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1 дәріс.
(1 сағат)

Нормативтік құжаттар бойынша жалпы мәліметтер

Дәрістің мазмұны:
- жобалау туралы жалпы мәліметтер;
- жобалау кезеңдері;
- жобаларды әзірлеу тәртібі.
Дәрістің мақсаты: жобалар ұғымын, олардың құрамын, жобаларды
әзірлеу, келісу және бекіту тәртібімен танысу.
Жобалау - бұл, нысанның бастапқы сипаттамасы негізінде берілген
жағдайларда әлі жоқ объектіні құру үшін қажетті сипаттама жасау процесі.
Ол сызбалар мен сметалар түрінде түсіндірме жазбаны қамтиды. Негізгі
құжаттармен, тапсырыс беруші мен жобалаушы және жобалауға тапсырма
кезінде тараптардың реттейтін келісім-шарты болып табылады [6].
Жобалауға
тапсырма
шарттар,
мақсаты,
тапсырмалары,
құжаттамамен рәсімделген және орындаушыға берілген жобалау - зерттеу
сипатындағы жұмыстарды тапсырыс беруші жазбаша түрде ұсынған талаптар
тізбесі. Жобалауға арналған тапсырманы дайындау кезінде құрылысқа
арналған алаң таңдалуы тиіс. Жобалауға арналған тапсырмада мынадай келесі
деректер көрсетіледі:
- жобаланатын кәсіпорынның атауы, ғимараттар немесе құрылыстар;
- жобалау үшін негіз;
- ауданы, құрылыс пункті мен алаңы;
- өнімнің номенклатурасы және оның негізгі түрлері бойынша өндіріс
қуаты (заттай және құндық мәнде), бірінші кезекте толық дамуға есептелген;
- кәсіпорынның жоспарланған жұмыс режимі, оның мамандануы,
өндірістік және шаруашылық ынтымақтастық;
- негізгі технологиялық процестер мен жабдықтар, сондай - ақ өндірісті
басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу қажеттілігі;
- кәсіпорынды қамтамасыз етудің негізгі көздері, құрылыс кезеңіндегі
сияқты, сондай - ақ оны шикізатпен пайдалану кезінде де, сумен, жылумен,
газбен, электрмен, сондай - ақ ағынды суларды тазарту және төгу шарттары;
- құрылыстың белгіленген мерзімдері (ұзақтығы нормаларына сәйкес),
оны жүзеге асыру және кезек бойынша қуаттарды енгізу тәртібі, сондай - ақ
бүкіл кәсіпорынды одан әрі кеңейту жөніндегі ұсыныстар, оның ғимараттары
немесе құрылыстары;
- тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық құрылыс объектілерін жобалауға
арналған деректер;
- күрделі салымдардың белгіленген мөлшері және негізгі техникалықэкономикалық көрсеткіштер, жобалау кезінде қол жеткізілуі тиіс;
- техникалық жобаның немесе оның бөліктерінің нұсқаларын әзірлеуге
қойылатын талаптар, сондай - ақ жобалау сатысы;
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- бас жобалау және құрылыс ұйымының - бас мердігердің атауы, сондай
- ақ объектінің құрылысын жүзеге асыру кезінде көзделіп отырған және
өнеркәсіптік торап құрамында орналастырылатын ықтимал кооперация.
Жобалау кезеңдері.
Жоба бір немесе екі кезеңде әзірленуі мүмкін. Күрделі нысандарды
жобалау екі сатыда жүргізіледі - бірінші кезеңде техникалық жоба, екінші
кезеңде - жұмыс сызбалары.
Жобалау бір сатыда болғанда (техникалық жобаны әзірлеуді жұмыс
сызбаларымен үйлестіру кезінде) объектілер жүзеге асырады, құрылысы
үлгілік (типтік) жобалар бойынша, сондай - ақ күрделі емес объектілер
бойынша көзделген.
«Ж» («Жоба») кезеңі объектідегі барлық жұмыстар басталғанға дейін
қажет, жүйелердің тұжырымдамасын анықтау үшін, барлық жүйелердің
құбырларын бір-біріне қатысты трассалау, жабдықтың орналасуы, сондай - ақ
жалпы объект бойынша күрделі шығындарды жоспарлау және шамамен
анықтау үшін қажет. Инженерлік желілерді салу барлық есептер мен сызбалар
жобалау саласында қабылданған нормативтік құжаттарға сәйкес орындалады.
«ЖЖ» (жұмыс жобасы) кезеңі инженерлік жүйелер бойынша монтаждау
жұмыстарын бастау үшін қажет. Бұл кезең, құрылыс барысында туындауы
мүмкін, сәулетшілермен, дизайнерлермен және құрылысқа қатысатын басқа да
тұлғалармен келісу кезіндегі өзгерістерді ескереді.
Жобалық құжаттама:
1) Мәтіндік бөлім күрделі құрылыс объектісіне қатысты мәліметтерді,
қабылданған техникалық және өзге де шешімдердің сипаттамасын,
түсіндірмелерді, жобалық құжаттаманы дайындау кезінде пайдаланылатын
нормативтік және техникалық құжаттарға және қабылданған шешімдерді
негіздейтін есептердің нәтижелерін қамтиды.
2) Графикалық бөлім, сұлбаларды, жоспарларды және басқа да
құжаттарды графикалық нысандағы қабылданған техникалық және өзге де
шешімдерді бейнелейді және сызба түрінде орындалады.
«Инженерлік жабдықтар туралы, инженерлік - техникалық қамтамасыз
ету желілері туралы мәліметтер, инженерлік - техникалық іс - шаралар тізбесі,
технологиялық шешімдердің мазмұны» бөлімі энергетиктер инженерлері
жобалайтын мынадай ішкі бөлімдерден тұруы тиіс:
- «Электрмен жабдықтау жүйесі»;
- «Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу, жылу желілері»;
- «Газбен жабдықтау жүйесі»;
- «Энергетикалық тиімділік талаптарын және ғимараттарды
жарақтандыру талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі іс - шаралар,
пайдаланылатын энергетикалық ресурстарды есепке алу аспаптарымен».
Сметалық құжаттамада, құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі,
Объектілік және жергілікті сметалық есеп айырысулар (сметалар),
шығындардың жекелеген түрлеріне арналған сметалық есеп шығындар
жиынтығы болуы тиіс.
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Көрсетілген сметалық құжаттама оны жасау уақытына қалыптасқан
сметалық бағада жасалады.
Жобалау ұйымы, жобалау жұмыстарының негізгі (технологиялық)
бөлігін орындайтын, бас жобалаушы деп аталады. Инженерлік іздестірулерді
орындау үшін, сантехника бойынша жобаның жекелеген, қосалқы мердігерлік
жобалау ұйымдары ретінде электр техникасы және басқа да бас жобалаушы
шарттық негізде мамандандырылған ұйымдарды тартады. Жобалық - іздестіру
жұмыстарын жобалық ұйымдар жобаның тапсырыс берушілерімен жасалған
келісім негізінде жүзеге асырады. Шарт жасасу кезінде тапсырыс беруші
жобалау ұйымына қажетті деректермен бастапқы жобалауға тапсырма береді
Ауыл шаруашылығы құрылысына арналған жобалау жұмыстарын жобалау
ұйымдары ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен немесе жобаларға
тапсырыс беруші басқа ұйымдармен шарттар негізінде орындайды.
Жобаға тапсырыс беруші жобалау ұйымымен шарт жасасады, оған
жобалауға бекітілген тапсырма және жобалау үшін қажетті басқа да бастапқы
деректерді береді (құрылыс үшін жер учаскесін бөлу актісі, қадағалау санитарлық, өрт сөндіру органдарының анықтамалары) жобалау барысын
бақылауды жүзеге асырады, жобалық ұйымнан орындалған жобаны
қабылдайды және оны бекітуге ұсынады. Шартта тапсырыс беруші мен
мердігердің мынадай ережелері, құқықтары мен міндеттері көрсетіледі:
- орындалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі (жобалауға арналған
тапсырманы қоса бере отырып);
- жұмыстың орындалу мерзімдері;
- жұмысты орындау тәртібі (кезеңдері, қажетті материалдар, құрылыс
процесінде берілетін, орындалуын бақылау, өзгерістер енгізу);
- орындалған жұмысты тапсыру - қабылдау тәртібі;
- шарттың сомасы, есептеу шарттары, аванстық жұмыс;
- санкциялар (тапсырыс беруші мен мердігер келісім шарт талаптарын
орындамағаны үшін айыппұлдар мен рәсімдер);
- дауларды шешу тәртібі және басқа.
Шартқа ұйымдардың ресми өкілдері қол қояды және мөрлермен
бекітіледі.
Жобалық ұйымдар жобалауға арналған тапсырманы әзірлеуге қатысады,
құрылыс үшін алаң таңдау және жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау,
кәсіпорын, ғимарат және құрылыс жобасының жұмыс кешеніне кіреді.
2 дәріс. Энергиямен қамтамасыз етуді
нормативтік құжаттар жүйесі (1 сағат)

