орналасуына байланысты болатын коэффициент, 

тікқұбыр үшін 0,5 тең). 

Қыздыратын аспап бетінің бірлігі үшін жылу тасығыш пен ауа 

температураларының 64,5°С айырмасы және жылу тасығыштың 17,4 кг/сағ 

шығымы кезінде 506 Вт жылу беретін қыздыру бетіне тең «эквивалентті 

шаршы метр» (ЭШМ) қабылданады. Тура және кері магистральдердегі судың 

температурасы сәйкес 95 және 70°С тең деп қабылданады. 

Сулы жылыту жүйесінің аспаптарының ЭШМ-мен беті формула 
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бойынша анықталады: 

54

321

)10(98,7 








ср

пр

экм
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Q
F .                               (4.45) 

Жылыту аспабының (радиатордың) секцияларының қажетті саны 

формула бойынша анықталады: 

экм

экм

пр

пр

f

F

f

F
n   ,                                           (4.46) 

мұнда fпр, fэкм – жылыту аспабының бір секциясының м
2
 немесе ЭШМ-

мен беті (анықтамалық әдебиет бойынша таңдап алынады). 

 

4.7.2 Құбыр желілерін гидравликалық есептеу. 

Гидравликалық есептеудің міндеті болып құбырлардың диаметрлерін 

белгілі жылулық жүктемесі және жүйедегі жылу тасығыштың қысымдарының 

бар болып отырған айырмасы бойынша анықтау табылады. 

Сулы жүйе үшін қысымдардың бар болып отырған айырмасының 

шамасы максимал жылулық жүктемесі бар ең ұзын учаскедегі қысымның 

үйкеліске және жергілікті кедергілерге жиынтық шығындарынан 5÷10%-ға 

көбірек:  

)( zRlP  ,                                             (4.47) 

мұнда R – қысымның меншікті үйкеліс шығындары, Па/м; 

l – құбыр желісінің ұзындығы, м; 

2

2w
z


  – жергілікті кедергі, Па; 

ζ – жергілікті кедергі коэффициенті; 

ρ – судың тығыздығы, кг/м³; 

w – судың құбыр желісіндегі жылдамдығы, м/с. 

Екі құбырлы жүйелер үшін табиғи айналымы бар сулы жүйелердегі 

қысымдардың есептік айырмасы:  

охлгol PghPP  )(     ,                            (4.48) 

мұнда h – қазанның орталығынан жылыту аспабының орталығына 

дейінгі қашықтық (вертикаль бойынша); 

ρo, ρг – сәйкес салқындатылған және ыстық судың тығыздықтары; 

ΔРохл – жүйенің құбыр желісінің ұзындығы бойынша судың 

салқындауымен байланысты қысымдардың қосымша айырмасы. 

Булы жылумен жабдықтау жүйелері үшін будың артық қысымының 

шамасы формула бойынша есептелінеді: 

1470)(  zRlPи , Па,                                    (4.49) 

мұнда 1470 – аспаптың алдындағы артық қысымының шамасы, Па. 
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Қысымның меншікті үйкеліс шығындары төмендегі өрнектер бойынша 

анықталады: 

 сулы жүйелер үшін 

l

P
R




 )1(  ;                                           (4.50) 

 булы жүйелер үшін 

)1(
1470







l

P
R и

  ,                                    (4.51) 

мұнда μ – жергілікті кедергілердің жалпы гидравликалық шығындардан 

үлесі. 

Жылу тасығыштың шығымы мынаған тең: 

 сулы жүйелер үшін 

)( oгв ttc

Q
G


 ;                                            (4.52) 

 булы жүйелер үшін 

cpr

Q
G     ,                                                (4.53) 

мұнда rcp – жасырын булану жылуы. 

Құбырлардың диаметрлері судың (будың) белгіленген шығымы және 

анықтамалық әдебиетте келтірілген номограммалар бойынша қысымның 

меншікті шығындарының шамасы бойынша анықталады 

 

4.7.3 Желдету жүйелерін есептеу. 

Желдететін ауаның шығымы құрамына артық жылу бөліну, ылғал және 

газ бөліну кіретін үй-жайдан бөлінетін зиянды қоспаларды негізге ала отырып 

анықталады. 

