
3 

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

  

 

 

 

Б.Т.Бахтияр, Г.Ә. Әкімбек., Т.М. Ем  

 

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР ЦИКЛДАРЫНЫҢ 

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
  

Оқу құралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы   

АЭжБУ 

2018 



4 

ӘОЖ 621.1.016.7(075.8) 

КБЖ 31.31я73 

Б29 

 

 

Пікір берушілер: 

PhD, аға оқытушы, ҚҰ Аргарлық Университетінің инженерлік факультетінің 

меңгерушісі 

Ж.С. Шыныбай, 

техника ғылымдарының кандидаты, ҚҰ Агротехникалық Университетінің 

энергетикалық факультетінің профессоры 

А.М. Достияров, 

PhD, АЭжБУ өндірістік жылуэнергетика факультетінің доценті 

С.К. Абильдинова 

 

Алматы энергетика және байланыс университетінің Ғылыми кеңесі басуға 

ұсынды (07.12.2018 ж №3 хаттама). АЭжБУ 2018ж. ведомостік әдебиеттер 

басылымдарын шығарудың тақырыптық жоспары бойынша басылады, реті 45 

 

Бахтияр Б.Т., Әкімбек Г.Ә., Ем Т.М. 

Б29    Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдарының термодинамикалық 

негіздері: Оқу құралы (5В071700 - Жылу энергетикасы (мамандандырылуы - 

Жылу электр станциялары) мамандығының студенттеріне арналған)/ 

Б.Т.Бахтияр, Т.М. Ем, Г.Ә. Әкімбек.- Алматы: АЭжБУ, 2018. - 63 б.: ил.-46, 

әдеб. көрсеткіші – 20 атау. 

ISBN 978-601-7889-82-1 

Оқу құралы 5В071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша 

жылуэнергетикалық қондырғылар циклдарының термодинамикалық негіздері 

пәніне негізделіп құрылған, 5В071700 – Жылу энергетикасы 

(мамандандырылуы - Жылу электр станциялары) мамандығының студенттері 

үшін жылуэнергетикалық қондырғылар циклдерінің термодинамикалық 

негіздерін зерттеу кезінде қамтылған білімді әрі қарай дамыту, білімдерін   

кеңейтуге негізделген. 

ӘОЖ 621.1.016.7(075.8) 

       КБЖ 31.31я73 

 

ISBN 978-601-7889-82-1       АЭжБУ, 2018 

   Б.Т. Бахтияр., 

                                                                          Ә.Г. Әкімбек., 

                                                                         Т.М. Ем., 2018 



5 

Мазмұны 
 

Кіріспе ........................................................................................................................ 6 

1 Жылу энериясын электр энергиясына тура түрлендіретін циклдар ................. 7 

1.1 Термоэлектрлік қондырғылар циклдары. ......................................................... 7 

1.2 Термоэлектрондық түрлендіруші циклы .......................................................... 7 

1.3 Магнитогидродинамикалық қондырғы циклы ................................................. 8 

2 Тура және кері циклы. Карно циклы .................................................................. 10 

3 Ренкин циклы ........................................................................................................ 17 

3.1 Бастапқы параметрлердің ренкин циклына әсері .......................................... 19 

3.2 Ренкин циклының нұсқалары .......................................................................... 20 

4 Тринклер циклы - компрессорсыз дизель циклы. Жылуы аралас келтірілетін 

цикл ........................................................................................................................... 23 

5 Бу күштік циклдар ................................................................................................ 27 

6 Іштен жанатын қозғалтқыштың теориялық циклы........................................... 28 

6.1 Іштен жанатын қозғалтқыштардың идеалды циклы ..................................... 29 

6.2 Жылылық тұрақты көлемде ( constv  ) берілетін цикл ............................ 30 

6.3 Жылылық тұрақты қысымда (p=const) берілетін цикл ................................. 33 

6.4 Жылылық аралас тәсілмен ( constv   және constP  ) берілетін цикл .. 35 

6.5 Газ турбиналы қондырғының циклы............................................................... 37 

6.6 Піспекті сығымдағыштың жұмысының термодинамикалық негіздері ....... 39 

7 Эталондық цикл - Эдвардс қозғалтқыштар үшін ішкі және сырттан жану ... 42 

8 Құрамдастырылған циклдер ................................................................................ 45 

9 Стирлинг қозғалтқышының термодинамикалық циклы .................................. 46 

9.1 Стирлинг қозғалтқышының термодинамикалық циклы ............................... 49 

9.2 Дизель іштен жанатын қозғалтқыштарының негізгі элементтері ................ 50 

10 Калина циклы ...................................................................................................... 56 

11 Миллер циклы ..................................................................................................... 57 

12 Брайтон циклы .................................................................................................... 57 

12.1 Брайтонның кері циклі .................................................................................... 58 

13 ЖЭС дамытудың келешектік технологиялары ............................................... 59 

Әдебиеттер тізімі ..................................................................................................... 61 
 



6 

Кіріспе 

 

Жалпы термодинамикалық жүйе, жұмыс немесе термодинамикалық күй 

параметрлері жайында сөз қылу алдында, жалпы термодинамика жайында 

және оның жаратылыстану ғылымындағы орны жайында кіріспе бөлімінде 

айта кеткен жөн болар. 

Адамдар ертеден-ақ суық пен ыстықтың ара-жігін айырып, 

температураны дененің жылыну дәрежесін сипаттайды деп есептеген. Жылу 

жайлы ғылымның дамуы температураны өлшеуге арналған құрал - 

термометрдің пайда болуымен басталады. Ең алғашқы термометрді 16 

ғасырдың соңында Галилей жасады деп есептелінеді. Алғашқы бу 

машиналары 18 ғасырдың екінші жартысында ойлап табылды және 

өнеркәсіптік төңкерістің негізгі алғышарты болды. Ғалымдар мен инженерлер 

оның тиімділігін арттыру тәсілдерін іздей бастады, 1924 жылы  Сади Карно 

өзінің «Оттың қозғаушы күші және осы күшті дамытатын машиналар жайлы» 

шығармасында жылу машиналарының пайдалы әрекет коэффицентінің 

максималды көрсеткішін анықтады. Термодинамика осы шығарманың 

жазылуынан бастау алды деп есептеледі. 

19 ғасырдың 40-жылдарында Майер мен Джоуль механикалық жұмыс 

пен жылудың арасындағы байланысты сипаттайтын энергияның сақталуы мен 

табиғаттағы айналым заңын сандық түрде анықтады. Осы ғасырдың 50-

жылдарында Клазиус пен Кельвин сол кезеңге дейін жинақталған деректерді 

жүйелеп, энтропия мен абсолют температура ұғымдарын енгізді. 

Термодинамиканың негізгі заңдары нақты түрде көрсетілген алғашқы 

еңбек 1909 ж. жазылған Каратеодоридің шығармасы еді. 

Термодинамика механикалық жұмыс жасауға дененің ішкі энергиясын 

пайдаланудың негізгі тәсілдерін зерттейтін эмпирикалық ғылым ретінде пайда 

болды. 

Энергияның сақталу заңы, энергияның сақталу және айналу заңы – 

табиғаттағы кез келген материялық тұйық жүйеде өтетін барлық процестер 

кезінде сол жүйе энергиясының сақталатынын тұжырымдайтын жалпы заң. 

Энергия бұл жағдайда тек бір түрден екінші бір түрге айналады (егер 

материялық жүйенің қоршаған ортамен әсерлесуін ескермеуге болса, онда ол 

жүйені тұйық жүйе деп қарастыруға  болады); егер материялық жүйе сыртқы 

әсердің нәтижесінде бір (бастапқы) күйдегі екінші (соңғы) бір күйге ауысса, 

онда оның энергиясының артуы (не кемуі) жүйе мен әсерлесетін денелер мен 

өріс энергиясының кемуіне (не артуына) тең болады. Бұл жағдайда жүйе 

энергиясының өзгеруіне жүйе күйінің біреуіне (бастапқы не соңғы) ғана 

тәуелді болады да, оның ауысу жолына (тәсіліне) тәуелді болмайды. Басқаша 

айтқанда, энергия – жүйе күйінің бір мәнді функциясы. Термодинамикада 

энергияның сақтау заңы термодинамиканың бірінші бастамасы деп аталады. 

Физикалық (не химикалық) құбылыстардың кез-келген түрлерінде 

Энергияның сақтау заңы сол құбылысқа тән формада ғана тұжырымдалады. 

Өйткені энергия берілген процесті сипаттайтын параметрлерге тәуелді. 
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Энергияның сақталу және айналу заңын 19 ғ-дың 40-жылдары Дж. Джоуль 

және неміс ғалымдары Р.Майер, Г.Гельмгольц бір-біріне байланыссыз ашты. 

 

 

1 Жылу энериясын электр энергиясына тура түрлендіретін циклдар 

 

Жылу энергиясын электр энергиясына тура түрлендіретін циклдар: 

- термоэлектрлік қондырғылар циклдары;  

- термоэлектрондық түрлендіруші циклы; 

- магнитогидродинамикалық қондырғы циклы;  

- отындық элементтер. 

 

1.1 Термоэлектрлік қондырғылар циклдары. 

 

Термоэмиссиялық генератор арқылы жылу жүйесін электр энериясына 

түрлендіруге болады. Термоэмисиялық генератор жылу энергиясының 

бастауынан және электр энергиясы бастауынан тұрады. Электрэнергиясының 

көзі дәйекті түрде түзілген секциялардан, ал олар өз кезегінде құрама 

термоэмиссиялық үшэлектродтық элементерден түзіледі. Электр энергиясы 

көзінің оң және теріс полюстары сәйкесінше анодқа және бірінші 

термоэмисиялық үш электродтық элементтер торына қосылған, бұл жерде 

үшэлектродтық элементер торы бас-басы секциялары өзара электрлі қосылған, 

ал бірінші термоэмисиялық үшэлектродтық элементтің әр секциясының аноды 

келесі термоэмисиялық үшэлектродтық элементтердің секциясына қосылған.  

 

1.2 Термоэлектрондық түрлендіруші циклы 

 

Энергияны термоэлектрондық түрлендіруші (генератор) 

термоэмиссионды энергия түрлендіргіш сияқты болады. Электр көзінің 

плазмасы ретінде қолданылатын термоэлектронды түрлендіргіштің қызметі 

келесі үрдістерге негізделген:  катодтан (ыстық металл бетінен электрондар 

«буланады», демек электрод аралықтары өтіп, анодта «конденсацияланады»; 

сыртқы тізбектің пайдалы қызметі электрондардағы потенциалды энергия 

есебінен аяқталады. 

Энергия қатты дене мен сұйықтықтан вакуумға электрондарды бөлуге 

жұмсалады. Вакуммнан шыққан электрондар ортада конденсацияланып, шығу 

жұмыстарына тең болады. Осыдан кейін электрондардың шығу жұмысы 

конденсацияланған ортада болады, шығу жұмыстары аз болса, 

электрондардың эмиссиялануы жеңіл жүреді. Сондықтан мысалы, 

термоэлектронды эмиссиялардың ток тығыздықтары немесе автоэлектронды 

эмиссияның экспоненциалдылығы шығу жұмысына байланысты болады. 

Шығу жұмыстары сымдар үшін толық зерттеліп, әсіресе металлдар үшін 

маңызы артқан. Ол негізінен беттің каристаллографиялық құрылымдарына 

байланысты. Кристалл түйірі «тығыз» болса, онда  шығу φ жұмысы жоғары 

болады. Мысалы, таза вольфрам үшін φ = 4,3 эквивалент, ал түйір үшін 5,35 
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эквивалент өсетін металлдар үшін (түйірлі) φ шамалас иондану 

потенциалының шамалары сәйкес келеді. Шығу жұмыстары аз болса 2 

эквиваленттен, онда сілтілі металлдар алынады (Cs, Rb, К), ал жоғары болса 

(5,5 эквиваленттен) — (Pt) платина тобының металлдары алынады. Шығыс 

жұмысы беткі құрылымның бұзылыстарын сезеді. Тығыз жинақталған 

түйірлердің болуынан ретсіз орналасқан атомдар шығу φ жұмыстарын 

төмендетеді. Сонымен қатар φ шұғыл болуы беткі қоспаларға байланысты: 

көптеген электрлік оң қоспалар үшін (Cs-тын W-ке, Tn-тын W-ке, Ba-тын W-

ке) шығу жұмыстарының төмендегіні байқалады, өйткені кейбір оптималды 

қоспалар noпт минималды мәнге ие, негізгі металлға қарағанда φ өте нашар 

болса; n ≈ 2n кезінде жұмыс шығыстары φ металл жабындарына жақын болып, 

одан әрі өзгермейді. noпт  шамалары ретті болады, сондықтан қоспалардағы 

атомдардың құрылымдарымен сәйкестеніп, барлық вакант орындарымен 

толады; ал 2noпт  өлшемі  - тығыз моноатомды қабат (бұзылыс 

құрылымдарымен сәйкестелінген). Жұмыстың шығысы металлдың электрлік 

өткізгіштері үшін беткі жұмыстар арқылы анықталады. 

 

1.3 Магнитогидродинамикалық қондырғы циклы 

 

Жыл өткен сайын энергетикалық ресурстардың мәселесі өте маңызды 

орын ала бастады. Оны екі жолмен шешуге болады. Алғашқысы, дәстүрлі 

отын түрлерін өндіруді арттыру, бұл жол – экстенсивті, ол арқылы ұзаққа бара 

алмаймыз, себебі отын қоры шектеулі. Екінші жол – интенсивті – отынды 

рационалды пайдалануға негізделген. 

 Органикалық отынның, сонымен қоса, атомның химиялық энергиясын 

дәстүрлі түрлендіру әдісі: көп сатылы: алдымен бастапқы энергия жылуға, 

одан кейін жылу – механикалық энергияға түрленеді. Алғашқы ресурстың 

пайдалы қолданылуының орташа үлесі - 40%-дан аспайды, яғни отынның 

құрамындағы жылудың шамамен 2/3 бөлігі пайдасыз қорашаған ортаға 

шығарып қоймай, сонымен қоса, табиғатымыздың экологиялық теңдігін 

бұзуда.  

ПӘК арттыру мәселесінің шешімі энергетикалық қондырғылардың жаңа 

түрін өндіріске енізумен тығыз байланысты. Мұндай қондырғыларда 

энергияны түрлендіруді өте жоғары температураларда жүргізе алу мүмкіндігі 

пайда болды. Бұл тұрғыда магнитогидродинамикалық (МГД) генератор ең 

тиімді және перспективті болып табылады. 

 Магнитогидродинамикалық генератор, ары қарай МГД-генератор – бұл 

магнит өрісінде қозғалатын жұмыстық дененің (сұйықтың немесе 

электрөткізгіш ортаның) энергиясын электр энергиясына тура түрлендірітін 

электрлік қондырғы. 

МГД – генераторда жоғары температуралы жану өнімдеріне сілтілі 

элементтің, мысалы көміртегі калийдің біраз мөлшерін қосқанда, өнім 

электрөткізгішке айналады, яғни ол төменгі температуралы плазмаға 

айналады. Температурасы шамаман 3000 К болатын плазма процесс 

барысында МГД-генератор үшін жылуды электр энергиясына түрлендіру үшін 



9 

жұмыстық дене болып табылады. Ол үшін жоғары жылдамдықты – 1000 м/с 

плазманы күшті магнит өрісіне енгізілген канал арқылы өткізеді. Нәтижесінде 

тежеу күші пайда болады, газ оған қарсы жұмыс атқарады, осылайша 

қозғалыстағы плазманың кинетикалық энергиясы электр энериясына 

түрленеді. 

Тиімді МГД-түрлендіруге қажетті плазманың температурасы (шамамен 

3000 К) ауаны жылыту жүйесінде қышқылдатқыштың температурасын 

шамамен 2000 К-ға дейін арттыру арқылы қол жеткізіледі. Сонымен қоса, 

ауаны оттегімен қанықтыру қарастырылған. 

Плазманы жеткілікті мөлшерде ток өткізгіш ету үшін МГД-

қондырғысының камерасында иондалған тұнба ұнтағы енгізіледі. МГД-

қондырғысының электрлік қуаты шамамен 250 МВт. 

МГД-генратордан кейін жану өнімі (плазма) 2300 К температурамен бу 

генераторына түседі. Мұнда газдың жылуының жоғарғы қорының есебінен 

жылу электр станциясының турбогенераторын айналдыру арқылы қысымы 

255 атмосфера және температурасы 545°С болатын сағатына 1000 тонна бу 

алады. 

МГД-блогында негізгі отын ретінде табиғи газ қолданылады. Болашақта 

бұл қондырғыларда  қатты отынды пайдалануды қарастырылуда. 

 Осындай блоктарда отын шамамен 20%, келтірілген шығындар – шаман 

15%-ға үнемделеді. Сонымен қоса, МГД-қондырғысын пайдалану зиянды 

қалдықтарды қоршаған ортаға лақтыруы күрт төмендейді. 

 

МГД-электрстанцияларының ерекшеліктері 

МГД-генераторындағы плазманың температуралық шегі 2300-2400 К-

нан 3000 К-ға дейін, осы шекарада МГД-генератордың жұмысы тиімді болып 

табылады. Мұндай электр станцияның ПӘК 50-55% құрайды. Болашақта бұл 

көрсеткішті 60-65%-ға дейін жеткізу жоспарда бар. 