жобалауға

арналған

Дәріс мазмұны:
- электр қабылдағыштардың санаттары және электрмен жабдықтау
сенімділігін қамтамасыз ету;
- нысанды қорғау дәрежесі (IP коды);
- нормативтік құжаттама бойынша жалпы мәліметтер.
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Дәрістің мақсаты: қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттармен
танысу.
Кәсіпорынның электрмен жабдықтау желілерін жобалау үшін оның
электр қабылдағыштарын электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша
талаптарды анықтау қажет. Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша электр
қабылдағыштардың санаттары нормативтік құжаттама, сондай - ақ жобаның
технологиялық бөлігін ведомстволық жобалау нормалары негізінде электрмен
жабдықтау жүйесін жобалау процесінде анықталады,
Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етуге қатысты электр
қабылдағыштар үш санатқа бөлінеді [1]:
1) I санатты электр қабылдағыштар - электр қабылдағыштар электрмен
жабдықтаудың үзілісі мынаған әкелуі мүмкін: адамдар өміріне қауіп,
мемлекет қауіпсіздігіне қатер, елеулі материалдық залал, күрделі
технологиялық процестің бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың аса
маңызды элементтерінің жұмыс істеуінің бұзылуы, байланыс және теледидар
объектілері.
Қуат қабылдағыштардың арнайы тобы I санаттағы тұтынушылар
құрамынан ерекшеленеді, жарылыстар мен өрттердің адамдардың өміріне
қауіп-қатердің алдын алу мақсатында өндірісті авариясыз тоқтату үшін
үздіксіз жұмыс істеуі қажет.
2) II санатты электр қабылдағыштар - электрмен жабдықтаудың үзілісі
өнімнің жаппай жіберілмеуіне әкеп соқтыратын электр қабылдағыштар,
жұмысшылардың жаппай бос тұруы, сонымен қатар машиналар мен
өнеркәсіптік көліктер, қала және ауыл тұрғындарының едәуір санының
қалыпты қызметінің бұзылуы.
3) III санатты электр қабылдағыштар - I және II санаттағы
анықтамаларға жатпайтын барлық қалған электр қабылдағыштар.
I санаттағы электр тұтынушылары қалыпты жұмыс кезінде екі тәуелсіз,
өзара артық қуат көздерінен электр қуатымен қамтамасыз етілуі керек,
қоректену көздерінің бірінен электрмен жабдықтау бұзылған кезде оларды
электрмен жабдықтау үзілісі қоректендіруді автоматты қалпына келтіру
уақытында ғана жіберілуі мүмкін.
Қалыпты режимдердегі II санаттағы электр қабылдағыштар екі тәуелсіз
өзара резервтегі қоректену көзінен электр энергиясымен қамтамасыз етілуі
тиіс. II санатты электр қабылдағыштар үшін қоректену көздерінің бірінен
электрмен жабдықтау бұзылған кезде электрмен жабдықтау уақыты кезінде
үзіліске жол беріледі, кезекші персоналдың немесе жұмыс жасайтын жедел
топтың әрекетімен резервтік электрмен жабдықтауды қосу қажет.
Электрмен жабдықтаудың үзілісі III санатты электр қабылдағыштар
үшін электрмен жабдықтау бір қорек көзінен, электрмен жабдықтау жүйесінің
зақымдалған бөлігін жөндеу немесе ауыстыру бір тәуліктен аспауы үшін
қажет.
Жылу тұтынушылары жылумен жабдықтау сенімділігі бойынша үш
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санатқа бөлінеді [2]:
1) Бірінші санат - тұтынушылар, олар үшін жылу есептелген мөлшерін
беруде
және
бөлмелердегі
ауа
температурасының
төмендеуі
қарастырылмаған. Бұл ауруханалар, перзентханалар, тәулік бойы балалар
болатын мектепке дейінгі мекемелер, сурет галереялары, химиялық және
арнайы өндірістер, шахталар және т. б.
2) Екінші санат - тұтынушылар, апатты жою кезеңінде жылытылатын
бөлмелердегі температураның төмендеуіне мүмкіндік береді, бірақ тұрғын
және қоғамдық ғимараттарда 54 сағаттан 12 ° C дейін, өндірістік ғимараттарда
8 ° C дейін жол беріледі.
3) Үшінші санат-қалған тұтынушылар.
Электр жабдықтарын сырттан қатты заттардың және (немесе) судың
түсуінен қорғау үшін, ал қызмет көрсететін машиналардың қауіпті ток
өткізетін және механикалық бөлшектерімен жанасудан соңғылары
қаптамамен - қаптау түріндегі қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған,
корпустар және т. б.
Қорғау дәрежесі келесі элементтерді қамтитын IP коды арқылы
белгіленеді.]:
- «IP» әріптері - сөздердің қысқартылуы «International Protection»
(«Халықаралық қорғау»);
- бірінші сипаттамалық Сан (0 - ден 6-ға дейін немесе оларды
алмастыратын «Х»);
- екінші сипаттамалық цифр (0 - ден 8-ге дейін немесе оларды алмастыратын «Х»);
- қосымша хат («A», «B», «C», « D»);
- қосымша хат («H», «M», «S»).
IP кодында бір немесе екі сипаттамалық сандар «Х», қорғау дәрежесін
нормалау қажеттілігі болмаған кезде. Егер кодта бірнеше қосымша әріптер
пайдаланылса, олар алфавиттік тәртіппен орналасады. Қосымша және қосымша әріптер кодта ауыстырмай түсіріледі.
Қосымша және көмекші әріптер кодта ауыстырылмайды. Көмекші
әріптер «M» және «S», зиянды әсерлерден қорғау дәрежесіне сәйкестігін
сынау кезінде қозғалатын бөліктері бар жабдық, судың енуімен байланысты,
сәйкесінше қозғалмалы немесе қозғалмалы күйде болатынын көрсетеді.
Халықаралық электротехникалық комиссия (ХЭК; ағылш. International
Electrotechnical Commission, IEC) - стандарттау жөніндегі халықаралық
коммерциялық емес ұйым, электрондық және аралас технологиялар. ХЭК
стандарттарының кейбіреуі Халықаралық стандарттау ұйымымен (ISO)
бірлесіп әзірленуде . ХЭК стандарттары 60 000 диапазонында нөмірлері бар 79 999 және олардың атаулары МЭК 60411 типті графикалық символдарға ие.
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым, ИСО (International
Organization for Standardization, ISO) - стандарттарды шығарумен
айналысатын халықаралық ұйым. ИСО қызметінің саласы барлық салаларда
стандарттауға қатысты, электр техникасы мен электроникадан басқа,
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халықаралық электротехникалық комиссияның (ХЭК) құзыретіне жататын
ұйым.
Халықаралық Электр байланысы одағы (ХЭБ) (ағыл. International
Telecommunication Union, ITU) - халықаралық ұйым, телекоммуникация және
радио саласындағы, сондай - ақ радиожиіліктерді халықаралық пайдалану
мәселелерін реттейтін ұйым (радиожиіліктерді тағайындау бойынша және
елдер бойынша бөлу). БҰҰ мамандандырылған мекемесі болып табылады.
ЕОК сапасы бойынша еуропалық ұйым (EOQ) 1957 жылы құрылған.
Дегенмен, ол аймақтық болып табылады, бірақ іс жүзінде әлемдік
халықаралық ұйым болып табылады. Қызмет мақсаты - салааралық сапа
проблемалары ретінде (сапа менеджменті жүйесі, сапаны бағалау әдістері
және т.б.), сонымен, салаға қатысты сапа проблемалары (авиациялық,
автомобиль, тамақ және т. б.)
Электр қондырғыларын орнату ережесі (ПУЭ) 750 кВ дейін қоса
алғанда жаңадан салынатын және қайта жаңартылатын электр
қондырғыларына
осы 7 қағиданың,
оның ішінде арнайы электр
қондырғыларына қолданылатын.
Электр энергетикасында жіктеудің және кодтаудың бірыңғай жүйесін
құрудың негізгі мақсаты (ЕСКЭ) қаралатын саладағы халықаралық
стандарттармен үйлестіру жағдайында ұлттық стандарттарға негізделген
бірыңғай ақпараттық ортаны (кеңістікті) құру болып табылады. Құрылыстық
жобалау бірыңғай негізде жүргізіледі, олар нормативтік құжаттарды құрайды.
1 топ - жалпы құрылыс нормалары: ҚНжЕ (құрылыс нормалары мен
ережелері, МЕМСТ, ҚН («нұсқаулықтар»), ҚНжЕ (ведомстволық құрылыс
нормалары), ҚНжЕ (Республикалық құрылыс нормалары).
ҚНжЕ - 1
деңгейдегі құжаттар құрылыстың барлық бағыттары бойынша негізгі
ережелер жиынтығы болып табылады: тұрғын және қоғамдық ғимараттар,
нысандар және қолдану саласы анықталады, құрылыс конструкцияларын
есептеу параметрлері мен әдістері, құрылыс жұмыстарының жалпы және
нақты ережелері үшін келтірілген. СН және Па маңызды бөлімі ҚНжЕ
тараулары түріндегі нормалар, мысалы
«Мал шаруашылығы, құс
шаруашылығы және аң шаруашылығы ғимараттары мен құрылыстары»,
«Құрылыстық жобалау нормалары» болып табылады. Бұл бөлім келесідей
белгіленеді: МЕМСТ техникалық сипаттамаларды белгілейді, құрылыс
материалдары мен бұйымдарының параметрлері,
олар бойынша
шығарылатын өнімнің сапасын салыстырады.
Екінші деңгейдегі құжаттар нұсқаулықтар болып табылады.
Нұсқаулықтар кәсіпорындардың нақты түрлерін жобалауға қойылатын егжейтегжейлі талаптарды белгілейді, ғимараттар мен құрылыстар, құрылыстар
мен инженерлік жабдықтар, құрылыс-монтаж жұмыстарының жекелеген
түрлерін өндіруге, материалдар мен бұйымдарды қолдануға, еңбекті
нормалауға, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Нұсқаулықтың атауы
мен шифры СН әріптерінен (құрылыс нормалары), тіркеудің реттік нөмірін
білдіретін цифрлардан және сызықша арқылы - нұсқаулықтың бекітілген
9

жылы болады. Мысалы «Жобаларды жасау және бекіту тәртібі туралы
Нұсқаулық-СН 47-74».
Министрліктер, ведомстволар үшінші деңгейдегі нормативтік
құжаттарды шығара алады. Ведомстволық нормативтік құжаттар жалпы
құрылыс нормаларына қайшы келетін талаптарды қамтымауы тиіс. Шифрде
ВҚН қысқартылған белгісі (ведомстволық құрылыс нормалары) құжаттың
реттік нөмірі және екі сан көрсетіледі олар бекітілген жылын анықтайды.
Технологиялық жобалау нормалары кәсіпорындардың салалық
ерекшелігін көрсетеді. Олар ғимараттарға қойылатын технологиялық
талаптарды белгілейді, нысандар, құрылымдық элементтерге, жабдықтарды,
механикаландыру құралдары, сондай - ақ өндірістік процестің параметрлерін
анықтайды, ресурстарға қажеттілік, кәсіпорынның жұмыс тәртібі және т. б.
Мысалы: «НТП 1 - 99 ірі қара мал кәсіпорындарын технологиялық жобалау
нормалары».
Технологиялық жобалау нормаларына ведомстволық нормативтік
құжаттар да жатады. Мысалы: ВНТП 2 - 01 - шошқа шаруашылығы кәсіпорындарын технологиялық жобалаудың ведомстволық нормалары.
Технологиялық жобалау нормаларына сондай - ақ ветеринариялық санитариялық және санитарлық нормалар мен ережелер жатады, мал шаруашылығы кәсіпорындарын құру бойынша (2 деңгейлі құжаттар). Мысалы: СН
245 - 71 « Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормалары »
(санитарлық-қорғау аймақтары).
Құжаттардың үшінші тобы – нормативтік - ұсынымдық сипаттағы
құжаттар. Ондағы материал талап етілмейді, бірақ жобалау кезінде пайдалану
үшін пайдалы, ғимараттарды салу және пайдалану, нысандар мен кәсіпорындардың. Мысалы: «Жобалау бойынша ұсыныстар, қайта жаңарту, мал шаруашылығы фермаларын кеңейту және техникалық қайта жарақтандыру» және
с.с.
3 дәріс. Дәстүрлі энергетикалық жүйелерді жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жылумен жабдықтау жүйелері;
- жылумен жабдықтау көзін таңдау.
Дәріс мақсаты: ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын
жабдықтаудың инженерлік жүйелерін жобалаумен танысу.

жылумен

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ауылдық елді мекендерді
жылумен жабдықтау жылыту және жылыту - өндірістік қазандықтардан
орталықтандырылған түрде және жергілікті (жапсарлас немесе жапсарлас)
қазандықтардан
орталықтандырылмаған
түрде
жүргізіледі,
жылу
генераторлары, электр су жылытқыштары, электр қазандықтары, газ су
жылытқыштары және басқа да жабдықтар [4]. Орталықтандырылған жылумен
қамтамасыз ету жүйелерін ірі мал шаруашылығы кешендері үшін құруды
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ұсынады, жылыжай шаруашылықтары, жөндеу және басқа да ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарын, сондай - ақ ауылдық елді мекендер үшін екі
қабаттан төмен емес ғимараттар салу кезінде (құрылыс тығыздығы кемінде
1000 м2/га болған жағдайда). Орталықтандырылған жылумен жабдықтау отын
шығындарының азаюына ықпал етеді, жабдықтарды автоматтандыру және
неғұрлым білікті персоналдың еңбегін пайдалану есебінен жылумен
жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын арттыру, қызмет көрсетілетін үй жайларда ең жақсы санитарлық - гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етеді,
жеке жылу көздерін пайдалануға ауыл халқының еңбек шығындарын
азайтады және қоршаған ортаны қорғау міндеттерін табысты шешуге
мүмкіндік береді.
Орталықтандырылмаған жылумен жабдықтау капитал шығындарының
аздығымен сипатталады (орталықтандырылғанға қарағанда 2 - 3 есе) және
жабдық пайдалануға берілген сайын жылу қажеттіліктерін тезірек
қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Көптеген жағдайларда тұтынушылар ыстық су мен су буының шығу
есебінен жылумен қамтамасыз етіледі, орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған жылумен жабдықтау қазандықтарында алынған. Су
жылыту жүйелері жылу, желдету және ыстық су жүйелеріне жылу беру үшін
қолданылады. Әдетте, су құбыры тұтынушыға ағатын құбыр арқылы екі
құбырлы жүйелер қамтамасыз етіледі, ал керісінше - жылумен жабдықтау
көзіне кері (салқындатылған) су қайтарылады. Мал шаруашылығы
кешендерінде және жүктеме тығыздығы 0,45 МВт/га асатын ауылдық елді
мекендерді жылумен жабдықтау кезінде жылумен жабдықтаудың үш және
төрт құбырлық су жүйелері қолданылады, онда құбырлардың бір буы жылыту
және желдету жүйесінің жылуын қамтамасыз етеді, ал екіншісі (немесе бір
құбыр) - ыстық сумен жабдықтау жүйелері және өндірістік тұтынушылар.
Жылу пункттерінің құрылысын жеңілдету үшін жылу жүйелерін жылу
желілеріне тәуелді (тікелей) қосатын жылумен жабдықтау жүйелерін
пайдаланады.
Ауыл шаруашылығы тұтынушыларын ыстық сумен жабдықтауға
сұранысты қанағаттандыру үшін жылу желісінен ыстық суды тікелей іріктей
отырып, жылумен жабдықтаудың ашық жүйелерін көздеу керек.
Орталықтандырылмаған жылумен жабдықтау жүйелерінде қоректенетін
суды өңдеуге шығындарды азайту мақсатында жабық жүйелерді қолдануға
жол беріледі: ыстық су жылытқыштарда ағын су қыздырылады.
Бу жылумен жабдықтау жүйелері технологиялық қажеттіліктерге су
буын тұтынатын кәсіпорындарда қолданылады.
Әдетте жылумен жабдықтаудың бір құбырлық бу жүйелерін
конденсатты қайтарумен де, қайтарусыз де салады. Оның қазандық
қондырғыға оралуы конденсат құбырларын орнатуды қажет етеді,
конденсатты бактар мен конденсациялық сорғылары. Өндірістік объектілерде,
судың буының технологиялық тұтынушылары негізгі жылу жүктемесі болып
табылады, бірыңғай жылу тасығышты - су буын пайдалану керек. Кейбір
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жағдайларда (мысалы, мал фермалары мен кешендерді жылумен қамтамасыз
ету кезінде) екі жылу тасымалдағышты қолданады: технологиялық
тұтынушыларға арналған бу және жылытуға арналған ыстық су, желдету және
ыстық сумен жабдықтау. Осыған байланысты бу шығаратын қазандық
қондырғысының базасында жылумен жабдықтаудың су және бу жүйелері
көзделеді.
Құбырлар арқылы жылу мен суықты тасымалдау сұйықтықтардың
немесе газдардың көмегімен жүзеге асырылады, жылу тасығыштар деп
аталатын. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау кезінде жылу
тасымалдаушы ретінде, әдетте, суды қолданады. Ол арзан, іс жүзінде
сығымсыз, су буынан гөрі тең көлемде 100 есе артық жылу мөлшерін
тасымалдауға қабілетті. Сонымен қатар су бірқатар кемшіліктерге
ие,сондықтан жүйелерді жобалауды және пайдалануды қиындатады. Оның
тығыздығы, көлемі және тұтқырлығы температураға байланысты; қайнау
температурасы - қысымнан; оттегінің ерігіштігі - температура мен қысымнан.
Сонымен қатар, ол үлкен тығыздыққа ие және металдармен химиялық және
электрохимиялық реакцияларға түседі, инженерлік жүйелерді олардың
бұзылуынан қорғауға не мәжбүр етеді. Жүйелерді судың деструктивті
әсерінен қорғаудың әдістерінің бірі оның сапасына сәйкес келетін жабдықты
пайдалану болып табылады. Сумен жанасатын элементтер коррозияға төзімді
металдардан: мыстан, арнайы жезден, хромдалған және тот баспайтын
болаттан жасалады.
Тығыздағыштар фторопласт, каучук және этиленпропилен суда еріген
химиялық заттарға төзімді материалдардан жасалады. Арнайы дайындалған
жабдыққа қарамастан, су сапасына, әсіресе, ғимараттың қазіргі заманғы
автоматты басқарылатын инженерлік жүйелерінде жоғары талаптар қояды.
Оларда су параметрлерін реттеу мен бақылауды тесіктер мен өте кіші
өтпелі қималардың арналарымен жүзеге асырады. Олардың жай-күйіне
Жалпы жүйенің және оның элементтерінің жұмыс тиімділігі байланысты,
сондықтан судың сапасы нормативтік декларацияланбайды, ал іс жүзінде
жүзеге асырылады.
Вакуумдық ауасыздандыру бар жабық және ашық жылумен жабдықтау
жүйелері үшін ауыз суды пайдалану қажет, және жабық жүйелерде жылу
ауасыздандыру болған кезде техникалық пайдалану. Бірқатар маңызды
көрсеткіштер бойынша мұндай нормалау жүйелерді жиі тот басудан тиісті
қорғауды қамтамасыз етпейді, салқындатқыштың ластану қабілетін
анықтайды. Бірақ қазіргі заманғы жүйелерде салқындатқыштың бастапқы
жоғары сапасы болса да, оны ластанудан қосымша сүзгілеу қажет,
жабдықтарды монтаждау және пайдалану процесінде түсетін.
Жылу желісіне тәуелсіз қосылу қазіргі заманғы әлемдік бағытқа сәйкес
жүзеге асырылады, жергілікті (пәтерлік, коттедж) жылу пункттерін қолдану
арқылы. Оларды пайдалану кезінде судың кристалдану температурасын
төмендету қажеттілігіне ерекше назар аудару керек, арнайы қоспалардың
көмегімен қол жеткізіледі. Олар жылыту жүйесін бұзудан қорғайды, теріс
12