Артық жылу бөліну кезінде желдететін ауаның көлемі мына өрнек 

бойынша анықталады: 
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10 33

прв
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hh
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ttc

Q
V














, м

3
/с,                         (4.54) 

мұнда Qя – үй-жайда айқын (физикалық) жылудың бөлінуі; 

Qп – жасырын булану жылулығын ескере отырып, жылудың толық 

мөлшерінің бөлінуі; 

hв, hпр – үй-жайдың ішіндегі және ағындық ауадағы су буларының жылу 

мөлшері. 

Артық жылу бөліну кезінде желдететін ауаның  шығымы мынаған тең: 

)( прв

W
dd

W
V





 ,                                            (4.55) 
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мұнда W – үй-жайда бөлінетін ылғалдың мөлшері; 

dв, dпр – ішкі және ағындық ауаның ылғал мөлшері. 

Үй-жайға газ тәрізді қоспалар келген кезде желдететін ауаның  шығымы 

мына өрнек бойынша анықталады : 

прд

г
G

kk

G
V


  ,                                              (4.56) 

мұнда kд – ауадағы газ қоспаларының шекті рауалы концентрациясы; 

kпр – ағындықмауадағы газ қоспаларының концентрациясы. 

Желдету барысында зиянды қоспалармен үй-жайдан тозаң кетіріледі, 

бұл кезде тозаңданған ауа шығарылардың алдында тозаң ұстағышта 

тазартылады. Тозаңданған үй-жайларда кері айналымды пайдаланған кезде 

немесе атмосфералық ауадағы тозаңның жоғары мөлшері кезінде ауаны ауа 

сүзгілерде тазарту жүргізіледі.  

Желдетудің еселігі мына өрнек бойынша анықталады: 

помi VVm  ,                                               (4.57) 

мұнда Vi – желдететін ауаның көлемі. 

Үй-жайдың ішінде әртүрлі ластаушы ингредиенттер бір мезгілде 

бөлінген кезде, ауаның шығымы желдететін ауаның ең көп шығымын қажет 

ететін ластаушы бойынша анықталады, яғни, ауаның әрбір ингредиент 

бойынша шығымдары қосындыланбайды. Үй-жайды желдетуді 

ұйымдастырған кезде,  ағындық ауаның өзінің мөлшері бойынша үй-жайдан 

сорып шығаратын желдеткішпен кетірілетін ауаның орнын толтыруға тиіс 

екендігін есте ұстау керек. 

Желдеткіштен өзге, желдету қондырғысының негізгі жабдығына: 

 калориферлер; 

 тозаң ұстағыштар және сүзгілер; 

 шығаратын құрылғылар – зонттары бар сорғыш шахталар, жел кезінде 

сорып алу үшін  қосымша сұйылту жасайтын құрылғылар (дефлекторлар) 

жатады. 

Жылдың суық кезеңінде, үй-жайда ішкі жылу бөлінудің ΣQтв орны 

ғимараттың ΣQтп жылу шығындарымен толтырылмайтын, теріс жылу балансы 

қалыптасуы мүмкін: 

тптвапта QQQ  .                                     (4.58) 

Бұл жағдайда ағындық ауаны келесі температураға дейін қосымша 

жылыту қажет: 

ttt впр  .                                                (4.59) 

Ағындық ауаны қосымша жылыту шамасы мына формулалар бойынша 

есептелінеді: 

а) жергілікті ағындық желдету болмаған кезде 
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t ;                                           (4.60) 

б) жергілікті ағындық желдету болған кезде 

  3
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ttGcQ
t   ,                            (4.61) 

мұнда ΣGмп – жергілікті ағындық желдетумен берілетін ауаның мөлшері, 

кг/с; 

tмп – жергілікті ағындық желдетудегі ауа температурасы, К. 

Жергілікті желдетуге мыналар жатады: 

 ауа перделері (қақпалар, ғимараттың технологиялық ойықтары) 

)( начзаввзавзав ttсGQ   ,                                   (4.62) 

мұнда Gзав – ауаның ауа перделеріне шығыны; 

tнач – калориферде жылытқанға дейінгі бастапқы ауа температурасы; 

 жұмыс орнындағы қарқынды жылу шығару және жоғары 

температуралар аймақтарында орнатылатын ауа душтары; 

 жергілікті сорғыштар (сорғыш зонттар және шкафтар, 

аспирацияланатын баспаналар). 

Жаз кезінде ауа алмастыру аэрациялау әдісімен жүргізіледі (қыс 

кезеңінде бұл әдіс тек ағындық ауаны жылытуға арналған жылудың артық 

мөлшері болған кезде ғана пайдаланылады). 