Осылайша, МГД-электр станциясының ПӘК-і ЖЭС-мен салыстырғанда 

25%-ға артуы мүмкін. Бұл біздің елімізге бір жыл ішінде шамамен 75 млн 

тонна отында үнемдейді. Отынның сол шығынында қосымша 250 млрд 

кВт·сағ электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. 

Энергетикада МГД-түрлендіру әдісін енгізу нақты айтқанда 

революциялық құбылыс болатындағы айдан анық. 

Энергияның МГД-түрлендіру әдісіне жұмсалған қосымша қаражат 

жылдам қайтарылады: шамамен 3 жылдың ішінде. Уақыттың өтуіне қарай 

отынның құны артып, қоры артып, қоры азая түседі, сондықтан МГД-электр 

станциясының артықшылықтары да арта береді. 
 

Қорыта айтқанда, энергияны МГД түрлендіру бойынша зерттеулер 

нәтижесі осы әдістің зор мүмкіндіктерін ашты. Бұл жұмыстың 

қорытындыларын бағаламау мүмкін емес. Жаңа типті жылу және атом электр 

станцияларында дәстүрлі бу турбиналарының блоктарымен немесе 

реаторларымен қоса МГД – генераторларын бірге салу  жылу 
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энергетикасында тиімділікті арттыру жолындағы жасалған маңызды қадам 

болады деп есептейміз, сонымен бірге адам өмірінің ең маңызды саласы – 

энергетикадағы ғылыми-техникалық революция болады.  

 
2 Тура және кері циклы. Карно циклы 

 

Мақсаты: термодинамикалық циклдар - термодинамикадағы дөңгелек 

процестер, яғни жұмыс денесінің күйін анықтайтын (қысым, көлем, 

температура және энтропия), бастапқы және соңғы параметрлерге сәйкес 

келетін процестер. 

 

Энергияның сақталу заңы, оның мөлшерiнiң өзгермейтiндiгiн 

жариялағанымен, мұнда қандай энергетикалық түрленулердiң шын мәнiнде 

мүмкiн болатындығын көрсетпейдi. Табиғаттағы процестердiң барлығы тек 

белгiлi бiр бағытта ғана өтедi. Олар өз бетiнше керi бағытта жүзеге 

асырылмайды. Өз бетiнше тек бiр бағытта ғана өтетiн процестердi қайтымсыз 

процестер деп атайды; керi бағытта олар өздерiн тек қана күрделiрек 

процестер тiзбегiнiң бiр тізбегі ретiнде ғана көрсете алады. 

 

 
 

2.1 сурет – Жылулық қозғалтқыш 

 

Термодинамиканың екiншi заңы энергетикалық түрленулердiң бар болу 

мүмкiндiгiнiң бағытын көрсетедi. Салқынырақ денеден ыстығырақ денеге 

жылуды тасымалдау, екi жүйеде де немесе қоршаған ортада бiр мезгiлде басқа 

өзгерiстер болуы мүмкiн емес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 сурет – Жылу қозғалқыштарының сұлбалары 
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Жұмыстық атқарушы дененiң механикалық энергиясын iшкi энергияға 

түрлендiруге негiзделген қозғалтқыштар жылу қозғалтқыштары деп аталады 

(1, 2 суреттер).  

Кез келген дененiң (қыздырғыштың) iшкi энергиясын, қыздырғыштың 

жылуын басқа температурасы төменiрек денеге (тоңазтқышқа) бергенде, яғни 

тек жылу алмасу процесi кезiнде ғана, iшiнара механикалық энергияға 

айналдыруға болады.  

Ең алғаш рет бұл қозғалтқышты идеалды жылу машинасын ойлап 

тапқан француз ғалымы С.Карно зерттедi. Ондай машинаны құрастыру үшiн 

жоғарғы температурадағы қыздырғыш, мейлiнше төмен температурадағы 

тоңазтқыш және жұмыс атқарушы дене болуы керек. Барлық жылу 

машиналарындағы жұмыс атқаратын дене, өзi ұлғайған кезде жұмыс 

жасайтын, газ болып табылады. Тоңазтқыш ретiнде атмосфера, не болмаса 

конденсатор деп аталатын салқындатуға арналған арнайы қондырғылар 

алынады. 

Карно циклын 1824 ж. француз ғалымы Саади Карно идеал жылу 

машинасының жұмыс істеуін қарастырғанда қолданған. Сондықтан бұл 

циклды Карно циклы деп атайды. Жұмыстық дене ретінде бұл машинада 

идеал газ пайдаланған. Мұндай машинада жылудың қоршаған ортаға таралып, 

жойылуы мүлдем жоқ деп есептеледі. 

Карно процесі. Термодинамикада көптеген дөңгелек процестердің 

ішінде Карно процесінің маңызы өте зор. Бұл процесс жүйенің күйін 

температуралары тұрақты Т1 және Т2 болатын екі жылу  резервуарларымен 

жылулық жанастыру арқылы өзгертуге болатын квазистатикалық процесс 

болып табылады. Карно циклымен жұмыс жасайтын жылумашинасы идеал 

жылу машинасы болып табылады. Карно циклы жүйе температурасы Т1 

қыздырғышпен жылулық жанастырылады, одан кейін сыртқы қысымды 

шексіз баяу азайтып жүйені 1-2 изотермасы бойымен квазистатикалық 

ұлғаюға мәжбүрлейді, осы процесс кезінде жүйе қыздырғыштан Q1 жылу 

мөлшерін алып, сыртқы күштерге қарсы A12 жұмысын атқарады. Енді жүйе 

адиабаталық оқшауланып 2-3 адиабата бойымен температурасы суытқыштың 

Т2 температурасымен теңелгенше квазистатикалық ұлғаяды. Адиабаталық 

ұлғаю кезінде жүйе сыртқы қысымға қарсы A23 жұмысын атқарады. Жүйе 3-

күйде суытқышпен жанастырылып, сыртқы қысымды үздіксіз арттыру 

есебінен тұрақты Т2 температурада квазистатикалық сығылады да 4-күйіне 

келеді. Бұл процесте жүйе суытқышқа Q2 жылу мөлшерін береді, 4-күйі осы 

күйден бастапқы 1 - күйге адиабаталық квазистатикалық сығылып өтуге 

болатындай таңдап алынады. 3-4 изотермиялық сығылу процесі кезінде жүйе 

үстінен A34 жұмысы атқарылады. Бұл жұмысты жүйенің теріс жұмысы деп те 

қарастыруға болады. Жүйе бастапқы күйіне оралуы үшін оны адиабаталық 

сығамыз. Бұл процесс кезіндегі A41 жұмысы да жүйе үстінен 

атқарылғандықтан теріс мәнге ие болады. 
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2.3 сурет – Карно циклының сұлбасы 

 

Бір циклда жұмыс денесі қыздырғыштан Q1 жылу мөлшерін алады, 

салқындатқышқа Q2 жылу мөлшері береді және сыртқы денелермен А жұмыс 

атқарады. 

 

A= |Q1-Q2|. 

 

Изотермиялық процестегі меншікті жылулық мөлшері q1 формулаға 

сәйкес жазылады: 

 

q1 = RT1 ln(V2/V1); 

 

q2 = RT2 ln(V3/V4). 

 

Бұл теңдеуден 2-3 адиабаттар үшін табамыз: 

 

T2/T1 = (V2/V3)
k-1

. 

 

Ал, теңдеу 4-1 адиабаттар үшін: 

 

T2/T1 = (V1/V4)
k-1

. 

 

Бұдан                                       V2/V1 = V1/V4 

 

немесе                                                   V2/V1 = V3/V4 

 

Жылу динамикасының бірінші заңына сәйкес, алынған l меншікті 

жұмыс эквивалентті, яғни q1 - q2 = l, ал формулалар Карно пропорциясы деп 

аталуымен анықталады: 

 

q1/T2 = q2/T2. 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96_%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96_%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Карно, шексіз жай ағатын (үйкелістен жоғалуы) 1-2-3-4 процессті 

қарастырған, сол себептен жұмысшы заттар механикалық тепе-

теңдіктеболады. Бұдан басқа, жұмыстық дене мен температура көзі 

Т1 арасындағы, 1-2 изотерма бойындажәне Т2, 3-4 бойындашексізаздаған тем-

пература айырмашылығы бар. Сонымен, термиялық тепе-теңдік сақталады. 

Сондықтан, цикл қайтымды деп саналады. Бұл циклды, Карноның идеалды 

циклы деп атайды. 

Карно циклының пайдалы әсер коэффициенті. Кез-келген қондырғының 

тиімділігі - пайдалы әсер коэффициентімен анықталады: 

 

. 

 

Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті бір цикл кезінде 

атқарылған пайдалы жұмысының қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне 

қатынасына тең болады. 

Мұндағы    -жүйенің қыздырғыштан алған жылу мөлшері,  -

жүйенің суытқышқа беретін жылу мөлшері, ал А-жүйенің атқарған пайдалы 

жұмысы. Осы пайдалы жұмыс жүйенің толық бір циклы ішінде атқарған 

жұмыстарының қосындысына тең болады: 

 

A = A12+A23+A34+A41. 

 

Екінші жағынан бұл жұмыс ПӘК формуласына сәйкес: 

 

A= Q1 – Q2. 

 

демек 

 

A = A12+A23+A34+A41= Q1 – Q2.                              (2.1) 

 

Енді осы жұмыстарды жеке-жеке қарастырайық: 

1) 1-2 процесі -  температурасында изотермиялық ұлғаю процесі 

болып табылады, бұл процесте жүйе көлемі  -ден  -ге дейін ұлғаяды. Де-

мек,  жұмысын былай анықтаймыз: 

 

.      (2.2) 

 

2) 2-3 процесі кезінде жүйе адиабаталық   -ден   -ке дейін ұлғаяды, 

ал температурасы   -ден   -ге дейін азаяды. Бұл процеске адиабата теңде-

уін қолданамыз: 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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. 

 

Бұдан 

 

 .                (2.3) 

 

Сондықтан 

 

.                       (2.4) 

 

 

2) 3-4 процесі   температурада изотермиялық  -ден  -ке дейін 

сығылу процесі болып табылады. Бұл процесте жүйе суытқышқа  жылу 

мөлшерін береді. Ал A34 жұмысын былай анықтаймыз: 

 

.    (2.5) 

 

3) 4-1 процесі  -тен  -ге дейін адиабаталық сығылуға сәйкес ке-

леді. Бұл процесс кезінде жүйенің температурасы  -ден  -ге дейін артады. 

Бұл процеске адиабата теңдеуін қолдансақ: 

 

 .                                                (2.6) 

 

Осы процесте атқарылған жұмысты былай анықтаймыз: 

 

 .                                  (2.7) 

 

Осымен газ бастапқы күйге қайтып келеді. Карно циклы аяқталып, газ 

жаңа процесті бастауға дайын. Осы бір цикл ішінде атқарылған пайдалы 

жұмысты анықтайық: 

 

.  (2.8) 

 

Осы жұмысты анықтау үшін (2.3) және (2.6) өрнектерді салыстырайық. 

Олардың оң жақтары бір-біріне тең, олай болса: 

 

, 
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демек 

 

. 

 

Бұдан 

 

. 

 

Соңғы өрнекті қолдансақ, онда толық жұмыс: 

 

.                                       (2.9) 

 

Енді Карно процесінің ПӘК-ін анықтайық.   екендігін 

жоғарыда анықтағанбыз: 

 

 
 

немесе 

 

 .                                            (2.10) 

 

Осы формуладан Карно циклымен жұмыс жасайтын жылу 

машинасының ПӘК-і тек қана    және    температураларға тәуелді 

екендігін көреміз. 

Формуладан көргеніміздей, Карноның қайтымды циклының термиялық 

ПӘК тек қана Т1 және Т2 жылулық көзінің температурасына бағынышты және 

жұмыстық дененің табиғатына байланысты болмайды. Өйткені көрсетілген 

формула, қатынастар негізінде идеалды газдар үшін шығарылған, термиялық 

ПӘК-тің жұмыстық дене табиғатына бағынбайтыны туралы Карноның 

арнаулы теоремасымен дәлелдейді. 

Циклдың Т1 температурасы арту кезіндегі, термиялық ПӘК ұлғайуы 

мүмкін немесе Т2  температурасының кемуінде, яғни Т1 - Т2 

 температураларының ұлғаю айырмасы кезінде өтеді. 

Карно циклының мысалында көрінгендей, термиялық ПӘК 1-ге тең 

болуы мүкін емес. Бұған жету үшін Т1 = ∞ немесе Т2 = 0 болуы қажет, бұл 

практикада болуы мүмкін емес. Температура Т1 шексізге тең емес, бірақ, 

жылулық қозғалтқыштарында қолданылатын материалдардың жағдайы, өте 

шектелген, олар қазіргі кезде, баға жағдайы бойынша қызмет ету 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D3%98%D0%9A&action=edit&redlink=1
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мерзімі, технологиялықты өңдеуі 850-1200 K шегінен шықпайды, ал, кейбір 

қозғалтқыштарда металдарды жеткілікті салқындатуын 2500-3000 К болады. 

Т2 температурасына қатысты, онда ол 283-300 К қатарындағы орташа 

жылулық температурада, қолайлы салқындатқыш көзімен (су 

мен атмосфералық ауамен) шектелген. Тиісінше ескеру керек, ПӘК-ті арттыру 

үшін, Т2 температурасының шамасы маңыздырақ. Шынында, δηk/δT2 = 1/T1  ол 

кезде бұл δηk/δT1 = T2/T1
2
.  

Мұндағы Т1>Т2. Мұндағы теріс таңба Т1 және Т2 қарама қарсы 

әрекеттегі өзгеру нәтижесі. 

Барлық техникалық циклдар Т1 және Т2 температуралар арасында өтуі, 

қайтымсыз процестерінің көптен төмен болуы, Карно циклының термиялық 

ПӘК салыстыру бойынша шарасыз болуынан. 

Жалпы алғанда, қандай да қайтымсыз циклда болғандықтан, жыл 

удинамикалық ПӘКтің ішкі және сыртқы қайтымсыздығы қайтымсыз циклда 

да, қайтымдының ПӘК кем болады. Мұны былай түсіндіреді, қайтымсыз 

циклдағы өтетін жылулық, қайтымдыға қарағанда аз түрінде жұмысқа 

айналады, сондықтан, оның термиялық ПӘК кем болуытиіс: 

 

ηtқ-з =< ηtқ-ды. 

 

Сонымен, мұндағы ηtқ-з – қайтымсыз циклдағы суытқыш көзі кезіндегі, 

жұмыстық денеден алып кетілуіндегі, жылулықты белгілеуі.  

 

Сонымен, қайтымсыз циклдың аз үнемділігі суық көзге көп жылу 

беруіне байланысты. Алынған қайтымды циклдың термиялық ПӘК-і, Карно 

циклының термиялық ПӘК-нен аз екенін оңай дәлелдеуге болады, ең жоғарғы 

Tmax  және ең төменгі T1 температуралар арасындағы қайтымды цикл іске 

асырылғандығын анықтауға болады. Карно циклында барлық жеткізілген 

жылулық жұмысшы заттармен қабылданады да T1= Tmax = const. кезінде, ал 

алып кетілетін жылулық жұмысшы денемен T1 = Tmin = const. кезінде беріледі. 

Алынған қайтымды цикл кезінде өте көп мөлшерлі санды жылулық көзінен 

әртүрлі температура кезінде жылуды жеткізу, оның ішінде Tmin ең азы, Tmax  

температура ең көп өтеді. Қалайда алынған циклды бөлеміз, адиабаты жақын 

орналасқандарын қатар жүргізіп, көп мөлшерлі сандарды шексіз аз 

(элементарлы) Карно циклымен бейнелейді. 

Формулаларға сәйкес, тоңазытқыш коэффициенті мына түрде 

жазылады: 

 

ε = q2/ (q1 - q2) = T2/(T1 - T2). 

 

T2  кеміген сайын T1 ұлғаяды да, тоңазытқыш коэффициенті кем болады. 

Суықтық көзінен, кейбір санды мөлшерлі жылулықты (q2) алу үшін, T1 - 

T2 температурасы көп болған сайын өте үлкен жұмыс шығынын (l) қажет 

етеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88
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Қаралған Карноның кері циклы тоңазытқыш қондырғыларының 

идеалды циклы. 

 

3 Ренкин циклы 

 

Мақсаты: өндірісте кең пайдаланылатын бу турбиналы қондырғылар 

Ренкин циклымен жұмыс істейді. Бұл циклда бу қондырғыда бу толық 

сұйықтанады және аса қыздырылған буды пайдалану мүмкіншілігі болады, ал 

темиялық ПӘК көбейеді.  

 

Ренкин циклының термиялық ПӘК мына теңдеумен анықталады:  

 

.                                 (3.1) 

 

Rankine циклы, түрлендіру жұмыс немесе жылу жұмыс ішіне жылу 

қабылданған тамаша термодинамикалық цикл (дөңгелек процесс); жылу: 

кемелер, локомотивтер, бу көлік немесе электр генераторлары үшін бу электр 

станцияларын: электр стансасын, әдетте бу қазандықтарын тұратын (бу 

генераторлары) және бу қозғалтқыштардың (бу машиналары және турбина) 

жүзеге нақты циклдарының жуықтап есептеу үшін теориялық негіз ретінде 

қабылданды. Rankinе техникалық термодинамика негізін қалаушылардың бірі. 