ауа температурасында судың сұйық күйден агрегаттау күйіне ауысуына жол
бермейді. Этиленгликоль мен пропиленгликоль негізіндегі коммерциялық
антифриздер ең көп таралған [4].
Бұдан басқа, антифриз құрамындағы коррозия тежегіштерімен осы
жүйелер элементтерінің ішкі беттерінің сумен өзара әрекеттесуі кезінде
химиялық немесе электрохимиялық процестердің салдарынан деструкциясын
болдырмайды. Суға арналған қоспалар жүйелік жабдықтың гидравликалық
және жылу өнімділігіне әсер етеді. Этиленгликольмен салыстырғанда
айтарлықтай аз әсер етеді пропиленгликоль. Этиленгликольдің тығыздығы
(С2Н6О2) 20°C температурада су тығыздығынан 1,34 есе артық.
Этиленгликольдің 50% - дық құрамы бар судың кинематикалық тұтқырлығы
шамамен 4 есе өседі. Су - этилен гликол қоспасының көлемін кеңейту
коэффициенті 1,5 - 2 есе артады. Әрине, антифриздердің мұндай қасиеттері
жүйелердің жұмыс істеу қабілеттілігінің көрсеткіштерін түзету қажеттігіне
алып келеді. Ыстық су жүйесін пайдалану кезінде судың сапасын қамтамасыз
ету ерекше назар аудартады. Соңғы онжылдықтарда бұл жүйенің уақыт өте
келе легионелламен, безгекті тудыратын бактериялармен инфекция көзі
болатыны анықталды. Бұл үрдістің қауіптілігі өте маңызды, себебі адам үшін
салдары қайғылы болуы мүмкін. Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелерін
жобалаудың қазіргі отандық тәжірибесінде бұл мәселе шешіліп қана қоймай,
кейде тіпті күшейе түседі. Мысалы, тек гравитациялық қысымның әсерінен су
айналымы бар ыстық сумен жабдықтау жүйелерін жобалау құбырларды
термореттегіштердің көмегімен дезинфекциялау процесін автоматтандыруға
мүмкіндік бермейді. Алайда, бұл термостаттар барлық жерде қолданылатын
шетелде жүйелерді Легионеладан қорғаудың тәжірибесі бар және су
айналымын тиімді қамтамасыз етуден экономикалық пайда алады.
Абонентті жылу желісіне қосу сұлбасын таңдау ең алдымен ғимаратқа
енгізудегі жылу тасымалдағыштың параметрлері және абоненттің ішкі
жүйелерінің сипаттамалары бойынша жүзеге асырылады. Енгізуде жылу
тасымалдағыштың параметрлері жылумен жабдықтаушы ұйымдарды
көрсетеді. Бұл жылу желісінің беру және қайтару желілеріндегі қысым,
статикалық қысым (осы қысымның ауытқуының мүмкін диапазоны
көрсетілген), желілік температураның есептелген графигі. Ішкі жүйелердің
сипаттамалары жоба бойынша немесе заттай өлшеу нәтижелері бойынша
қабылданады. Жылу желісінің гидравликалық режимінің және ішкі жүйелерді
модернизациялаудың перспективалық тенденцияларын ескере отырып,
абоненттің қосылу сұлбасын таңдаған кезде оның жұмыс қабілеттілігін
ескерген жөн.
Ауыл шаруашылығы өндірістік объектілері мен ауылдық елді
мекендерді жылумен жабдықтау кезінде төмен қысымды бу және су жылыту
агрегаттарын пайдаланады (өндірілетін бу қысымы 0,17 МПа - дан аспайтын
және турбина суы температурасы плюс 150°С дейін). Орталықтандырылған
жылумен жабдықтау жүйелерінде бу қысымы 1,37 МПа артық емес және
қыздырылған бу температурасы + 250°С дейін бу қазандықтары орнатылады.
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Орнатылатын қазандық агрегаттарының түрі мен саны қазандықты
орнату қуаттылығына, яғни есептелген жылу қуаттылығына қарай таңдалады:
жылыту және желдету жүйелері; технологиялық жылумен жабдықтау
жүйелері (суда, буда); ыстық сумен жабдықтау; қазандықтың жеке
қажеттіліктері.
Қазандықтың жеке қажеттіліктері үшін жылу шығынын және
желілердегі жылу шығынын ескере отырып, жылу қазандығының есептелген
жылу қуатын есептелген жылу және желдету қуаттылығының, ыстық сумен
жабдықтаудың және барлық жылу тұтынушылардың технологиялық жылумен
қамтамасыз етілуінен 10 - 15% артық қабылдау қажет.
Бұл жағдайда қазандық қондырғысының есептелген бу сыйымдылығы
(т / сағ.):
𝐷 = 𝑏 ∙ (𝐷𝑚 + 𝐷𝑐 ),
мұндағы

( 3.1 )

b - өз қажеттіліктері үшін жылу шығынын және жылу
желілеріндегі жылуды жоғалтуды ескеретін коэффициент
(1.10-1.15 қабылдаңыз);
Dm - технологиялық жылумен жабдықтауға бу шығыны,
т / сағ:
Dc - тұтынушыларды жылыту, желдету және ыстық сумен
жабдықтау үшін пайдаланылатын желілік суды жылытуға
арналған бу шығыны, т/ сағ:

𝐷𝑐 =

Qc ∙10-3
(in -ik )η

,

( 3.2 )

мұнда Qc - жылыту, желдету және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің
жиынтық есептік жылу ағыны, кВт;
in - қолданылатын су буының меншікті энтальпиясы, кДж / кг;
ik - пайдаланылған бу қысымына сәйкес келетін қанықтыру
температурасындағы конденсаттың меншікті энтальпиясы, кДж /
кг;
η - жабдықтың тиімді коэфициенті (РД 1.19–126–2004 сәйкес 0,80,93 тең).
Осындай жылу шығысы бар бірдей типтегі қазандық агрегаттарды
орнату ұсынылады. Агрегаттардың санын таңдай отырып, олардың біреуі
істен шыққан кезде қалғандары қазандық қондырғысының есептік жылу
қуатының 75-80% қамтамасыз ететінін ескеру қажет. Болат қондырғыларының
санын кемінде екіден, төрттен, шойыннан – алтыдан алу керек.
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Жылумен жабдықтау жүйесіне отынның жылдық шығыны, кг немесе м3
формуламен есептейді:
𝐵=𝑘∙
мұндағы

𝑄г
р

𝑄н ηк

,

( 3.2 )

k - есептелмеген жылу шығыны үшін қауіпсіздік
коэффициенті (k = 1,1- 1,2);
Qг - жылудың жылдық шығыны, МДж;
Qнр - отынның жану жылуы, МДж/кг (газ тәріздес отын
үшін Qнc , МДж/ м3);
ηк - тиімді коэфициенті КПД қазандық қондырғысының:
қатты отынмен жұмыс істегенде қабылданады 0,6 - 0,7,
сұйық немесе газ тәріздес - от 0,8 до 0,9.

4 дәріс. Объектінің жылу жүктемесін есептеудің әдістемелік
негіздері (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жылу процестеріндегі қуат пен жылдық энергия шығынын есептеу.
Дәрістің мақсаты: шаруашылықтардың технологиялық процестері мен
өндірістік объектілеріндегі қуат пен жылдық энергия шығынын есептеу
әдістемесін оқып үйрену.
Нысанның жылу жүктемесі мыналардан тұрады: ғарышты жылытуға,
желдетуге және ауа баптауға, ыстық сумен жабдықтауға және технологиялық
қажеттіліктерге, технологиялық процестерді бу беру үшін жұмсалатын жылу.
Ол қазандықтарды таңдау және қазандық қондырғысын әзірлеу, желілерді
есептеу үшін анықталады.
Жылумен жабдықтауды жобалау кезінде қазандықтың есептік жылу
жүктемесі жылдың жылыту және от баспайтын кезеңдері үшін жеке
анықталады.
Қысқы уақытта қазандықтың жылу жүктемесі (Фж.ж) жылытуға арналған
ең көп жылу тұтыну сомасынан тұрады (∑Фж.ш), желдету (∑Фж ) ыстық сумен
жабдықтау (∑Фы.с.ж.) және технологиялық қажеттіліктер (∑Фт),Вт; с қор
коэффициенті Кз = 1,2; жылу желілеріндегі жылу шығынын ескере отырып,
қазандықтың қажеттіліктері үшін жылу шығыны және үйдегі жылу шығынын
ықтимал ұлғайту үшін резерв:
Фж.ж = 1,2(∑Фж.ш + ∑Фж + ∑Фы.с.ж + ∑Фт ).

(4.1)

Жазғы уақытта қазандықтың жүктемесі технологиялық қажеттіліктерге
және ыстық сумен жабдықтауға жұмсалатын ең жоғары жылу шығындарын
құрайды:
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Фж.ш = 1,2(∑Фы.с.ж + ∑Фт ).

(4.2)

Тұрғын, коммуналдық және қоғамдық ғимараттарды жылумен
жабдықтау орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған (жергілікті
жылыту) жүзеге асырылуы мүмкін. Есептеу жекелеген тұтынушылардың
жылу тұтыну құрылымы мен режимдерін талдаудан және технологиялық
процестерден басталуы тиіс.
Фермадағы жылу тұтынушыларын үш түрге бөлуге болады:
- микроклиматты қамтамасыз ету жүйелері; ыстық сумен қамтамасыз
ету жүйелері; бумен қамтамасыз ету жүйесі.
Фермалардың үй - жайлары, микроклиматтың талап етілетін
параметрлерін қамтамасыз ету қажет, жылу тұтыну режимдеріне сәйкес үш
топқа бөлінеді:
-жылу тек сырттан келетін ауаны жылытуға жұмсалатын үй - жайлар
(жануарларды ұстауға арналған үй - жайлар);
- жылу жылытуға және ағынды ауаны мерзімді жылытуға жұмсалатын
үй - жайлар (сүт блоктары, сауу және сауу алаңдары, жем цехтары және т. б.);
- жылу тек жылытуға пайдаланылатын үй - жайлар (қосалқы, қосымша
және әкімшілік).
Электрмен жабдықтау жүйесінің қуаты және жылуға жыл сайынғы
сұраныс жылу тұтынушылардың белгілі бір типтері мен топтарының
күнделікті және жылдық жылу тұтыну аймақтарын мұқият талдаудан кейін
ғана қабылданады.
Үй - жайлардағы жылу тапшылығы (Qq) осы бөлмелердің жылу және
ылғалдылық балансын есептеу нәтижелеріне сәйкес анықталады.
Теңгерімдік теңдеулер жануарлардың еркін жылу бөлінуіне қатысты
жасалады және шешіледі; ылғал теңгерімін есептеу ауа алмасу есебімен
жүргізіледі.
Мал шаруашылығы үй - жайларындағы жылу көздеріне жануарлар
шығаратын еркін жылу жатады (𝑄же.ж ).
Теңгерімнің шығыс бөлігі мыналарды қамтиды:
- қоршаулар арқылы жылу шығыны(Qқор) ;
- еден, қабырғалар, жабындар, қақпалар, терезелер;
- ылғалдың булануымен жоғалған жылу (Qж.ж);
- сыртқы есептік температурадан ішкі есептік температураға дейін
келетін ауаны жылытуға қажетті жылу (Qа.т).
Жылуылғалдылықтың теңгерім теңдеуі келесі түрде жазылады:
𝑄𝑔 = 𝑄а.т + 𝑄ққор + 𝑄ж.ж − 𝑄же.ж .