Өнеркәсіптік ғимаратты жаз кезеңінде аэрациялаудың принциптік 

сұлбасы 4.30 суретте көрсетілген. Ғимараттың белгілі бір биіктігінде мұнда 

ғимараттың ішіндегі және сыртындағы гидростатикалық бірдей болатын 

бейтарап аймақ орналасады. Бейтарап аймақтан төменірек ауаның ғимаратқа 

сорылулары, осы аймақтан жоғарырақ - ауаның ғимараттан шығарылуы орын 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30 сурет – Өнеркәсіптік ғимаратты аэрациялау сұлбасы 
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Ғимараттың аэрациясын есептеуге арналған бастапқы теңдеулер 

мыналар болып табылады: 

 ауа алмасу балансының теңдеуі  

шығарылусорыпсорылу GG . ;                                      (4.63) 

 жылу балансының теңдеуі 

310)( 


нвв

изб
пр

ttс

Q
G ;                                       (4.64) 

 тесік арқылы шыққан кездегі ауаның массалық шығынының теңдеуі 

PFG   2                                              (4.65) 

мұнда μ – тесіктен шыққан кездегі шығым коэффициенті (0,6÷0,65); 

)( ср

внi ghP    – өрнегі бойынша анықталатын, тесіктің екі 

жағындағы қысымдардың айырмасы;  

hi – i-ші тесіктің  бейтарап сызыққа қатысты биіктік белгісі. 

 

4.8 Жылу желілерінің сұлбалары 

 

Жылу желілерінің қабылданған сұлбасы олардың сенімділігін, 

оңтайлылығын, пайдаланудың ыңғайлылығын және үнемділігін анықтайды. 

Жылу желілері иерархия бойынша салынады: 

а) жоғарғы деңгей – жылу көзін ірі аудандық жылу тораптарымен (РТП) 

байланыстыратын магистралды жылу желілері; 

б) төменгі деңгей – осылардың  көмегімен жылу топтық немесе дербес 

жылу пункттеріне тасымалданатын таратқыш жылу желілері. 

Магистралды жылу желілері радиалды немесе сақиналы етіп 

орындалады. Сақиналы жылу желілерінің артықшылығы жылумен 

жабдықтаудың сенімділігі, жылу қуаттарын резервтеу мүмкіндігі болып 

табылады. 

Таратқыш жылу желілері магистралды желілерге су-су жылу 

алмастырғыштары арқылы немесе араластырғыштардың (сораптардың, 

эжекторлардың) көмегімен қосылады. Бірінші жағдайда жергілікті жылумен 

жабдықтау жүйелері тәуелсіз болып табылады өйткені жергілікті жылу 

желісіндегі қысым магистралды құбыр желісіндегі қысымға тәуелсіз болады. 

Жылумен жабдықтауды жобалаған кезде, ең алдымен, жылу желілерінің 

бағытын (трассасын) таңдап алу қажет. Таңдап алу жергілікті жердің 

геодезиялық түсірілімін, жер астындағы және жер бетіндегі құрылыстар мен 

коммуникациялардың жоспарларын, жерасты топырағының (грунттардың) 

сипаттамаларын және жерасты суларының тұру деңгейін ескере отырып 

жүргізіледі. 

Трасса бойынша жылу желісінің ұзындық кескіні тұрғызылады, онда 

жоспарлау белгілері және басқа көрсеткіштер (еңістер, жер астындағы 
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сулардың тұру деңгейі және т.с.) түсіріледі. Жылу желілерінің таңдап алынған 

трассасы бойынша, тұтынушылардың жылу жүктемелерінің негізінде құбыр 

желілерінің жуықтап алынған диаметрлері, өтеуіштердің, тіректердің, 

арматураның түрлері және орналасуы анықталады. 

Жылу желілерін төсеу жер астындағы да, жер үстіндегі де болуы 

мүмкін. Жылу желілерін жер үстінде төсеу құрылыс шығындары бойынша,  

жер астындағыға қарағанда  үнемдірек. 

Жер астындағы құбыр желілері өтпелі (а), жартылай өтпелі, өтпесіз 

каналдарда (б) немесе каналсыз (в) тәсілмен тартылады (4.31 сурет). 

