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Введение 

Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с 

Типовой учебной программой дисциплины «Профессиональный русский 

язык».  

Цель данной методической разработки – закрепление и расширение 

знаний, умений, полученных студентами во время практических занятий,   

В  методических указаниях сформулированы темы, цели, этапы работы 

самостоятельных  работ. Методические указания включают различные 

задания, направленные на закрепление и совершенствование умений и 

навыков в аспекте переводческой деятельности. 
В конце методической разработки имеются приложения. 
В приложении А представлены паронимы. Знание лексических значений 

паронимов способствует точному переводу текста. Паронимы представляют 

собой категорию слов, относящихся к «Ложным друзьям переводчика». 

 В приложении  Б даны тексты по специальности «Теплоэнергетика» на 

русском и казахском языках.   

Специальная отраслевая лексика представлена в приложении  В. Отбор 

терминов и терминосочетаний производился методом выборки из учебной 

литературы.  
 

  



 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

 

Тема: виды и приемы перевода. Сложности научно-технического 

перевода. 

Цель работы: закрепление знаний по теории перевода, выделение видов 

и приемов перевода.   

Этапы работы и основные требования:  

1) Повторить виды  и приемы переводческих трансформаций. 

 2) Составить плановый конспект на тему «Сложности научно-

технического перевода».  

3) Форма предъявления подготовленного сообщения – устная.  

4) Прочитать данный ниже текст и его перевод на русский язык. Какие 

способы и приемы перевода были использованы?  

5) Приём СРО осуществляется в часы СРСП (согласно графику). 

  

Текст. 

ЖЭС-дың жұмысы бірқалыпсыз өзгеріп отыратын электр жүктемесінің 

графигін орындаумен байланысты. Жүктеменің тәуліктік, апталық және 

мезгілдік графиктері бар. Негізгі тәртіп болып номиналды тәртіпке жақын 

жүктемеде жұмыс істейтін тәртіп саналады, алайда бұл тәртіпте жүктеменің 

өзгеруіне және тіпті қазандық қондырғыларының жұмыс емес күндерде 

тоқтауына жол беріледі. Қазан қорға түнгі уақытта, жұмыс күндерінде және 

барлық демалыс күндерінде тоқтатылатын тәртіп жартылай шыңдық тәртіп 

болып есептелінеді. Қазандық қондырғылардың ең үлкен жүктемені жабу 

үшін ғана жұмыс істейтін тәртібі шыңдық болып табылады. 

Электр жүктемесінің графигі бірқалыпсыз болғандықтан қазандық 

қондырғы жүктеменің кең диапазонында жұмыс істеуге және тезділік 

қасиеттерге ие болуы тиіс. Қазандық қондырғылардың тезділілігіне мыналар 

жатады: қазандардың жұмыстық жүктемесінің диапазондарын анықтайтын 

көрсеткіштер; жабдықтың жіберу-тоқтаулық сипаттамалары; оның 

динамикалық қасиеттері; жүктемені кенеттен түсіру (көтеру) сипаттамалары.  

Әртүрлі жүктемелер кезінде жабдықтарды пайдаланудың шарттары 

реттеу және рұқсатты жүктемелердің диапазондарымен сипатталады. Бу 

көрсеткіштерінің маңызды емес ауытқулары бар жүктемелердің біреуінде 

істейтін жұмыс тәртібі қалыптасқан деп аталады. Жүктемелердің 

өзгерістерімен, сондай-ақ бу көрсеткіштерінің ішкі және сыртқы ұйытқулар 

нәтижесінде ауытқуларымен сипатталатын тәртіптер қалыптаспаған деп 

аталады. 

Тәртіптің ішкі ұйытқуы деп қазанның кірісіндегі бір немесе бірнеше 

көрсеткіштерінің (қорек суының температурасы мен шығсы, отын мен ауаның 

шығысы және т.б.) өзгерісінің нәтижесін айтады. Сәйкесінше сыртқы деп 

шығыстық шарттарының (жалпыстанциялық коллектордағы бу қысымы, 

шығырлы өндіргіш жүктемесі, жіберетасталынатын қондырғыларды ашу 



 
 

дәрежесі және т.б.) өзгерісіне байланысты ұйытқуды айтады. Қазанның 

жүктемесінің тез өзгеруіне қабілеттілігі маңызды көрсеткіш болып табылады, 

оны әдетте шапшаңдық деп атайды. Негізінде ол қазанның динамикалық 

қасиеттерімен, яғни тәртіп ұйытқуына реакциясымен анықталады. 

Оперативті қызметкерлер құрамының тапсырмасы болып тәртіптік 

картаға сәйкес берілген шарттардағы қазан жұмысының ең қолайлы тәртібін 

ұстап тұру табылады. Тәртіптік картаны құрастыру кезінде дайындаушы-

зауыт ұсынысы, қазанды жөнге салудың берілгендері, жоғарғы ұйымдардың 

жетекшілік жазбаша өкімдері және қолданудың жиналған тәжірибесі 

қолданылады. 

 

Перевод. 

Работа на ТЭС связана с выполнением графика электрической нагрузки, 

который изменяется крайне неравномерно. Различают суточный, недельный и 

сезонный графики нагрузки. Базовым считается режим в основном на 

нагрузке, близкой к номинальной, хотя допускается изменение нагрузок и 

даже останов котельных агрегатов на нерабочие дни. Полупиковым считается 

режим, при котором котел останавливается в резерв в ночное время в будние 

дни и на все выходные дни. Пиковым считается режим, когда котельный 

агрегат работает только для покрытия максимальных нагрузок.  

Так как график электрической нагрузки крайне неравномерен, 

котельный агрегат должен работать в широком диапазоне нагрузок, иметь 

высокие маневренные свойства. В понятие маневренности котельных 

агрегатов входят: показатели, определяющие диапазон рабочих нагрузок 

котлов; пускоостановочные характеристики оборудования; его динамические 

свойства; характеристики внезапных сбросов (набросов) нагрузки.  

Условия эксплуатации оборудования при различных его нагрузках 

характеризуются регулировочным диапазоном и диапазоном допустимых 

нагрузок.  

Режим работы на любой из нагрузок с незначительными отклонениями 

параметров пара называют стационарным. Режимы, характеризующиеся 

изменениями нагрузки, а также отклонениями параметров пара в результате 

внутренних или внешних возмущений, называют нестационарными.  

Внутренними называют возмущения режима вследствие изменения 

одного или нескольких входных параметров котла (расход или температура 

питательной воды, расход топлива или воздуха и т. п.). Соответственно 

внешними называют возмущения, связанные с изменением выходных условий 

(таких, как давление пара в общестанционном коллекторе, нагрузка 

турбогенератора, степень открытия пускосбросных устройств и т. п.). Важным 

показателем является способность котла к быстрому изменению нагрузки, 

которую часто называют приемистостью. В основном, она определяется 

динамическими свойствами котла, т. е. его реакцией на возмущения режима. 

Задачей оперативного персонала является поддержание наиболее 

благоприятного режима работы котла при данных условиях, в соответствии с 



 
 

режимной картой, при составлении которой используются рекомендации 

завода-изготовителя, данные наладки котла, руководящие циркуляры 

вышестоящих организаций и накопленный опыт эксплуатации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 

 

Тема: машинный перевод, особенности применения в процессе 

перевода. Паронимы. 

Цель:  умение  отличить обучающимися машинный перевод от других 

видов перевода; употребление слов в точном соответствии с их значением.   

Этапы работы и основные требования:  

1) Прочитать определение термина «Машинный перевод» на двух 

языках, предъявленный ниже.  

2) Подготовить доклад на одну из тем  «Использование машинного 

перевода в различных сферах человеческой деятельности», «История 

машинного перевода», «Программы машинного перевода».  

3) Форма предъявления подготовленного доклада – устная. 

 4) Выбрать текст по специальности, и, используя программу машинного 

перевода, перевести текст. Текст объемом 500 слов.  

5) Дать толкование паронимам (приложение А) и перевести на 

казахский язык.  

6) Приём СРО осуществляется в часы СРСП (согласно графику).  

 

Машинный перевод.  

1. Автоматический перевод текста на основе заданной программы, 

осуществляемой ЭВМ.  

2. Отрасль языкознания, разрабатывающая теорию такого перевода на 

основе коренного пересмотра основных положений и методов лингвистики.  

3. Автоматизированная обработка информации в условиях двуязычной 

ситуации –  передача текста с одного человеческого (естественного) языка на 

другой.  

4. Перевод с использованием машин (ЭВМ, компьютера).  

5. Общий процесс переработки информации в условиях двуязычной 

ситуации на любом этапе использования (и развития) технических средств.  

6. Процесс перевода текста с одного языка (естественного или 

искусственного) на другой (естественный или искусственный), 

осуществляемый на электронной цифровой вычислительной машине. 

Машинамен жасалынатын аударма. 

1. ЭВМ арқылы жүзеге асыратын, берілген бағдарлама негізінде мәтінді 

автоматты түрде аудару.  

2. Негізгі ережелердің және лингвистиканың әдістері арқылы осындай 

аударма теориясын жасайтын, тіл білімінің саласы.  

3. Табиғи (адам) бір тілден екінші тілге ақпарат беру үшін, екі тілдік 

жағдайлардағы ақпараттарды автоматты түрде аудару.  



 
 

4. Машина (ЭВМ, компьютер) арқылы аударма жасау.  

5. Техникалық құрылғыларды кез-келген этапында пайлану арқылы екі 

тілдік жағдайдағы ақпараттарды өңдеудің жалпы үдерісі. 

 6. Мәтінді бір тілден  (табиғи немесе жасанды) екінші тілге (табиғи 

немесе жасанды) сандық электрондық есептік машинаның көмегімен аудару.  

 

Самостоятельная работа обучающихся № 3 

 

Тема: соблюдение стилистического единства ИЯ и ПЯ. Смысловая 

идентичность при переводе словосочетаний. 

Цель: сформировать умения и навыки правильного понимания текста 

исходного языка (ИЯ) и точно передать содержание переводящего языка (ПЯ).  

Этапы работы и основные требования:  

1) Прочитать требования, предъявляемые к переводу научно-

технического текста на русском и казахском языках.  

2) Выбрать текст (приложение Б), соблюдая требования, перевести текст 

на русский язык. Сделать сопоставительный анализ на выявление  

соотношения структуры и содержания текстов.  

3) Приём СРО осуществляется в часы СРСП (согласно графику). 

 

Требования к переводу – основные требования:  

1) Точность. Переводчик обязан довести до адресата полностью все 

мысли, высказанные автором. При этом должны быть сохранены не только 

основные положения, но также и нюансы и оттенки высказывания. Заботясь о 

полноте передачи высказывания, переводчик вместе с тем не должен ничего 

добавлять от себя, не должен дополнять и пояснять автора.  