(4.3)

Сиырлар мен құс қораларындағы жылыту жүйесі кәдімгі су (бу) немесе
ауа желдеткішімен біріктірілген болуы мүмкін. Сумен жылыту кезінде,
әдетте, механикалық желдеткіш орнатылады. Мал шаруашылығы және құс
шаруашылығы үй - жайларының үлкен құрылыс көлемдерін және бүкіл көлемі
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бойынша біркелкі микроклиматты қамтамасыз ету қажеттілігін (әсіресе
жануарлар мен құстардың орналасқан жерлері) ескере отырып, ауаны
баптаумен біріктірілген ауамен жылыту қолайлы болып табылады.
Жалпы ауа жылытуынан басқа, бұзау мен жас құстарға арналған үйжайларда қосымша жергілікті жылыту қарастырылған.
Жылу қуатын есептеуден кейін калориферлер (жылыту, ауаны
жаңарту және кептіру үшін ауа қыздыратын аспап) мен желдеткіштерді
есептеледі және таңдалады.
Қорғалған жер асты құрылыстарының жылу жүктемесін есептеу
әртүрлі, себебі малдарда да, үй құстарында да қосымша жылу шығарудың көзі
болмайды.
Жылу түрін таңдау (топырақ, ауа, немесе топырақ және ауа бір мезгілде)
жылыжайдың немесе парниктің мақсатына байланысты. Көкөністерді өсіруге
арналған жылыжайларда топырақ жылытылады, ал жылыжайларда сөрелерде
ауа жылытылады.
Көктемгі жылыжайлар мен жылыжайлар негізінен ауамен жылытылады.
Қыста жылыжай мен көкөніс өсіруге арналған жылыжай, топырақ пен ауа
жылытылады. Жылу қуатын есептеу неғұрлым ауыр температуралық
шарттарға сәйкес келетін түнгі пайдалану режимі үшін жүргізіледі. Бұл
жағдайда жылу теңгерім теңдеуі бар:
𝑄от = 𝑄в + 𝑄п = 𝑄шек + 𝑄ауа алм + 𝑄топ.ж
мұндағы

(4.4)

QВ - жылыту құрылғыларынан жылу ағыны (су қосу ауа);
QП - жер асты жылу жүйесінен жылу ағыны;
QШЕК - шектеулер арқылы жоғалатын жылу ағыны (шыны
немесе жұқа қабық);
Qауа алм - табиғи ауа алмастырғыш пен әйнектердің
тығыздығынан ауа жиналу салдарынан қыста жылыжайды
немесе жылыжайды табиғи желдету кезінде жоғалған жылу
ағыны;
QТОП., Ж - айналадағы топыраққа жылудың жоғалуы.

Жылу теңгерімінің теңдеуінен табылған жылу жүйесінің есептелген
жылу қуатының мәні 𝑄ж.қ жер асты жүйелері арасында бөледі 𝑄п және ауа
𝑄в белгілі бір қатынаста жылыту 𝑄п /𝑄в . Бұл арақатынас сыртқы ауаның
есептік температурасына байланысты tн
және жылыжайдың қоршау
коэффициенті:
Кшек = Fшек/Fн,
(4.5)
мұндағы Fшек – шектеу бетінің жалпы ауданы, м2;
Fт – түгендеу алаңы, б.а. жылыжай ішіндегі топырақ ауданы.
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Жылыжайдың (парниктің) жылыту жүйесінің жылыту бетінің жиынтық
ауданын, жылыту регистрлерінің мөлшері мен санын мынадай әдістемелер
бойынша анықтайды: орталықтандырылған жылыту үшін жылыту
аспаптарының үстіңгі бетінің ауданын есептеу; сумен немесе бумен жылыту
жүйелерінің құбыржолдарын есептеу.
Жылыжайлардың ішкі ауасын біркелкі жылыту үшін жылыжайға
түсетін жылу мөлшерінің 40% - ы топырақ бетінен 1 м биіктіктегі төменгі
аймаққа беріледі. Бұған сонымен қатар топырақты жылыту үшін берілетін
жылу кіреді. Ауа кеңістігін жылытудың біріктірілген жүйесінде жылыжайлар
(75% су, 25% ауа) жылыту-желдету агрегаттарының (АПВС) түрін таңдайды.
Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен жабдықтауға
жылыту кезеңінде жұмсалатын орташа жылу ағыны (Вт) мынадай формула
бойынша табады:
Фыс.

ж

= 𝑞ор.ж.ағ ∙ 𝑛т ,

(4.6)

мұндағы q ор.ж.ағ - 550С температурада суды тұтыну нормасына
байланысты бір адамды ыстық сумен жабдықтауға
жұмсалатын орташа жылу ағынының (Вт) ірілендірілген
көрсеткіші;
nт – тұрғындар саны.
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен жабдықтауға
жұмсалатын ең көп жылу ағыны (Вт):
Фыс.ж.ағ = 2Фыс.суағ .

(4.7)

Өндірістік ғимараттар үшін ыстық сумен жабдықтауға жұмсалатын ең
көп жылу ағыны (Вт) формуламен анықталады:
Фыс.ж.ағ = 0,278 ∙ 𝑄𝑉 ∙ 𝜌в ∙ св (𝑡г − 𝑡х ),

(4.8)

мұндағы 𝑄𝑉 – ыстық судың сағаттық шығыны, м3/час әр түрлі
мақсаттарға арналған (себезгі, жұмыс киімдерін жуу, үйжайларды жинау, басқа да санитарлық-гигиеналық мақсаттар
және т. б.).
Жылу ағыны (Вт), тұрғын үйлерді, қоғамдық және өндірістік
ғимараттарды ыстық сумен жабдықтауға жұмсалатын шығындар жазғы
кезеңге байланысты сәйкесінше 35-40% және 18-20% төмендейді.
Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін:
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Фыс.ж.ағ = 0,65Фыс.суағ .

(4.9)

Өндірістік ғимараттар үшін:
Фыс.ж.ағ = 0,82Фыс.суағ .

(4.10)

5 дәріс. Ауылдық елді мекендерді газбен жабдықтау жүйесін
жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- газ құбырларын жіктеу;
- бастапқы деректер, жобалау көлемі.
Дәрістің мақсаты: газ құбырларын жобалаумен танысу.
Ауылдық жерлерде газ тұрғын, әкімшілік, қоғамдық және өндірістік
ғимараттар мен құрылыстарды жылытуға, желдетуге және ыстық сумен
жабдықтауға, шаруашылық (суды дайындау және қыздыру) және
коммуналдық - тұрмыстық (моншалар, кір жуатын орындар, асханалар,
балалар, емдеу және басқа мекемелер), сондай - ақ технологиялық мақсаттарға
жұмсалады.
Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі газдың неғұрлым ірі тұтынушылары
жылыжай комбинаттары, мал шаруашылығы және құс шаруашылығы
кешендері болып табылады. Газды сондай - ақ астықты және басқа да ауыл
шаруашылығы өнімдерін кептіру үшін, шеберханаларда (металдарды
дәнекерлеу, дәнекерлеу, кесу кезінде), автомобиль және тракторлардың
қозғалтқыштарын ашық алаңдарда қою кезінде қыздыру үшін, жолдарды
жөндеу, жылу желілерін төсеу және басқа да мақсаттар үшін пайдаланады.
Ауылдарды газдандыру жүйелері үшін мынадай ерекшеліктер тән: елді
мекендердің салыстырмалы шағын аумақтары және объектілердегі газдың аз
шығыны, тұрғын аймақта ірі газ тұтынушылардың болмауы, осыған
байланысты жоғары қысымды кентішілік желілерде қажеттілік жоқ; газ
желілерінің салыстырмалы аз үлестік жүктемесі.
Газбен жабдықтау жүйелерін әзірлеу кезінде бастапқы деректер
мыналар болып табылады: инженерлік қатынас жолы салынған елді мекеннің
бас жоспары; өндірістік объектілерді орналастыру; халықтың тығыздығы
туралы деректер; 10 - 20 жылға арналған газбен жабдықтау объектілерінің
даму перспективасы туралы мәліметтер; газбен жабдықтау көзі және газ
құрамы; ауданның климаттық мәліметтері; топырақтың коррозиялық
белсенділігі туралы деректер.
Бұл ретте тұрғын үй мен өндірістік аймақтарды газбен жабдықтаудың
байланыстырылуына, газбен жабдықтаудың принципті схемасын таңдауға
және оның техникалық - экономикалық негіздемесіне назар аудару қажет.
Газбен жабдықтау жүйелерінде тасымалданатын газдың қысымына
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байланысты болады: I санаттағы жоғары қысымды газ құбырлары (газдың
жұмыс қысымы 0,6 - дан 1,2 МПа - ға дейін); II санаттағы жоғары қысымды
газ құбырлары (0,3 - тен 0,6 МПа - ға дейін); орташа қысымды газ құбырлары
(0,05 - тен 0,3 МПа дейін); төмен қысымды газ құбырлары (0,05 МПа
шегінде).
Газ құбыры газбен жабдықтау жүйесінің маңызды элементі болып
табылады, өйткені оның құрылысына барлық күрделі салымдардың 70-80%
жұмсалады. Бұл ретте жалпы ұзындықтың 80% - ы төмен қысымды газ
құбырларына және 20% - ы орташа және жоғары қысымды газ құбырларына
тиесілі. Төмен қысымды газ құбырлары тұрғын үйлерді, қоғамдық
ғимараттарды және коммуналдық қызметтерді газбен қамтамасыз ету үшін
қолданылады. Газ реттеу пункттері (ГРП) арқылы орташа қысымды газ
құбырлары төмен қысымды газ құбырларын, сондай - ақ өнеркәсіптік және
коммуналдық - тұрмыстық кәсіпорындарды газбен жабдықтайды. Жоғары
қысымды газ құбырларына газ өнеркәсіптік кәсіпорындардың ГРП-на және
орта қысымды газ құбырларына түседі. Әртүрлі қысымдағы газ құбырлары
арасындағы байланыс ГРП және газ реттеу қондырғысы (ГРҚ).
Газ құбырлары орналасуына байланысты сыртқы (көше, орамішілік,
аула, цехаралық) және ішкі (ғимараттар мен үй - жайлардың ішінде
орналасқан), сондай - ақ жер асты (су асты) және жер үсті (су үсті) болып
бөлінеді. Газбен жабдықтау жүйесіндегі мақсатына қарай газ құбырлары
тарату, газ құбырлары - енгізгіштер, енгізу, үрлеу, ағызу және кентаралық
болып бөлінеді.
Газбен жабдықтау көздерінен газ беруді қамтамасыз ететін сыртқы газ
құбырлары, сондай - ақ бір объектіге газ беруге арналған жоғары және орташа
қысымдағы газ құбырлары тарату орындары болып табылады.
Газ құбыры - енгізу деп бөлуші газ құбырына қосылу орнынан
енгізудегі ажыратқыш құрылғыға дейінгі учаскені есептейді.
Енгізу газ құбыры учаске ғимаратқа енгізудегі ажыратқыш құрылғыдан
ішкі газ құбырына дейінгі учаске деп есептеледі.
Елді мекендердің аумағынан тыс төселетін тарату газ құбырлары
кентаралық болып табылады.
Ішкі газ құбыры учаске газ - енгізуден немесе енгізу газ құбырынан газ
аспабын немесе жылу агрегатын қосу орнына дейінгі учаске деп саналады.
Газ желілерін жобалау кезінде құбырлардың өлшемдерін таңдау
олардың гидравликалық есебі негізінде жүзеге асырылады, оның мақсаты
нақты қысым шығындарына рұқсат етілген жағдайда қажетті газ мөлшерін
беру үшін құбырлардың ішкі диаметрін анықтау болып табылады. (тікелей
міндет) немесе керісінше, қолданыстағы газбен жабдықтаудың тарату жүйесін
қайта жаңарту кезінде берілген диаметрлі құбырлар бойынша газдың қажетті
мөлшерін беру кезіндегі қысымның жоғалуы (кері міндет) [8].
Құбырлардағы газ қозғалысының кедергілері үйкелудің сызықтық
кедергілерінен және жергілікті кедергілерден тұрады. Үйкеліс кедергісі газ
құбырының бүкіл ұзындығы бойынша орын алады. Жергілікті кедергілер газ
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қозғалысының жылдамдығы мен бағытын өзгерту орындарында ғана пайда
болады.
Сұйытылған көмірсутекті газдармен (СКГ) газбен жабдықтау уақытша
(кейіннен табиғи газбен жабдықтауға ауыстыра отырып) болған жағдайларда,
газ құбырларын болашақта табиғи газда пайдалану мүмкіндігі шартымен
жобалау керек. Бұл ретте газ мөлшерін СКГ- ның эквивалентті (жану жылуы
бойынша) есептік шығысы ретінде анықтау қажет.
Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және тұрмыстық кәсіпорындар мен
коммуналдық шаруашылық мекемелері үшін барлық қысымдағы газ
құбырларын жобалау кезінде газ қысымының есептік шығынының мәні
қондырғыға қабылданатын газ жанарғыларының, қауіпсіздік автоматикасы
және жылу агрегаттарының технологиялық режимін реттеу автоматикасы
құрылғыларының техникалық сипаттамаларын ескере отырып, қосу
орнындағы газ қысымына байланысты қабылданады.
Жобалау объектісі ретінде тұрғын аудандар, әкімшілік және мәдени
ғимараттар, АӨК өндірістік кәсіпорындары қабылдайды.
Бастапқы деректер газдандыруға жататын елді мекен немесе оның
учаскесі құрылысының жоспарын; өндірістік объектілерді (фермалар,
жылыжайлар, жөндеу шеберханалары және т.б.), коммуналдық - тұрмыстық
қажеттіліктерді, әкімшілік ғимараттар мен тұрғын үйлерді газбен жабдықтау
туралы мәліметтерді; осы объектілердің сипаттамасын; газбен жабдықтау көзі
және газ түрі туралы мәліметтерді (табиғи немесе сұйытылған) қамтуы тиіс.
Жобаланатын объект үшін газ тәрізді отынға қажеттілік
тұтынушылардың даму перспективасын ескере отырып айқындалады. Егер
бұл деректер тапсырмада көрсетілмеген болса, даму ұзақтығы 20 - 25 жылды
қабылдау керек. Бұл ретте барлық тұтынушылардың жылу энергиясын
орташа жылдық тұтынуы көрсетіледі.
Алынған деректер тарату желілерін жоспарлау және есептеу, жабдықты,
арматураны, газ тұтыну процесінің автоматика құралдарын таңдау үшін
қызмет етеді.
Ауылдық жерлерде тұтынушылардың келесі топтарын бөліп көрсету
керек: тұрмыстық, муниципалды, әкімшілік және мәдени орталықтар,
өндірістік, көлік.
Осы тұтынушы топтардың әрқайсысы үшін газға деген сұраныс келесі
мәліметтер негізінде анықталады: халық; газдандырылған үйлер мен басқа
объектілердің саны; әр түрлі тұтынушыларды газбен қамту деңгейі; өндірістік
объектілердің қуаттылығы туралы мәліметтер (фермалар, жылыжайлар,
шеберханалар және т.б.); газ тәріздес отынға айналдырылатын көлік
құралдарының саны мен қуаты туралы мәліметтер. Елді мекендердің бас
жоспарларының жобаларын жасау кезінде газ жануының жылуы 34 МДж/м 3
кезінде 1 адамға газ тұтынудың ірілендірілген көрсеткіштерін қабылдауға жол
беріледі:
- орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болған жағдайда - 100;
- су жылытқыштардан ыстық сумен жабдықтау кезінде - 250;
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- ыстық сумен жабдықтаудың кез келген түрі болмаған жағдайда - 165
(қалалар үшін 125).
Халықтың және коммуналдық - тұрмыстық объектілердің газға жылдық
қажеттілігі мына формуламен анықталады:
𝑛𝑚 𝑚