Өтпелі каналдарда (коллекторларда 1), тура (2) және кері (3) 

магистральдердің құбыр желілерімен қатар, бу құбырлары (4), су құбыры (5), 

телефон және электр кабельдері (6) тартылады. Құбыр желілері тіректерде 7 

салынады. Коллекторлардың биіктігі және ені онда төселген 

коммуникацияларға қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізуге жағдай 

жасайды. 

Өтпесіз каналдарда құбыр желілері арнайы бетон науалардағы 

тіректерде орналастырылады, бұл оларды грунт суларының әсерінен қорғауға 

жағдай жасайды. Каналсыз төсеу каналды өтпесіз төсеуден 25÷30%-ға 

арзанырақ, бұл кезде құбыр желілері тікелей жер астына жатқызылады (әдетте 

диаметрі 300 мм дейінгі құбырлар). 

Жер астындағы жылу құбырларында қажетті жабдық (ысырмалар, 

ауалықтар, дренаж құрылғылары) арнайы камераларда (құдықтарда) 

орналастырылады. Жер бетіндегі жылу құбырлары жердің үстінде тұрған 

тіректер мен эстакадаларда төселеді. 

Жылу құбырлары болат құбырлардан орындалады. Жылу шығындарын 

азайту, трассаның ұзындығы бойынша жылу тасығыштың температурасының 

төмендеу деңгейін азайту, жылу құбырының бетіндегі температураны 

төмендету үшін жылулық оқшаулама пайдаланылады. Оқшаулағыш 

материалдар ретінде минералды және шыны мақта, жылу өткізгіштік 

коэффициенті төмен совелитті, вулканитті және басқа материалдар 

пайдаланылады. Жылулық оқшаулама орайтын материалдар, дана (тақталар, 

блоктар) немесе монолит (құйылатын) бұйымдар түрінде орындалады. 

Жылу құбырларының тіректері бос (жылжымалы) және қозғалмайтын 

(«тапжылмайтын») болып орындалады.  

Жылжымалы тіректер су толтырылған құбырлардың салмақтық 

жүктемелерін қабылдап қана қоймай, олардың температуралық 

деформациялар кезінде еркін жылжуын қамтамасыз етеді.  Жылжымалы 

тіректер сырғымалы (4.32 сурет, «а» сұлбасы), шығыршықты (б), катокты, 

аспалы болып орындалады. 

 Қозғалмайтын тіректер жылу құбырын температуралық деформациялар 

бойынша тәуелсіз учаскелерге бөледі, бұл деформация күштерінің бүкіл желі 

бойынша арта түсуіне жол бермейді. 

Құбырлардың жылулық ұзаруы кезіндегі күш түсулерді жою үшін, 

теңеуіштер кең қолданысын тауып отыр. Жұмыс принципі бойынша 
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теңеуіштер өстік және радиалды болып бөлінеді. 

Өстік теңеуіштер (сальникті және линзалы, 4.33 сурет) жылу 

құбырларының қозғалмайтын тіректер арасындағы тура учаскелерінде 

орнатылады. Радиалды теңеуіштер кез келген конфигурациядағы жылу 

желілерінде пайдаланылуы мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – коллектор; 2 және 3 – тура және кері магистральдің құбыр желісі; 4 – бу құбыры;  

5 – қалалық су құбыры; 6 – телефон және электр кабельдері; 7 – тіректер, 8 – бетон науалар; 

9 – құмды-малтатас төгіндісі (жастық). 

 

4.31 сурет – Жылу желілерін жер астында тарту сұлбалары 

 

 

 

 

 

 

 
1 – жылу құбыры; 2 – жылулық оқшаулама; 3 – тірек жартылай цилиндр; 4 – болат 

қапсырма (тақта); 5 – бетон тасы; 6 – сырғанау қыры; 7 – шығыршық; 8 – цапфа. 

 

4.32 сурет – Сырғымалы (а) және шығыршықты (б) жылжымалы тіректердің 

сұлбалары 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 – корпус; 2 – стакан; 3 – фланец; 4 – тірек сақина; 5 – сальник толтырмасы;  

6 – грундбукса; 7 – болт; 8 – үш толқынды өтеуіш; 9 – ағыстатқыш. 

4.33 сурет – Сальникті (а) және линзалы (б) өтеуіштер 
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Сальникті теңеуіштерде (а) пайдалану барысында сальник толтырма 

(асбест бауы, резеңке) тозады, бұл жылу тасығыштың құбыр желілерінен 

шығып кетуіне алып келеді. Осыған байланысты толтырманы грундбуксаның 

(6) және болттардың (7) көмегімен мезгіл-мезгіл тығыздау қажеттігі 

туындайды. 