Бұл пайдалы еңбекке оларды айналдыру, қайда сансыз жылу энергиясын 

түрлендіргіштер әлемдегі энергетикалық ресурстардың, электр энергиясын 

өндіру және көлік пайдалануға бағытталған белгілі.  

энергетикалық түрлендіргіштердің іштен жану қозғалтқыштары газ 

турбиналық, бу турбиналық және басқа да электр станцияларын қамтиды, 

экономикалық тиімділігі мен экологиялық мәселелерді жақсарту ғана емес, 

сондай-ақ бізге үнемі олардың құрал-жабдықтарын, қондырғыларын 

жаңартып тұру қажет. 

Бұл циклда жұмысшы дененiң салқындатқышта толық салқындауы 

өтедi. Соның арқасында үлкен, тиiмдiлiгi аз ауа сыққыштың орнына қазанға 

қоректендiру үшiн берiлетiн су, габаритi аз, ал пайдалы әcep коэффициентi 

жоғарғы сораппен берiледi. Бу турбинасы қондырғысының жалпы қуатымен 

салыстырғанда, сораптың қуаты аз болғандықтан, онда болатын шығын 

шамасы кiшкентай. Сонымен қaтap, Ренкин циклында қыздырылған будың 

қолдану мүмкiншiлiгi үлкен. Бұл берiлген жылу интегралдық орта 

температурасын көбейтуге жағдай жасайды және сонымен қaтap, циклдың 

термиялық ПӘК-н жоғарлатады. 

Ренкин циклы XIX ғасырдың ортасында инженер-физик В. Ранккиннің 

ұсынысымен ұсынылған. Оның вариация 2000 жылдардың басында, Rankine 

циклінде, бу турбиналарының пайдалана отырып, әлемдегі тұтынылатын 

барлық электр энергиясының шамамен 90% өндіретін, бу-күн, ядролық және 

http://dereksiz.org/balali-otbasilarfa-beriletin-memlekettik-jerdemailar-turali.html
http://dereksiz.org/jastar-uati--azastan-uati.html
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ретінде пайдаланып жылу электр станциялары, оның ішінде мазут, газ, көмір 

немесе шымтезек өндіреді. Ренкин циклы радиоизотоп генераторларында да 

қолданылады. 

Бутурбиналы қондырғының негізгі циклы ретінде идеалды Ренкин 

циклы қабылданған. Бұл циклда жұмыстық дене конденсаторда толығымен 

сұйытылады да, қазанға суды қайта бергенде тиімділігі жоғары, ауқымы кіші 

қорек су сорғысы қолданылады. Оның пайдаланатын қуаты бутурбиналы 

қондырғының қуатына қарағанда әлдеқайда аз болады. Сонымен бірге, Ренкин 

циклында аса қыздырылған бу қолдану мүмкіндігі пайда болып, оның орта 

температурасы жоғары болғандықтан, циклдың ПӘК-і артады. 
p

v

1

23

4 5 6

x=1

x=
0

 
3.1 сурет - PV диаграммасында идеалды Ренкин циклы 

 

PV диаграммасында идеалды Ренкин циклын қарастырайық: 4-5 сызығы 

бутүзілу процесі; 5-6 буды қыздырғышта кептіру, сонан соң 6-1 буды Р1 

қысымда есепті температураға дейін қыздыру. Алынған бу машинасының 

цилиндірінде 1-2 адиабатасы бойынша Р2 қысымына дейін ұлғаяды. 2-2’ 

процесінде бу толығымен суға айналады да, 2’-3 процесі насоста іске 

асырылады. 3-4 суды қайнау күйіне жеткізу процесі. Сонан соң аталған 

процестер қолданады. Насостың жұмысы штрихталған 032’7 ауданымен 

бейнеленген. 

Ринкина циклының термодинамикалық зерттеулері оның тиімділігі 

будың бастапқы және соңғы параметрлерін (қысымы мен температурасы) 

мәніне байланысты. 
T

s

1

23

4

5 6

x=
0 x=1

 
3.2 сурет -TS диаграммасында Ренкин циклы 

 

TS диаграммасында Ренкин циклы мынадай процестерден тұрады: 

- изобара сызығы 4-5-6-1. Суды жылыту және булану бар, содан 

кейін будың қызып кетуі. Бұл процесте жылу жұмсалады; 
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- адиабата 1-2 желісі. Бу турбинасында будың кеңею үрдісі, яғни 

будың көмегімен айналдыру; 

- изобара сызығы 2-3 салқындату суымен жылуды кетіретін қалдық 

будың конденсациясы; 

- 3-4 желісі адиабата. Конденсацияланған суды бу генераторындағы 

жұмыс қысымы кезінде бастапқы қысымға қысу. 

Ренкин циклы жұмыс істейтін сұйықтық ретінде су буларын қолданатын 

заманауи жоғары қуатты жылу электр станцияларында қолдануға ие болды. 

Кері бағытта (1-6-5-4-3-2-1) жылы Rankine циклының өту, ол екі фазалы 

жұмыс сұйықтық (яғни, процесс кезінде газ және керісінше сұйықтық фазаға 

ұшырайды) суыту процесін сипаттайды. Осы циклда жұмыс істейтін фреон 

жұмыс сұйықтығы бар тоңазытқыш қондырғылары -40°C мұздатқыш 

температурасы бар тұрмыстық тоңазытқыштар, тұрмыстық салқындатқыштар 

және өнеркәсіптік тоңазытқыштар ретінде кеңінен қолданылады. 

 

3.1 Бастапқы параметрлердің Ренкин циклына әсері 

 

Ренкин циклының ПӘК-ін будың әртүрлі бастапқы және соңғы 

күйлерінде зерттеу мынадай қорытындыға әкеледі: бутурбиналы 

қондырғының ПӘК-і будың бастапқы қысымы мен температурасы өскен 

сайын және конденсатордағы соңғы қысым кеміген сайын артады. Осы 

параметрлердің Ренкин циклының  ПӘК-іне әсерін қарастырайық.  
i

s

x=1

k

1

2

3

4

x=
0

 
3.3 сурет -   is -диграммадағы Ренкин циклы 

Ренкин циклының процестері: 

1-2 сызығы машинадағы будың адиабаталық ұлғаю процесі;  

2-3 сызығы машинадан шыққан будың конденсация процесі; 

3-4 сызығы сораптағы су қысымының жоғарлау процесі; 

4-5 сызығы бу қазанындағы судың қанығу температурасына дейін 

жылыну процесі; 

5-6 сызығы рн =p1 қысымы кезіндегі бу қазанындағы булану процесі; 

6-1 сызығы Pк=P1 қысымдағы буқыздырғыштағы буды әрі қарай 

қыздыру процесі. 

 

Ренкин циклінің термиялық ПӘК-і мына формуламен анықталады:  
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 .                                                           (3.2)  

Бастапқы қысымның әсері. 

Егер будың бастапқы қысымы артса, тұрақты соңғы қысымда 

турбиналы қондырғының ПӘК-і артады, ал будың меншікті мөлшері азаяды. 

Бастапқы қысымның р1-ден р'1-ге дейін өсуі қаныққан будың 

температурасының өсуіне, демек жылу берудің орта температурасының 

артуына әкеліп соғады да, циклдың ПӘК-і үлкейеді. Ал hs-диаграммасынан 

көріп  тұрғандай, будың бастапқы қысымының өсуімен бірге адиабатты жылу 

құламасы h1 артады, бірақ будың соңғы ылғалдығы көбейіп турбинаның 

ақырғы сатыларының қалақтарын талқандауды тездетеді. Будың соңғы 

ылғалдылығы 13-14%-н аспауы керек. Қазіргі кезде 30,0 МПа-ға дейінгі 

қысымдар игеріледі. 

 

Бастапқы температураның әсері. 

Будың бастапқы температурасы артуымен бірге жылу берудің орта 

интегралды температурасы артады және адиабатты жылу құлама h өседі. 

Температура мен бастапқы қысымда артса, онда циклдың ПӘК-нің өсуі 

қарқындар еді. Мысалы, бастапқы қысым 2,0 МПа болғанда, температураның 

400-ден 500
º
С-қа дейін өсуі циклдың ПӘК-ін 0,332 ден 0,335-ке дейін 

арттырады. Ал егер сол уақытта қысымда да 20,0 МПа-ға дейін арттырса, онда 

цикл ПӘК-і 0,405 тен 0,434-ке дейін артады.  

Бастапқы температураның өсуі сонымен бірге будың меншікті мөлшерін 

де кемітеді. Қазіргі кезде температурасы 600
º
С және одан да жоғары бу 

игерілуде. Будың температурасын көтеру металдың төзімділігіне байланысты, 

сондықтан ыстықтыққа төзімді төмен бағалы металдардың көптеп өндірілуі 

өте қажет. 

 

3.2 Ренкин циклының нұсқалары 
 

Ренкин циклына арналған басқа сұйықтықтар мысалы, N-пентан ретінде 

толуол деп аталатын органикалық сұйықтықтар болады. Бұл әдетте 70-90 °C 

дейін қыздыруға болатын Solar pond қоймалары сияқты төмен 

температурадағы жылу көздерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай 

циклдің термодинамикалық тиімділігі төмен температуралардың салдарынан 

төмен, алайда төмен температуралы жылу көздері жоғары температурадан 

әлдеқайда арзан. 

Сондай-ақ, Ренкин циклы судың жоғары тиімділігін арттыру үшін судан 

жоғары қайнау температурасы бар сұйықтықтармен қолданылуы мүмкін.  

Ренкин циклының анализын талдаудың мақсаты жылу энергиясының 

тиімділігін арттыру болып табылады. Бу турбиналық қондырғы тұтастай 

алғанда Rankine циклында жұмыс істейді. 



21 

Техникалық термодинамика курсының тиісті бөлімдері. Ең қарапайым 

бу цехі, онда цикл Ренкин циклы мынадай элементтерден тұрады: бу 

қазандығы, қыздырғыш, бу турбинасы, конденсатор, сорғы.  

Сырттай қайтудан туындаған шығындар: 

-  отынның жану өнімдері мен жұмыс сұйықтығы арасында жылу 

алмасу кезінде олардың арасында яғни, булану үдерісі кезінде үлкен 

температура айырмашылығына байланысты; 

- ыстық газдар мен жұмыс сұйықтығын (буды) қоршаған ортада 

жылу алмасу кезінде қазандық пештерінде және қоршаған орта орнатудың 

барлық жолдарының одан тыс жерлерде жылу оқшаулауына байланысты.  

Процестердің ішкі қайтарылмауынан туындаған шығындар орнату 

циклын құрайтын жұмыс сұйықтығы: будың ағыны кезінде шығындар 

шекаралық қабатта және жергілікті деңгейде үйкеліспен байланысты 

қарсылық (сорғыдағы қысу кезінде, турбинадағы будың кеңеюі, құбырлар 

арқылы бу беру). Диаграммада тек бір цикл көрсетілуі мүмкін. 

Ішкі қайтымсыздықпен туындаған шығындардың әсері. Турбинадағы 

нақты адиабатикалық кеңейту процесі. 

Жылулық жұмысқа айналған циклды тік цикл деп атайды. (3.4,а сурет). 

Оның нәтижесінде механикалық жұмыс іске асырылады. Кері цикл дегеніміз – 

жұмысты пайдалынатын цикл (3.4,б сурет). Кері циклымен жұмыс істейтін 

тоңазытқыш және жылу сорапты қоңдырғылары. Циклдар әр түрлі 

процестерден кұрылуы мүмкін.  

 

-  
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     а) тік цикл;  

p

v
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     б) кері цикл 

 

3.4 сурет – Айналмалы процесс 

 

Термиялық пайдалы әсері коэффициенті (ПӘК) – цикл жұмысының 

жеткізілген жылуға қатынасы t : 
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мұндағы 1q  - циклға келтірілген жылулықтың мөлшері, кДж/кг; 

          2q  - циклдан алынған жылулықтың мөлшері, кДж/кг; 

          ol  - циклының жұмысы, кДж/кг. 

Термиялық  П.Ә.К. циклы, әр түрлі уақытта бірден кем, себебі, 2q >0. 

 

Кері циклдарын эффектілігін көрсету үшін тоңазытқыш коэффициент 

деген түсініктеме бар  : 

l

q

qq

q
2

21

2 


 . (3.4) 

  

Тоңазытқыш коэффициенттің мөлшері бірден асады.   

Термодинамиканың екінші бастамасы жылу мен жұмыстың өзара 

айналуларының эквиваленттілігі, осы айналулардағы жылу мен жұмыстың 

арасындағы сандық қатынастар, оқшауланған термодинамикалық жүйенің 

энергиясының тұрақтылығы, жылу, ішкі энергия және жүйенің сыртқы ортаға 

жасайтын жұмысының өзара байланасы қалыптасады. 

Бұл заңдылықтар термодинамикалық процестердің пайда болуы, 

олардың бағыты мен даму шекарасын анықтауға жеткіліксіз. Бұл мәселелерді 

шешуге, табиғатты барлық еркін процестердің бағытын белгілейтін 

термодинамиканың екінші бастамасы мүмкіндік береді. Термодинамиканың 

екінші бастамасы, термодинамикалық процеске қатысатын жүйе теңбе-

тендікте болмаған кезде ғана еркін процестердің дамитындығы, бұл процестер 

үнемі бір бағытта өтетіндігімен сипатталатындығы; жылудың ыстығырақ 

денеден, салқынырақ денеге берілетіндегі; дененің жоғары қысымнан төменгі 

қысымға ұлғаятындығы, электр энергиясы жоғары потенциалды ток көзінен 

төменгі потенциалдысына және бұл кезде термодинамикалық жүйе теңбе-

тендік күйге ұмтылатындығы сияқты, көп ғасырлар бойы тәжірибенің 

жинақталуынан пайда болды. 

Термодинамикалық екінші бастамасы жылуды жұмысқа  айналдыратын 

жылудық қозғалтқыш жағдайларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Жұмыс жылуға және ішкі энергияға айналатын, ал энергияның берілуі 

көбірек потенциалдыдан азырағына берілетін процестерді өздігінен-өзі 

айналулар (процестер) деп атайды. Бұл шартты қанағаттандырмайтын 

процестер өзінен-өзі емес процестер деп аталады.  

Термодинамиканың екінші бастамасының математикалық теңдеуде 

жүйемен қабылдаған немесе берілген жылулықтын ең кіші мөлшері жүйенің 

энтропия өзгеруінің ең кіші мөлшерімен байланысы бар: 

 

QTds  . (3.5) 

 

Теңдік белгісі қайтымды, теңсіздік белгісі қайтымсыз процестерге орай 

қойылған.   
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Карно теоремасы абсолют термодинамикалық температуралар 

шкаласын орнатуға қызмет етеді. Екі дененің Т1 және Т2 температураларын 

салыстыру үшін осы денелер қыздырғыш және суытқыш (ыстық және суық 

көзі) ретінде пайдаланылатын, Карноның қайтымды циклын жүзеге асыру 

керек. Карно циклын қарастырғанда алған өрнек температура мәселесін 

шешуге ыңғайлы болып табылады: 

 

q1/q2 = Т1/Т2. (3.6) 

 

Термодинамиканың екінші бастамасының негізінде еңгізілген 

температуралардың абсолют термодинамикалық шкаласы өзіндік мән алады. 

Температураның өлшенуінің практикалық мақсатқа арналған Халықаралық 

практикалық температуралық шкала бекітілген, оның негізі абсолют 

термодинамикалық шкала болып табылады. 

Қазіргі термодинамикада максимал пайдалы жұмысты (жұмыс істеу 

мүмкіндігін) эксергия деп атайды. 

 

4 Тринклер циклы - компрессорсыз дизель циклы. Жылуы аралас 

келтірілетін цикл 

 

Мақсаты: (Ағылшындардың Seiliger циклы, Ағылшын Сабатэ циклы) 

аралас жану дизельді қозғалтқышының жұмыс процесін сипаттайтын 

термодинамикалық цикл. Отто циклын және дизель циклін біріктіреді. 

 

Компрессорлы қозғалтқыштардың жұмысын жақсартуға және 

қарапайым етуге ұмтылу, 30,0 – 40,0 МПа қысымда жанармайды механикалық 

шашырату жүзеге асырылатын, компрессорсыз қозғалтқыштардың жасалуына 

әкелді. 

Осы жоғарғы қысымдарға дейін сорғыда сығылатын сұйық жанармай 

форсункаға келеді, оның көмегімен шашыратылған түрде цилиндрға 

енгізіледі. Тұтану температурасынан әлдеқайда жоғары температурадағы 

сығылған ауа ортасына  түсіп, жанармай тұтанады да және қозғалтқыш 

цилиндріне еніп тұрған кезде жанады. Жану камерасындағы қысым алдымен 

артып, сосын тұрақты болатындай етіп ұйымдастырылған. 
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4.1 сурет – pv - диаграммадағы жылу аралас келтірілетін поршеньдік 

ІЖҚ теоретикалық циклы (Тринклер циклы) 
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4.2 сурет – Ts  - диаграммадағы жылу аралас келтірілетін поршеньдік 

ІЖҚ теоретикалық циклы (Тринклер циклы) 

 

Жылуы аралас келтірілетін цикл 4.1 және 4.2 суреттерде берілген және 

газдың адиабаталық сығылуынан, оған изохоралық сосын изобаралық жылу 

келтірілуінен, газдың адиабаталық ұлғаюынан және газдан жылудың 

изохоралық алынуынан тұрады.  