𝑉гкб

= ∑ ∑ 𝑁𝑈𝑋
𝑖=1

𝑞н

𝑝,

𝑄н

мұндағы N-осы қызмет түрін пайдаланатын халық саны, адам (әдетте
жобаға берілген тапсырмада көрсетіледі);
U- жылына бір адамға келетін қызметтер саны, дана;
Х - халықтың коммуналдық - тұрмыстық мұқтаждарын газбен
жабдықтаумен қамту дәрежесі (жобалауға арналған тапсырмамен анықталады);
qн - қызмет көрсету үшін газды тұтыну деңгейі, МДж;
𝑝
𝑄н - газдың жұмыс құрамының жануының төмен жылуы,
МДж/М;
n - аудандар саны;
m - тұтынушылар топтарының саны.
Ауыл тұрғындарының жеке меншігі болып табылатын жылыжайларды
жылытуға арналған газ шығыны формулаға сәйкес нақты тұтыну нормалары
негізінде анықталуы мүмкін:
Q = qт ⋅ Vт ,

(5.1)

мұндағы qт - жылытуға жұмсалатын жылу мөлшерлемесі 1 м3
жылыжайдың жылдық көлемі, МДж/м3;
Vт - жылыжайдың жылытылатын көлемі, м3.
Ауыл
шаруашылығы
кәсіпорындарының
технологиялық
мұқтаждықтарына арналған газдың жылдық шығыстары олардың даму
перспективасымен осы кәсіпорындардың отын тұтыну деректері бойынша (газ
отынына көшу кезіндегі пәк өзгеруін ескере отырып) немесе отын (жылу)
шығысының технологиялық нормалары негізінде айқындалады.
Газбен жабдықтау жүйелері газдың ең көп сағаттық шығынына
есептеледі. Газдың ең жоғары есептік сағаттық шығыны Vmax, м3/ч,
шаруашылық - тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктерге 0°С және 0,1 МПа
қысым кезінде жылдық шығыс үлесі ретінде айқындаған жөн:
Vmax = kmax · Vжыл ,
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(5.2)

мұндағы kmax - сағаттық максималды қатынас (жылдық шығыннан
газдың ең жоғары сағаттық шығынына өту коэффициенті);
Vжыл - газдың жылдық шығыны, м3.
Құрылыс саласындағы халықаралық ынтымақтастықтағы техникалық
кедергілерді жоюға бағытталған және ғимараттар мен құрылыстардың
қауіпсіздігі мәселелері бойынша техникалық регламенттердің дәлелді
базасының нормативтік құжаттарының бірі ҚР ҚН болып табылады 4.03 - 01 2011 газ тарату жүйелері.
6 дәріс. Ауыл шаруашылығы
жабдықтау жүйелерін жобалау (1 сағат)

кәсіпорындарын

электрмен

Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- ауыл шаруашылығы кешендерінің есептік электр жүктемелерін
анықтау.
Дәріс мақсаты есептелген электр жүктемелерін анықтау және нақтылау
бойынша ұсыныстармен танысу.
Электрмен жабдықтау жүйесін жобалау келесі істің мәндеріне
негізделеді:
1) Жүктемені талдау: есептік қуатты анықтау, жекелеген тұтынушылардың жүктемелерінің орналасуы, тарату қалқандарының орналасу орнын
анықтау, өткізгіштерді төсеу жолдарын анықтау және тұтынушыларды
топтарға бөлу, қоректендіру желісі үшін есептік қуатты анықтау.
2) Трансформаторлар мен
фидер
өткізгіштерін
таңдау.
3) Өткізгіштерді таңдау мыналарға байланысты - орнатудың және
орнатудың болжамды орнынан (жерге, ауада, құбырларда, қораптарда,
науалар мен кронштейндерде, бекітусіз ашық, оқшаулағыштарда ашық,
жасырын);
- үй - жайлар санатынан (құрғақ, дымқыл, ылғалды, әсіресе ылғалды,
әсіресе химиялық белсенді ортасы бар шикізат);
- сыртқы әсерлердің әсерінен (қоршаған ортаның температурасы;
судың, шаңның, коррозиялық белсенді және ластаушы заттардың болуы;
механикалық сыртқы әсерлер; флора мен фаунаның болуы; күн сәулесі;
ғимараттың құрылымы);
- қоректендіру желісінің кернеу деңгейінен:
- таңдалған өткізгіштерді кернеудің төмендеуі мен термиялық
төзімділігі бойынша тексеру.
4) Қысқа тұйықталу токтарын есептеу.
5) Қорғаныс құралдарын таңдау.
6) Таңдалған іске қосу жабдықтарын тексеру. Таңдау талғамдығын
тексеру.
23

Ұсынымдар жеке ғимараттар мен құрылыстарға кірмелердегі есептік
электр жүктемелерін анықтау және нақтылау үшін арналған. Бұл
жүктемелерді келесі тәсілдердің бірі анықтаған жөн:
- егер ғимараттың немесе құрылыстың жобасында электр, жылу және
жарық жабдықтарының ауысымдық немесе күнделікті технологиялық кестесі
болса, онда олардың жарты сағаттық максимумы анықталатын электр
жүктемелерінің кестесі жасалады;
- егер жобаланатынмен бірдей объектілерде өлшеу деректері (немесе
жүктеме графиктері)
болса, онда жобада есептік жүктеме есептеулер
бойынша емес, өлшеу деректері бойынша қабылданады;
- жабдықты пайдаланудың технологиялық кестесі болмаған жағдайда
жобалық жүктеме мына формула бойынша анықталады:
𝑃𝑝 = ∑𝑛𝑖=1

𝑃𝑦𝑖 ∙𝑘3𝑖
η

+ ∑𝑚
𝑗=1

𝑃𝑦𝑗 ∙𝑡𝑗 ∙𝑘3𝑗
0,5η

,

(6.1)

мұндағы Pp - жабдықтың есептік қуаты, кВт;
pyi - максималды жүктемені құруға қатысатын және күтілетін
максималды жүктеме кезінде жұмыс істейтін электр қуатын
тұтынушылардың әрқайсысының белгіленген қуаты, 0,5 сағ,
кВт;
kзi, kзj - осы әрекетті орындау кезінде нақты тұтынылған
қуаттың қатынасын білдіретін белсенді қуат бойынша тиісті
қуат қабылдағыштың орташа жүктеме коэффициенттері (kз =
pф/pу);
η - электр қабылдағыштың пайдалы әсер коэффициенті;
pуj - максималды жүктеме қалыптастыруға қатысатын және
максималды 0,5 сағаттан кем жұмыс істейтін электр
энергиясын тұтынушылардың әрқайсысының белгіленген
қуаты, кВт;
tj - m электр қабылдағыштардың әрқайсысының үздіксіз
жұмысының ұзақтығы, сағ (t < 0,5 с).
Максималды электр жүктемелерін құратын электр қабылдағыштарды
сәйкестендіру жұмыстың реттілігі мен ұйымдастырылуын ескере отырып,
процесті талдау негізінде жүзеге асырылады. Бұл бір уақытта электр
энергиясын тұтынушылардың көп санын қосудың максималды мүмкін
жағдайын емес, қалыпты жұмыс кезінде максималды құрайтын энергия
тұтынушыларының жиынтығын ескеру қажет.
Жүктемені (кВА) алу үшін, сондай - ақ өтемдік құрылғыларды таңдау
үшін қуаттың табиғи коэффициентінің (cos) шамасы Pэд Электр
қозғалтқыштарының белгіленген қуаттары сомасының және ең жоғары
жүктемеге қатысатын барлық электр қабылдағыштардың жиынтық
белгіленген қуатының (жалпы) арақатынасына байланысты қабылданады PΣ:
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Pэд /PΣ 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,50
cosφ 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86.
Өнеркәсіптік қондырғылардың (жөндеу шеберханалары, қазандықтар,
компрессор, сорғы т.с.с.) жабдықтарының құрамына және жұмыс
жағдайларына ұқсас мал шаруашылығы кешендерінің ғимараттары мен
құрылыстарының кірістеріндегі есептелген жүктемелер өнеркәсіптік
кәсіпорындардағы электр жүктемелеріне сәйкес анықталуы керек [5].
Жарықтандырудың
жүктемесін
есептеу
үшін
стандартты
жарықтандыруды, шамдардың жарықтығын, жарықтандыру импульстарын
және жарық қондырғыларының, түрлері мен жарықтандыру жүйелерінің басқа
сапалық көрсеткіштерін анықтау қажет. Бұл көрсеткіштер ҚР ҚНжЕ 2.04 - 05 2002 * «Табиғи және жасанды жарықтандыру» және басқа да нормативтік
құжаттар талаптарына сәйкес қабылдануы керек.
Мұзды желдің салдарынан болатын электр желілеріндегі жаппай істен
шығулардың салдарын азайту үшін ауылшаруашылық тұтынушыларын
электрмен жабдықтау автономды резервтік қуат көздерімен (электр
қозғалтқыштары) (АИР) сақталады. Резервтік электрмен қоректендірудің
автономды көздерін орнату бірінші және екінші санаттағы электр
қабылдағыштарды резервтік қоректендіру үшін көзделеді. АИР (электр
қозғалтқыштары) ретінде стационарлық немесе жылжымалы дизель электр
станциялары (ДЭС ), трактордан жетекті электрмен қоректендірудің резервтік
көздері, сондай - ақ өзге де дербес энергетикалық қондырғылар пайдаланылуы
мүмкін.
Қысқа тұйықталудың (ҚТ) есептік түрі ретінде қабылданған жөн:
а) құрылғылар мен қатты шиналардың электродинамикалық кедергісін
анықтау үшін - үш фазалы қысқа тұйықталу (ҚТ);
в) құрылғылар мен өткізгіштердің жылу кедергісін анықтау үшін - үш
фазалы қысқа тұйықталу;
г) коммутациялық қабілет бойынша аппараттарды таңдау үшін-жерге
үшфазалы және бірфазалы ҚТ жағдайлары үшін (жерге тұйықталудың үлкен
токтары бар желілерде) алынатын мәндерден үлкен; егер ажыратқыш
коммутациялық қабілеттіліктің екі мәнімен сипатталса - үшфазалы және
бірфазалы - тиісінше екі мән бойынша.
Жерге тұйықтау құрылғылары таңдалған және монтаждалған болуы
үшін:
- жерге тұйықтау құрылғысының ағуына кедергі мәні пайдалану кезеңі
ішінде қондырғының қорғанысы мен жұмысын қамтамасыз ету талаптарына
сәйкес келеді.;
- жерге тұйықталу токтары мен ағып кететін токтар, әсіресе жылу, жылу
және динамикалық кедергіге қатысты қауіп тудырмады;
- берілген сыртқы факторларға байланысты қажетті беріктік немесе
қосымша механикалық қорғаныс қамтамасыз етілді.
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Электр
қондырғыларын
орнату
ережесіне
(ЭҚОЕ)
электр
қондырғыларын бейтараптандыру режимі мен кернеуіне байланысты жерге
тұйықтау кедергісі нормаланады.
Найзағайдан қорғаныс қажеттілігі және оның деңгейі әр жағдайда
объектінің орналасқан жеріндегі найзағай белсенділігінің қарқындылығына,
оның өрт және жарылыс қаупі мен мақсатына, сондай - ақ жылына күтілетін
найзағай соққыларының санына байланысты анықталады. Осы жердегі
найзағай қызметінің қарқындылығы «Қазақстан Республикасының аумағы
үшін бір жыл ішіндегі орташа ұзақтықтағы найзағайдың картасы» бойынша
бағалануы мүмкін.
7 дәріс. Энергиямен қамтамасыз етудің дәстүрлі емес жүйелерін
жобалау. Ғимараттардың күн жылуының пассивті жүйелері (2 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- бастапқы деректер және жобалау көлемі.
Дәрістің мақсаты: энергиямен қамтамасыз етудің дәстүрлі емес
жүйелерін жобалаумен танысу.
Күн энергиясы жылу және электр энергиясын алу үшін қолданылады
(жылу, фото және термоэлектрлік түрленуден кейін) [6].
Қазіргі уақытта күн энергиясын спорттық - сауықтыру мекемелерінің,
демалыс
базаларының,
саяжай
кенттерінің
типтес
маусымдық
тұтынушыларды ыстық сумен жабдықтау үшін, сондай - ақ ашық және жабық
жүзу бассейндерін, спорт ғимараттарын, себезгі бөлмелерін жылыту үшін
экономикалық тұрғыдан пайдаланған жөн. Шөп, ағаш материалдары және
ауыл шаруашылығы өнімдеріне арналған гелиоқшаулағыш дәстүрлі
қондырғылармен салыстырғанда бәсекелестік артықшылықтары бар.
Ауылшаруашылық өндірісі саласында арзан ауаға арналған
коллекторларды қолдану мал шаруашылығы фермаларын жылыту мәселесін
шешуге көмектеседі.
Жылыжайларды жылыту үшін күн энергиясын пайдалану бойынша
жұмысты жандандырған жөн. Фермалардағы суды жылыту жануарлардың
еңбек жағдайы мен ұсталуын жақсартуға мүмкіндік береді. Жылудың күн
қондырғылары айтарлықтай күрделі салымдарды талап етеді, олар әдетте
45°С. солтүстікке қарай жатқан аудандарда 20 жыл қондырғылардың
болжамды қызмет ету мерзімінде өтелмейді.
Ғимараттар мен құрылыстарды жылумен және суықпен қамтамасыз ету
жүйелерінде, сондай - ақ технологиялық процестерде (ауылшаруашылық
өнімдерін кептіру, материалдарды термиялық өңдеу және т.б.)
пайдаланылатын төмен сортты жылуды өндіруге арналған күн қондырғылары
келесі критерийлерге сәйкес жіктеледі:
- құрылыс түрі бойынша - пассивті және белсенді;
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- тағайындау бойынша - жылыту, ыстық су, кондиционер; біріктірілген
(жылу және ыстық сумен жабдықтау);
- тұтынушылық қамту дәрежесі бойынша - жеке, топтық, орталықтандырылған;
- жыл ішіндегі жұмыс уақыты бойынша - маусымдық және жыл бойы;
- энергияны шоғырландыру дәрежесі бойынша - шоғырландырусыз,
қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді шоғырландырумен;
- салқындатқыштың қозғалыс сипаты бойынша - айналымсыз, табиғи
немесе мәжбүрлі айналымымен;
- контурлар саны бойынша - бір, екі, көпконтурлы;
- жылу режимі бойынша - жылу тасығыштың тұрақты немесе ауыспалы
температурасымен;
- баламалы жылу көздері болған - баламалы, баламалы емес
(автономды);
- коллекторлардың құрылымы бойынша - металл, пластмасса, түтікше,
вакуумдалған;
- құрылымдық ерекшеліктері бойынша - бір сатылы немесе көп сатылы
циркуляциялық
гелиоколлекторлар,
термосифон
типті
біртектес
элементтерден жасалған немесе сорғы айналымы бар; біртекті
материалдардан жасалған бір немесе көп сатылы коллекторлармен
гравитация;
біртекті
материалдардан
дайындалған
көп
сатылы
гелиоколлекторлары бар айналмалы.
Пассивті күн жүйелері (ПКЖ) тек жылыту үшін қолданылады. Олар
қысқа ПКЖ-пассивті күн жылыту деп аталады. Бұл жүйелерде жылу
ғимараттың құрылыс элементтері арқылы сіңеді және жинақталады, ал
жылытылатын бөлмеде оның бөлінуі көбінесе табиғи жолмен жүреді.
Пассивті жылу жүйесі қарапайым және оның тиімділігі өте жоғары - ол жылу
жүктемесінің 60% дейін қамтамасыз етеді [6]. Күн энергиясын пассивті
пайдалану принципі күн радиациясымен қоршалған құрылымдарды
жылытылатын үй - жайға жылу беру арқылы тікелей қыздырудан тұрады. Күн
энергиясын пассивті пайдалану принципі күн радиациясымен қоршалған
құрылымдарды жылытылатын үй - жайға жылу беру арқылы тікелей
қыздырудан тұрады. Сәулелік жылытудың пассивті жүйелерінің келесі
түрлерін бөлуге болады [6]:
- ашық (тікелей сәулелену);
- салқындатқыш айналымсыз жабық (Morgan жүйесі);
- жаппай жүйелер: Тромбе - Мишель қабырға (экрансыз және экрансыз);
аэродинамикалық жапқышы бар жабық жүйелер; Лефебвр қабырғасы;
- батареямен (жерге немесе ғимарат көлеміне) және ауа салқындатқышымен; жылыжай.
Неғұрлым сәтті шешім - бұл Тромбе - Мишель жүйесі. Мұндай «күн
үйі» әртүрлі конструктивті шешімдерге ие (7.1 сурет).
Күндізгі уақытта күн радиациясының ағыны үлкен ғимараттар қабырғасын
қыздырады, түнде бұл жылу бөлмеге беріледі. Ғимаратты пайдалану
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тәжірибесі көрсеткендей, бөлмедегі ішкі ауа біркелкі қызбайды.