2) Сжатость. Переводчик не должен быть многословным, мысли должны 

быть облачены в максимально сжатую и лаконичную форму.  

3) Ясность. Лаконичность и сжатость языка перевода, однако, не должна 

идти в ущерб ясности изложения мысли, легкости ее запоминания. Следует 

избегать сложных и двусмысленных оборотов, затрудняющих восприятие. 

Мысль должна быть изложена простым и ясным языком. 

 4) Литературность. Перевод должен полностью удовлетворять 

общепринятым нормам литературного языка. Каждая фраза должна звучать 

живо и естественно, не сохраняя никаких намеков на чуждые ПЯ 

синтаксические конструкции подлинника. Следует избегать калькирования 

иностранных слов, а пытаться найти эквивалентные слова и термины ПЯ, 

прибегая к помощи словарей и справочной литературы.  

5) Ни одно слово оригинала не должно переходить в перевод, за 

исключением слов (и выражений) другого иностранного языка, вкрапленных в 

оригинал. 

Аудармаға қойылатын талаптар – негізгі талаптар:  

1) Дәлдік. Аудармашы, автордың айтқан барлық ойларын оқырманға 

толығымен жеткізуі тиіс. Онымен қоса, аудармашы негізгі ережелерді ғана 



 
 

сақтап қоймай, айтылған сөздің бояулары мен реңін толық жеткізуі шарт. 

Сонымен бірге, айтылатын ойды әсерлі етуі үшін,  аудармашы автордың 

ойын, сөзін толықтырып, өз жанынан ақпарат қосуына болмайды.  

2) Нақтылық. Аудармашы көп сөзді болмауы тиіс, ол ойды неғұрлым 

қысқа әрі нұсқа беруі керек.  

3) Анықтық. Аударманың қысқа да нұсқа берілуі, алайда ойды жеткізу 

барысында оның анықтығы, ойға қонымдылығы жоғалып кетпей керек. 

Қабылдауды қиындататын, қиын және екіұшты ойорамдарын пайдаланудан 

алшақ болу керек. ой оңай және түсінікті оймен жеткізілуі тиіс.  

4) Көркемдік. Аударма әдеби тілдің нормаларына толығымен сәйкесуі 

керек. Әрбір сөйлем астарсыз, тірі және табиғи тілде жазылуы шарт, 

түпнұсқаның ешқандай синтаксистік құрылымынан ауытқымауы керек. 

Шеттілдік сөздерге ешқандай калька жасалмауы тиіс, ал керісінше ол 

сөздердің немесе терминдердің баламаларын, әдеби сөздіктер немесе 

анықтағыштар арқылы табуға тырысу қажет.  

5) Түпнұсқаға өзге тілден еніп тұрған сөздерді есептемегенде,  ешбір 

сөзі аударма тіліне өтпеуі керек. 

Перевод технической литературы – здесь на первый план выдвигается 

понимание предмета переводимого текста. Вместе с тем, большое значение 

имеет и знание соответствующей русской терминологии, принятой в данной 

области техники. Особенно рекомендуется использовать стандартную 

терминологию – там, где она принята. Описательный перевод допустим лишь 

тогда, когда русского термина не имеется. Прежде чем приступать к делу, 

необходимо тщательно ознакомиться с основными моментами, важными для 

понимания материалов по данной специальности. Что касается требований к 

самому переводу, то следует сказать, что он должен отличаться, помимо 

точности передачи мысли и использования принятой терминологии, еще и 

отсутствием длиннот, лаконичностью. Описание машины, оборудования, 

инструментов или производственных процессов должно в переводе носить 

наглядный характер. Все англо-американские меры следует пересчитывать на 

метрические эквиваленты. При переводе подписей на чертежах последние 

полностью перерисовываются (в схематическом виде) и на перерисовке 

делаются надписи по-русски. 

 Техникалық әдебиет аудармасы – мұнда бірінші орынға, аударылатын 

мәтінді толық түсініп алу қойылады, сонымен бірге, белгілі техника 

саласында бекітілген, орыс терминологиясына сәйкес білімді қажет етеді. Сол 

салада бекітілген, стандартқа сай терминдерді пайдалану ұсынылады. 

Суреттеу аудармасын сол терминнің орыс тілінде баламасы болмаған 

жағдайда ғана пайдалануға рұқсат етілген. Іске кіріспес бұрын, сол 

мамандыққа қатысты материалдардың маңызды және негізгі тұстарымен 

мұқият танысып шығу керек. Ол үшін, осы саланы оқытатын техникумдардың 

басшыларының бірімен жұмыс істеуге болады. Аудармаға  

қатысты талаптарға келетін болсақ, ойды жеткізудегі дәлдіктен басқа 

бекітілген терминді нақты және тура пайдалану көзделеді. Машинаны, 



 
 

құралдарды, өндірістік құрылғыларды суреттегенде көрнекілік сипаттағы 

аударма жасалады. Сызбалардың сөздерін аудару үшін, барлығы қайта 

сызылып (сызба түрінде), қайта сызылған суретте орыс тілінде жазбалар 

жазылады. 

   

Самостоятельная работа обучающихся № 4 

 

Тема: перевод терминов. Различные виды терминов: термины-слова, 

терминологические словосочетания, аббревиатуры. Терминологические 

значения общеупотребительной лексики; термины, образованные путем 

словосложения и словообразования. 

Цель: закрепить навыки перевода узкоспециальных терминов, 

терминосочетаний, аббревиатур. 

Этапы работы и основные требования:  

1) Прочитать требования, предъявляемые к переводу терминов на 

казахском языке.  

2) Перевести термины по специальности (приложение В), используя 

двуязычные словари терминов. 

 3) Из текстов приложения Б выписать термины, образованные путем 

словосложения и словообразования, аббревиатуры.  

4) Расшифровать аббревиатуры:  ЖЭС, АЭС, СЭС, ТЭС, САЭС, 

ЖАЭЭС, КСЭС, ЖЭС, ДЭС, ГТЭС. Перевести на русский язык. 5) Приём СРО 

осуществляется в часы СРСП (согласно графику).  

 

 Терминдер аудармасы.  Бәрімізге белгілі, терминдер тілімізде (арнайы 

заттарды білдіретін және арнайы ұғымдардың  нақты білдіретін кірме немесе 

пайда болған арнайы (ғылыми, техникалық және т.б.) сөз және сөз тіркесі) 

ақпаратты нақты және қысқарған, яғни оның үстіртін және субъективті 

түсіндірмесін қажет етпейтін нәтижесін беру үшін пайда болған. Арнайы 

материалдарды аударудың негізгі қиыншылықтарының бірі – терминдер 

аудармасы екені анықталады. Ережеге сәйкес термин, өзге тілге сол тілдің, 

дәл сондай мағынадағы терминіне ғана аударылады, сондықтан анологиялық, 

синонимдік ауыстырулар, суреттеме аударма сияқты әдістер тек, ол терминнің 

сол тілде баламасы болмаған жағдайда ғана пайдаланылады. Арнайы 

терминологияның мұқият сараптауы оның шектен тыс біркелкі еместігін 

көрсетті. Бір мағыналы терминдердің қатарына нақты семантикалық мағынаға 

ие сөздерді жатқызуға болады. Көпмағыналы терминдер де кездеседі. 

Сонлықтан, көпмағыналы тіпті бір компонетті терминдер, баламасы 

толығымен контекстік жағдайға байланысты болатын ретте, оларды толық 

түсіну мен аудару қиындық туғызады. Түсіну және аудару қиындығы 

тұрғысынан оларды үш топқа бөлуге болады:  

1) шетелдік шынайылықты суреттейтін терминдер. Бұл топқа жататын 

терминдерді түсіну қиындық туғыза қоймайды, себебі:  



 
 

а) формасы ағылшын тіліне байланысты, орыс тілінде баламасы бар 

термин ретінде қолдану (интернационалды терминдер);  

б) формасы ағылшын тіліне сәйкес келмейтін бірақ орыс тілінде 

баламасы бар термин.  

в) бірнеше сөзден тұратын, көп компонентті мағынадағы ағылшын 

термині,  сәйкес компонеттерге ие, мағынасы жағынан сәйкес келетін орыс 

тілінің термині;  

г) көпкомпонетті жалпы мағыналы ағылшын термині, бірақ, орыс 

тіліндегі балама компонеттері ерекшелеу терминдер.  

2) Шетелдік шынайылықты суреттейтін, бірақ орыс өңірде кездесе 

бермейтін, бірақ жалпы бекітілген терминологиялық баламасы бар терминдер.  

3) Шетелдік шынайылықты суреттейтін, орыс тілінде жалпы бекітілген 

терминологиялық баламасы жоқ терминдер. Мұндай терминдер төмендегі 

жолдармен аударылады:  

а) Осы терминді суреттеу;  

б) Сөзбе-сөз аудару;  

в) Толық немесе жартылай ауыстыру;  

г) сөзбе-сөз аударуды өзгерту;  

д) транскрипциялау;  

е) транскрипциялау және аудару.  

Мұндай терминдерді аударғанда негізгі қателік, аудармашының шет 

тілдік терминге орыс тілінен сөзбе-сөз сәйкес келетін материалдарды 

табуынан болады. Мұндай әдіс әдетте дұрыс болмайды, өйткені, біріншіден, 

бөтен шынайылықтың ерекшелігі құриды, екіншіден, бұл терминдер тек шет 

елге тән шынайылықты суреттеуі мүмкін, сол үшін оны аудару үлкен қателік 

болады. Тағы бір қателік терминді сөзбе-сөз аударғанда орын алуы, себебі ол 

терминнің орыс тілінде алмастырушы баламасы болуы мүмкін. Аударма 

барысында әрқашан терминнің шынайы мағынасын сол жағдайға, сол 

контекстке байланысты ескерген жөн. Сонымен қатар терминді көпше түрде 

қолданған кезде оның мағынасының өзгеруі мүмкін екенін ескеру шарт. 

  

Самостоятельная работа обучающихся №5 

 

Тема: основные типы словарей. Приемы пользования словарями. 

Цель: формировать умения работы со словарями. 

Этапы работы:  

1) Подготовить презентацию на тему «Основные типы словарей и их 

использование».  

2) Ознакомиться с перечнем двуязычных словарей, имеющихся в 

библиотеке АУЭС.  

3) Прочитать данный ниже порядок работы со словарями.   

 4) При помощи толкового словаря определить значения терминов 

специальности «Теплоэнергетика» (Приложение В).  