Бұл циклдың параметрлері: сығылу дәрежесі 21 /vv , 23 / pp  

қысымнан арту дәрежесі, 2434 // vvvv   алдын ала ұлғаю дәрежесі.    

Тринклер циклының термиялық ПӘК: 

 

 
  11

11
1

1 




 






k

k

kt .                                       (4.1) 

 

Газды турбиналық қондырғылары (ГТҚ) бірнеше агрегаттардан тұрады, 

олардың негізгілері: ауаны сығып, жану камерасына жіберетін компрессор; 

constp  немесе constv   кезінде жану процестері өтетін жану камерасы және 

газ турбинасы. Газ турбинасы өз алдына бірнеше бөліктерден тұрады: 

соплолар, шетіне радиалды күрекшелер орнатылған турбина дискілері. Әрбір 

көршілес күрекшелер жұбы турбина жұмыс істегенде газ өтетін қисық 

сызықты канал құрайды. 
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Газ турбиналары тұрақты қысымда және тұрақты көлемде жанармайы 

жанатын турбиналарға бөлінеді. 

Турбина білігіне энергияның жұмысқа айналу процесі келесідегідей 

жүреді: жоғары температура мен қысымдағы газ, жану камерасынан (сұйық 

немесе газ тәріздес жанармай жанатын) турбина соплоларына келеді, онда 

энтальпия (жылу ұстауы) азаюы есебінен оның сыртқы кинетикалық 

энергиясы артады. Содан кейін газ, жоғары жылдамдықпен соплодан шығып, 

турбина күрекшелері құратын қисық сызықты каналдар арқылы өтеді, ол 

жерде өзінің ішкі кинетикалық энергиясы есебінен жұмыс жасайды. Газ қисық 

сызықты каналдан өткенде, оның бағыты мен жылдамдығының өзгеруі 

нәтижесінде күрекшелерге қысым түседі, ол турбина роторын айналдырады. 

Қысымы тұрақты кезіндегі жылу келтіру циклы (4.3, 4.4 сурет) газды 

турбиналық қоңдырғының негізгі циклы.  
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4.3 сурет – pv - диаграммадағы изобаралы жылу келтіру. ГТҚ 

теоретикалық циклы  
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4.4 сурет –Ts - диаграммадағы изобаралы жылу келтіру. ГТҚ 

теоретикалық циклы  

 

4.3 және 4.4 суреттерде жылуы изобаралық келтірілетін ГТҚ-ның циклы 

берілген, ондағы 1-2 – компрессорда газдың адиабаталық сығылу процесі; 2-3 
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– газға жылу келтірілуінің изобаралық процесі; 3-4 – соплолардағы газдың 

адиабаталық ұлғаюы; 4-1 – газдың жылу беруінің изобаралық процесі. 

Циклдың параметрлері адиабаталық сығылудағы  12 / pp  қысымның 

арту дәрежесі мен 23 /vv  алдынала ұлғаю дәрежесі болады. 

Жылуы изобаралық келтірілетін ГТҚ-ның циклының термиялық ПӘК-і: 

 

1

1
1




kt


 . (4.2) 

                                                                                                                                                                               

Жылу тұрақты көлемде келтірілетін ГТҚ-ның циклы. 

ГТҚ-ң тұрақты көлемде жанармайы жеке процестері қарастырылғаннан 

периодты түрде жүзеге асырылытындығымен ерекшеленеді. Бұл процестерді 

жүзеге асыру үшін, жану камерасына үш қақпақ орнату керек: жанармайлы, 

ауалы, соплолы. Жанармай жанғанда ауалы мен соплолы қақпақтар жабық, 

сондықтан бұл процесс тұрақты көлемде өтеді. 
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4.5 сурет – pv - диаграммадағы изохоралы жылу келтіру. ГТҚ 

теоретикалық циклы  

 

Бұл қоңдырғының циклы 1-2 адиабаталық сығылуыдан, 2-3 тұрақты 

көлемде газға жылу келтірілуінен, 3-4 турбина соплоларында газдың 

адиабаталық ұлғаюынан, 4-1 қоршаған ауаға газдың жылуын изобаралық 

беруінен тұрады. 

Цикл параметрлері адиабаталық сығылу процесінде газ қысымының 

арту дәрежесі 12 / pp  мен изохоралық 2-3 процестегі қысымның арту 

дәрежесі 23 / pp . 

Жылуы изохоралық келтірілетін ГТҚ-ның циклының термиялық ПӘК: 
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4.6 сурет – TS - диаграммадағы изохоралы жылу келтіру. ГТҚ 

теоретикалық циклы 

  

5 Бу күштік циклдар 

 

Мақсаты: бу күштік қоңдырғы қазіргі жылулық және атомдық электр 

станциялардың негізі болып есептеледі. Осындай қоңдырғыларда жұмысшы 

дене ретінде кез-келген сұйықтың буы алынады. 

 

Будың конденсациясымен жұмыс істейтін қарапайым бу күштік 

қондырғының жұмысының негізінде Ренкин циклі болып табылады. 

Принципиалды сызба нұсқасы 1 суретте көрсетілген.  
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1 – қазан-агрегат; 2 – буқыздырғыш; 3 – бу турбинасы; 4 – генератор; 

5 – конденсатор; 6 – сорап; 7 – оттық. 

5.1 сурет – Бу күштік қоңдырғының принципиалды сызба нұсқасы 
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Қазан-агрегатта қыздырылып алынған бу бутурбинасына бағытталып, 

онда ұлғайып жұмыс жасайды. Турбинадан жұмыс істеген бу конденсаторға 

барады. Онда жылу, конденсатор арқылы өтетін салқындатқыш суға беріледі. 

Осының нәтижесінде бу толығымен конденсацияланады. Алынған конденсат 

конденсатордан үздіксіз сораппен сорылып алынады, сығылады және 

қайтадан қазан-агрегатқа қайталап булануға жіберіледі. 

Сөйтіп, жұмысшы дене бірқатар агрегаттық күйлер өзгерісінен өтіп, 

қоңдырғыда айналым жасайды, яғни Ренкин цикл жұмыс жасайды.  

Бу турбинасы қондырғысында негiзгi цикл үшiн идеалды Ренкин циклы 

қабылданған. Бұл циклда жұмысшы дененiң салқындатқышта толық 

салқындауы өтедi. Соның арқасында үлкен, тиiмдiлiгi аз ауа сыққыштың  

орнына қазанға қоректендiру үшiн берiлетiн су, габаритi аз, ал пайдалы әcep 

коэффициентi жоғарғы сораппен берiледi. Бу турбинасы қондырғысының 

жалпы қуатымен салыстырғанда, сораптың қуаты аз болғандықтан, онда 

болатын шығын шамасы кiшкентай. Сонымен қaтap, Ренкин циклында 

қыздырылған будың қолдану мүмкiншiлiгi үлкен. Бұл берiлген жылу 

интегралдық орта температурасын көбейтуге жағдай жасайды және сонымен 

қaтap, циклдың термиялық ПӘК-н жоғарлатады 

Жылуды пайдаланудың ПӘК-ін өсіру үшін, жылуфикация циклымен 

жұмыс істейтін бу күштік қондырғылардың алатын ролі зор. Мұндай 

қондырғылардың ерекшелігі, бір орталықтан тұтынушыны бір уақытта екі 

өнім  түрімен, яғни  электр және жылу энергиясымен қамтамасыз ету.  

Осындай жылу электр станциялары жылу электр орталықтары (ЖЭО) 

деп аталады. Ал КЭС (конденсациялы электр станциясы) ЖЭО-дан 

айырмашылығы, ол тек бір ғана өнім түрін шығарады.  Кейбір ЖЭО-да 

конденсатор болмайды. Оларда р2 қысым көбінесе, атмосфералық қысымнан 

үлкен және ол р2 қысымды жылуды тұтынушылардың талабына (0.2-0.4 МПа) 

сәйкестендіріп таңдайды. Осындай турбиналар  қарсы қысымды  деп атайды. 

Жылуфикациялық циклды қондырғыларда ғы жылуды пайдаланудың жалпы 

коэффициенті η=0,65-0,7, ал бұл көрсеткіш КЭС-да 0,42- 0,45 тең. Мұндай 

жылуфикациялық циклдың кемшілігі: ол станциялардың жұмысының тәуелсіз 

жылулық және электрлік графигін қамти алмауы. Оларда электр энергиясын 

өндіру жылуды тұтынушылармен анықталады. Сондықтан, кәзіргі замандағы 

ЖЭО-да буды аралық жолмен алу циклымен жұмыс істейтін бу күштік 

қондырғыларда конденсациялы және жылуфикациялы  турбиналардың 

комбинациясы қолданылады. Бу күштік қондырғының бұл түрі өзінің 

үнемділігі жағынан қарсы қысымды жылуфикациялық  қондырғыдан артта 

қалған.  

 

6 Іштен жанатын қозғалтқыштың теориялық циклы 

 

Мақсаты: іштен жанатын қозғалтқыштың негізгі көрсеткіштерін 

(индикаторлық қуаты, механикалық ПӘК) анықтап, жұмысын сараптау үшін 

қозғалтқыш цилиндрінде нақты жұмыс процесі болып есептелетін 
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индикаторлық диаграмма (сызба дерек), индикатордың көмегімен жұмыс 

істеп тұрған цилиндрден тұрады. 

 

Іштен жанатын қозғалтқыш (двигатель) деп, жұмыстық дене ретінде 

цилиндр ішінде жанатын сұйық немесе газ тектес отындардың жану өнімдері 

қолданылатын поршенді жылу машиналарын айтады. 

Поршенді іштен жанатын қозғалтқыштар конструкциялық құрылымына 

сәйкес төмендегіше жіктеледі: 

1) Жұмыс циклының атқарылу тәсіліне сай – 2 және 4 тактілі 

қозғалтқыштар. 

2) Жанар майдың ауамен қоспасының дайындалуына сай – 

карбюраторлық немесе дизельді қозғалтқыштар. 

3) Пайдаланылатын отындардың түріне сәйкес – сұйық немесе газ 

тектес отынмен істейтін қозғалтқыштар. 

4) Атқаратын жұмысына сәйкес: тұрақты, бір жерде жұмыс істейтін 

қозғалтқыштар, жер, әуе және су көліктерінде пайдаланылатын 

қозғалтқыштар.       Цилиндрдің орналасу ерекшелігіне сай: тік цилиндрлік, 

көлденең немесе V-тәрізді орналасқан қозғалтқыштар деп бөлінеді. 

5) Жұмыстық денеге жылылықтың берілу тәсіліне байланысты іштен 

жанатын қозғалтқыштың теориялық циклы: жылылық тұрақты көлемде 

( constv  ) берілетін; жылылық тұрақты қысымда ( constP  ) берілетін; 

жылылық аралас тәсілмен ( constv  , constP  ) берілетін циклдар болып 

үшке бөлінеді. 

 

6.1 Іштен жанатын қозғалтқыштардың идеалды циклы  

 

Төрт тактілі карбюраторлы ІЖҚ нақты жұмыс процесі 6.1-суретте 

көрсетілген.  

Сору такті. Такт басталу алдында поршень ЖӨН (жоғарғы нүкте)-де 

тұрады. Жану камерасы қысымы атмосфералық қысымнан жоғары (
1q  

нүктесі) жану өнімдерімен толтырылады. Поршень ЖӨН-деп ТӨН-ге жылжу 

барысында сору клапаны 2 ашылып, цилиндр ауа жанармай қоспасына 

толады. Сору процесі ( аq  ) атмосфералық қысымнан төмен ( nт   сызығы) 

жүреді.    
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6.1 сурет – Төрт тактілі карбюраторлы ІЖҚ нақты жұмыс процесі 

 

Сығылу такті. Поршень ТӨН-деп ЖӨН-ге қарай жылжыйды; 

Цилиндрдегі ауа жанармай қоспасы политропамен ( ca  ) сығылады (бұл 

кезде сору 2 және шығару 1 клапандары жабық). Сығылудың соңында ( c -

нүктесі) карбюраторлы ІЖҚ-тың қысымы 1,0...1,5 МПа, ал температурасы 

500...650 К жетеді. Бұл параметрлер қоспаның өздігінен тұтануы үшін 

жеткіліксіз болғандықтан, поршень ЖӨН-ге жеткенге дейін цилиндрге электр 

ұшқыны беріледі (тұтанудан озу бұрышы). 

Ұлғаю такті. Жұмыстық (жанармай) қоспа карбюраторлы ІЖҚ негізінен 

тұрақты көлемде жанады ( zc   сызығы). z  – нүктесінде цилиндрде қысым 

3,0...5,0 МПа-ға, ал температура 2000-2500 К жетеді. Жану өнімдері bzc   

сызығының бағытымен ұлғайып, поршенді ЖӨН-ден ТӨН-ге жылжыту 

арқылы механикалық жұмыс атқарады. 

Пайдаланылған газдарды шығару такті: поршен ТӨН-ден ЖӨН-ге қарай 

жылжыйды: процес қысымы атмосфералық қысымнан біраз жоғары – 

0,105...0,115 МПа 1qb  – сызығымен жүреді, ал пайдаланылған газдардың 

температурасы 900-1000 К болады. 

Әрі қарай процес қайталанылады. Сонымен, төрт тактілі ІЖҚ-тың 

жұмыстық процесі поршеннің төрт жүрісі немесе иінді біліктің екі айналымы 

арқылы іске асырылады.   

 

6.2 Жылылық тұрақты көлемде ( constv  ) берілетін цикл 

 

Бұл циклды 1876 жылы алғашқы рет неміс өнертапқышы Отто ұсынған. 

Сондықтан да оны кейбір оқулықтарда Отто циклі деп те атайды. Цикл 

карбюраторлық ІЖҚ нақтылы жұмыс процесінің теориялық негізі болып 

саналады. Мұндай қозғалтқышта жеңіл отын (қоспа) карбюраторда 

дайындалған соң цилиндр ішінде жанады.   

Жылылық тұрақты көлемде берілетін іштен жанатын қозғалтқыштың 

циклы төмендегі суретте бейнеленген (6.2 сурет). 

 

 
 

6.2 сурет – Жылылық тұрақты көлемде ( constv  ) берілетін цикл 
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Поршень цилиндр ішіндегі қоспаны адиабаталық түрде сығады да (1-2 

сызығы), оның көлемін v1 мәнінен v2 мәніне дейін азайтып, температурасын T1 

мәнінен T2 мәніне дейін жоғарылатады, ал қысымын P1 мәнінен P2 мәніне 

дейін арттырып, энтропиясын S1=S2 өзгертпейді. Бұл процестің бастапқы 

қалпының (1-нүкте) параметрлері P1, T1, v1, S1 . 

Сығылған қоспа электр ұшқыны арқылы оталып жарылады. Қоспа 

оталып жанғанда бөлініп шығатын жылудың (q1) есебінен қысым P3 мәніне 

дейін лезде дерлік артады да, көлем өзгеріссіз қалады v1=v2=const  (2-3 

сызығы изохора), ал температура мен энтропия T3, S3 мәндеріне дейін 

жоғарлайды. 

Поршень сол жақтан (ІІ) оңға қарай (І) қозғалғанда жану өнімі (газ) 

адиабаталық дерліктей ұлғайып, көлемі 1v  мәніне жетеді де, температурасы T4 

мәніне дейін төмендейді (3-4 сызығы). 

Поршень өзінің оң жақтағы ең шеткі төменгі нүктесіне келгенде газ 

шығатын клапан ашылады да, v4=v1 тұрақты көлемде қысым, температура 

және энтропия P1, T1,  және S1 мәндеріне дейін төмендейді. Бұл процестің (1-4 

сызығы, изохора) соңғы қалпының параметрлері адиабаталық сығылу 

процесінің (1-2 сызығы) бастапқы қалпының параметрлерімен (1-нүкте) 

бірдей болады. Мұндағы әкетілетін (сыртқы қоршаған ортаға шығатын) 

жылылық мөлшері 2q -ге тең болады. 

Іштен жанатын қозғалтқышта оның бастапқы көлемінің 1v , (сығылуға 

дейінгі) соңғы көлеміне v2 (сығылғаннан кейінгі) қатынасы сығылу дәрежесі 

деп аталады да, ε - әріпімен белгіленеді:   
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V
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.
            (6.1) 

Карбюраторлы қозғалтқышта сығылу дәрежесі ε отын мен а уа 

қоспасының өздігінен тұтану жағдайымен шектеледі. Оның шамасы 9...10-нан 

аспайды. 

(6.1) формуланы және де адиабаталық сығылу, ұлғаю процестеріндегі 

қатынастарды ескере отырып, төменде келтірілген теңдеулер арқылы ІЖҚ 

жылылық тұрақты көлемде берілгендегі циклнің сипаттамалық нүктелерінің 

параметрлерін анықтай аламыз.  

Екінші нүкте үшін: 
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 (6.2) 

 

 



32 

 

 

 

Үшінші нүкте үшін: 

 

 

(6.3) 

 

 

 

 

мұндағы 
2

3

P

P
  – қысымның жоғарлау дәрежесі деп аталады. 