1 - шынылау; 2 - ғимарат қабырғасы; 3 - айналмалы арналар; 4 - жылу қабылдағыш
экран.

а - экрансыз; б - жылу қабылдау экранымен.
7.1 сурет - Тромба - Мишельдің жабық жүйесі бар ғимарат сызбасы
«Шуақты үй» деп аталатын тұрғын үйді енгізудің келешегі өте зор.
Бұл фермерлік үй шаруашылығының мұқтаждарына энергия тұтынуды осы
деңгейден 15% - ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. 55 - 60° кеңдікте орналасқан ауылдық жерде ауданы 120 м2 тұрғын үй жылуының шығыны, кВт
сағ. / жыл құрайды:
терезелер мен желдеткіш
арқылы
үйдің қабырғалары мен шатыры арқылы
жылудың жалпы шығыны

типтік үй

«шуақты үй»

15840

5084

11530

4952

27530

10036

ПКЖ пассивті күн жүйелері көмегімен ғимарат салу кезінде осы
жүйелерге қойылатын бірқатар талаптарды ескеру қажет.
Ғимараттың бағытын, оның жердегі орнын нақтылап, ғимараттың
қолданыстағы ғимараттарға, сондай - ақ қоршаған ортаға әсерін бағалау
қажет. Аймақтың климаттық жағдайын және бүкіл ғимаратты күн сәулесімен
қамту дәрежесін ескере отырып салу. Күн қабылдағыштар оңтүстік және
шығыс қабырғаларда орналасқан кезде, шығыс қабырға толықтай
көлеңкеленген, оның жанындағы ғимарат «шуақты үй» бағытын өзгертуі
керек.
28

Жылу шығынын, оның ішінде ақталмаған шығындарды азайту
мақсатында ғимараттың жылу теңгерімін талдау маңызды болып табылады.
Мысалы, терезе ойықтарының ауданын қысқартуға, терезе ойықтары мен
сыртқы қоршаулардағы тығыздықты азайтуға болады. Пассивті жүйенің
тиімділігі мен сенімділігі едәуір дәрежеде жылу қабылдағыш қабырғасының
сіңіру қабілеттілігімен анықталады. Оны әдетте қара бояумен жабады.
Егер батареялар жерге немесе ғимарат көлеміне салынған болса, онда
ескеру қажет: батарея материалының жылу сыйымдылығын ескеру; жылу
беруді және таңдаудың ең ұтымды режимдерін таңдаңыз; батареяны қызып
кетудің алдын алатындай етіп салыңыз. Аккумуляторды топырақта
орналастыру, әдетте, ауаны тасымалдау үшін механикалық желдету қажет
екенін ескеру керек.
Аккумуляторды ғимарат көлеміне орналастыру үлкен нәтиже береді,
өйткені аккумулятордағы жылу тікелей бөлмеге жіберіледі. Алайда, мұндай
аккумулятор ғимараттың көлеміне сәйкес келу өте қиын [6].
Техникалық тапсырманы әзірлеу кезінде, сондай - ақ пассивті күн
жылыту жүйесін алдын - ала жобалау кезінде ғимараттың географиялық
орналасуы және оның мақсаты, ғимараттың өлшемдері, қолайлы бағасы, қол
жетімді немесе қажетті материалдар және т.б. сияқты факторлармен жүйеге
қойылған жалпы шектеулер ескеріледі. Әдетте, күн жүйесінің бірнеше
нұсқаларын алдын - ала зерттеу жүргізіледі, ол қалаған нұсқаны таңдаумен
аяқталады. Осыдан кейін егжей-тегжейлі жобаны әзірлеу жүргізіледі және
бөлмелердің орналасуына, көлеміне, ғимараттың бағдарына, материалдарды
таңдауға және барлық өлшемдерді нақтылауға қатысты шешімдер
қабылданады. Жобалаудың екінші кезеңінің нәтижесінде ғимараттың нақты
құрылымдық дамуы алынады. Кейде бұл сатыда, мысалы, әртүрлі сәулет –
жоспарлау шешімдерімен немесе құрылыс материалдарымен пайдаланылатын
және экономикалық және жылу техникалық факторларды ескеретін бәсекелес
нұсқалар әзірленеді. Бұл барлық негізгі сәулет және инженерлік шешімдер
қабылданатын жобалау сатысы. Осыдан кейін жұмыс сызбалары ғимараттың
пассивті күн жүйесімен құрылысына қажетті барлық бөлшектермен
(өлшемдер, материалдар және т.б. көрсетіледі) орындалады.
Жобалауға арналған тапсырмада келесі деректерді көрсету қажет:
жобалау объектісінің орналасқан жері, ғимараттың құрылымдық сипаттамасы,
жылыту кезеңінің ұзақтығы және осы уақытта сыртқы ауаның орташа
температурасы.
ПКЖ - мен жылыту жүйелерінде ең жоғары жылу тиімділігіне күн
күндерінің саны айтарлықтай аудандарда қол жеткізіледі. Мұндай жүйелерді
көлік магистральдарынан алыс аудандарда, сондай - ақ отынды жеткізу қиын
жерлерде салған жөн.
ПКЖ жүйелері бар ғимараттарды оның «Тромба» гелиоқабылдағыш
үстіңгі қабаттары оңтүстік бағытта көлеңкелемей, жылыту кезеңінде тікелей
күн сәулесінің сәулеленуі аймағында болатындай етіп орналастыру қажет.
Жылу қабылдайтын қабырғаның алдында бір, екі немесе үш қабатты шыны
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орнатылады.
Оңтүстік және солтүстік жағындағы үй - жайлар арасында өзара
байланыс жоқ тұрғын үйлерде суық және жылы ауаның ағуын қамтамасыз ету
үшін желдету арналарын пайдалану ұсынылады. Жазғы кезеңде ПКЖ
жүйелері бар үй-жайларда ауаның қызуы байқалуы мүмкін. Мұны болдырмау
үшін қарқынды желдету қондырғыларын, сондай - ақ күннен қорғайтын
құрылғыларды қолдану қажет. ПКЖ жүйелерінде автоматты түрде жылу
шығаратын резервтік жылыту жүйесі ұсынылады.
Жылу жүйесін жобалау кезінде ғимараттың бетіне сіңетін күн сәулесінің
жылуының мөлшері және күн радиациясымен жылудың берілу тиімділігінің
коэффициенті есептеледі.
8 дәріс. Ғимараттың күн жылуының пассивті жүйесіндегі жылу
мөлшерін анықтау әдістемесі (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- есептік параметрлерді анықтау;
- бастапқы деректер және жобалау көлемі.
Дәрістің мақсаты: есептеу әдістемесімен танысу.
Берілген географиялық пункт үшін келесі параметрлердің мәнін
анықтайды:
а) есептік географиялық ендік φ, град. ҚР ҚНжЕ с. ш. 4.02-42-2006 сәйкес қабылданады;
б) жылыту кезеңінің ұзақтығы no.n,тәу, тәулік, және жылу кезеңінің қоршаған ортасының орташа температурасы to.n, °С, «Құрылыс климатологиясы»
ҚР ҚНжЕ сәйкес;
в) жылыту кезеңінің есептік айларының саны және ұзақтығы М , тәулік.
ҚР БК сәйкес көрсетілген шамаларды анықтау үшін 2.04-01-2017 Бұл
жерде сыртқы ауаның орташа айлық температурасы tн ≤ +8°С болатын айларды таңдаймыз. nΣ > no.n, онда есепті жылыту кезеңінде осы айлардың тәулік
саны қабылданады, бұл ретте ең жоғары температурамен соңғы екі ай үшін
есептік тәулік саны:
т = тk- 0,5(nΣ - no.n),
(8.1)
мұндағы тk - айдың күнтізбелік күндерінің саны.
Егер nΣ > no.n , онда есептік тәуліктің саны бар ең жақын екі ай қосылады:
т = 0,5(no.n- nΣ).