5) Приём СРО осуществляется в часы СРСП (согласно графику).  



 
 

Порядок работы со словарями. 

1. При наличии в тексте незнакомого слова, или при неясности перевода 

лексических единиц, необходимо использовать двуязычный словарь. 

2. Иногда один термин может иметь несколько вариантов перевода на 

казахский/русский язык. В этом случае надо обратиться к казахско-русским, 

русско-казахским словарям технических терминов. 

3. Если непонятно значение слова, то следует использовать толковый 

словарь. 

4. При отсуствии этого слова в толковом словаре надо обратиться в 

«Словарь иностранных слов» или «Энциклопедический словарь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение А 

 

Паронимы 

Представить  –  предоставить 

Различать  – отличать 

Высокий  –  высотный 

Выбор  – подбор  

Водный  – водяной   

Гарантийный  –  гарантированный 

Гидрант –  гидрат 

Главный  –  заглавный     

Гнуткий  –  гнутый 

Графический  –  графичный 

Горючий  – горячий 

Двигатель  –  движитель     

Дефектный  –  дефективный   

Доминантный  –  доминантовый 

Догматический  –  догматичный   

Единственный  –  единый  – единичный  

Законодательный  –  законодательский 

Инженерный  – инженерский 

Инновация  – новация 

Интеллигентный  –  интеллигентский 

Интранет  – интернет 

Информативный  –  информационный 

Исходный  –  исходящий 

Информация  –  информированность  

Квадрант  –  квадрат  

Керосинный  –  керосиновый  

Концепция  –  концепт 

Логический  – логичный  

Личный  –  личностный 

Метафизический  – метафизичный 

Микроскопический  –  микроскопичный   – методика 

Начертать  –  начертить 

Производный  – производственный  – производительный 

Различать  – отличать 

Сборочный  – сборчатый 

Седельный  –  седельчатый 

Схематический  –  схематичный  

Спускной  –  спусковой  

Сравнимый  –  сравнительный 

Тема  – тематика 

Теоретический  –  теоретичный 
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https://paronymonline.ru/%D0%A0/685
https://paronymonline.ru/%D0%92/342
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https://paronymonline.ru/%D0%93/416
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https://paronymonline.ru/%D0%94/733
https://paronymonline.ru/%D0%94/361
https://paronymonline.ru/%D0%94/357
https://paronymonline.ru/%D0%95/17
https://paronymonline.ru/%D0%97/427
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https://paronymonline.ru/%D0%98/394
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Токсический  – токсичный 

Факт  –  фактор 

Фактический  –  фактичный 

Центральный  – централизованный  – центристский 

Экономический  –  экономичный 

Эффективность  – эффектность 
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Приложение Б 

 

Вариант 1 

Тура ағынды қазандардың негізгі түзгілері болып кіріс және шығыс 

біріктіргіштеріне бір-біріне параллельді қосылған көпсанды құбырлардан 

тұратын құбырлық тақта саналады. Тура ағынды қазан жұмысының 

сенімділігінің негізгі шарттарының бірі болып тақтаның жекеленген 

құбырлары арасында жұмыстық ортаның таралу қалыптылығы табылады. 

Параллельді қосылған құбырлардың әр қайсысында су шығысы (жұмыстық 

орта) орташа шығысқа Dор тең болғанда тақта жүйесінің сұйықағулығы 

сенімді болады.  

Бірақ құбырлада жұмыстық ортаның шығысы азайғанда және қазан 

жүктемесі төмендегенде сұйықағулық кедергінің әркелкілік әсері күшейеді, 

және де біріктіргіш деп аталатын әсер пайда болады (біріктіргіш бойымен 

қалыптасқан тегеуріннің өзгеруі), сондықтан сұйықағулық қалыпсыздығы 

күшейеді.  

Орташадан жылулық ауытқудан болатын жеке құбырлардың әркелкі 

қызып кетуі нәтижесінде олардың ішінде жұмыстық ортаның тығыздығы 

әркелкі бола бастайды, және де бұл нивелирлі (құбырдағы су бағанының 

маңызымен анықталатын тегеурінін құрайтын) деп аталатын, қызып кетуі 

орташадан жоғары болса кішірейетін, ал қызып кетуі аз болса үлкейетін 

тегеуріннің мәніне әсер етеді. Нәтижесінде құбырлардың аяққы жағында 

жұмыстық ортаның шығынын анықтайтын қалыптасқан тегеуріндердің 

айырмасы үлкейеді, соның салдарынан тақтада сұйықағулық 

бірқалыпсыздығы күшейеді. Қазан жүктемесінің кейбір аумалы мәндерінде 

тақтадағы әртүрлі құбырлардың қызуының бірқалыпсыздығы үлкен мәнге 

жетуі мүмкін, бұл кезде ең аз қызатын құбырлардың нивелирлі тегеуріні 

жинағыштағы қысым айырмасынан үлкен болады. Осы жағдайда жұмыстық 

орта ең аз қызатын құбырларда кері қарай қозғала бастайды, яғни жоғарыдан 

төменге қарай, және жұмыстық ортаның айналымының төңкерілуі болады. 

Кейбір  қорларымен тура ағынды қазандардың ең кіші жүктемесі сұйықағу 

шарттары бойынша  жанатын отынның түрі мен қазан құрылмасына тәуелді 

0,40 – 0,5 Dкөрс – ға тең деп алынады.  

Буды аса қыздырғыш бу қазанының жылу кернеулі түзгісі болып 

саналады. Буды аса қыздырғышты беттердің жалпы жылу қабылдауы будың 

номиналды көрсеткіштерінің көтерілуімен 14 МПа-ді қазандарда 30% - дан 

бастап және аумалыдан жоғары қысымды тура ағынды қазандарда 70% - ға 

дейін өседі. 14 МПа-ді жұмыстық қысымы бар қазандарда буды аса 

қыздырғыш беттерінің барлығы ағындықты болып табылады, және де ол 14 

МПа-ді қазандардың буды аса қыздырғышының көп бөлігі құтылы ошақтың 

жоғары бөлігінде орналасқан сәулелік беттер түрінде жасалған уақытта 

ошақтың бұрылу құтысында орналасқан. Аумалыдан жоғары қысымды 

қазандардың буды аса қыздырғыштарында сәулелік беттер көбірек дамыған. 



 
 

Қазандардың жүктемелері төмендеген кезде буды аса қыздырғыш 

арқылы бу шығыны, сол сияқты будың маңыздық және сызықты жылдамдығы 

азаяды. Осының нәтижесінде алаудың сәулелік энергиясы бұл жерде будың аз 

мөлшерімен жұтылатындықтан сәулелік буды аса қыздырғыштан шығатын 

будың аса қызу ыстықтығы көтеріледі. Сәулелік және ағындық беттер арасына 

қосылған шымылдықтық буды аса қыздырғыштарда сәулелік және ағынды 

жылуалмасу жалғасады, осыдан шымылдықтардың жалпы жылу қабылдауы 

жүктемеден аз тәуелді болады. Сондықтан сәулелік тақталарда пайда болған 

қосымша буды аса қыздыру шымылдықтардың шығысында да сақталады, 

тіпті оның ыстықтығы будың есептік ыстықтығынан асып кетуі мүмкін. Бу 

ағынының сызықты жылдамдығының төмендеуінен металдың жылу беруі 

нашарлайды. 

 

Вариант 2 

В настоящее время электрическую энергию производят на 

электростанциях с помощью электрических генераторов, вращаемых 

первичными двигателями - паровыми машинами или турбинами, 

гидравлическими турбинами, двигателями внутреннего сгорания. 

Электрические станции разделяют по особенностям технологического 

процесса преобразования энергии и виду используемого энергетического 

ресурса. Более 80% станций вырабатывается тепловыми электростанциями на 

органическом топливе, остальная - гидравлическими и атомными 

электростанциями. Использование для производства других источников 

энергии (солнце, ветер, морские приливы, геотермальные воды и др.) пока 

ограничено только опытными или опытно-промышленными установками. В 

России и большинстве других стран для производства и распределения 

электроэнергии принят трехфазный переменный ток частотой 50 Гц, что 

объясняется большей экономичностью ее передачи на большие расстояния, а 

также использованием в качестве электропровода надежных асинхронных 

двигателей переменного тока. Выгодно сооружать крупные электростанции 

(сотни тысяч кВт), так как себестоимость электроэнергии на них значительно 

ниже, чем на мелких. Наибольший эффект дает сооружение электрических 

станций вблизи потребителей. Однако источники энергии (месторождения 

нефти, газа, угля) находятся в отдалении от городов.  Перевозка топлива на 

железнодорожном, водном и других видах транспорта чрезвычайно дорога, 

поэтому строительство электростанций ведется, как правило, вблизи 

источников энергоресурсов, а передача электроэнергии осуществляется по 

воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения. По типу 

первичного двигателя тепловые электростанции подразделяют на 

паротурбинные, газотурбинные и дизельные. Все чаще применяют 

комбинированные схемы с паротурбинными и газотурбинными двигателями - 

парогазовыми энергоустановками.  Дизельные электростанции используют в 

качестве автономных источников для резервирования электроснабжения 

ответственных потребителей первой категории, а также для производства 



 
 

электроэнергии в зонах, где отсутствует централизованное электроснабжение. 

На тепловых электростанциях в качестве топлива применяют уголь, торф, 

горючие сланцы, газ, мазут. Энергия сжигаемого топлива преобразуется в 

паровом котле в энергию водяного пара, приводящего во вращение 

турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с генератором. 

Атомные электростанции - это тепловые электростанции, которые 

используют тепловую энергию ядерных реакций. Одним из основных 

элементов атомных электростанций является реактор, в котором имеются 

замедлитель нейтронов и теплоноситель. В связи с аварией в 1986 году на 

Чернобыльской атомной электростанции и другими авариями, например, в 

Японии, приняты меры по повышению их надежности, созданию систем 

аварийной защиты, улучшению технологического процесса, повышению 

квалификации обслуживающего персонала. Гидроэлектростанции 

предназначены для выработки электроэнергии и сооружаются часто в составе 

гидротехнических комплексов, одновременно решающих задачи улучшения 

судоходства, ирригации, водоснабжения, защиты от паводков и др. На 

гидроэлектростанциях вырабатывается около 15% всей электроэнергии, 

производство которой осуществляется за счет энергии падающей воды.  