Линзалы теңеуіштер салыстырмалы шағын теңеу қабілеттілігіне ие және 

судың 0,5 МПа аспайтын қысымдары кезінде пайдаланылады. Судың көбірек 

қысымы кезінде толқындар көтерілуі мүмкін. 

Радиалды теңеуіштер құбыр желілерінің иілуінің (деформациясының) 

нәтижесінде табиғи теңеуді пайдалануға негізделген (4.34 сурет). 

 

 

 

 
 

 

1 – П-тәріздес; 2 – S-тәріздес; 3 – омега тәріздес; 4 – лира тәріздес; 5 – Г-тәріздес. 

4.34 сурет – Радиалды өтеуіштердіңтүрлері 

 

4.9 Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жылумен, энергиямен жабдықтау 

жүйелері 

 

Өнеркәсіп кәсіпорнының жылу энергетикалық жүйелері энергетикалық 

та, технологиялық та агрегаттардың пайдаланатын және өндіретін 

энергоресурстарының барлық ағындарын, сондай-ақ сыртқы көздердің 

энергоресурстарын бірыңғай біріктіреді [2,28].  

Мәселен, металлургия комбинатында технологиялық процестерді 

жүргізу үшін әртүрлі сыртқы және ішкі (екіншілік) энергоресурстар: қатты 

отын (көмір), кокс және домна газы,  қысылған ауа мен техникалық және 

технологиялық (байытылған ауа) оттегі, бу және ыстық су пайдаланылады 

(4.35 сурет). 

Ірі металлургия зауыттарында пайдаланылатын бастапқы және жасанды 

отын түрлерінің мөлшері үлкен шамаларға жетуі мүмкін (4.2 кесте).  

Кестеден көрініп отырғандай, ішкі энергоресурстар (домна және кокс 

газдары) зауытта жалпы отын тұтынудың 50%-дан астамын құрайды. 

Сұйық отын жекелеген өндірістерге зауыт ішіндегі мазут құбырлары 

бойынша келіп түседі. Ішкі желілер бойынша тасымалдауға электр 

энергиясының шығынын азайту үшін мазут алдын ала қыздырылады (150°С 

дейін максималды температураға), бұл оның тұтқырлығын елеулі төмендетеді. 

Қыздырылған мазут сақиналанған мазут құбырында үздіксіз айналып жүреді 

(кері айналым желісі - кері құбыр желісі бар). Мазут құбырлары бу серігімен 

(қатарлас төселген бу құбырымен) жабдықталған және жалпы жылулық 

оқшауламасымен жабылады. 
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Табиғи газ өнеркәсіп кәсіпорнына магистралды газ құбырлары 

бойынша, айдайтын станциялар жасайтын қысыммен келіп түседі. Өнеркәсіп 

кәсіпорнына енгізердің алдында табиғи газдың қысымы газ тарату 

станциясында 0,3-1,2 МПа дейін төмендетіледі. Өнеркәсіп кәсіпорнының 

газбен жабдықтау жүйесі цех аралық және цех ішіндегі газ құбырларында 

газдың қабылдануын және оның қажетті параметрлерінің ұсталып отыруын, 

оның таратылуын және агрегаттарға берілуін қамтамасыз ететін  

қондырғылардың, құбыр желілерінің, реттейтін, араластырғыш және басқа 

құрылғылардың кешені болып келеді. Газбен жабдықтау жүйесі газдың  

тұтынушыға іркіліссіз берілуін, технологиялық агрегаттарды пайдаланудың 

қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЦ – домна цехы; ЦП – прокат цехы; КХП – коксхимия өндірісі; МЦ – мартен цехы;  

ПВС – бу-ауа станциясы; КС – оттегі станциясы; 1 – кокс газы; 2 – домна газы;  

3 – ыстық су және бу; 4 – қысылған ауа; 5 – технологиялық оттегі. 

4.35 сурет – Металлургия зауытындағы негізгі газ тәрізді энергоресурстардың 

ағындарының жеңілдетілген сұлбасы 

 

Жасанды жанғыш газдар (кокс, домна, газгенераторлық) 

тұтынушыларға сондай-ақ зауыт ішіндегі газ құбырлары бойынша да беріледі. 