Төртінші нүкте үшін: 

 

.

;

;

;

34

14

14

14

SS

VV

TT

PP













                (6.4) 

 

Ал 
1V  мен 

1S -нің мәндері мына теңдеулер арқылы анықталады: 
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                       (6.5) 

 

Изохоралық порцестер кезінде өндірілетін жұмыс нөлге тең 

болғандықтан, цикл кезінде өндірілетін жұмыс дененің ұлғаю және сығылу 

кезінде өндірілетін жұмыстардың арифметикалық қосындысына тең болады, 

яғни 

сығұлц lll 
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               (6.6) 
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Жұмыстық денеге берілетін ( 1q ) одан әкетілетін ( 2q ) және пайдалы 

( Цq ) қолданылатын жылулық мөлшерлері төмендегі теңдеулермен 

анықталады: 
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;
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                (6.10) 

 

Бұл жылулық T S -диаграммасында цикл сызықтарының ішкі ауданымен 

өрнектеледі. 

Циклдың термиялық пайдалы әсер коэффициенті жалпы жағдайда 

(жылулықтың берілу тәсіліне байланыссыз) мына формуламен анықталады: 
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                 (6.11) 

 

Ал жылылық тұрақты көлемде берілген жағдайда: 
 

1

1
1




kt


  .                (6.12) 

өрнегімен анықталады. 

 

6.3 Жылылық тұрақты қысымда (P=const) берілетін цикл 

 

Бұл циклды 1892 жылы неміс инженері Р.Дизель ойлап тапқан. 

Сондықтанда оны Дизель циклы деп те атайды да, іштен жанатын дизельді 

қозғалтқыштарда қолданылады. Мұндай қозғалтқышта алдымен цилиндр 

ішінде атмосфералық ауа сығылады. Оталу процесі сығылған, жоғары 

температурада қызған ауаға отынды (жанармайды) бүріккен кезде іске асады. 

Мұндай қозғалтқыштарда сығылу дәрежесі  ε=14...20 дейін болып, сығылған 

ауа қысымы 4,0...9,0 МПа-ға дейін жетеді. 

 

 
 

6.3 сурет – Жылылық тұрақты қысымда ( constP  ) берілетін цикл 
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Бұл циклдағы адиабаталық сығылу процесі (6.3-суреттегі 1-2 сызық) 

жылылық тұрақты көлемде берілетін циклдағыдай. Сондықтан оның да 

сипаттамалық нүктелерінің параметрлері 6.13 – 6.14 формуласымен 

анықталады. Цилиндр ішіндегі сығылған, жоғары температуралы ауаға 

жанғыш қоспа бүркілген соң, ыстық ауада бұл қоспа жанып, тұрақты қысымда 

(2-3 сызық) изобаралы процесте поршеньді жылжытады, көлемі 2v -ден 3v -ке 

дейін ұлғаяды. Қоспаның жануының есебінен температура 
2T -ден 3T -ке дейін 

жоғарылайды. Бұл процеске жылылық тұрақты қысымда ( constP  ) 
1q  

мөлшерлі жылылық беріледі. Оның соңғы қалпының (3 нүкте) параметрлерін 

былайша анықтаймыз: 

 

 

 

 

(6.13) 

 

 

 

мұндағы 
2

3




  - алғашқы ұлғаю дәрежесі деп аталады. 

Одан әрі жану өнімдері адиабаталық түрде ұлғаяды (3-4 сызығы). Бұл 

процестің соңғы қалпының (4 нүкте) параметрлері мына  формуламен 

анықталады: 
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      (6.14) 

 

Жұмыстық дененің изохоралық процесте (4-1 сызығы) сыртқы қоршаған 

ортаға шығаратын жылулығының мөлшері 2q -ге тең. 

Жылулық тұрақты қысымда  берілетін циклдың атқарған жұмысы 

төмендегідей анықталады: 
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Ал жұмыстық денеге берілетін (
1q ), одан әкетілетін ( 2q ) жылулықтың 

мөлшерлері былайша анықталады: 
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     (6.16) 

Циклдың пайдалы әсер коэффициенті мына формуламен анықталады: 
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6.4 Жылылық аралас тәсілмен ( constv   және constP  ) берілетін 

цикл 

 

Бұл циклды 1904 жылы орыс инженері Г. В.Тринклер ұсынған. Ол 

қазіргі кездегі компрессорсыз дизельдер жұмысының негізін қалайды. Мұндай 

қозғалтқыштарда ауа сығылатын болғандықтан оның сығылу дәрежесі 

ε=14...20 шамаларында болады. Көбіне ауыл шаруашылығы тракторлары мен 

комбайндарында кеңінен қолданылады. Циклдің графикалық бейнесі 

төмендегі суретте берілген. 

 
6.4 сурет – Жылылық аралас тәсілмен ( constv   және constP  ) 

берілетін цикл 

 

Бұл циклда адиабаталық сығылу процесі (6.4 суреттегі 1-2 сызығы) 

жоғарыда қаралған циклдардағыдай. Сондықтан да сипаттамалық 

нүктелерінің параметрлері сол формуласымен анықталады. 

Үшінші нүкте үшін: 

 

 

 

    (6.18) 

 

 

 

Төртінші нүкте үшін: 
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           (6.19) 

 

Жану өнімдері жоғарыда келтірілген циклдардағыдай, адиабаталық 

түрде ұлғаяды. Бұл ұлғаю процесінің соңғы қалпының (5 нүкте) параметрлері 

былайша анықталады: 
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     (6.20) 

 

Жылылық аралас тәсілмен берілген цикл кезіндегі өндірілген жұмыстың 

мөлшері: 
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Бұл жұмыс ( цl ) vP, – диаграммасында цикл сызықтарының ішкі 

ауданымен өрнектеледі.  

Жұмыстық денеге берілетін (
1q ) және одан әкетілетін ( 2q ) жылылық 

мөлшерлері төмендегідей теңдеулермен анықталады: 
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 152 ТТCq     кДж/кг.    (6.23) 

 

Циклдің пайдалы әсер коэффициенті: 
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(6.24) формулаға қарап мынандай қорытынды шығаруға болады. Егер 

циклдың сығылу дәрежесі (ε) мен қысымның жоғарылау дәрежесі (  ) көбейсе 

онда пайдалы әсер коэффициенті t  де көбейеді. Ал алғашқы ұлғаю 

дәрежесінің (  ) артуы пайдалы әсер коэффициентінің t  азаюына алып 

келеді.        

 

6.5 Газ турбиналы қондырғының циклы 

  

Газ турбиналы қондырғының принципиалды сұлбасы 5 суретте 

көрсетілген.  

                        
6.5 сурет – Газ турбиналы қондырғының принципиал сұлбасы 

 

Компрессор К, атмосфералық ауаны сығу арқылы қысымын P1-ден P2 

жоғарылатып үздіксіз жану камерасына (С) береді. Сол жерге арнайы 

насоспен (Н) үзіліссіз тиісті көлемде жанармай да беріледі. Жанған отынның 

өнімдері камерадан қысымы өзгеріссіз P3=P2 T3 - ке тең температурамен 

шығады. Жанған отын өнімдері, газ турбинасында (Т) адиабаталық ұлғаюы 

нәтижесінде, температурасы T4, қысымы P1 дейін төмендейді. Қысымның  

күрт төмендеуі (P3 – P1) турбинада техникалық жұмыс (lmex)атқару үшін 

пайдаланылады. Атқарылған  жұмыстың басым көпшілігі компрессор 

жетегіне (К) жұмсалады; ал айырымы – lmex–lk  электр генераторында (Г) 

электр энергиясын өндіруге және де басқа мақсатқа жұмсалынады. Осы 

айырым циклдың пайдалы жұмысын құрайды. 

Газ турбиналы қондырғыларда Карно циклы қолданылмайды. Өйткені, 

бұл  циклде біріншіден, турбина қуатының көп үлесі компрессордың 

қажеттілігіне  жұмсалатын болса, екіншіден жылу тек изотермиялық процесте 

беріліп және  алынатын агрегатты құрастыру техникалық жағынан өте 

күрделі. 
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6.6 cурет – Газ турбиналы қондырғының циклі 

 

Жанармайдың жануын изобаралық жылу берумен (6 суреттегі 2-3 

сызық), ал жанған отынның өнімдерін суытып атмосфераға шығаруды 

жылуды изобарамен әкетуге (4-1 сызық) ауыстырып, газ турбиналы 

қондырғының 1-2-3- 4  циклын аламыз. 

vP, -  диаграммасында  1-2-3-4  ауданымен  циклдың  пайдалы  жұмысы 

Цl  бейнеленіледі. (6,a суретте көрсетілгендей), пайдалы жұмыс турбинада 

алынған  техникалық жұмыспен lm (6-3-2-5 ауданы) компрессор жетегіне 

жұмсалған (lк) жұмыстың (6-4-1-5 ауданы) айырмасына тең. TS -

диаграммасындағы циклдың 1-2-3-4 ауданы (6,б сурет) сол пайдалы жұмысқа 

пара пар. Жұмысқа айналдырылған жылулық, берілген жылулықпен q1 (8-2-3-

7 ауданы) әкетілген жылулықтың q2 айырмасына тең болады. Идеалды газ 

турбиналы қондырғының  пайдалы әсер коэффициенті: 
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Газ турбиналы қондырғалар циклының негізгі сипаттамасы болып  

компрессордағы қысымның жоғарылау дәрежесі есептелінеді. Ол ауа  

компрессордан шыққаннан кейінгі қысымның P2 компрессорға кірер 

алдындағы  қысымы  қатынасына тең:     
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14 РP   және 23 РP    болғандықтан, 
2

3

1

4

Т

Т

Т

Т
  болады. Сонда (6.25) теңдеуі:   
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      (6.26) 

 
33,1к  болғанда (6.26) теңдеуіндегі ПӘК–тің мәні, компрессордағы  

қысымның жоғарылау дәрежесінің өзгеруіне сәйкес төмендегідей өзгереді.   

 

6.1 кесте  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t  16 24 29 33 36 38,5 40,5 42 43,5 

% 

 

Идеалды циклдың ПӘК-і қысымның жоғарылау дәрежесінің өсуіне сай  

үздіксіз көбейеді. Ол сығылу процесінен кейінгі 2T  температурасы және оған  

сәйкес турбина алдындағы 3T  температурасының  өсуіне  байланысты. 

Сонымен қатар 3T  температурасының өсуімен жұмыстық дененің 

турбина  алдындағы энергиясы жоғарылайды: 

 

   030033 SSTTTCl P 
. 

 

Өйткені, жанармайдың энергиясы тұрақты болғандықтан, жануға  

жұмсалатын энергия шығыны азаяды. Бұл циклдың ПӘК–ін арттырады. 

Өкінішке орай, турбина жасауға жұмсалатын негізгі бөлшектер 

металдарының  ыстыққа беріктілігі шектеулі екеніне байланысты (ұшақтық 

қозғалтқыштарда  1100-1200
0
C, тұрақты қозғалтқыштарда 750-800 

0
C) 

газдардың турбина  алдындағы температурасын максимал дәрежеге көтеруге 

мүмкіндік жоқ.  Сондықтан да, жанармайдың күю температурасын саналы 

түрде төмендетуге  тура келеді (ауаны шамадан артық беру арқылы). Бұл 

жағдай ГТҚ-да жануға жұмсалатын энергия шығынын  40%  дейін көбейтеді. 

Газдар турбинадан Т4>T1=T0 температурасымен сыртқа шығарылады. 

Сол себепті турбина алдындағы жұмыстық дененің энергиясының шығыны 10 

% дейін жетуі мүмкін. 

 

6.6 Піспекті сығымдағыштың жұмысының термодинамикалық 

негіздері  
 

Пневмомеханизмдердің жетегі, дірілдеткі, пневмокөтергіштер, 

сусымалы заттарды тасымалдаушы, шаңды сепараторла  сияқты  т.б. 

технологиялық процестерде сығылған ауа жиі қолданылады. Оны алу үшін 
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компрессорлар пайдаланылады. Компрессорлар құрылымына сәйкес 

төмендегідей жіктеледі: 

1) Сығылған  ауаның  қысымына  сәйкес: 

- төменгі  қысымды 10·10
5
 Па-ға дейін; 

- орта  қысымды 10· 10
6
 Па-ға дейін; 

- жоғары  қысымды10·10
7
 Па-ға дейін. 

2) Жұмыс  істеу  принципіне  байланысты: көлемді (поршенді, 

ротационды) және қалақшалы (өстік,  ортадан  тепкіш) ағысты. 

3) Цилиндр  өсінің  орналасуына  сәйкес:   көлденең, тік, V-тәрізді. 

- суыту  әдісіне  сай: ауамен, сумен  және  т.б; 

- сатысының  санына  сәйкес: бір,  екі және  көп  сатылы. 

Термодинамикалық тұрғыдан қарағанда, компрессорларды жүретін 

процестердің бәрі бірдей. Сондықтан да көрнекілік үшін поршенді 

компрессорларды қарастырамыз. 

6.7 суретте бір сатылы поршенді компрессорлардың сұлбасы 

көрсетілген. 

 

 
 

6.7 сурет – Бір сатылы  поршенді  компрессорлардың сұлбасы 

 

Поршенді компрессорлардың жұмыс істеу тәртібі төмендегідей  поршен 

солдан оңға жылжығанда цилиндрдегі 1P  қысымы азаяды да  қысымдардың 

айырмасы нәтижесінде сору (1) клапаны ашылады. Цилиндр ауаға (немесе 

газға) толады. Сору процесі сұлбада 4-1 сызығымен көрсетілген (6.7 сурет). 

Поршень кері жүргенде сору клапыны жабылады да ауа (газ)  1-2 сызығы 

бойымен сығылады. Цилиндрдегі қысым 2P  - болғанға дейін көбейеді. 

Қысымдардың айырмасы  нәтижесінде айдаушы клапан (2) ашылады да ауа 

(газ) поршеннің күшімен  торапқа (2-3 сызығы) жіберіледі. Одан соң айдаушы 

клапан жабылады да барлық процестер қайталанады. 

6.7 суретте бейнеленген сұлбаны vP, -диаграммасымен  шатастыруға 

болмайды. Өйткені, vP, -диаграммасы мөлшері тұрақты  затқа салынады. 

Сұлбадағы 4-1 сору және 2-3 айдау сызықтары  термодинамикалық 

процестерді бейнелемейді. Себебі жұмыстық  дененің күй  қалпы өзгермейді, 

тек мөлшері ғана өзгереді.  
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Компрессордың білігі арқылы айналатын қозғалтқышта өндіретін 1 кг 

ауаны (газды) сығуға және жылжытуға техl  жұмысы жұмсалады. Оны 

 техкк lll   пен белгілейміз. (6.25) теңдеуін ескерсек, онда: 

.
2

1

 

p

p

к pdl       (6.27) 

Сұлбада 
кl  4-3-2-1  ауданымен бейнеленген. 

Компрессорда  жұмсалатын  техникалық  жұмыс  сығылу  процесімен  

сипатталады. 6.8 суретте  изотермиялы  ( 1n ), адиабаталы  ( kn  )  және  

политропты  сығылу  процестері бейнеленген. 

 

6.8 сурет – Адиабаталы, изотермалы және политропты сығылу 

жұмыстарын салыстыру. 

 

Изотермалы сығылу ауданы аз, өйткені ол аз жұмыс жұмсау арқылы 

жүреді. Соған байланысты компрессорларда изотермалық  сығылуды 

пайдалану энергетика жағынан тиімді болып есептелінеді. 

Сығылу процесін изотермаға жақындату үшін, компрессорда сығылатын 

ауадан (немесе газдан) жылылықты әкету қажет. Оған цилиндрдің сыртын 

суық сумен салқындату арқылы ғана жетуге болады. Бірақта, іс жүзінде 

ауаның (газдың) сығылуы политропа арқылы (көрсеткіші n = 1.18…1.2)  

жүреді. Политропа көрсеткішін n =1 жеткізу өте қиын.   

Барлық процестері қайтымды болатын идеалды компрессор жетегіне 

жұмсалатын теориялық жұмысты (6.25) теңдеуі арқылы есептейміз. 

(6.27) теңдеуін ескерсек ׃   
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Егер, компрессордағы ауаның (газдың) шығынын m , 
с

кг -пен 

белгілесек,  онда компрессор жетегінің теориялық қуаты келесі теңдеумен 

анықталады: 
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Компрессордың  адиабаталы  процестегі  жұмысын (8.28)  теңдеуінен  

n -ді  к -ға  ауыстыру  арқылы  жазуға  болады: 
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(6.29) теңдеуін және 1P 1v = 2P 2v  екенін ескерсек, онда компрессордың 

изотерма процесіндегі жұмысы: 

 

        
1

2
11

1

2
1. lnln

P

P
P

P

P
RTl изк                        (6.31) 

 

теңдеуімен анықталады. 

 

7 Эталондық цикл - Эдвардс қозғалтқыштар үшін ішкі және 

сырттан жану 

 

Мақсаты: Эдвардс эталондық циклы - басқа зерттеушілерге сілтеме 

жасай алмаған А.Э.Пир - ге сәйкес қозғалтқыштардың жылу тиімділігін 

шектейтін термодинамикалық цикл, бұл циклдың  энергия көзі отын және 

жылу ағыны қоршаған орта болып табылады.  