 

Вариант 3 

Айнымалы тоқ ұзақ уақыт бойы қолданыста болмады. Бұның себебі, 

алғашқы электр энергияның генераторы тек тұрақты өндіретін, бұл тұрақты 

тоқ электрохимиялық технологиялық процестерді ойдағыдай жақсы 

қанағаттандыратын, оның үстіне тұрақты тоққоздырғыштарды қолдануға өте 

ыңғайлы болды. Бірақ уақыт өте өндірістің дамуына байланысты тұрақты тоқ 

энергиясын қолдануына, үнемді электрмен қамтамасыз етуін 

қанағаттандырмады. Айнымалы тоқ трансформатор көмегімен электр 

энергияны нәтижелі қосуына және кернеу шамаларын өзгерту мүмкіндігін 

туғызды. Үлкен электрстанциялардан электр энергияны қолданушыларға 

үнемді жеткізуге мүмкіншіліктер туды, электрмен қамтамасыз ету кең етек 

жайды. 

Қазіргі уақытта барлық орталық өндірістер мен электр энергия тек 

айнымалы тоқпен жұмыс істейді. Айнымалы тоқ тізбектері тұрақты тоқ 

тізбектерімен салыстырғанда артықшылықтары көп. Айнымалы тоқ пен 

кернеу өрісінің айналасында электр және магнит өрісін тудырады. Осы 

өрістерді өзгерту нәтижесінде тізбекте өздік индукция құбылысы пайда 

болады, ал бұл құбылыс тізбекте жүретін процестер үшін өте маңызды. 

 Барлық мүмкін болатын тоқтардың ішінде ең көп тарағаны 

синусоидалы тоқ. Синусоидалы тоқты басқа тоқтармен салыстарғанда электр 

энергияны үнемді өндіреді, жеткізеді және тасымалдайды. Тек синусоидалы 

тоқты қолдану арқылы күрделі сызықты тізбектегі барлық жердегі тоқтарды 

және қисық сызықты кернеу формаларын сақтап қалуға болады 

Айнымалы тоқ (ЭҚК, кернеу және т.б) деп тоқтың (ЭҚК, кернеу және 

т.б) уақыт бойынша өзгеруін айтады. Электр тізбекте кернеудің және тоқтың 



 
 

шамалары тең уақыт аралық сайын қайталанатын процесс периодты деп, ал 

периодты шаманың мәні қайталанатын ең аз уақытты период деп атайды. 

Периодты тоқ үшін: 

i = F(t)=F(t+T) 

Периодқа кері шама, яғни уақыт бірлікте периодтардың саны жиілік деп 

аталады. Жиіліктің өлшем бірлігі Герцпен (Гц) алынады 

ƒ = 
1

𝑇
 

Техникада қолданатын диапазон жиіліктері: ең төменгі жиіліктен (00,1 – 

10 Гц, автоматты түрде жөнге келтіру жүйесінде, жергілікті есептеуіш 

техникасында), ең үлкен жиілікке дейін (3000 – 30000  МГц, миллиметрлік 

толқындар: (радиолокация, радиоастрономия).  Өнеркәсіптік жиілік f = 50Гц. 

Айнымалы шаманың лездік мәні  уақыт функциясы болып табылады. 

Оларды кіші әріптермен белгілейді: i – тоқтың лездік мәні i(t); u– кернеудің 

лездік мәні u(t); е – ЭҚК  лездік мәні е(t);  р – қуаттың лездік мәні  р(t).  

 Айнымалы шаманың бір периодтағы ең үлкен лездік мәнін амплитуда деп 

атайды (оны m индекісі бар бас әріппен белгілейді):  Im  - тоқ  амплитудасы;  

Um - кернеу  амплитудасы;  Em  - ЭҚК  амплитудасы. 

 

Вариант 4 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 

на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 

труда.  Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, 

при которых воздействие на работника ВОПФ (вредные и опасные 

производственные факторы) отсутствует или уровни воздействия которых не 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, 

и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника.  Допустимыми условиями труда (2 класс) 

являются условия труда, при которых на работника воздействуют ВОПФ, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).   

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия ВОПФ превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:  1. 

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) — условия труда, при 

которых на работника воздействуют ВОПФ, после воздействия которых 

измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;  2. подкласс 3.2 

(вредные условия труда 2 степени) — условия труда, при которых на 



 
 

работника воздействуют ВОПФ, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без 

потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);  3. подкласс 3.3 

(вредные условия труда 3 степени) – условия  труда, при которых на 

работника воздействуют ВОПФ, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой 

и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в 

период трудовой деятельности. 

 

Вариант 5  

Басқару ұйымы деп басқару нысанасы қызмет ету персоналы және 

нысананы басқару және бақылау құрылғылары арасындағы құрылымдық 

байланысты айтады. Қазанды басқару жүйесі берілген ең тиімді техника-

үнемиеттік көрсеткіштерімен оның жұмысын қамтамасыз ету керек. 

Қазандық қондырғыларды басқару жекеше, топтық және 

орталықтандырылған түрде қолданылады. Топтық және орталықтандырылған 

басқару кезінде кезекші және оның көмекшілері топта немесе берілген 

нысанадағы барлық қазандық қондырғыларда қызмет етеді. Қазіргі қазандық 

қондырғыларындағы басқару жүйесінің құрамында келесідей техникалық 

құрылғылар – ішкі жүйелері: ақпараттық және сигналдау; қашықтық және 

автоматтық басқару; автоматты реттеу; тәсілдемелік қорғау және бұғаттау 

бар.  

Тұрақты жүктемедегі жану процесінің үнемиеттігін реттеу - ошақтағы  

ауа артықтық еселеуішін (О2т) ең тиімді мәнде ұстап тұру және ауаны әрбір 

бөлек оттықтарға отынның үлестіруіне сәйкес үлестіру. 

Пайдалану шарттарында құбыр қабырғасының жылыту аймағындағы 

ыстықтығын қолданылған болат маркасы мен ортаның көрсеткіштерімен 

анақталатын рауалы шамалардан аспайтындай етіп ұстап тұру. 

Дағыралы қазандарда оған қосымша дағырадағы су деңгейінің рауалы 

шектен аспайтындай етіп ұстап тұру керек. 

Пайдаланушы қызметшінің жұмысының маңызды бағыты болып газ 

жолының және кейінгі қыздыру бетінің төмен ыстықтықты тотықтанудың ең 

төменгі қарқындылықпен өтуін қамтамасыз ететін тәртіпті ұйымдастыру 

табылады. 

Қазан жұмысының әртүрлі жүктемесіндегі тұрақты тәртібі бірдей емес. 

Берілген орта көрсеткішінің мәнінің немесе тәртіп жұмысының көрсеткішінің 

жүктемеден тәуелділігі оның теңесулік сипаттамасы деп аталады.  

Ошақтағы жылубөлінуінің өтпелі кезеңдегі энергетикалық тепе-

теңдігінің бұзылуы қазанның барлық бетінің жылуқабылдауын өзгертеді. 

Ошақта жылубөлудің өсуі кезінде қазанның бу өндірулігі артады. Будың аса 



 
 

қызу ыстықтығы бу қыздырғышының ағымды және сәулелік қыздыру 

беттерінің қатынасына тәуелді көтеріледі немесе азаяды.  Ағынды бу 

қыздырғышта жүктеменің 10% - ға өсуі бу ыстықтығын 5-10 Сº -қа көтереді. 

Қоректі суды өзгеріссіз берген кезде дағырадағы су деңгейі қыздырудың 

булану бетінің құбырларынан шыққан бу оны ығыстыру нәтижесінде өзгереді. 

Қыздыру бетінің жылуқабылдауының өсуі кезінде бірінші кезекте дағырадағы 

су деңгейі көтеріледі, содан кейін төмендей бастайды.  

Тура ағынды қазанда сулық үнемдегіштер, қыздырудың буландырғыш 

және буды аса қыздыру беттері арасында белгіленген құрылмалы шекара жоқ. 

Берілетін қоректік су мөлшерінің немесе ошақтағы жылубөлу өзгерісі кезінде 

қыздыру бетінің жеке элементтері арасындағы шекаралар орын ауыстырады. 

Жылулық жүктеменің 10% -ға артуы бу ыстықтығын 100 ºС -қа көтереді. Су 

шығынының 10%-ға кемуі бу ыстықтығын 110 ºС -қа көтереді. Осылай тура 

ағынды қазанда өтпелі кезеңде жылулық жүктеменің немесе су шығынының 

аз ауытқуы будың аса қызу ыстықтығының үлкен өзгерісіне алып келеді.  

 

Вариант 6 

Двухполюсником называется электрическая цепь любой сложности, 

имеющая два выходных зажима. Двухполюсник является активным, если 

содержит внутри себя источники энергии, и пассивным, если не содержит 

источников энергии. Заметим, что все рассмотренные нами ранее 

электрические цепи были пассивными двухполюсниками.  Два или несколько 

двухполюсников являются эквивалентными (равноценными), если на их 

зажимах одинаковы синусоиды тока и синусоиды напряжения (иначе говоря, 

внешние характеристики цепи должны остаться неизменными). Эти условия 

означают, что на зажимах всех эквивалентных двухполюсников одинаковы 

действующие значения токов, напряжений и углы сдвига фаз между 

напряжением и током. Такие двухполюсники можно заменять друг на друга 

без изменения режима работы остальной цепи. Из этого положения, в 

частности, следует, что пассивный двухполюсник любой сложности можно 

эквивалентно заменить простейшей цепью с последовательным или 

параллельным соединением активного и реактивного сопротивления. 

Измерительные трансформаторы  Измерительные трансформаторы 

служат для измерения больших значений напряжения и тока, чаще – на 

трансформаторных подстанциях. Уделяется особое внимание вопросам 

изоляции, безопасному разделению высоковольтной обмотки от цепи 

измерения. Трансформаторы напряжения применяются в установках высокого 

напряжения для присоединения вольтметров и параллельных катушек 

ваттметров и счетчиков. Схема присоединения трансформатора соответствует 

режиму холостого хода, так как сопротивление вольтметров очень большое. 

Трансформаторы тока применяются в установках высокого и низкого 

напряжения для присоединения амперметров и токовых катушек ваттметров и 

электрических счетчиков. Схема соединения трансформатора соответствует 

режиму короткого замыкания, так как сопротивление амперметра маленькое. 



 
 

Случай размыкания вторичной обмотки приведет к выходу трансформатора 

тока из строя. 

 

Вариант 7 

Қазанның жүктемесінің төмендеуі ошақ құтысында отынның жану 

тұрақтылығының төмендеуіне алып келеді, оның аумалық мәнінде Dmin 

алаудың толқуы пайда болады. Бұл аумалық мән алаудың тұрақтылық шарты 

бойынша қазанның ең кіші жүктемесін анықтайды. 

Алаудың тұрақсыз болуының екі себебі бар: аз жүктемеде отын 

берісінің тұрақсыздығы және ошақта ыстықтықтың жалпы төмендеуі.  