(8.2)

Күннен алатын энергияның көп бөлігі қысқа толқындар сәулесі түрінде
келеді. Бұл сәуле қатты немесе сұйық дененің бетіне түскен кезде, жылу энергиясына сіңеді және түрлендіріледі, дене қызады және энергияның бір бөлігін
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қоршаған ортаға (ауаға, суға, басқа қатты және сұйық денелерге) береді және
оны екінші рет температурасы төмен басқа денелерге шығарады.
Шыны, қысқа толқынды сәулеленуді оңай өткізіп, ұзын толқынды сәулеленудің нашар өткізгіштері болып табылады. Күн энергиясы шыны арқылы
еніп, оның артындағы қандай да бір денемен сіңірілген соң, жылу энергиясы
сәулелену жолымен сыртқа едәуір нашар беріледі. Сондықтан, әйнек жылу
тұзағы ретінде әрекет етеді. Бұл құбылыс «жылу эффектісі» ретінде белгілі.
«жылу эффектісі» күн сәулесін жинақтайтын және оны жылуға айналдыратын
көптеген қондырғылардың жұмыс істеу принципіне негізделген.
Күн жылуының пассивті жүйесі (ПКЖ) - бұл энергетикалық жүйе, онда
жылыту үшін күн энергиясын қабылдау, жинақтау және пайдалану процестері
ғимараттың сәулет - құрылыс элементтерінде табиғи жолмен жүзеге асырылады. Бұл элементтер тар функциялы аспаптар қолданылатын белсенді жүйелерге қарағанда ғимараттың органикалық құрамдас бөліктері болып табылады.
Күн жылуының пассивті жүйелерінің негізгі ерекшеліктері:
1) Күн энергиясын жылыту энергиясына түрлендіру үшін өздігінен физикалық процестерді пайдалану;
2) Жүйеде жылу алмасуды жүзеге асыру үшін механикалық немесе
басқа да сыртқы жетектердің болмауы (атап айтқанда, айналмалы сорғылар).
3) Ғимараттың бір элементтерінде конструктивтік, қоршау және жылу
генерациялайтын функцияларды біріктіру.
ПКЖ - ның қарапайым мысалы тікелей жылу жүйесі болып табылады.
Күн сәулесі үй - жайға терезе арқылы өтеді, күн радиациясы үй - жайдың ішкі
беттерімен жұтылады және ғимарат элементтерімен жинақталады. Содан
кейін жинақталған жылу біртіндеп күн элементтері жылынуды тоқтатқаннан
кейін беріледі. Күн энергиясын қабылдау үшін ғимараттың қарапайым
элементтері қолданылады, мысалы, алдыңғы Оңтүстікте орналасқан бүйірлік
және үстіңгі бүйірлік жарықтандыру терезелері, жоғарғы жарық шамдары.
Түнгі әйнектеу арқылы жылу шығынын төмендету үшін уақыт пен бұлтты ауа
райында жылудан қорғаудың түрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін. Кез келген
күн жылу жүйесі үш негізгі функцияға ие:
- күн радиациясының жылуға сіңуі және айналуы;
- күн радиациясы тұрақсыз болғандықтан, жылуды жинақтау;
- жылу бөлу, яғни жылу энергиясын қажетті мөлшерде қажет болған
кезде жылу аймағына жеткізу.
Пассивті күн жүйелерінде барлық үш функция кездейсоқ, табиғи
процестердің өтуі арқылы, энергетикалық ағындарды мәжбүрлеп өзгертпей
жүзеге асырылады.
Пассивті жүйелерде әртүрлі өзгермелі элементтерді қолдануға болады:
жылжымалы және жиналмалы перделер, күн қорғайтын экрандар, соның
ішінде жылу оқшауланған экрандар, экрандар, реттелетін клапандар және
ылғалдандырғыштар т.б.
Бұл элементтерді таңдау және олардың арақатынасы көбінесе
ғимараттың мақсатына байланысты. Күндіз ғана пайдаланылатын ғимараттар,
мысалы, мектептер, мекемелер жылудың жылдам түсуін және оны аз
шоғырландыруды талап етеді, ал тұрғын ғимараттар керісінше.
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Бұл элементтерді ұтымды пайдалану пассивті күн энергиясын
пайдалану арқылы жылудың 75% қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Күн жылуының пассивті жүйелерінің артықшылығы күн сәулесінің
энергиясын жылу энергиясына түрлендіру жылытылатын үй-жайлардың
ішінде, яғни күн сәулесінің жарық арқылы үй - жайға келіп түскеннен кейін
болады.
Демек, іштен, конвекция мен радиациядан (оқиғаның радиациясының
50% - ына дейін) тік жарық сәулесінің жанында орнатылған жүйенің
жинақталған коллектор-аккумуляторының бетіндегі жылу шығыны пайдалы
энергия ретінде жылытылатын бөлмеге жіберіледі.
Пассивті жүйелердегі жылу энергиясының көздері жылытылатын үйжайға тікелей кіретін, оның тік бағытталған оңтүстікке бағытталған Жарық
өткізгішінің жиынтық (тікелей және шашыраңқы) күн сәулесі болып
табылады.
Ғимараттың жылу жүктемесін жабатын жылу мөлшері мына теңдеуден
анықталады:
∑
𝑄ж.м = 𝑄ш.к + 𝑄ауа.к + 𝑄і.ж.б − 𝑄ж.өқ ,
(8.3)
мұндағы 𝑄ОК - шектеу конструкциялары арқылы жылу шығындары;
𝑄ж.ш - ауаны қыздыру үшін жиналған жылу шығыны;
𝑄і.ж.б -ішкі жылу бөлу (технологиялық және тұрмыстық));
∑
𝑄ж.өқ - жылытылатын үй - жайға тікелей кіретін оның тік
бағытталған оңтүстікке жарықөткізгіш қосынды (тура және
шашыраңқы) күн сәулесі арқылы.
Күн жылуының пассивті жүйелерінің әрекет ету принципі, атауынан
көрсетілгендей, жылытылатын үй - жайларға олардың оңтүстікке бағытталған
тік жарық көздері арқылы жиынтық (тікелей және шашыраңқы)
күн
сәулесінің тікелей түсуіне негізделген. Егер жарық арқылы жылу шығындары
жылытылатын үй - жайдың жалпы жылу шығындарына жатқызылса, күн
жылуының пассивті жүйелерінің жылу тиімділігі (η) күн сәулесінің жалпы
ағынының қатынасы ретінде көрсетілуі мүмкін, жылытылатын үй - жайға
∑
жарық арқылы өткен 𝑄ж.өқ , қарастырылатын жарық жүйесінің алдыңғы бетінің
∑
ауданына түсетін жиынтық күн сәулесінің ағынына 𝑄т.ж :
𝜂=
∑

∑

𝑄ж.өқ
∑

𝑄т.ж

,

(8.4)

∑

тік
тік
ш
𝑄ж.өқ және 𝑄пад қатынас мәні, әдетте, тік ( 𝑄түсу
, 𝑄ж.өқ
), шашыраңқы ( 𝑄түсу
,
ш
шағ
шағ
𝑄ж.өқ ) және қоршаған заттардан, ( 𝑄түсу , 𝑄түсу ) Q ж. өқ ^шағ) көрініс табады:
∑

тік
шаш
шаш
𝑄түсу = 𝑄түсу
+ 𝑄түсу
+ 𝑄түсу
;
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(8.5)

∑

тік
ш
шаш
𝑄ж.өқ = 𝑄ж.өқ
+ 𝑄ж.өқ
+ 𝑄ж.өқ
.

(8.6)

Fп алдыңғы бетінің ауданы бар жарық өткізгіштің тік орналасуын ескере
отырып, өрнектер түрінде жазылуы мүмкін:
тік
𝑄түсу
= 𝐹𝑛 ∙ 𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖в ;

(8.7)

р

ш
𝑄пад
= 0,5𝐹𝑛 ∙ 𝑞пад.г ;

(8.8)
р

шаш
𝑄түсу
= 0,5𝐹𝑛 ∙ 𝜌 ∙ (𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖г + 𝑞түсу.г ),

(8.9)

мұндағы 𝜌 - қоршаған заттардан түсетін күн сәулесінің жиынтық
шағылысуының интегралдық коэффициенті;
𝑞⊥ - күн сәулесінен қалыпты жазықтықтағы тікелей күн
радиациясының беткі ағынының тығыздығы;
𝑖г - күн сәулесінің көлденең жазықтыққа тік түсу бұрышы;
𝑖в − тік жазықтыққа тікелей күн сәулесінің түсу бұрышы;
р
𝑞к.тығ - көлденең бетке шашыраған күн сәулесі ағынының
беттік тығыздығы.
Жарық арқылы тікелей, шашыраңқы және шағылысқан күн сәулесінің
кіру коэффициентін ескере отырып:
тік
тік
тік
тік
𝑄ж.өқ
= 𝜏ж.өқ
∙ 𝑄түсу
= 𝜏ж.өқ
∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖в ;
р

р

р

р

(8.10)

р

𝑄ж.өқ = 𝜏ж.өқ ∙ 𝑄түсу = 𝜏ж.өқ ∙ 0,5 ∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝑞түсу ;

(8.11)
р

шаш
ш
шағ
ш
𝑄ж.өқ
= 𝜏ж.өқ
∙ 𝑄түсу
= 𝜏ж.өқ
∙ 0,5 ∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝜌(𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖г + 𝑞к.тығ ).

(8.12)

9 дәріс. Күнмен ыстық сумен жабдықтаудың белсенді жүйелерін
жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жылумен жабдықтаудың белсенді жүйелерін есептеу және жобалау
бойынша жалпы мәліметтер;
- ыстық сумен жабдықтаудың күн жүйесінің қондырғыларын есептеу.
Дәрістің мақсаты: ыстық сумен жабдықтаудың белсенді жүйелерін
жобалаумен танысу.
Белсенді жүйелер төмен температуралы күн жылыту деп аталады, онда
күн коллекторы ғимаратқа қатысы жоқ тәуелсіз жеке құрылғы болып
табылады. Белсенді күн жүйелерін бөлуге болады: олардың мақсатына сәйкес
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(ыстық сумен жабдықтау, жылыту жүйелері, жылу және суықпен қамтамасыз
етудің аралас жүйелері);
Пайдаланылатын жылу жеткізгішінің түрі бойынша (сұйық - су,
антифриз және ауа); жұмыс ұзақтығы бойынша (жыл бойы, маусымдық);
схемалардың техникалық шешімі бойынша (бір, екі, көпқұрылымды).
Ғимараттарды жылыту және ыстық сумен жабдықтаудың күн қондырғылары
жылумен жабдықтаудың аралас гелиотопты жүйелерінің құрамына кіреді
және жылдық жылу жүктемесін ішінара жабуды қамтамасыз етеді.
Ғимараттарды жылытуға және ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған күн
қондырғылары күн отынымен жылыту жүйесінің құрамдас бөлігі болып
табылады және жыл сайынғы жылу жүктемесін ішінара жабады. Күн
қондырғыларын пайдалану отын үнемдеуді қамтамасыз етеді және отын
жағатын қондырғылардың көмегімен қоршаған ортаның ластануын азайтады.
Жылумен жабдықтау гелиожүйелерін отынның жоғары құны кезінде, түсетін
күн радиациясының орташа жылдық саны 1000 кВт сағ/ м2 кем емес, қоршаған
ортаның тазалығына жоғары талаптар кезінде, мысалы курорттық аймақтарда,
сондай - ақ әлеуметтік және сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен
құрылыстар орналасқан аудандарда қолдану ұсынылады. Жылумен
жабдықтаудың гелиотопты жүйесі келесі негізгі жабдықты қамтиды: күн
энергиясының коллекторы, жылу аккумуляторы, жылу алмастырғыштар,
сорғылар немесе желдеткіштер, қосымша (резервтік) жылу көзі (отын немесе
электр) және жүйенің жұмысын басқаруға арналған құрылғылар.
Күн жылыту жүйесінің күн энергиясының түсуінің тұрақсыздығы
салдарынан жылу жүктемесін 100% қамтамасыз ететін баламалы - резервтік
жылу көзімен (қазандық, жылу желісі және т.б.) жұмыс істеуі тиіс. Сонымен
қатар маусымдық әсер ететін күн су жылыту қондырғылары, егер ыстық
сумен үздіксіз жабдықтау бойынша қатаң талаптар қойылмаса, дублерсіз
жобалануы мүмкін, мысалы жазғы душ, пансионаттарда және т.б.
Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің жылу сыйымдылығы ыстық судың
орташа тәуліктік тұтыну коэффициенттері негізінде анықталады [4].
Егер тұтынушыға берілетін судың температурасы tг′ нормаланған
мәннен өзгеше болса, онда су шығынының нормасы осындай:
𝑚𝑡 = 𝑚𝑖

𝑡г, −𝑡𝑥
𝑡г −𝑡𝑥

.

(9.1)

Резервтік жылу көзімен жабдықталған күн қондырғылары жұмыс
уақытындағы күн сәулесінің ең көп мөлшері үшін бір айдың деректері
бойынша есептеледі; қайталанатын баламасыз жұмыс істейтін жүйелер
радиацияның ең аз сомасы бойынша есептеледі. Екі және үш тізбектердің
схемалары 9.1 суретте көрсетілген.

34

а- бір контурлы; б- екі контурлы; в,г- көп контурлы.