 

Жылу көзі ретінде жанармай жану өнімдерін пайдаланатын жылу 

қозғалтқыштары үшін термодинамикалық циклдың пайдалы физикалық 

заңдылығы орнатылды, ал қоршаған ортаны тиімділік тұрғысынан Carnot 

циклынен асатын жылу ағыны ретінде белгіледі. 

Жылулық қозғалтқыштардың экономикасы мәселесі бу 

қозғалтқыштарының пайда болуымен бір мезгілде пайда болды және Сади 

Карноттың заманында мұндай әскери инженерге оны зерделеуге 

шабыттандырды. Изотермиялық жылу көздері бар гипотетикалық қозғалтқыш 

мысалында, Сади Карнот жылуды конверсиялауға арналған заңды 

тұжырымдады және ең үлкен «өрттің қозғаушы күштерін» алу шарттарын 

көрсетті [1]. 

Оның ашылуын екі сөзбен де айтуға болады: 
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- «өрттің қозғаушы күші» жұмыс ортасының түріне және жоғары 

деңгейге байланысты болмаса, жылудың жоғарғы және төменгі көздері 

арасында жылуды азайту;  

- термодинамикалық циклдың барлық процестері ішкі және сыртқы 

болса, «қозғаушы күш» (жұмыс, жылу қозғалтқышының тиімділігі) 

максималды болады. Сыртқы реверсивті. 

Бұл шарттар аналитикалық түрде Carnot теоремасы деп аталады. 

 

dW =
TA

T
−

A 
TB 

dQA TB(−dSA dSB+),                              (7.1) 

 

мұнда dW - жылу қозғалтқышының жұмысы;  

dQA - А көзіндегі жұмыс органы алатын жылу мөлшері;  

dSA - бұл температураның TA-мен көздің ендірілуінің төмендеуі;  

dSB - бұл ТВ температурасы бар көздің бойымыздағы энтропиясының 

өсуі. 

Бірінші термин жылу жұмысының максималды кірістілігін, ал екіншісі - 

жоғалған жұмыс көлемін циклді қалыптастыратын процестердің кері 

қайтарылмауынан білдіреді. Егер жылу көздері айнымалы температураға ие 

болса, бірақ барлық циклдің процестері ішке және сыртқа құятын болса, онда 

осындай циклдің жылу тиімділігі максималды мәнге тең болады: 

 

         ηmax = -1 TVsr, (2) t TASP,                                                             (7.2) 

 

мұнда TBcp, TACF - төменгі және жоғарғы көздердің орташа 

термодинамикалық температурасы. 

Sadi Carnot уақытынан бері жылу қозғалтқыштарының тиімділігі 

шамамен 40 есе өсті, бірақ жылу тиімділігі мәселесі өзекті болып қала береді. 

Жылу электр станцияларының, автомобильдік, авиациялық, теміржол, теңіз 

көлігі арқылы отын шығынын үнемі өсіру оның өзіндік құнының тұрақты 

өсуімен бірге жүрді. 

Қазіргі заманғы жылу қозғалтқыштарының термодинамикалық 

жетілдірілуі де көп нәрсені қалайды, өйткені жанармай құю станцияларында 

Rankine және Stirling циклдары тек қоршаған ортаға жылуды жою бағытында 

кері қайтару жағдайына жауап береді және жану өнiмдерiнен жұмыс ортасына 

жылу беру жұмыс iстемесiнiң жоғалуы бойынша қайтарылмайды. Техникалық 

термодинамика үрдісінен Отто, Дизель және Брайтон циклдары бойынша 

жұмыс істейтін іштен жанатын қозғалтқыштарда, керісінше, сығылған ауаның 

атмосферасындағы отын жануының жылу энергиясы кері айналады, бірақ 

изотермиялық ортаға жылу беру изобар немесе изохор, яғни қайтымсыз және 

тек бу тоңазытқышта, геотермальды және атомдық электр станцияларындағы 

бір реттік қондырғыларда, Sadi Carnot-дің жеткізу және жылуды жою 

процестерінің қайта қалпына келуіне деген талаптары барынша жүзеге 

асырады. 

Кеңестік жылу машина жасау мектебі электр энергияның техникалық 

шешімдеріне әсер ете алмайтын электр станцияларының жылу тиімділігі 
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стандарты ретінде Carnot циклін қате ұсынды. Мәселен, 

магнитогидродинамикалық генерация саласында көптеген жылдар бойы 

жұмыс жасайтын (МДМ генерациясы) отандық газ турбиналарын және аралас 

циклды өсімдіктерді «карно отизациалау» арқылы термодинамикалық 

циклдарды [5, 6] жақсарту туралы зерттеулер қарапайым нәтижелер берді 

және орындалмады. Сонымен қатар Carnot циклына қатысы жоқ электр 

станцияларының термодинамикалық талдауының жаңа әдістері танылды: 

жылу тиімділігі [7], энтропия [8] және экстергиялық [9] әдістер. Біз жылу 

қозғалтқыштары үшін анықтамалық термодинамикалық цикл 

конфигурациясын орнатамыз. Термодинамикадан белгілі болғанындай, ауа 

атмосферасындағы отынның бірдей мөлшерін жағу кезінде изотермиялық 

жылуды енгізу изобариялыққа қарағанда тиімдірек және изотермиялық 

жабдықтау ең жақсы, өйткені жану өнімдері бірдей түпкілікті параметрлерге 

дейін кеңейген кезде ең көп жұмыс жасайды. 

Осылайша, (7.1,а сурет) жану өнімдерін жылу көзі және қоршаған орта 

ретінде қолдану кезінде изохимиялық, адиабаталық, изотермиялық 

үдерістерден құрылған термодинамикалық Эдвардс циклы реверсивтілік 

жағдайларын толығымен қанағаттандырады. Сондай-ақ оның нұсқалары: 

регенеративті ауаны жылытуға арналған газ турбиналы қондырғы үшін (7.1,б 

сурет) немесе іштен жанатын қозғалтқышпен орнату үшін (7.1,в сурет). 

 

 
7.1,а,б,в сурет – Эдвардс термодинамикалық циклы, оның қалпына 

келтіруші және жалпылама нұсқалары 

 

Эдвардс циклының термиялық тиімділігі, отынның изотермиялық жану 

өнімдерін Т1-ден Т2-ге дейінгі температуралық диапазонда (7.1,а сурет) 

қыздыру арқылы кез келген басқа циклмен салыстырғанда максималды 

болады: 

 

ηtэ =1 −ТТАВср =1 −q 12Т/∆1S21 =1 −Т1Тln(2Т−2Т/Т11) =1 −ln(Т2Т/Т21/Т−11).                                                                                       

(7.3) 

 

Регенерационды қыздыру немесе Эдвардс циклының нұсқалары үшін: 



45 

мұнда T1, T2 отынның жану өнімдерінің бастапқы және соңғы температурасы 

болып табылады.  

Жоғары әлеуетті жылуды изобаралық жеткізумен Эдвардс циклының 

жылулық тиімділігіне қатысты өрнектер бірдей болып қалады. Эдвардс 

циклын түрлі жолдармен іске асыруға болады. Ең қарапайым тәсілі – бұл 

бутурбиналық қондырғыны екі бу қысымын орнату, суперкритикалық бу 

параметрлері немесе аралас жоғары қысымды бу турбиналы қондырғының 

жоғары қысымды бу турбиналы қондырғысынан жоғары қондырғы түрінде 

орнату. 

Теорияның артта қалуына қарамастан, циклдердің термодинамикасы 

эмпирикалық түрде дамыды. Мысал ретінде, ағылшын Calder Hall-дегі 

қысымның бу қысымды түрінде қондырылуын еске түсіру керек, газ қысымын 

турбиналы компрессормен дизельді қозғалтқыштар және газды пайдаланатын 

бу қазандығы болады. Санкт-Петербурктың Солтүстік-Батыс ЖЭО-дағы газ 

және бу турбиналарының ұтымды үйлесуі атап өтілді, бұл жанармайдың 

төменгі температурасында - тек қана 1100 
о
С [7] қуат блогының тиімді 

тиімділігін алуға мүмкіндік берді. Бұны орнату үшін Edwards циклының жылу 

тиімділігі: 

           ηe = 1-273ln (1373/546) = 0.7. т 1373 – 546                               (7.4) 

тең болады. 

Солтүстік-Батыс СЭС-ің жылу электр станциясының қуат блогының 

салыстырмалы тиімділігі, terbourg болып табылады ηt - 0.7 бұл 

термомеханикалық жетілдірілуінің жоғары деңгейін көрсетеді. 

 

8 Құрамдастырылған циклдер 

 

Мақсаты: әртүрлі циклдерді зерттеу нәтижесі, газтурбиналық және 

бутурбиналық қондырғыларда жұмысшы дене ретінде қолданылатын 

отынның жануының газтәріздес өнімдері мен су буы, бастапқы және соңғы 

температуралардың әртүрлі диапазондарында «жұмыс істейтінін» көрсетті.  

 

Егер газ газтурбинаға келуінің бастапқы температурасы 900-1200 °С 

болса, ал бутурбиналық қондырғыға келетін асқын қызған су буының 

температурасы, қысым  30,0 МПа жеткен кезде, 500 °С аспайды.  

Дегенмен, газдық турбинада газдар атмосфералық қысымға дейін 

кеңейеді және одан 450-500 °С температурада шығып кетеді, ал осы кезде су 

буы булы турбинада атмосфералықтан едәуір төменгі қысымға дейін кеңейеді 

және 25-30 °С температурада шығады. Жұмысшы дененің бастапқы 

температурасының жоғарылауымен және соңғы температурасының 

төмендеуімен термиялық ПӘК артатынын белгілі.  

Қолданылатын жұмысшы денелердің бірде-бірі көрсетілген максимал 

және минимал температураларда (1200-25 °С) пайдаланыла алмайтынымен 

байланысты, екі жұмысшы денені де қолдану мүмкіндігі болатын 

құрамдастырылған қондырғылар жасау идеясы пайда болды. Екі жұмысшы 
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дене болатын құрамдастырылған қондырғылардың циклі бинарлық циклдер 

деп аталады, оның бірі – бугазды цикл. 

Құрамдастырылған цикл алғаш рет 1973 жылы Германияның 

федеративтік республикасында іске қосылды. Оның ПӘК отын ретінде 

кокстық пештің газын қолданған кезде, 39,8 % болды, ал табиғи газды 

қолданған кезде – 42 %. Бұл қондырғы электр энергиясын өндіруде басым 

қолданылды (8.1 сурет) көрсетілген. 

 

 
 

                  

1,2 – газдық турбина 

3 - жану камерасы;  

4 - кәделеуіш-қазандық;  

5 - булы турбина;  

6 - конденсатор;  

7 - генератор;  

S - қоректендіргіш сорғы. 

8.1 сурет – Құрамдастырылған бугазды цикл 

 

Бугазды цикл – бұл бинарлық цикл, бұл жерде жоғары температуралар 

аймағында газдар қолданылады – сұйық және газтәріздес отындардың жану 

өнімдері, ал төменгі температуралар аймағында – су буы.  

 
8.2 сурет – Идеалды бинарлық цикл 

Қазіргі уақытта көптеген бугаздық циклдер әзірленген (8.3 сурет).  
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8.3 сурет – Бугаздық қондырғылардың жылулық сұлбаларының негізгі 

нұсқаларының сұлбасы 

 

Құрамдастырылған бутурбиналы циклмен салыстырғанда ПӘК жоғары 

болуынан өзге келесідей басымдылықтарда болады:  

– барынша жылдам іске қосу;  

– толық тиелу 30 мин ішінде өтеді; 

– суытушы судың шығыны төмен;  

– классикалық бутурбиналармен салыстырғанда суытушы судың 

шығыны 33 % ғана құрайды;  

– атмосфераға тасталатын лақтырынды төмен.  

Одан өзге, құрамдастырылған цикл бойынша жұмыс істейтін қондырғы, 

жылу мен электрэнергиясын тұтыну мөлшері өзгерген кезде қолдануға 

икемді. 

Үш циклден тұратын құрамдастырылған қондырғының сұлбасын 

келесідей кескіндеуге болады. 

 

 
8.4 сурет – Үш циклді құрамдастырылған қондырғының циклдары 

 

Құрамдастрылған циклдар сынапты-сулы бинарлық қондырғыларда 

қолданылады. Қалыпты қысымда қанығудың жоғары температурасында 

болатын сынап буы, сынапты циклде жұмысшы дене болып  табылады. 

Соңғысы, су буының үстінде орналаса тұрып, құрамдастырылған циклдің 
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жоғарғы температурасын арттыруға мүмкіндік береді, соның нәтижесінде 

термиялық ПӘК жоғарылайды.  

Құрамдастрылған циклдар энергетикалық қондырғылардың бірқатар 

жаңа типтерінің жылулық үнемділігін арттырушы бола алады. Бұл циклдің 

ерекшелігі: жоғары температуралар аймағында, салыстырмалы төменгі 

қысымда инерттік газ жұмыс істейді, ал төменгі сатыларында төменгі 

қайнаулы жұмысшы дененің конденсациялық циклі қолданылады және осы 

арқылы жылудың әкетілуінің төменгі орташа термодинамикалық 

температурасы қамтамасыз етіледі.  

Құрамдастрылған циклдар тасталатын көздер жылуының потенциалын 

жоғарылату жолымен қайтарма энергоресурстарды қолдануға арналған 

қондырғыларда қолданыс таба алады.  

Жоғары температуралық аймақта газтурбиналық, ал теменгі 

температуралық аймақта бутурбиналық қондырғылар қолданылатын 

құрамдастырылған бугаздық қондырғылар заманауи энергетикада кеңінен 

таралуда. Құрамдастырылған бугаздық қондырғыларды оптималдау объектісі 

ретіндде қарастырған кезде, ең алдымен, энергия қондырғысының негізгі 

параметрлерін және жылулық сұлбасын таңдауда үлкен әсер ететін, маневрлік 

қуатты алу мүмкіндігін ескеру қажет. 

Орындалған есептеулер құрамдастырылған бугаздық қондырғылар сол 

қуаттағы бутурбиналық қондырғымен салыстырғанда 15 % дейін отынды 

үнемдеу мүмкіндігін көрсетеді.  

Құрамдастрылған циклдарды қолдану себептері. Бутурбиналық және 

газтурбиналық қондырғылардың термодинамикалық циклдеріне жүргізілген 

талдаулар, негізгі энергетикалық машиналардың бұл екі типі де, осы 

қондырғыларда жылу көздерін қолдану кезінде қол жеткізетін теориялық 

есептелген үнемділіктен әлде қайда төмен үнемділікті екенін көрсетті. 

Басқаша айтсақ, отынның эксергиясы бұл қондырғыларда толығымен 

қолданылмайды деген сөз және эксергетикалық ПӘК төмен.   

Энергетикалық қондырғылардың үнемділігін арттыру келешегін 

қарастырған кезде, ең алдымен параметрлерді арттыру жолын атауға болады, 

яғни осы қондырғылардың циклдерінде қолданылатын жұмысшы дененің 

бастапқы температурасын. Бұл бағыттағы прогресс жаңа ыстыққа төзімді 

материалдарды жасау және қондырғылардың негізгі агрегаттарын 

құрастырудың табысты болуымен байланысты.  

 

9 Стирлинг қозғалтқышының термодинамикалық циклы 

 

Мақсаты: айналым циклы депоны тікелей және кері бағытта 

адиабатикалық оқшауланған жүйеде (қоршаған ортаға жылу алмастан) жүзеге 

асыруға болатын циклды айтады. Осындай циклдың өтуі кезінде жүйенің 

жалпы энтропиясы өзгермейді.  
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Карно циклы тек жұмыс істейтін сұйықтықтан, жылытқыштан және 

тоңазытқыштан тұратын машинаның жалғыз циклына айналады. Сондай-ақ, 

Стирлинг және Эриксон циклдары бар, оларда қосымша регенератор 

құрылғысын енгізу арқылы реверсимдікке қол жеткізіледі.  

Стирлинг қозғалтқышы алғаш рет 1816 жылғы 27 қыркүйекте шотланд 

діни қызметкер Роберт Стерлингпен патенттелген. Дегенмен, алғашқы 

қарапайым «ыстық ауа қозғалтқыштары» XVII ғасырдың соңында, Стирлинг 

бұрыннан белгілі болды. Стирлингтің жетістігі - бұл «үнемдеу» деп атайтын 

тазартқышты қосу. Ол Стирлинг машинасының жұмыс процесін сипаттайтын 

термодинамикалық цикл. Жұмыс органынан басқа жылытқыш және 

тоңазытқыштан басқа Стирлингмашинасында циклдің белгілі бір кезеңдерінде 

жұмыс сұйықтығы жылуын кетіретін және басқа жұмыс кезеңдеріндегі жұмыс 

органына оны беретін регенератор бар. Идеалды Стирлинг циклі мына 

процестерден тұрады: 

- 1–2 жылытқыштан жылу берілетін жұмыс сұйықтығының 

изотермиялық кеңеюі; 

- 2–3 жұмысшы сұйықтықтан регенераторға изохоралы жылуды 

жою; 

- 3–4 тоңазытқышқа жылуды кетіру арқылы жұмыс сұйықтығының 

изотермиялық қысылуын; 

- 4–1 регенератордан жылудың енгізілуімен жұмыс сұйықтығы 

изохоритті қыздыру; 

  

 
9.1 сурет – Регенераторлы Стирлинг циклының T-V диаграммасы 

 

Заманауи ғылыми әдебиетте осы тазартқыш рецепттер деп аталады. Бұл 

қозғалтқыштың жұмысын арттырады, қозғалтқыштың жылы бөлігінде жылу 

сақтайды, ал жұмыс сұйықтығы салқындатылады. Бұл процесс жүйенің 

тиімділігін айтарлықтай арттырады. Ең жылу (бедерленген газ ағынының 

бағытына бойымен) борттық сым гофрленген фольгамен толтырылған 

камералық болып табылады. Газ, бұл (береді) береді (немесе сатып), бір 

жағынан жылу толтырғыштар арқылы жылу өтетін, және басқа да жанама 

таңдайды қозғалыс үшін. жылу алмастырғыш цилиндрлер сыртқы болуы 

мүмкін, және бета поршенді пропеллент орналастырылуы мүмкін - және 

гамма-конфигурациясымен. Соңғы жағдайда машина мөлшері мен салмағы аз. 