Қазан жүктемесінің төмендеуі кезінде отын және барлық қосылған 

оттықтар (сапалы реттелу) арқылы өтетін ауаны беруді төмендетеді. Бұл ауа 

мен отын қоспасының ағын ретсіздігін төмендетеді, жалынның таралуын 

бәсеңдетеді және жану интенсивтігі әлсірейді. Мұның барлығы алаудың 

тұрақтылығын төмендетіп, жүктеме төмендегенде оның толқуы мен өшуіне 

алып келеді.  

Бұл құбылыс отынның аз шығыны кезінде оттықтар арқылы отын 

берудің толқуын арттырады. Сұйық қож шығарушы оттықтарда отын 

шығысының төмендеу тәртібі алау ядросы мен оттықтың төменгі бөлігіндегі 

ыстықтығының төмендеуіне алып келеді, бұл сұйық қождың шығуын 

тоқтатады. Сондықтан қазанның (0,80 – 0,75)Dном деңгейден басталатын 

жеңілдетілуі сандық реттелумен өндіріледі, яғни оттықтар бөлігінің 

сөндіріледі, бұл жылулық қуатты арттырып және оттықтың төменгі 

бөлігіндегі сұйық қож шығаруға қажетті ыстықтықты ұстап тұруына 

мүмкіндік туғызады. Сонда да бұл реттелу тәсілі жүктемені (0,60 - 0,65) Dн 

индекс ом дейін төмендетеді.  

Жану процестерінің тұрақтылық шарттары бойынша қазан жүктемесінің 

техникалық минимумдары ұшпа заттардың шығысы мен отын 

ылғалдылығына тәуелді және отынның тектесу қабілеттілігін сипаттайтын 

тұтану ұзақтығы мен ыстықтығы әр түрлі отын үшін әркелкі болғандықтан әр 

типті қазандар үшін бірдей емес және 0,5-тен 0,7-ге дейін құрайды. 

Мазуттық қазандарда алау тұрақтылығы іс жүзінде ең кіші жүктемені 

мазуттың жоғары тектесу қабілеттілігі түрінде шектемейді, бірақ тұтанудың 

нашарлауы мен қысымның төмендеуімен өтетін мазут шығыны азайғандықтан 

ең кіші жүктемеде оның тұтануын қадағалау керек. Сол сияқты газды жағу 

кезінде алау тұрақтылығы да ең кіші жүктемелермен шектелмейді.  

АШ-пен және ұшпа заттарының шығысы аз майсыз көмірлерімен 

жұмыс істейтін қазандарды реттеудің диапазонының кеңеюі оттық орналасқан 

жерде ошақтың жылытылуы көмегімен жүзеге асырылады.  

 

Вариант 8 

Электрическая машина – наиболее распространенный вид 

электромеханического преобразователя. Применяется практически во всех 

отраслях промышленности как источник электрической или механической 



 
 

энер-гии. Этому способствует простота конструкции, надежность 

эксплуатации и энергетические показатели. Теоретические основы 

электромашиностроения были заложены в 1821 г. М. Фарадеем. Он установил 

возможность преобразования электрической энергии в механическую и создал 

первую модель электродвигателя. Дальнейшее развитие идея взаимного 

преобразования электрической и механической энергии получила в работах Д. 

Максвелла, Э.Х. Ленца, Б.С. Якоби и М.О. Доливо-Добровольского. Благодаря 

их трудам, были разработаны и созданы конструкции электрических машин, 

пригодные для практического применения. Электрическая машина – 

электромеханический преобразователь, работающий в генераторном или 

двигательном режиме, при которых, соответственно, механическая энергия 

преобразуется в электрическую или   электрическая энергия преобразуется в 

механическую. Суть явления объясняется законом электромагнитной 

индукции. В соответствии с ним одна и та же электрическая машина может 

вырабатывать электрическую   энергию либо потреблять ее. Эта  особенность   

электрических машин называется принципом обратимости. 

Электрические и магнитные явления были известны еще в глубокой 

древности. Важным этапом в развитии науки об электричестве были 

исследования атмосферного электричества, выполненные М.В. Ломоносовым 

совместно с академиком Г.В. Рихманом. Открытие явления электромагнитной 

индукции М. Фарадеем знаменует начало эры электричества. Открытие 

вызвало техническую революцию, открыв дешевый способ производства 

электроэнергии в больших масштабах. Большой вклад в практическое 

развитие электротехники внесли русские ученые. П.Н. Яблочков и А.Н. 

Лодыгин, которые сделали ряд изобретений по применению электричества 

для освещения. Б.С. Якоби предложил и разработал электролиз и 

гальванопластику.  Следующим рубежом освоения электроэнергии явились 

изобретения выдающегося русского инженера М.О. Доливо-Добровольского в   

конце 19-го века. Он предложил и разработал во всех деталях трехфазный 

переменный ток, включая трехфазный трансформатор и асинхронный 

двигатель, дошедшие в почти неизменном виде до наших дней.  

 

Вариант 9 

Дағыралы және тура ағынды қазандардың жүктемелерінің 

номиналдыдан жоғары өсуі үрлеу мен тартуды жеделдетуді, яғни үрлеу 

желдеткіштері мен түтін сорғыштарының асқын жүктемесіне алып келетін 

ошақ газдары мен ауа шығысының үлкеюін қажет етеді. Бұл кезде сорма өседі 

және қазан жолының сұйықағулық кедергісі үлкейеді, тегеурін және соңғы 

санақтағы тарту – үрлеу қондырғыларының өндірулігі төмендейді, жүктеменің 

көтерілуін шектейді және де оның түсу қажеттіктеріне алып келеді. Осылай 

тарту – үрлеу қондырғыларының тәртібі қазандық қондырғылардың 

жүктемелерінің номиналдыдан жоғары көтерілуін шектейтін парасатпен 

қаралатын себептердің бірі болып табылады.  



 
 

Басқа азқажетті емес қазандардың жүктемелерінің өсу мүмкіндіктерін 

шектейтін себептер болып ереже бойынша апаттық жөндеу мүмкіндігіне алып 

келетін қызу беттерінің түрпілік күлден тозуы табылады. Күлділігі көп қатты 

отынды жағатын қазандардағы осы тозу ошақ газдар жылдамдығының кубына 

пропорционал.  

Қолдану статистикасы қазандардың жоспардан тыс апаттық 

тоқтауларының көптеген саны олардың ең үлкен жүктемелік қиын шарттарда 

көбірек жұмыс істеген кезде қысқы ең үлкен кезеңіне келетінін көрсетеді.  

Қатты қож шығаруы бар қазандарда күл үлесі әдеткіде 85-90% құрайды, 

сұйық қож шығаруда - 70-80% құрайды, құйынғы оттықтарда - 30-50%. Қатты 

қож шығаруда қалғып жүрмейтіндіктен және өткір жиектері бар болғандықтан 

күл бөлшектері өте көп түрпілікке ие. 

Екібастұз көмірі күлдің жоғары түрпіліктік еселеуішінен болатын және 

40%-дан асып түсетін өзінің жоғары күлділігінен тозуға көбірек қауіпті болып 

табылады. Қызу беттерінің құбырлары металының қабылданатын қызмет ету 

мерзімін ескеруі бар есептелген мұндай көмірлерді жағатын қазандардағы 

ошақ газдарының шекті рауалы жылдамдықтары төменгі деңгейде (6 -7 м/с) 

болады және қазандық қондырғының  ең үлкен өнімділігін өте қатты 

шектейді.  

Сұйық қож шығаруы бар қазандарда және құйынды оттықтары бар 

қазандарда түрпілік тозу бар болса да оның қарқыны кіші және бұл себеп 

шекті қуатты сол жерде шектемейді.  

Қазан жүктемесінің есептеуліктен жоғары көтерілу мүмкіндігін 

шектейтін тағы бір себеп болып қызу беттерінің қождануы табылады.  

Қазандық қондырғының «қожсыз» қуаты деген түсінік бар, яғни 

ыстықтық тәртіп кезінде оттықтағы қызу беттерінің қождануын 

болдыртпайтын өнімділік. Ереже бойынша қазанның номиналды жүктемесі 

«қожсыз» қуаттан бірнеше рет төмен болуы керек және қайсыбір шарттар 

кезінде одан аспау керек. 

Дағыралы қазандардың ең үлкен өнімділігін парасатпен қарап шектеу 

жоғары жүктемелер кезінде қазанның дағырасындағы ылғалды ажыратудың 

нашарлауымен келісілген. Қазіргі шығырлар жұмыс істегенде 0,1 %-дан 

аспауды керек ететін будың ылғалына аса қатаң қажеттіліктер қойылады. Бұл 

қажеттіліктер шығырдың ағынды бөліктерінде, сондай-ақ энергоқұраманың 

барлық жолдарында қатты заттарды жібермеуімен түсіндіріледі. Шығырдың 

ағынды бөліктерін тұздармен күрту оның ПӘК-і мен қуатын төмендетеді. 

 

Вариант 10 

Под термином «теплофикация» понимается централизованное 

теплоснабжение на базе комбинированной, т.е. совместной выработки 

электрической и тепловой энергии в одном энергетическом блоке. 

Термодинамической основой теплофикации служит полезное использование 

отработавшей в тепловом двигателе теплоты, отводимой из теплосилового 

цикла. В комбинированной выработке заключается основное отличие 



 
 

теплофикации от так называемого раздельного метода энергоснабжения, когда 

электроэнергия вырабатывается на конденсационных электростанциях (КЭС), 

а теплота – в котельных. Основной энергетический эффект теплофикации 

заключается в замене теплоты, выработанной при раздельном 

энергоснабжении в котельных, отработавшей теплотой, отведенной из 

теплосилового цикла электростанции, благодаря чему на ТЭС ликвидируется 

бесполезный отвод теплоты в окружающую среду при превращении 

химической, а на АЭС внутриядерной энергии топлива в электроэнергию. 

Развитие комбинированной выработки является одним из основных путей 

повышения энергетического производства в нашей стране. 

Масштабы систем централизованного теплоснабжения могут 

изменяться в широких пределах: от небольших, обслуживающих несколько 

соседних зданий, до крупнейших, охватывающих ряд жилых или 

промышленных районов и даже город в целом. Независимо от масштаба, эти 

системы по контингенту обслуживаемых потребителей подразделяются на 

коммунальные, промышленные и общегородские. К коммунальным относятся 

системы, снабжающие теплотой в основном жилые и общественные здания, а 

также здания промышленного и коммунально–складского назначения, 

размещение которых в селитебной зоне городов допускается нормами. 