Автономиялы газбен жабдықтау жүйесі жасанды газдардың технологиялық 

өндірістерден қабылдап алынуын, олардың тазартылуын, ал қажет болған 

кезде басқа жанғыш газдармен араластырылуын да қамтамасыз етуі тиіс. 

Тасымалдау мақсатымен,  жасанды газдардың қысымы газ көтергіш 

станциялардың көмегімен 0,01-0,02 МПа тең етіп ұсталады. 

Ауамен жабдықтау жүйесі өнеркәсіптік тұтынушыларды белгіленген 

параметрлердегі қысылған ауамен қамтамасыз етеді (4.36 сурет). Ол өзіне 

компрессорлық және ауа үрлегіш қондырғыларды, ауа құбырларын, ауа 

жинағыш-ресиверлерді және тұтынушының өзінің қысылған ауаны тарату 

құрылғыларын  қосады. Қысылған ауаның қысымы 0,35-0,9 МПа (ортадан 

тепкіш компрессорлар) бастап 3-20 МПа дейін (поршеньді компрессорлар) 
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ауытқиды. Ауа құбырлары радиалды немесе сақиналы болып орындалуы 

мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – турбокомпрессор; 2-5 – қысылған ауаны тұтынушылар; 6 – ылғал және май бөлгіштер;  

7 – ауа кептіру жүйесі; 8 – тұтынушының қосымша компрессоры.  

 

4.36 сурет – Кәсіпорынның ауамен жабдықтау жүйесі 

 

4.2 кесте – Металлургия зауытының жылдық отын балансы [28] 

№ 

р/с 
Тұтынушылар 

Шартты отынның жылдық тұтынылуы, мың т 

Домна 

газы 

Кокс 

газы 

Табиғи 

газ 
Көмір Мазут 

1 
Домна пештері 

(ДП) 
  1770   

2 
«Ауа 

қыздырғыштар» АҚ 
694 10 4   

3 Кокс пештері 515 156    

4 Конвертерлік цех  98 91   

5 
Электр пештер 

(болат қорытатын) 
8 4 2   

6 Прокат цехы 172 207 780   

7 Аглофабрика 77 180  291  

8 
Отқа төзімді 

өндіріс 
 80 304   

9 
Азот-тыңайтқыш 

өндірісі 
 483    

10 Энергетикалық 950 265 186 71  

Компрессорлық 

станция 

1 

1 

2 
3 

4 

5 6 

6 

7 

7 

8 

атм. 
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өндіріс  

11 Өзге тұтынушылар 140 58 33  305 

Барлығы 2556 1541 3170 362 305 

 

Металлургия өндірісінің жылумен, энергиямен жабдықтау жүйелері 

өзіне ауаны бөлу өнімдері болып келетін техникалық оттегінің, азоттың және 

аргонның газ құбырларын қосады. Газ құбырларымен қатар жүйе өзіне ауа 

бөлу станциясын, бөлу өнімдерін жинақтауға арналған құрылыстарды, 

газдардың параметрлерін реттейтін қондырғыларды, тұтынушының тарату 

жүйелерін қосады. 

Зауыт ішіндегі жылу желілерінің құрамы және жабдығы 4.3 тарауда 

қарастырылған. 

 

 

Қорытынды 

 

Өнеркәсіп кәсіпорнының жылу энергетикалық жүйесін оңтайлы тұрғызу 

күрделі міндет болып келеді, өйткені ЖЭС бір мезгілде бірнеше мәселені 

шешуі тиіс:  

 жылу технологиялық процесті жүргізу үшін қажетті жағдайларды 

қамтамасыз ету; 

 бастапқы энергия көздерін пайдаланудың максималды тиімділігін 

қамтамасыз ету; 

 кәсіпорынның технологиялық қажеттіліктері үшін екіншілік 

энергетикалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз ету; 

 жеке жылу технологиялық өндірісте де, жалпы алғанда өнеркәсіп 

кәсіпорнында да энергия шығындарын азайту. 

Атап көрсетілген міндеттерді табыспен шешу үшін, жылу энергетиктері 

тек жылутехникалық білімдерге ие болып қана қоймай, осы өндірістің 

технологиялық қыр-сырларын жақсы білуге де тиіс. Соңғы жағдаят әсіресе 

маңызды, өйткені қарастырылған жылу технологиялық процестердің негізінде 

жалпы алғанда технологиялық процестің жылдамдатылуына алып келетін 

қарқындылатын жылу процестері жатыр. 
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