Ішінара (мысалы, құрылғы жоғалады, бірақ газдың тұтқырлығы салдарынан 

айтарлықтай шығындар бар ұзақ цилиндр қажеттілігіне) жылу рөлін 
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цилиндрлік қабырға арасындағы алшақтық орындайды. Альфа-жуу кезінде 

рецептер сыртқы болуы мүмкін. Ол поршень суық жағында жұмыс істейтін 

сұйықтықтың, бойынша жылыту жылу сериясы орнатылған. 

1843 жылы Джеймс Стирлинг осы қозғалтқышты зауытта пайдаланды, 

онда ол инженер болып жұмыс істеді. 1938 жылы «Philips» компаниясы 

Stirling қозғалтқышына қуаттылығы екі жүз ат күші көп және 30% -дан астам 

қайтаруды инвестициялады. Стирлинг қозғалтқышы көптеген 

артықшылықтарға ие және бу қозғалтқыштар дәуірінде кеңінен қолданылады. 

XIX ғасырда инженерлер осы уақыттың бу қозғалтқыштарына қауіпсіз 

балама жасауды жөн көрді, олардың қазандықтары жоғары булардың қысымы 

мен олардың құрылысына сәйкес келмейтін материалдардың арқасында жиі 

жарылды. Бу қозғалтқыштарына жақсы балама Stirling қозғалтқыштарының 

пайда болуымен пайда болды. Stirling қозғалтқышының негізгі қағидаты - бұл 

жұмыс сұйықтығы жабық цилиндрде салқындатудың тұрақты ауысуы. Әдетте 

ауасы жұмыс сұйықтығының рөлін атқарады, бірақ сутегі мен гелия да 

қолданылады. Бірнеше тәжірибелік үлгілерде фреондар, азот диоксиді, 

сұйылтылған пропан-бутан және су сыналды. Соңғы жағдайда 

термодинамикалық циклдің барлық бөліктерінде су сұйық күйде қалады. 

Сұйық ортада жұмыс істейтін Стирлинг өзінің кішігірім өлшемдерімен, 

айрықша жоғары қуаттылығымен және жоғары жұмыс қысымымен 

ерекшеленеді. Сондай-ақ екі фазалы жұмыс органы бар Stirling бар. Ол 

сондай-ақ ерекше жоғары қуаттылықпен, жоғары жұмыс қысымымен 

ерекшеленеді. 

Термодинамикадан белгілі болғанындай, идеал газдың қысымы, 

температурасы және көлемі өзара байланысты және мына заңға бағынады: 

 

                      PV =n RT.                                                     (9.1)  

 

мұндағы P - газ қысымы;  

               V - газдың көлемі;  

               N - газдың моль саны;  

               R - әмбебап газдық тұрақты;  

               T - Кельвиндегі газдың температурасы. 

 

Бұл газдың қызған кезде, оның көлемі артады және ол салқындаған 

кезде азаяды. Газдардың бұл қасиеті және Stirling қозғалтқышының жұмысы 

негізделеді. 

Стирлинг қозғалтқышы термодинамикалық тиімділікке байланысты 

Карно циклінен кем емес Стирлинг циклын қолданады, тіпті артықшылығы 

бар. Өйткені, Карно циклы сәл өзгеше изотермалар мен адиабаттардан тұрады. 

Бұл циклді іс жүзінде жүзеге асыру өте перспективалы емес. Стирлинг циклы 

қолданыстағы қозғалтқышты қолайлы мөлшерде алуға мүмкіндік берді. 
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9.2 сурет – Идеалды Стирлинг циклының қысымды көлемдік 

диаграммасы 

 

Стирлинг циклы төрт фазадан тұрады және екі өтпелі кезеңге бөлінеді: 

жылыту, кеңейту, суық көзге көшу, салқындату, қысу және жылу көзіне көшу. 

Осылайша, жылы көзден суық көзге көшу кезінде цилиндрдегі газ кеңейтіліп, 

келісім-шартқа отырады. Бұл қысымның өзгеруіне әкеп соқтырады, соның 

арқасында пайдалы жұмыс аласыз. 

Стирлинг машинасында жұмыс поршенді қозғалысы ауыстыру 

поршенінің қозғалысына қатысты 90 °С ауысады. Бұл ауысымның белгісіне 

байланысты машина қозғалтқыш немесе жылу сорғы болуы мүмкін. 0-ден 

ауысқанда, машина ешқандай жұмысты (үйкеліс шығындарынан басқа) 

орындамайды және оны өндірмейді. 

 

9.1 Стирлинг қозғалтқышының термодинамикалық циклы 

 

Ішкі жану қозғалтқыштарында жанармайды жану, жылуды босату және 

механикалық жұмыстарды өндіру үшін оның бір бөлігін пайдалану 

қозғалтқыш цилиндрінің ішіне тікелей жатады. Бұл жағдайда, әдетте, ауамен 

салыстырмалы түрде араласатын және жанғыш қоспаларды қалыптастыратын 

газ тәріздес және сұйық отындар қолданылады. 

Дегенмен, кері қозғалтқыштың жұмыс циклы жұмыс істейтін 

сұйықтықты сыртқы қозғалтқышпен цилиндрге кірер алдында - бу 

қозғалтқыштарында, Stirling қозғалтқыштарында жүзеге асырылуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта жылудың сыртқы берілісі бар поршенді қозғалтқыштардан 

Stirling қозғалтқыштарына көп көңіл бөлінеді. Бұл Стирлингтің 

термодинамикалық циклында Carnot циклының тиімділігіне тең жылу 

тиімділігіне қол жеткізу мүмкіндігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар, 500 К 

немесе одан жоғары температурада жылу жасайтын кез келген көзі Stirling 

қозғалтқышы үшін жылу көзі ретінде қызмет ете алады. Жылу көзі ретінде кез 

келген органикалық қазба және синтетикалық отынды, күн, геотермальды 

және атомдық энергияның жану өнімдерін пайдалануға болады. Осының бәрі, 

сондай-ақ Stirling қозғалтқышын пайдаланудың дәстүрлі салаларынан басқа, 

суасты және ғарыштық аппараттарға, автокөліктерге және т.б. арналған 
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мүмкіндігіне назар аударады. Қазірдің өзінде экономика үшін Stirling 

қозғалтқышының параметрлері, нақты қуаты заманауи дизельдік 

қозғалтқыштармен бірдей, ал уыттылығы мен шуы төмен. 

 

 

 
 

9.3 сурет – Стирлинг қозғалтқышының термодинамикалық циклы 

 

Айта кету керек, Стирлинг қозғалтқышы кері жылу қозғалтқыштарының 

мүмкіндіктерін толықтырады және кеңейтеді. Стирлинг қозғалтқышының 

жұмысы суретте көрсетілген термодинамикалық циклге негізделген. Бұл цикл 

келесі процестерден тұрады: жылуды сығымдау; жылуды жеткізу; жылумен 

жабдықтаумен кеңейту; жылуды жою. Изотермиялық қысу циклдің ең төменгі 

температурасында, максималды температурада изотермиялық кеңеюде 

болады. Термодинамикалық Стирлинг циклы поршеньдердің үздіксіз 

қозғалысы бар машинада жүзеге асырылмайды. Белгілі жетектер 

механизмдерін пайдалану арқылы термодинамикалық Стирлинг циклына 

біраз немесе аз жақындауға болады. 

 

9.2 Дизель іштен жанатын қозғалтқыштарының негізгі элементтері 

 

Карбюраторлы іштен жану қозғалтқышы білігінің айналу шапшаңдығы 

әдетте 3000 – 7000 айн/мин-қа тең. Жарыс автомобилі мен мотоцикл 

қозғалтқыштарының жиілігі 15000 айн/мин, кейде одан да жоғары болады. 

Массасы бойынша жанғыш қоспадағы ауаның бензин буымен арақатынасы – 

15:1 шамасында. Қозғалтқыш жанғыш қоспадағы ауаның бензин буымен 

салыстырғандағы үлесі 18:1-ден төмен және 12:1-ден жоғары болса ғана 

жұмыс істейді. Карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышының қуатын 

цилиндрге берілетін қоспа мөлшерін өзгерту арқылы реттеуге болады. Айналу 

жиілігінің жоғары болуы, қоспадағы отын мен ауаның тиімді қатынасы 

қозғалтқыш қуатын арттыруға әсерін тигізеді. Карбюраторлы Іштен жану 

қозғалтқышы цилиндрінің диаметрін үлкейтсе, қозғалтқыш детонацияға бейім 
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келеді. Сондықтан қозғалтқыш цилиндрінің диаметрін үлкен етіп жасамайды. 

Ең қуатты 4 тактілі карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышының қуаты 600 

квт (800 а. к.). Мотоцикл карбюраторының 2 және 4 тактілі Іштен жану 

қозғалтқышытарының қуаты 3,5 – 45 кВт-қа (5 – 60 а.к.) тең. Авиациялық 

поршеньді қозғалтқыштардың қуаты 1100 кВт-қа (1500 а. к.) жетеді. 

Карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышы – әртүрлі тораптар мен жүйелерден 

құралған күрделі агрегат. Қозғалтқыш қаңқасы – механизмдер мен жүйелерге 

тиянақ (база) болатын қозғалмайтын бөлшектер тобы. Оған картер блогы, 

цилиндрлер, иінді білік подшипниктерінің қақпақтары, картер блогының 

алдыңғы және артқы беттері, сондай-ақ май құйылатын астау мен бірқатар 

ұсақ бөлшектер жатады. Қозғалыс механизміне цилиндрдегі газ қысымын 

қабылдайтын және сол қысымды қозғалтқыштың иінді білігінің айналдырушы 

моментіне түрлендіретін қозғалмалы бөлшектер жатады. Оның құрамына 

поршень, шатун, иінді білік пен маховик кіреді. Газ тарату механизмі жанғыш 

қоспаны тиісті цилиндрге дер кезінде беру және пайдаланылған газды сыртқа 

шығару қызметін атқарады. Бұл механизм құрамына жұдырықшалы білік, 

итергіш, штанга, клапанды ашатын күйенте мен оны жабатын серіппелер 

жатады. Майлау жүйесі үйкеліске түсетін беттерге жағар май жеткізетін 

агрегат пен арналар жүйесінен тұрады. Суыту жүйесі сұйықты немесе ауалы 

болуы мүмкін. Сұйық арқылы суытқыш сұйықпен (су, антифриз) толтырылған 

цилиндр астарларынан, сорғыдан, радиатордан (сұйық желдеткіш тудыратын 

ауа ағынымен суытылып отырады) және су температурасын реттеп отыратын 

құрылғыдан құралады. Ауамен суыту цилиндрлерді желдеткішпен не ауа 

ағынымен (мотоциклде) үрлеуге негізделген. Қоректендіру жүйесі 

қозғалтқыштың жұмыс режиміне сәйкес белгілі пропорцияда әрі 

қозғалтқыштың қуатына сәйкес қажетті мөлшерде отын мен ауадан жанғыш 

қоспа дайындау қызметін атқарады. Бұл жүйе отын багынан, айдамалау 

сорғысынан, сүзгіден, түтіктер мен карбюратордан құралады. Тұтандыру 

жүйесі жану камерасындағы жанғыш қоспаны тұтандыратын ұшқын тудыру 

үшін қажет. Бұл жүйенің құрамына ток көздері – аккумулятор мен генератор, 

үзгіш енеді. Оталдыру жүйесі электрлік стартерден, беріліс шестерняларынан, 

ток көзі мен дистанциялық басқару элементтерінен құралады. Жанғыш 

қоспаны ендіру және қайта шығару жүйесіне түтіктер, ауа сүзгі және 

бәсеңдеткіш жатады. Газды іштен жану қозғалтқышы көбінесе табиғи немесе 

сұйық отынның жануы кезінде пайда болатын газбен жұмыс істейді. Ол 

сонымен қатар қатты отынның шала жануы кезінде бөлінетін газбен, 

металлургия және канализация газбен де жұмыс істейді. Газды іштен жану 

қозғалтқышының 4 тактілі және не 2 тактілі түрі бар. Қоспаның түзілуі және 

тұтану тәсілі бойынша газды іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп 

ұшқыннан от алатын іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп сығылу 

нәтижесінде тұтанатын іштен жану қозғалтқышы және іштей қоспа түзіп 

ұшқынмен от алатын іштен жану қозғалтқышы болып ажыратылады. Табиғи 

газбен жұмыс істейтін газды іштен жану қозғалтқышы стационар электр 

станциясында, компрессорлы газ айдайтын қондырғыларда, т.б. 
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пайдаланылады. Іштен жану қозғалтқышы жұмысының тиімділігі, оның п.ә. 

коэффициентімен сипатталады. Кемелдендірілген іштен жану 

қозғалтқышының ең үлкен ПӘК-і 44%. Іштен жану қозғалтқышытар және 

басқа да жылу қозғалтқыштары гидравлика және электрлік қозғалтқыштар 

сияқты тұрақты энергия көзіне (мысалы, су қоры, электр станциясы, т.б.) 

тәуелді емес. Іштен жану қозғалтқышы қондырғылары кез келген жерде 

жұмыс істей алатындықтан, олар көлікте (автомобильде, а. ш. және жол 

құрылыс машиналарында, өздігінен жүретін әскери техникада) кеңінен 

пайдаланылады. Қазіргі кезде іштен жану қозғалтқышының қуатын, 

сенімділігі мен ұзақ мерзімге шыдамдылығын арттыру, массасы мен габаритін 

кішірейту, олардың жаңа құралымдарын жасау (мысалы, Ванкель 

қозғалтқышы) жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге автомобиль 

көліктеріндегі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышын дизельмен 

алмастыру, көп отынды қозғалтқышты пайдалану, айналу жиілігін арттыру 

мүмкіндіктері қарастырылуда. Қозғалтқыш, мына негізгі бөліктерден тұрады: 

айналшық - бұлғақ механизмдерден (піспектен, бұлғақ, иілмелі біліктен және 

сермерден); қозғалтқыш корпусынан (ірге тас рамасы подшипнигімен, 

картерден, цилиндірлі блок толкесімен және цилиндірлік қақпақпен); газ 

бөліп таратушы механизмнен (бөліп таратқыш біліктен, шестернадан, 

қақпақшадан, итерушіден және басқалары); қоректендіруші жүйелерден, 

(отын бактарынан, сүзгіштерден, отын сұйық сорғыштарынан, 

бүріккіштерінен, карбюратордан, отын жүргізгіштерден және басқаларынан); 

майлаушы жүйелерден және салқындатқыш және қосымша құрылғылардан. 

Піспек - қозғалтқыштың, ең жауапты торабы. Ол, едәуір механикалық және 

жылулық жүктемеге ұшырайды, сондықтан, жанушы камераны мұқият 

нығыздауы тиіс және оның табанынан жылуды алып кетуін қамтамасыз етуі 

керек. Піспекке, газ күшінің әрекеті, бұлғақ мен иілмелі білікке беріледі. 

Піспектің жылуы кезінде, маймен, цилиндр қабырғасын майлайды да, сұйық 

сорғыш шығыршығы әрекеті әсерінен, ұмтылуынан - қанаумен, олар жылжып 

және майды төменнен жоғары қотарылғаннан кейін - жағушы камераға түседі. 

Осыны болдырмау үшін, май жинап алушы шығыршықты қолданады, оның 

орналасуы, не тікелей нығыздаушысының астына (компрессионды) 

шығыршықпен немесе піспектің төменгі бөлігіне орналастырады. Піспектің, 

шығыршықтан төмен өткен кезінде, өзінің төменгі жақтауымен, цилиндр 

қабырғасынан майды түсіреді де, ол қанау бойынша, ағып және тесік, арқылы 

піспек ішіне және картерге ағады. Жоғарғы жүріс кезінде, шығыршық май 

сынасына қалқып шығады. Піспекті саусақтың атқарар қызметі - 

қозғалтқышты піспекпен шарнирлі қосылыс жасауға арналған. Піспекті 

саусақ, қалқымалы және бекітілген түрде болады. Қазіргі кездегі қозғалт- 

қыштарда, негізінен қалқымалы саусақты қолданады. Олардың, өсті 

жылжуын, серіппелі шығыршық шектейді немесе алюминийлі бұқтырманы 

қолданады. Бұлғақ жоғарғы піспекті және төменгі айналшықты бүркеншіктен 

және стерженьнен тұрады. Ол піспектен иілмелі бөлікке күш береді. Піспекті 

саусақ үшін, жоғарғы бүркеншікке қола төлкені орналастырады. Бұлғақтың 
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жоғарғы бүркеншігіне ажырамайтын қылып, төменгісін - ажырайтын қылып 

жасайды. Бұлғақтың, төменгі бүркеншегінің жартысын иілмелі білікпен 

жалғастырып, антифрикциялы металмен қабат-қабат төсенішпен орап 

орнатады. Бүлғақ өзегі дөңгелек немесе қос бөлікше қима түрінде болады. 