Соответствующие системы централизованного теплоснабжения можно 

охарактеризовать как групповые (квартальные), микрорайонные и районные. 

Теплоисточники, обслуживающие эти системы по одному на каждую систему, 

могут быть отнесены соответственно к категории групповых (квартальных), 

микрорайонных и районных котельных. При больших масштабах выработки 

теплоты, в особенности в общегородских системах, является целесообразной 

совместная выработка теплоты и электроэнергии. 

 

Вариант 11 

Қазанды жағу кезекті тоқтатылудан немесе жөндеу жұмыстарынан кейін 

жүреді. Алдымен орындалған жөндеу жұмыстарының сапасын, сонымен қатар 

қазанның тоқтатылуы алдында кемістіктер журналында тіркелген, 

кемістіктердің жөнделгенін және ескертулердің ескерілгендігін тексереді. Ол 

үшін қазанды және оның көмекші құрал – жабдықтарын тексереді, 

оттықтарды, орауды, қаптауды, жинағыштарды, бу және су құбырларын, 

олардың арматураларын және тіректерін тексереді. Одан басқа көмекші 

механизмдер мен олардың жетектерін, тарту – үрлеу мәшинелерін 

(желдеткіштерді, түтін – сорғыштарды, ауа үрлегіштерді, электр және 

шығыржетектерді, суыту және майлау жүйелерін), диірмендерді, өңделмеген 

отын және тозаң сіңіргіштерді, шанаұтарды, тозаң дайындау жүйесінің 

элементтерін, үрлеуді, күлқожды ұстау және шығару жүйелерін тексереді. 

Негізгі шарт болып байланысты жарықтануды өртке қарсы дайындық блогын 

тексеру табылады. Содан кейін шанақтардағы отын қорын және шық 

ыдысындағы суды, су – бу және газ – ауалық күре жолдарында арматура мен 

гарнитураның орналасуын, мазут және газ шаруашылығының дайындығын, 



 
 

қорғаныс – тұтандырғыш құрылғыларының жұмысын, бөтен көздерден бу 

берудің үздіксіздігін, сақтандырғыш клапандарының жүктерінің дұрыс 

бекітілуін тексереді.  

Негізгі және көмекші қондырғыларды қарап шыққаннан кейін, 

жұмыстың орындалуын тексергеннен кейін және наряд жабылғаннан кейін 

ауысым бастығы оперативті журналда жазып, іске қосылған уақытын 

көрсетеді, ол жөнінде іске қосылумен байланысты электрлік, химиялық, 

отындық және тасымалдау цехтарының бастықтары, сонымен қатар бақылау - 

өлшеуіш құрылғылар мен автоматика цехтары хабардар етілуі тиіс.  

Қашықтан басқарудың, сигнал беру жүйесінің, бұғаттаудың, 

қорғаныстың және автоматиканың электрлі сүлбелері жиналғаннан кейін, 

жергілікті шарттармен сәйкес тексергеннен және бақылау – өлшеу аспаптарын 

қосқаннан кейін электржетегінің өзіндік мұқтаждық блогының электрлі 

сүлбелерін жинауды және қазанның тәсілдемелік сүлбелерін жинай бастайды 

(газауалық күрежолының тұтандырушы, бу – мазутты шаруашылықтың, 

тозаңдайындаудың, күлқожды ұстау мен шығарудың, үрлеудің және 

тазалаудың). 

Газ – ауа күрежолының сұқпажапқышының ашық тұруы кезінде ауа 

шығыны көрсетілгенге қарағанда 25% - дан кем болмайтын ошақты және 

қазанның газжолын ұзақтығы 10 мин көлемінде мұқият желдетеді.  

Су – бу күрежолындағы артықтық қысымы сақталған кезде суымаған 

күйде қазанды жағу алдында зиянды термиялық кернеу мен тым суытуды 

болдырмас үшін жағудың 15 мин алдында желдету жүргізілуі тиіс. 

Қазанды желдетпес бұрын ошаққа және қазанның газ жолына кез келген 

ашық алауды немесе тасымал шамын шарт еткен дауыс немесе жиналған 

газдардың жарылысы қаупінен кіргізуге тыйым салынады. 

Желдеткеннен кейін ошақта газдың бар - жоғын анықтау үшін ошақтың 

жоғарғы бөлігінен сынама алынады.  

БӨА–ның автоматиканың, қорғаныстық, бұғаттау мен сигнал беру 

жүйесінің ақаулығы кезінде қазандық қондырғыны іске қосуға тыйым 

салынады.  

Одан басқа, іске қосуға дайындау кезеңінде тұтандырғыш – 

қорғаныстық құрылғыларды тексеру керек, ал ол болмаған жағдайда 

жеткілікті мөлшерде қол тұтандырғыштарын дайындау керек. Негізгі бу 

өткізгіштерінің ағызу сүлбелерін дайындау қажет. Қожшығарудың таспалы 

тасығыштарын жұмыста жүргізіп көру қажет.  

 

Вариант 12 

Теплота, вырабатываемая энергоисточниками (в частности, ТЭЦ, 

автономными котельными в целях теплоснабжения, а также другими 

установками и устройствами), расходуется на тепломассообменное 

оборудование промышленных предприятий и на бытовые нужды 

промышленных, служебных и жилых потребителей (отопление, горячее 



 
 

водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование). Указанную теплоту 

классифицируют на теплоту среднего и низкого потенциала.  

Среднепотенциальным считается промышленное тепловое потребление, 

которое может быть удовлетворено теплоносителем от 150 до 350 °С. В 

качестве теплоносителей наибольшее  распространенными получили горячая 

вода и водяной пар. Водяной пар и горячая вода указанных температур 

применяются для технологических процессов: выпаривание, сушка, нагрев и 

т.п. К теплообменным аппаратам, потребляющим среднепотенциальный 

теплоноситель, относятся испарительные и паропреобразовательные 

установки, редукционно–охладительные установки, деаэраторы, 

регенеративные подогреватели, подогреватели систем теплоснабжения и т.д. 

Низкопотенциальное тепловое потребление может быть удовлетворено 

теплоносителем с температурой до 150 °С. Как правило, к таким 

теплоносителям также относятся водяной пар и горячая вода. 

Низкопотенциальные теплоносители используются, в основном, для 

промышленного и бытового теплоснабжения. 

Котельная установка – это комплекс устройств и механизмов, 

предназначенных для производства водяного пара или получения горячей 

воды. К её основным элементам относятся один или несколько котлов. К 

основному оборудованию ТЭЦ и ТЭС, составляющему единый 

энергетический блок, применимо компоновочное наименование «котел–

турбина–электрогенератор». Кроме составляющей ТЭЦ и ТЭС, котельная 

установка может в качестве энергоисточника выполнять самостоятельные 

функции (отопление и горячее водоснабжение, технологическое водо– и 

пароснабжение). 

Таким образом, водяной пар используют: 

– на теплоэлектроцентралях для получения электроэнергии и 

обеспечения теплофикации;  

– для получения электроэнергии на теплоэлектростанциях;  

– для технологических нужд промышленных предприятий и сельского 

хозяйства;  

– для нагрева в паровых подогревателях воды, направляемой в системы 

теплоснабжения. 

Горячую воду используют:  

– для технологических нужд промышленных предприятий и сельского 

хозяйства; 

– для отопления;  

– для вентиляции;  

– для горячего водоснабжения жилых, служебных, общественных и 

производственных зданий и сооружений;  

– для кондиционирования;  

– для коммунально–бытовых нужд населения.  

В зависимости от назначения котельная установка состоит из котла 

соответствующего типа и вспомогательного оборудования, обеспечивающего 



 
 

его работу. Котел – это конструктивно объединенный в одно целое комплекс 

устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет 

теплоты сжигаемого топлива, при протекании технологического процесса или 

преобразовании электрической энергии в тепловую. В составе котельной 

установки применяется специальная система водоподготовительных 

устройств, которые, используя химическое и термическое воздействие, 

очищают воду от растворенных в ней солей и газов. 

 

Вариант 13 

Тұтанудың алдында қазандықты іске қосуға кедергі келтірмейтін 

барлық бақылап-өлшейтін аспаптар, алыстан басқару және барлық 

технологиялық қорғаулар мен бұғаттар, сонымен қатар ошақтағы сиретілу 

реттегішін және тұтандыру бүркегішінің реттегішін (егер ол болған жағдайда) 

міндетті түрде қосу керек. Үрлемелі желдеткіш пен түтін сорғышты ашу 

(развернуть) және ошақтың ( 2-3 кгс/м2) жоғарғы бөлігінде сиретілуді реттеу 

керек.  

Тұтандыруға кірісу. Қазандықта ЗЗУ-дың болмауынан қолдан 

тұтандырғыш рұқсат етіледі. 

Егер тұтандыру кезінде, жануды реттеу процесінде бірінші мазутты 

бүркігіште мазут бірден жанбаса немесе өшіп қалса, онда бірден бүркігішке 

мазут және буды жіберуді тоқтату керек, сөну себебін анықтап, оны 

болдырмаудың алдын-алу қажет. Осыдан кейін, алдын-ала 10-15 минут 

аралығында қазандықтың ошағы мен газ жолын желдетіп алып, жоғарыда 

айтылған тәртіп бойынша тұтандыруға қайтадан кірісу керек. 

Бірнеше бүркігіштегі мазутты алаудың сөнуі кезінде, барлық 

бүркігішке  мазут және буды беруді бірден тоқтату керек. Сөну себептерін 

жою және қазандықтың ошағы мен газ жолын 15 минут аралығында 

елупроцентті ауа шығысымен толықтай желдеткеннен кейін жоғарыда 

айтылған тәртіп бойынша тұтандыруға кірісу керек. 

Оттық ернеуінде қажетті мөлшердегі ауаның болмауынан немесе оны 

мазутпен дұрыс араластырмауынан, қалқанның беті мен оттықтың астына 

мазутты лақтырып тастауына, оны оттық құтысынан шығарып, қазандықтағы 

газ жолының шөгуіне және қыздыру бетіндегі болуы мүмкін күюге әкеліп 

соғуы мүмкін. 

Қазандықты іске қосу шарттарының көптеген зерттеулері осы 

процестерді лимиттейтін түйіндер  болып қазанның қалыңқабырғалы 

элементтері, буды аса қыздырғыштардың иірілмелері, жүргізуді азайтқыш 

қондырғылар, тұтандыру жүйесі, басқару, автоматтау, басқару  қондырғылары 

болып табылады. 

Жану жылдамдығын бақылауды қанығу температурасы бойынша 

жүргізген ыңғайлы. Қазіргі қазандық агрегаттарда алғашқы жағу кезеңінде 

дағыра қабырғаларының бірқалыпты қызуы бақыланады. Бу кеңістігінде 

болатын оның қабырғасының жоғарғы бөлігі төменгі жағына қарағанда 

жылдам қарқынмен қызады, өйткені жылу беру еселеуіші бу шықтануы 



 
 

кезінде судан қабырғаға дейінгі жылу беру еселеуішінен 3-4 есеге дейін артық 

болады. Нәтижесінде теңеуліксіздігі әртүрлі жағу кезеңінде 60 – 80 0С-қа 

дейін жетуі мүмкін. Температураның салыстырмалы айырымы кезінде дағыра 

иілу формасына өзгеріске ұшырауы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей 

температура айырымы 20-300 С болған кезде металда кернеу 2 есеге дейін 

өседі.  

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе қазанды жағу кезеңінде 

қарқынды температураның өсім жылдамдығы, шарт бойынша қазанның 

дағыра қабырғаларының рұқсат етілетін термиялық кернеулері мен буды аса 

қыздырғыштар қабырғаларының рұқсат етілетін температурасы, дағырада 20 

кгс/см2  аз қысым кезінде минутына 2 0С-тан және 20 кгс/см2  артық қысым 

кезінде минутына 2,5 0С-тан аспауы керек, осыған орай жағу кестесімен 

қазандағы қысымды көтеру қамтамасыз етіледі. 

Осыдан дағыралы қазанның салқын жағдайына байланысты жағу 

ұзақтығы, бу параметрлерінен тәуелді мысалы 3-5 сағатты құрайды.  

 

Вариант 13 

Технической термодинамикой называется наука о свойствах теплоты и 

законах взаимопреобразования теплоты и механической энергии. Техническая 

термодинамика положена в основу изучения и усовершенствования всех 

тепловых двигателей. Во взаимопреобразовании тепловой и механической 

энергии участвует рабочее тело. Как правило, это газообразные тела – газы и 

пары, поскольку они, обладая большим коэффициентом теплового 

расширения, могут при нагревании совершать гораздо большую работу, чем 

жидкости и твердые тела. Газы, молекулы которых обладают силами 

взаимодействия и имеют конечные, хотя и весьма малые геометрические 

размеры, называют реалънъми газами. Газы, молекулы которых не обладают 

силами взаимодействия, а сами молекулы представляют собой материальные 

точки с ничтожно малыми объемами, называются идеальными газами. 

Понятие об идеальном газе введено для упрощения изучения 

термодинамических процессов и получения более простых расчетных формул. 

Водяной пар рассматривается как реальный газ, к которому нельзя применять 

законы, установленные для идеальных газов. Все реальные газы являются 

парами тех или иных жидкостей; при этом чем ближе газ к переходу в жидкое 

состояние, тем больше его свойства отклоняются от свойств идеального газа. 

Первое начало термодинамики есть частное применение всеобщего закона о 

сохранении и превращении энергии к тепловым явлениям. Это начало 

полностью отрицает существование вечного двигателя 1-го рода, под которым 

понимается машина, способная создать механическое движение из ничего. 

Второе начало термодинамики определяет направление возможного 

преобразования термодинамической системы при заданном исходном ее 

состоянии. Это начало отрицает возможность создания вечного двигателя 2-го 

рода, т.е. двигателя, способного работать с одним источником теплоты. 

 



 
 

 

Вариант 14 

Магистралға қазанды қосқанда жақсылап газсыздандырғаннан кейін 

және ГПЗ-1-ден ГПЗ-2-ге дейін бу құбырының қыздырылуы болады. Қазаннан 

кейін бу қысымы қосқанда едәуір төмен болып, (1-2 кгк/см2) артық емес 

немесе бу құбырындағы жалпы қысымға тең. Байпасты ашқан кезде қысым 

айырымынан пайда болатын бу ағыны магистралға емес, қазанға барып, 

дағырадағы бу көлемінде тоқтап, қысым тұрақтыланады. Қысымның көп 

төмендеуі, қанша көп болса, соншалықты гидравликалық соққысын және бу 

құбырындағы температураның өзгеруін азырақ болдырады. 

Қосар алдында өткір будың ыстықтығын және кенеттен төмендеуді 

немесе шығар алдындағы ыстықтың түсуін бақылау керек. Қазанды абайлап 

қосу керек, магистралды булық ысырманың байласын асықпай ашып, 

ысырманың жан-жағындағы қысымның теңдесуінен кейін ысырма ашылады, 

ол толық ашылғаннан кейін байпас жабылады. Осыдан кейін бу құбырында 

гидравликалық соққыларымен дүмпулер болады, тез арада қазанды қосу 

операциясын тоқтату керек, қазандағы қысымды тоқтатып, бу құбырын 

жақсылап қыздырып, содан кейін қайтадан қазанды іске қосамыз. 

Ысырмаларды толық ашқаннан кейін магистралды ысырма алдындағы 

бу құбырының дренажын жабамыз. 

Қазан іске қосылып тұрған кезде жану тәртібін өзгертуге тиым 

салынады. 

Қазанды магистралға қосқаннан кейін ЖҚҚШҚ (РРОУ)-ды өшіру керек 

және жүктеменің көтерілуі, манометрдің көрсеткішін бақылап, су және будың 

шығыс өлшеуішін, дағырадағы су деңгейі, буды аса қыздырғыш жолы 

бойынша ыстықтықты және буды аса қыздырғыштың ирек түтік металының 

ыстықтығы. Қыздырылған бу ыстықтығын реттегішін қосу үшін көрсетілген 

бу ыстықтығына жетуі керек. Қалған автоматты реттегіштер орнықты жұмыс 

тәртібіне жеткеннен кейін және көрсетілген қазан жүктемесі 70% болады. 

Егер қазан бірден немесе түпкілікті жөндеуден кейін жұмысқа қосылса, 

онда толық қысымға жеткенде, қазанды магистралға қосқанға дейін сақтық 

қақпалар реттеледі.  

Көмір тозаңын сенімді тұтандыру үшін қазанды жағар алдында жану 

құтысын отынмен жағып қыздырып алу керек. Қызу дәрежесі отын түріне, 

оның тектесу қабілетіне, ылғылдылығына және т.б. байланысы.  

Қазанды қатты отын жағуға көшіру үшін барлық мазурт бүркігіштері 

жұмыс істеуі керек. Қазанды қатты отын жағуға көшіру мазут бүркігішінің 

алау жануы тұрақты қалыпқа жету керек және ыстық ауа ыстықтығы ауа 

қыздырғышымен 250 0С-тан артық, көмір тозаңын қалыпты тұтандыру үшін. 

Қазандағы отынның ұшпа заттарының шығасы 15% аз, қазанды қатты отын 

жағуға көшіруге рұқсат беріледі егер ошақтың көрсетілген жылулық 

жүктемесі 30% дан төмен болса. Отындардың ұшпа заттарының шығуы 15% 

жоғары болса, тозаң беру төмен жүктемеде рұқсат етіледі, пайдалану нұсқауы 

бойынша орнатылады.  



 
 

Тозаңды жағуға көшіруге және тозаң дайындау жүйесінің жұмыс 

тәртібінің күйге келтірілуі үшін ошақтағы алауды бақылау керек.  

Алаудың толық үзілген жағдайында ошаққа тозаң беруді тоқтатып, 

бүркігішке мазут беруді тоқтатамыз. Ошақта толық желдетілгеннен кейін 

және қайтадан газ жолында мазут бүркегіштерін жағады және оттықтарға 

тозаңды беруді жаңартып, жануды қалыпты қалыпқа жеткіземіз.  

Қазанды тозаң жағуға көшіру құбылысында дағырадағы су деңгейін, 

металл ыстықтығын, бу қыздырғыштың иірмесін газ жолы бойынша 

ыстықтығын, тозаңды алаудан айырудың болмауын мұқият бақылау керек. 

 

Вариант 15 

Под применением тепловых насосов в промышленности 

подразумевается и стационарная энергетика, и технологические процессы 

производства. Применение тепловых насосов в промышленности регулярно 

предлагалось уже в течение более 30 лет. Некоторые предложения были 

реализованы наряду с другими процессами использования сбросного тепла  и 

используются уже давно. Оставшиеся сомнения относительно масштабов 

применения постепенно рассеиваются, благодаря большому числу 

применений систем с приемлемым сроком окупаемости.  

Имеется много сфер применения, где главной задачей теплонаносного 

цикла является охлаждение. Любая система охлаждения должна сбрасывать 

тепло конденсатора при температуре выше окружающей. Обычно, это тепло 

сбрасывается в градирне или с помощью воздушного или водяного 

охлаждения. Его можно использовать для отопления, предварительного 

нагрева воды и т.п. Поскольку это тепло сравнительно низкого потенциала, 

его использование ограничивается объектами, находящимися вблизи 

конденсатора, такими, как склады и фабричные здания. Замена обычных 

конденсаторов такими,  которые пригодны для восстановления тепла, 

сравнительно недорога, и капиталовложения быстро окупаются. Коэффициент 

преобразования здесь нельзя оптимизировать по условиям нагрева, поскольку 

основное назначение установки - охлаждение. Но это несущественно, так как 

нагрев получается при малых дополнительных затратах. 

Возможности тепловых насосов в процессах сушки следующие. 

Испаритель поглощает тепло потока влажного сбросного воздуха, 

одновременно охлаждая его. Охлаждение вызывает конденсацию части влаги, 

благодаря чему воздух осушается, а затем нагревается в конденсаторе 

теплового насоса. Следует отметить, что во многих сушилках, особенно для 

испарения только воды, тепловой насос может хорошо дополнить обычные 

системы восстановления сбросного тепла «газ – газ», и это экономически 

оправдано. В этих приложениях может быть и много необычных типов 

тепловых насосов. Для сушилок предложен рекомпрессионный цикл с 

использованием перегретого пара в качестве теплоносителя для нагрева.  

В процессах испарения и дистилляции применяется тепловой насос 

третьего типа, основанный на механической рекомпрессии пара. В этом 



 
 

случае весь поток пара проходит через компрессор, а затем через 

теплообменник, находящийся в сосуде с испаряющейся жидкостью. 

Восстановление тепла сбросных потоков жидкости - одна из главных 

областей расширяющегося применения тепловых насосов как с 

электроприводом компрессора, так и с дизельным и газомоторным приводом, 

работающих по обычному теплонаносному циклу. Перечень производств, где 

имеются сбросы жидкости с температурой между 10 и 60 0С, велик. 