Қозғалтқыштың иілмелі білігі іргелі және бұлғақты мойынмен және ұртынан 

тұрады. Қозғалтқышты жұмысы кезінде, иілмелі газ күшінің қысымымен, 

инерция күшімен және айналу бұрышы моментпен жүктемеленеді. Біліктегі 

инерциялы күштің әрекетін азайту үшін қарсы салмақты орнатуы мүмкін. 

Сұйық сорғыштарды және басқа да қосымша механизмдерді жұмыс істеуін 

жүргізеді. Көп цилиндрлі қозғалтқыштардың білік иіндерінің аралық 

бұрышын, жеке цилиндрлердің ұшқындарының кезектілігін, есепке ала отыра 

орындайды, жүріс бір қалыптылығын және ең жақсы түріндегі инерциялы 

күштердің теңгерілгіштігімен жасалынады. Төрт тактылы қозғалтқыштардың 

корпусы, цилиндр блоктарынан, картермен, қосылысқан және шпилькамен 

құрастырылған, картер, ірге тасты рамамен бірге құрайтын және тығырық - 

май жинаушымен бірге орналастырылады. Блокқа, цилиндрлі гильза 

престелінген. Гильза мен цилиндр қабырғасының аралық кеңістігін, сулы 

салқындатқыш көйлек (сулы гильза) атқарады. Іргелі подшибник, картердің 

көлденең бөлігіне орналасқан, цилиндрлі блоктың, сол жағында бөліп 

таратушы бөлігі және сыртқа шығарушы және кіргізуші клапандар жетегінің 

механизмдері орналасқан. Цилиндр қорабының қақпағын бекіту үшін 

шпилька орналасқан. Дизельдің қоректендіруші жүйелеріне, отынды 

айдамалаушы сұйық сорғыш жеткізеді, қатқыл және жұқа сүзгімен отын 

тазалау. циркуляциялау жүйесіндегі қысым реттеуші, отын сұйық 

сорғышының, жоғарғы қысымдысы және олардың атқарар қызметі 

төмендегідей: белгіленген моменттегі, отынды цилиндірге дозалап беруге 

арналған және бүріккіштің тозаңдатуын және сығушы калоранын көлемі 

бойынша, отынды бір қалыпты бөліп тарату жүргізеді. 

 

9.3 Дизель іштен жану қозғалтқышың жұмыс циклдері 

 

Іштен жанатын қозғалтқыштардың газ түріндегі отынмен жұмыс 

атқаруы келесі реттікте болады. Ондағы жанғыш газ (генератордың, 

сұйытылған және басқа), белгілі пропорциялы ауамен араластырады және 

осындай жанғыш қоспа, қозғалтқышқа кіреді де, отын тұтанады, жанғыш өнім 

кеңейеді де, жұмыс атқарылады. Сұйық отын - бензин, спирт, керосин, 

дизельді отындар (газды және солярлы май), мұнай - белгілі мөлшердегі 

ауамен тозаңды түрінде қозғалтқышқа енгізіледі де, осылардың 

нәтижелерінде жанғыш қоспа пайда болады. 

Қатты отынды іштен жанатын қозғалтқышта, тікелей тозаң түрінде 

жұмысшы кеңістікте пайдалану, әзірше қанағаттанарлық нәтиже берген жоқ, 

себебі, жанғыш заттарды ауамен жақсы араластыру мүмкіндігі жоқ және 

қозғалтқыштан, оның күлін алып кету де нәтижесіз болып отыр. 
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9.4 сурет – Жылжымалы қозғалтқыштағы Стирлинг термодинамикалық 

циклын іске асырудың сұлбасы 

 

Бұл цилиндрдегі поршеньдер ТДК-ға көшеді; цилиндрдегі 1 ыстық 

көлемінің төмендеуі цилиндрдегі суық көлемнің бірдей өсуімен өтеледі. 

Жалпы көлемі тұрақты және максималды болып қалады, ал жұмыс істейтін 

құрал ыстық көлемнен суыққа дейін шығарылады. Бұл процесте жұмыс 

істейтін сұйықтықтан жылуды изохорлық алып тастау регенераторда орын 

алады. Стирлинг мотор жұмыс циклын қарастырмас бұрын, суретте 

көрсетілгендей сұлбаға қосыңыз. Жылу арасындағы байланыстырушы 

арналарын байланыстыратын жылытқыш H, регенератор R және салқын Ox - 

ыстық және суық үш жылу - айнымалы көлемі екі жұмыс кеңістіктері: 

Стирлинг қозғалтқышы механикалық энергиясына жылу түрлендіруді 

орындау үшін, оның дизайны мынадай элементтерден болуы тиіс. Поршеньдік 

қозғалысы поршеньді түрлендіреді. Stirling қозғалтқыш жабық жүйе, яғни, газ 

жолы жұмыс сұйықтығы құрайтын жеке элементтер.  

Регенератор жоғары кеуекті қыздырғыш арқылы жүзеге асырылады. 

Осылайша, қозғалтқыш байланысты ішкі жылу алмасу үшін регенератор 

салдарынан жинақталған жылу жылытқыштар енгізу үшін жұмыс ортаны 

қыздыру жүзеге асырылады. Бұл сыртын орау, жылу мөлшерін азайтады, және 

қозғалтқыш тиімділігін арттырады. 
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9.5 сурет – Стирлинг қозғалтқышының сұлбасы 

 

Ішкі сұлбаға енгізілген жылу мөлшері және орындалған жұмыс 

циклдары қозғалтқыштың ішкі қуыстарындағы жұмыс сұйықтығының жалпы 

массасына байланысты. Жұмыс сұйықтығының жалпы массасы оларға 

қосымша газ қосылған кезде ішкі қуыста максималды қысымның артуымен 

артады. Осылайша, мотор қуатын реттеуге болады. 

Стирлинг қозғалтқышының жұмыс циклының сызбасы суық аймақта 

шығарды ыстық және суық қуыстарына көлемінің мөлшерін азайту арқылы 

жұмыс сұйықтығы қысу кезінде (салқын, регенератора суық қуысына) жылу 

суыту сыртқы ортаға жойылады. Ыстық және суық қуыстардың 

көлемдеріндегі өзгерістердің тұрақтылығы қысу кезінде жұмыс 

сұйықтығының көп бөлігі суық аймақта болады. Бұл қысу жұмыстарын 

азайтады. Сығымдаудың соңында жұмыс аймағы суық аймақтан ыстық 

аймаққа (регенератордың, жылытқыштың, ыстық қуыстың бөлігі) ауысады. 

Бұл жағдайда регенератор арқылы өтетін жұмыс ортасы өткен циклде 

жинақталған ыстықты алады. Регенератордағы жылудың толық қалпына 

келуін қамтамасыз ете алмайтындықтан, одан әрі қозғалу арқылы жұмыс 

ортасы жылытқыштағы максималды температураға дейін қызады. Осы 

уақытқа дейін жұмысшы сұйықтықтың басым бөлігі ыстық аймақта, ал оның 

ішкі қуаты жылуды жеткізумен байланысты. 

Стирлинг қозғалтқыштарында жұмыс циклі екі цикл үшін жүзеге 

асырылады, яғни, білікшенің бір революциясы үшін. Бұл тұрғыда Стирлинг 

қозғалтқышы екі соққы іштен жанатын қозғалтқышқа ұқсас. Алайда, екі 

соққы қозғалтқышында, жұмысшылар ретінде поршеньдік қуыстарды 

пайдалану белгілі бір қиындықтармен байланысты, жоғарыда айтылғандай, 

және Стирлинг қозғалтқыштарында мұндай дизайн шешімі кең таралған. 
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10 Калина циклы 

 

Мақсаты: А.И.Калина судағы аммиактың еруі ерітіндідегі 

жылусыйымдылықтың азаюына әкелетінін байқады. Ол бу турбина 

қондырғылары үшін  жаңа термодинамикалық циклды ойлап тапты. Оның 

негізінде жаңа жұмыс денесін пайдалану жатты. 

 

Энергия қондырғысында аммиак қоспасын пайдаланудың  бірнеше 

артықшылығы бар.Бұндай  электр станциясының басты артықшылығы үлкен 

температуралық интервалда тиімді пайдаланылуы. Екі затта қымбат емес және 

өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Аммиак пен су шамамен тең молекулярлық 

салмаққа ие. Аммиакты бу турбинасын циклында қолдануға болады. Жұмыс 

денесінің қоспаларының концентрациясын өзгерте отырып, электр 

қондырғысының құрылысын өзгертпей жақсы көрсеткіштер алуға болады. 

Қоспалардың компоненттерінің негізгі ерекшелігі әртүрлі критикалық 

температурасында. 

10.1 кестеде судың және аммиактың кейбір қасиеттері көрсетілген. 

 

10.1 кесте  

Параметр Аммиак Су 

Молдік масса 17,0 18,0 

Қайнау температурасы 239,8 373,2 

Қату температурасы 195,4 273,2 

Критикалық температура 405,5 647,3 

Критикалық қысым 113,5 221,2 
 

 
а) Ренкин циклның TS-диаграммасы;  б) Калина циклы TS диаграммасы. 

10.1 сурет – Ренкин және Калина циклдарының диаграммасы 

 

Кез келген циклдің ПӘК-і жылытқыш пен тоңазытқыш  арасындағы 

айырмашылыққа байланысты: 
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                           ηt = 1 − T2/ T1.                                                            (10.1) 

 

Осылайша,  диаграммалардан көргендей, Калина циклындағы орташа 

температура Ренкин циклдағы температураға қарағанда жоғары болады. Соған 

сәйкес Калина циклындағы ПӘК Ренкин циклына қарағанда жоғары. Қазіргі 

уақытта Калина циклы мамандар арасында кеңінен танымал. Жаңа процесс 10 

пайызға жоғары тиімділікке ие, яғни отынның 20 пайызын үнемдейді және 30 

пайызға шығын аз шығарылады. 

 

11 Миллер циклы 

 

Мақсаты: регенератордан - басқа циклдар Стирлинг циклы және 

Ericsson цикл (Eng) қайтымдылығы қосымша жылу су қоймасын енгізу 

арқылы қол жеткізуге болатын цикл бар. Айналдыру циклдерінің ең тиімдісі 

екенін көрсетуге болады. 

 

Миллер циклы - төрт циклдық іштен жанатын қозғалтқыштарда 

қолданылатын термодинамикалық цикл. 

Миллердің циклы 1947 жылы американдық инженер Ральф Миллердің 

Аткинсон қозғалтқышының еңбегін Отто поршеньді қозғалтқыш 

механизмімен біріктіру тәсілі ретінде ұсынды. Сығымдаудың инсультін 

жұмыс соғысының инсультынан қысқарудың орнына (поршень жылдамырақ 

төмендейтін классикалық Аткинсон қозғалтқышында) механикалық 

қысқарудың орнына, Миллер поршеньдің қозғалысын жоғары және төмен 

деңгейде ұстап тұру арқылы сығу инсультін азайтады. 

Клапандарды компьютерлік басқару цилиндрді жұмыс барысында 

толтыру дәрежесін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл, егер экономикалық 

көрсеткіштер нашар болса немесе қуат азайған кезде жақсы үнемдеуге жету 

үшін, қозғалтқыштың максималды қуатын сығуға мүмкіндік береді. 

 

12 Брайтон циклы 
 

Мақсаты: Джордж Брайтон піспекті ішкі жану қозғалтқышының 

алғашқы нұсқауларының бірі, кейіннен Брайтон циклі деп аталатын 

термодинамикалық цикл, үздіксіз жылу қозғалтқыштарының кейбір 

түрлерінің - газ турбиналары мен ауа реактивтік қозғалтқыштарын сипаттау 

үшін пайдаланылды. 

 

Брайтон - Джоуль циклы - газ турбинасының, турбоджет және ішкі жану 

қозғалтқышының жұмыс процестерін сипаттайтын термодинамикалық цикл, 

сондай-ақ газ тәрізді сыртқы жану қозғалтқыштары, газ тәріздес (бірфазалы) 

жұмыс сұйықтығы бар тұйық циклмен сипатталады. 
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Цикл американдық инженер Джордж Брайтонның есімімен аталды, ол 

осы циклде жұмыс істеген ішкі жану қозғалтқышын ойлап тапты. Кейде бұл 

цикл Joule циклы деп аталады - ағылшын физик Джейм Джоулдың құрметіне, 

ол жылудың механикалық эквивалентін орнатқан.Брайтон циклінің идеалды 

процесі процестерден тұрады. 
1-2 Изентропиялық қысу 

2-3 Изобаралық кеңею (жылу беру). 

3-4 Изентропиялық кеңею. 

4-1 Изобаралық қысу (жылуды кетіру). 

12.1 сурет – Брайтон циклының диаграммасы 

 

Шынайы атриабатикалық кеңейтілім мен изэнтроптық қысу процестері 

арасындағы айырмашылықтарды ескере отырып, нақты Брайтон циклі (TS 

диаграммасында 1-2p-3-4p-1). 

Идеал Брайтонның циклінің жылу тиімділігі әдетте мына формула 

арқылы анықталады: 

                                               .                                                        (12.1) 

 

мұнда, π = p2/p1 - изоэнтропиялық қысу процесінде қысымның арту 

дәрежесі (1-2); 

k - адиабаталық экспонент (1.4-ге тең ауа үшін). 

 

12.1 Брайтонның кері циклі 

 

 
12.2 сурет – Брайтон кері циклының диаграммасы 
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Егер кері бағытта айналма Брайтон цикл болса - (1-4-3-2-1), суыту 

циклын алынған, сондай-ақ Колеман Белл цикл деп аталады. 

Іс жүзінде Брайтон кері циклында жұмыс істейтін газ тәріздес бір 

фазалы жұмыс ортасы үшін, жабық тізбегі бар тоңазытқыш қондырғылары 

қолданылады. 

Брайтон циклының ерекшеліктері: 

а) жұмыс ортасы – ауа ағыны (ашық термодинамикалық жүйе); 

«1» нүктесі: 

 

                                                                                                                     (12.1) 

 

б) компрессорда қысу компрессор роторына келтірілген механикалық 

жұмыс қуат қысымына айналатын күрекшелі машинада орындалады. 

Сондықтан қысымның ұлғаю дәрежесі немесе қысылу дәрежесі қысымымен 

шектеледі; 

«3» нүктесі:  

 

                                                                                                             (12.2) 

 

                                                                                                     (12.3) 

 

в) «3» нүктесіндегі газ температурасы турбинаның беріктігі салдарынан 

шектелген – жұмысортасының жылу энергиясы білікке механикалық жұмысқа 

айналған пышақ машинасы; 

«4» нүктесі: 

                                                                                                                                              (12.4) 

           

                                                                                                                                     (12.5) 

 

                                                                                                                      (12.6) 

 

г) «4» нүктесіндегі қысым «1» нүктесінде қысымға тең, яғни 

атмосфералық ауаға қарағанда шығатын газдар тек жоғары температураға ие. 

 

13 ЖЭС дамытудың келешектік технологиялары 
 

ЖЭС қуатын арттыру – отынды циклдің тұрақты артатын шығынын 

төмендету қажеттілігінен туындаған табиғи процесс. Табиғи газбен жұмыс 

істейтін ЖЭС технологияларының дамуының 3 негізгі бағыты: 



 

60 
 

a) жоғарытехнологиялық газтурбиналық қондырғылар (ГТҚ). Жану 

өнімдері турбина қалақтарына әсер етеді. Жетілдірудің басты бағыттары 

болатындар: 

– тиімді жоғары температуралы конструкциялық материалдар есебінен 

газ температурасын арттыру;  

– жоғары температуралы элементтердің қорғау жүйесін қолдану;  

– отынды экологиялық таза жағу процесін жетілдіру.  

Қазіргі күнге ГТҚ параметрлері: 

– температура 1260-1400 °С; 

– ПӘК = 35-36 %. 

бұл көрсеткіштерді жеткізге болады: 

– ПӘК = 40 % дейін; 

– температураны 1600 °С дейін. 

б) құрамдастырылған бугаздық қондырғылар (БГҚ). Әрекеттегі БГҚ  

ПӘК = 48-52 %, көрсеткішті 60 % дейін жеткізу көзделеді; 

в) БГҚ жоғары температуралы отындық элементтермен біріктіру 

негізіндегі гибридтік қондырғылар.  

Отындық элемент – химиялық энергияны электрлікке түрлендірудің 

өте жоғары коэффициентіне ие болатын электрохимиялық қондырғы. 

Балқытылған карбонаттар негізіндегі қатты оксидті элементтер 

температураның t = 650-850 °C шамасында, η = 70 % кезінде жұмыс істейді. 

Эксперименталдық қондырғының қуаты P = 200 МВт – 10 ТВт. 
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