 

Вариант 16 

Бу қазанын тоқтатар кезде қорек су, ауа шығысын және түтін сорғыны 

азайтып, ақырындап жүктемесін азайтып отырамыз. Тура үрлейтін сүлбеде, 

өңделмеген отын қоректегіш жүгін азайтып ақырындап тоқтатылады, сондай-

ақ диірмендерді де тоқтатамыз. Ал аралық шанақты сүлбеде бірінші 

өңделмеген отын қоректегішін тоқтатады және ақырындап істен шығарады. 

Жүктемені түсіру жылдамдығы металдардың ең қалың жеріндегі ыстықтыққа 

байланысты. Ыстықтық кедергісін болдырмау үшін қазанды тоқтату кезіндегі 

будың көрсетілген көрсеткіштерін ұстап (кейде ең төменгі жүктемеде) тұру 

қажет. Будың көрсетілген қысымы көрсетілетін жүктемеден 50%-дан 

төменболмауы керек.  

Егер қазан немесе тозаңдайындағыштар ұзақ уақытқа тоқтатылатын 

болса, өңделмеген қоректегіштегі және шанақтардағы көмірді бітіру керек. 

Тозаңдайындағыштарды тоқтатқаннан кейін барлық мазут бүркігіштерді 

өшіріп газ жолдарымен ошақты 10-15 минут желдету керек. Бірақ мына шарт 

бойынша үрлегіштердің электрқозғалтқыштарынан жүктемесі толық күшінен 

50 %-ға кем болмау шарт. Содан кейін  үрлегіштерді және түтін сорғыларды 

тоқтатып,  олдардың бағыттағыштарын жабу керек. 

Жүктеменің төмендеуіне байланысты қазанды  қоректену негізінен, 

орағыту күйіне ауыстыру керек. Орағыту күйіне пайдаланатын реттегішке 

ауыстыру қажет. 

Қазанды тұрақты қоректен ажыратқаннан кейін, дағыралы сулық 

үнемдегіш арасындағы айналмалы (рециркуляция) сызығындағы ысырманы 

ашу керек. Егер дағырадағы судың деңгейі орташадан 100 мм-ден төмендесе, 

дағыра денесінде ыстықтық кернеуін болдырмау үшін, аз шығынмен толтыру 

керек. Қазанды орташа деңгейден +100 мм-ге дейін толтырып, содан толтыру 

тоқтатылады. Қазанды қайта толықтырғанда, сулық үнемдегіштің алдында 

орағыту құбырындағы ысырмасы жабық болмауын  тексереді. Қазанда қысым 

тұрақтағанша дағыра деңгейі бақылауда болуы керек. Тездетіп 

салқындатылған дағыраны, суы ағызыылған қазанды толтыру  

Дағыраны тездетіп құрғату мақсатында суды құрғатып қазанды 

тоқтатуға болмайды.  

Қазанды тоқтату және іске қосу кезінде дағыраның төменгі және жоғары 

ыстықтық айырмасы 60 0С –тан аспауы керек, ал салқындату жылдамдығы 1,5 
0С /мин., егер дағыра қысымы 100 кгс/см2 аз болса. 



 
 

Жүктемені төмендеткенде бу ыстықтығы бақылауды және одан әрі 

төмендесе, бу салқындатқыш шық шығыны азайтылмайды. Егер бу 

ыстықтығы ең төменгі мүмкіншілікке дейін түскен жағдайда стансада 

ЖҚЫШҚ іске қосылады және бас бу құбыр жолындағы ысырма жабылады. Бу 

көрсеткіштері ең төмен деңгейге дейін түссе ЖҚЫШҚ жұмыс көрсеткіші 

бойынша (қысымы 16-20 кгс/см2 және ыстықтығы 300 0С) оны сөндіріп, бу 

қыздырғыштарды ауаға үрлейді немесе бұрқылдатқышқа (барбатер) жіберуге 

болады. БПЫ 1 жабылады және бу құбырлары құрғатылады. 

Бу қыздырғыштарда бу таусылғаннан кейін ауаға үрлеу жабылады. 

Егерде қазанды жедел түрде жөндеуге салқындату қажет болса, қазанды 

қолдану нұсқауы БЖСҚ бойынша дағыраны салқын бумен тоқтату әдісі 

қолданылады. 

 

Вариант 17 

Все типы тепловых насосных установок можно классифицировать по 

ряду сходных признаков. Каждый из них отражает только одну характерную 

особенность установки, поэтому в определении теплонасосной установки 

может быть два и более признака.  

Классификацию теплонасосных установок следует осуществлять, 

прежде всего, по циклам их работы.  

Можно выделить несколько основных типов тепловых насосов:  

- воздушно-компрессионнные тепловые насосы; 

- тепловые насосы с механической компрессией пара 

(парокомпрессионный цикл); 

- абсорбционные тепловые насосы;  

- тепловые насосы, основанные на использовании эффекта Ранка;  

- тепловые насосы, основанные на использовании двойного цикла 

Ренкина;  

- тепловые насосы, работающие по циклу Стирлинга;  

- тепловые насосы, работающие по циклу Брайтона;  

- термоэлектрические тепловые насосы; 

- обращённый топливный элемент;  

- тепловые насосы с использованием теплоты плавления;  

- тепловые насосы с использованием механохимического эффекта;  

- тепловые насосы с использованием магнетокалорического эффекта.  

Все тепловые насосы по принципу взаимодействия рабочих тел можно 

объединить в две основные группы:  

а) открытого цикла, в котором рабочее тело забирается и отдается во 

внешнюю среду;  

в) замкнутого цикла, в котором рабочее тело движется по замкнутому 

контуру, взаимодействуя с источником и потребителем теплоты лишь 

посредством теплообмена в аппаратах поверхностного типа.  



 
 

Различают одно-, двухступенчатые и каскадные ТНУ, а также ТНУ с 

последовательным соединением по нагреваемому и охлаждаемому 

теплоносителям с противоточным их движением.  

По назначению: стационарные и передвижные, для аккумулирования 

тепловой энергии и её транспорта,  утилизации сбросного тепла.  

По производительности: крупные, средние, мелкие.  

По температурному режиму: высокотемпературные, 

среднетемпературные и низкотемпературные.  

По режиму работы: стационарные, нестационарные, непрерывные или 

цикличные, нестационарные с аккумулятором тепловой энергии.  

По виду холодильного агента: воздушные, аммиачные, фреоновые, на 

смесях холодильных агентов.  

По виду потребляемой энергии: с приводом от электродвигателя или 

газовой турбины, работающие на вторичных энергоресурсах и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение В 

 

Узкоспециальные термины и терминосочетания 

 

Барабанный котел Энергетический котел 

Бесканальная прокладка 

теплопровода 

Циркуляционный насос 

Биологическая защита реактора Групповое централизованное 

теплоснабжение 

Блочная ТЭС Давление 

Быстродействующая редукционно-

охладительная установка (БРОУ) 

Двухвальная турбина 

Быстрые нейтроны Двухконтурная АЭС 

Вал ротора турбины Двухступенчатый нагрев сетевой 

воды 

Вертикальные сетевые подогреватели 

сетевой воды 

Деаэрационная колонка 

Виброскорость Деаэраторное отделение 

Влажность Децентрализованная система 

теплоснабжения 

Влажный пар Дизельное топливо 

Водо-водяной энергетический 

реактор (ВВЭР) 

Диффузионная горелка 

Водоподогревательная установка Диффузионное горение 

Водогрейный котел Докритические параметры пара 

Водоструйный эжектор Докритическое давление 

Воздухоподогреватель Дымовая труба 

Воздухоохладитель Дымосос 

Воздушный компрессор Замкнутая система охлаждения 

Выносная камера сгорания Индивидуальное теплоснабжение 

Встроенная кольцевая камера 

сгорания 

Испаритель 

Выработка электроэнергии на 

тепловом потреблении 

Камера сгорания 

Выходной диффузор Квартальное централизованное 

теплоснабжение 

Газовая турбина Кипящий слой 

Газообразное топливо Комбинированная выработка тепла и 

электроэнергии 

Газомазутная ТЭС Кинетическое горение 

Газотурбинная тепловая 

электростанция (ГТЭС) 

Конденсаторные трубки 

Газотурбинная установка (ГТУ) Конденсационная установка 

Гигаватт Конденсационная электростанция 



 
 

Газотурбинный агрегат Конденсационное помещение 

Гигакалория Конденсационные турбины 

Горелка с предварительным 

смешением 

Котел 

 

Горючая масса топлива Котел с естественной циркуляцией 

Топка котла Котел-утилизатор (КУ) 

Горизонтальный сетевой 

подогреватель  

Котельная установка 

 

Коэффициент полезного действия 

нетто ТЭС по выработке 

электроэнергии 

Коэффициент полезного 

использования теплоты топлива 

 

Коэффициент теплофикации ТЭЦ Критические параметры пара 

Критический размер трещины 

 

Межгородское централизованное 

теплоснабжение 

Максимальная проектная авария Низконапорный парогенератор 

Нетрадиционная энергетика Оборотное водоснабжение 

Обратная сетевая вода Одноконтурная АЭС 

Охлаждающая вода Парковый ресурс 

Паровая турбина Парогазовая установка (ПГУ) 

Парогазовая тепловая электростанция 

(ПГЭС) 

Парогазовая установка 

утилизационного типа 

Парогенератор Пароперегреватель 

Паротурбинная электростанция Пиковый водогрейный котел 

Питательный турбонасос Питательный электронасос (ПЭН) 

Плотность Подогреватель высокого давления 

Подпиточная вода теплосети Подпиточная установка теплосети 

Принципиальная тепловая схема Продукты сгорания топлива 

Пруд-охладитель Прямая сетевая вода 

Прямоточное водоснабжение Прямоточный котел 

Рабочая масса топлива Развернутая тепловая схема 

Раздельное производство тепла и 

электрической энергии 

Редукционно-охладительная 

установка (РОУ) 

Реакторное отделение АЭС Расчетный ресурс  

Ротор паровой турбины Ротор газовой турбины 

Сверхкритическое давление пара Сетевая вода 

Сетевой подогреватель Сухой насыщенный пар 

Система охлаждения газовой 

турбины 

Температурный график теплосети 

Твердое топливо Тепловая схема 

Тепловая мощность Тепловая электрическая станция 

Тепловая энергия Тепловыделяющая сборка 

Тепловыделяющие элементы (твэлы) Теплоноситель 

Теплота конденсации Теплосеть 

Теплопроводы Теплота сгорания 



 
 

Теплофикационные паровые турбины Технологический канал 

Хрупкое разрушение Турбина с противодавлением 

Турбинное отделение Турбины базовые 

Удельный расход условного топлива Условное топливо 

Усталость металла Факел 

Физический метод  Физическое старение 
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