9.1 сурет - Тұйықталған жүйелердің принциптік сұлбасы
Жылу беру күн коллекторынан сақтау ыдысы арқылы немесе
салқындатқыштарды тікелей араластыру арқылы (9.1, а сурет) немесе жылу
алмастырғыш арқылы жүзеге асырылады, олар резервуардың ортасында (9.1,
б - сурет) және оның артында орналасады (9.1, c сурет).
Гелиоқондырғылардың сіңіру бетінің ауданы:
𝐴=

1,16𝑀г (𝑡г −𝑡𝑥 )
𝜂 ∑ 𝑞𝑖

,

(9.2)

мұндағы Мг - ыстық сумен жабдықтау жүйесіндегі ыстық су шығыны,
кг / тәул;
Σqi - коллектор жазықтығындағы жиынтық күндізгі күн
радиациясының қарқындылығы, Вт/м2;
η - Күн ыстық сумен жабдықтау қондырғысының ПӘК.
Әрбір жарық күні үшін коллектор жазықтығындағы күндізгі күн
радиациясының қарқындылығы:
𝑞𝑖 = 𝑃𝑠 ∙ 𝐼𝑠 + 𝑃𝑑 ∙ 𝐼𝑑 ,

(9.3)

мұндағы Ps, Pd - тура және шашыраңқы радиация үшін күн
коллекторының орналасу коэффициенті.
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𝑏

𝑃𝑑 = cos 2 ,

(9.4)

2

мұндағы b - күн коллекторының көлденең бұрышы;
Is - көлденең бетке түсетін күн сәулесінің тікелей
қарқындылығы, Вт/м2;
Id - көлденең бетке түсетін шашыраған күн радиациясының
қарқындылығы, Вт/м2.
Коллектордың горизонтқа көлбеу бұрышына байланысты Рs орташа
айлық шамалары [7].
Оңтүстік бағдардағы күн коллекторлары үшін qi мәнін 8 - ден 16 - ға
дейінгі аралықта қабылдау керек. Коллекторлар оңтүстіктен шығысқа қарай
әр 15° - ге ауытқыған кезде уақыт аралығын 1 сағат бұрын; батысқа
ауытқыған кезде - 1 сағат кейінірек санау керек.
Қондырғы ПӘК - і мынаған тең:
𝜂 = 0,8 [𝜃 −

8𝜈[0,5(𝑡1 +𝑡2 )−𝑡̅н ]
∑ 𝑔𝑖

],

(9.5)

мұндағы ν - күн коллекторының жылу шығындарының келтірілген
коэффициенті, Вт/(м2·К): бір шыны жинағыштар үшін ν = 8
Вт/(м2·К), қос шыны үшін ν = 5 Вт/(м2·К);
θ - коллектордың келтірілген оптикалық сипаттамасы, бір
әйнекті коллекторлар үшін θ = 0.73 аламыз; қос шыны үшін θ
= 0,63;
t1, t2 - күн коллекторына кіретін және шығатын жылу
тасымалдау температурасы, °С;
екі және үш контурлық қондырғылар үшін қабылдау
ұсынылады, t1 = tx+5 және t2 = tг+5;
tx , tг - коллекторға кіретін және шығатын су температурасы,
°С;
tн - сыртқы ауаның орташа күндізгі температурасы, °С.
Күн коллекторының жылыту аймағының есептік мәндері 15 м2
(бөлменің орташа ауданы 0,5 қабат) бөлмені жылыту үшін 4,5-9 м2 және бір
тұрғынды ыстық сумен қамтамасыз ету үшін 1,5 - 2 м2 алынады.
Батарея ыдысының көлемі, м3:
(9.6)
мұндағы А - коллектордың сіңіру бетінің ауданы, м2.
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Жылу алмастырғыштар су мен салқындатқыш ағынының орташа мәніне
сәйкес есептелуі керек.
Жылу алмасу аппаратының қыздыру беті, м2:
Ф

𝐴𝑚𝑎 = (𝑘

,

(9.7)

𝑚𝑎 ∙Δ𝑡𝑚𝑎 ∙𝑐)

мұндағы Ф - ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйесінің жылу қуаты, Вт;
kma - құбырлы жылу алмастырғыштар үшін жылу
алмастырғыш аппараттың жылу беру коэффициентін
қабылдауға болады kma = 1500 - 1700 Вт/(м2·К);
с - ыстық судың жылу сыйымдылығы, Вт/(м3·К);
∆tma - температуралардың айырмасы, бұл жағдайда:
(∆𝑡𝑚𝑎𝑥 +∆𝑡𝑚𝑖𝑛 )

∆𝑡𝑚𝑎 =

2

,

(9.8)

мұндағы tmax, tmin - сәйкесінше жылу алмастырғыштың ұштарындағы
температураның
максималды
және
минималды
айырмашылықтары.
Гелиоқондырғымен өндірілген жылу саны, ГДж:
𝑄қонд = 𝐴𝜂г ∑𝑧,𝑦,𝑖 𝑞𝑖, ,

(9.9)

мұндағы ηг - қондырғының жылдық (маусымдық) ПӘК-і;
z - қондырғының пайдаланылу айларының саны (аймақтың
географиялық
еніне
байланысты
және
жобаның
тағайындалуымен анықталады);
𝑞𝑖, - бір айдағы күндер саны.
ηг мәні күн коллекторларының сипаттамаларына байланысты Ас,
м /(ГДж · тәулік) және Vс, м3/(ГДж · тәулік), ыстық сумен жабдықтау немесе
жылыту жүйелерінің тәуліктік жылу жүктемесінің бірлігіне сәйкес келетін, 9.2
суретте келтірілген.
2

106 𝐴

𝐴𝑐 = 4,19(𝑡 −𝑡
г

𝑉𝑐 =

х)

106 𝑉
4,19(𝑡г −𝑡х )
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;

(9.10)
.

(9.11)

9.2 cурет - Жылдық (а) және маусымдық (б) ПӘК қондырғылардың
тәуелділігі күнмен ыстық сумен жабдықтау
Жыл ішінде гелиоқондырғымен өндірілген жылу саны, ГДж:
𝑄г = 𝜂г 𝑞пад А,

(9.12)

мұндағы qпад, ГДж/м2 - күн сәулесінің жалпы қарқындылығының
жылдық қосындылары.
Күн радиациясын қолдану есебінен үнемделген отын мөлшері, т, 1
жылға:
𝐵=

0,0342𝑄өөнд
𝜂ауыс

,

(9.13)

мұндағы 𝑄өнд - жыл (маусым) ішінде өндірілген жылудың жиынтық
саны, ГДж;
ηауыс - ауыстырылған жылу көзінің ПӘК.
Резервтік қазандық таңдалады және отын шығыны есептеледі.
10 дәріс. Жылумен
жобалау (1 сағат)

жабдықтаудың

геотермиялық

жүйелерін

Дәріс мазмұны:
- геотермалды жылумен жабдықтаудың жалпы сипаттамасы;
- есептік параметрлерді таңдау.
Дәрістің мақсаты: геотермалды жылумен жабдықтау жүйелерін
жобалаумен танысу.
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Геотермалды жылумен жабдықтау геотермалды су кен орындарын
барлауды,
геотермалды
ұңғымалардың
көмегімен
жылу
алуды,
термоводозаборғыштарды салуды және жайластыруды, геотермалды жылу
тасымалдағышты ұңғымадан тұтынушыға дейін өндіру мен тасымалдауды,
оны жылумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануды, пайдаланылған жылу
суларын кәдеге жаратуды және оларды ағызуды қамтиды.
Жер беті тектоникалық плиталардан тұрады - тұрақты іс жүзінде бірдей
қозғалыстағы жер қыртысының үлкен платформаларынан тұрады.
Геотермалды энергия көздерін үш аймақта анықтауға болады, онда екі
тектоникалық плиталар тап болады, бұл ретте олардың біреуі Оңтүстік
Америкадағы Жапон аралдары немесе Анды сияқты төменге жылжиды.
Геотермалдық резервуар шын мәнінде жер қыртысында жарылған және
ыстық сумен немесе бумен қаныққан тұқым массасы болып табылады.
Ұңғыманың іс жүзінде мөлшері бірнеше мың текше метрден бірнеше
текше шақырымға дейін. Бұл ретте, егер су жеткілікті ыстық болса, ол табиғи
жолмен жоғарыға көтеріледі, ал төмен температурада сорғы қажет болуы
мүмкін.
Геотермалдық энергияның төрт негізгі түрі бар:
- геотермалдық жылу сорғылары пайдаланатын жер бетіндегі қалыпты
жылу;
- гидротермальды жүйелер - бұл жер бетінде орналасқан будың, ыстық
немесе жылы судың резервуары (бүгінде бұл ресурстар электр энергиясын
өндіру үшін қолданылады);
- жер бетінде ұстап тұратын терең қабықты жылу, бірақ құрамында су
жоқ;
- магма энергиясы дегеніміз - бұл жанартаудың астында жиналатын
жылу, кейде магманың өзі ішінара балқытылған күйде болады.
Геотермалды жылу - бұл жылу қоршаған ортаның температурасынан
жоғары. Бұл жылудың қоры бүкіл әлемде жылдық энергия тұтынудан 35 млн
есе артық. Егер сыйымды қабықтың геотермалдық энергиясының тек 1% -ы
ғана пайдаланылса, мысалы, 10 км тереңдікте, адамзат адамзаттың бүкіл
әлемдегі мұнай мен газ қорлары бере алатын энергиясынан 500 есе көп
энергияға ие болар еді.
Есептік параметрлерді таңдау. Жобаланған жүйе геотермалдық
салқындатқыштың жылу потенциалының максималды мүмкін болатын
реакциясын және жыл бойына жылу қабылдаудың максималды шығынын
пайдалану біркелкілігін қамтамасыз етуі керек [6].
Геотермалдық салқындатқыштың есептелген шығыны жылу қабылдау
скважиналарының жалпы шығыны ретінде қабылдануы керек, ал бір ұңғыма
құйған геотермалдық салқындатқыштың есептелген температурасы оның
бекітілген жұмыс режиміне сәйкес келетін жылдамдықтағы температурасы
ретінде қабылдануы керек.
Екі немесе одан да көп ұңғымадан жылу қабылдау кезінде t
геотермалды салқындатқыштың есептелген температурасы үшін жылу
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қабылдаудың орташа өлшенген температурасы былайша анықталады:
′
𝑡𝑚
=

мұндағы

∑𝐾
𝑖=1 𝑡𝑚𝑖 𝐺𝑚𝑖
∑𝐾
𝑖=1 𝐺𝑚𝑖

,

(10.1)

K - термоводозабордың геотермалды ұңғымаларының
саны,дана;
tт1,tт2,..., tтK - ұңғыма сағасындағы температура, °С;
Gт1, Gт2,..., GтK - геотермалды ұңғымалардың су шыгу
мөлшері, кг/с.

Есептеуге арналған бастапқы мәліметтер:
1) Үй - жайдағы ауа температурасы, °С, тұрғын, қоғамдық және
әкімшілік ғимараттардың; мәні tn ірі қара малға арналған үй-жайларда, құс
шаруашылығы кәсіпорындарының ғимараттарында, қорғалған топырақ құрылыстарына арналған нормаларға сәйкес таңдалады.
2) t’н - есептелген сыртқы ауа температурасы, °С, желдету немесе
жылыту жүйелерін жобалау үшін ҚР ҚНжЕ 4.02 - 42 - 2006 сәйкес
қабылданған;
3) tн - ҚР ҚНжЕ бойынша жылыту немесе желдету жүйесінің жұмыс
кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы 4.02 - 42 - 2006, °С.
4) Tn - климаттық деректер бойынша қабылданатын ең жоғары жылыту
жұмысының ұзақтығы, ч.
5) Жобаланып отырған жылумен жабдықтау жүйесі үшін жылу
қажеттілігі туралы деректер.
Тек ыстық сумен қамтамасыз ететін ашық жылу жүйелері. Схемаға
сәйкес (10.1 сурет) геотермалды су бір құбырлық жылу желісі бойынша
тікелей су таратқышқа беріледі.
Ыстық суды тұтынудың тәуліктік біркелкі емес батарея багының
көмегімен өтеледі.

1 - геотермалды ұңғыма; 2 - бак–аккумулятор; 3 - желілік сорғы; 4 - ГВ су тарату
краны.

10.1 сурет - Ыстық сумен жабдықтаудың ашық бір құбырлық геотермалды жүйесі
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Сұлбаның кемшілігі (10.1 сурет) ыстық сумен жабдықтаудың тарату
желісінде салқындатқыштың айналымының болмауы, нәтижесінде салқындатқыш ыстық судың болмауы кезінде салқындатқыш сөзсіз салқындатылады
(мысалы, түнде). Осы кемшілікке байланысты схеманы жылу қабылдағыш пен
геотермалдық жылуды тұтынушы арасындағы аз қашықтықта ғана қолдануға
кеңес беріледі.
10.2 суретте көрсетілген сызба суреттегі сызбадан өзгеше
10.1 суретте геотермалдық су айналымға түсетін екі құбырлы тарату
желісінің болуы. Су жұмсалуы бір құбырлы транзиттік жылу желісі арқылы
жасалады.

1 - су қабылдайтын ұңғымалар; 2 - жинау багы геотермальды су аккумуляторы; 3 желілік сорғы; 4 - бак тарату желісінің аккумуляторы; 5 - тарату желісінің; 6, 7, 8 - тарату
желісінің желілік циркуляциялық және қоректендіргіш сорғылары; 9 - су тарату краны( су
краны); 10 - ағызу реттегіші; 11 -қоректендіру реттегіші.

10.2 сурет - Екі құбырлы тарату желісі бар бір құбырлы геотермалдық
ыстық су жүйесі
Тұтынудың тәуліктік әркелкілігі бакпен аккумулятормен теңестіріледі.
Бұл әдіс геотермалды жылулықты тұтынушыдан салыстырмалы түрде көп
алыстатылған кезде ұсынылуы мүмкін. Су тұтынудың тәуліктік әркелкілігі
Бакпен аккумулятормен теңестіріледі. Бұл әдіс геотермалды жылулықты
тұтынушыдан сал
ыстырмалы түрде көп алыстатылған кезде ұсынылуы
мүмкін.
Жылытуды және ыстық сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін
жылумен жабдықтаудың жабық геотермалдық жүйелері.
Тұтынушыға жақын жерде төгу орнының орналасуы, сондай - ақ
жоғары коррозиялық белсенділіктің және тұздың болмауы тұтынушымен
қатар орналасқан геотермалды суды ЦТПГ- ға дейін тасымалдау үшін бір
құбырлық транзиттік жылу желісі бар жүйені құруға мүмкіндік береді. ЦТПГ
кейін геотермалды су төгіледі. Геотермалдық салқындатқыштың сапасы мен
температурасына байланысты орталық жылу станциясындағы тарату желісі
тәуелсіз жылу қосылымы бар 4 - құбыр (10.3 сурет), тәуелсіз жылу қосылымы
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бар 4 - құбыр (10.4 сурет) немесе екі құбырлы тарату желісі және тәуелсіз
жылу қосылымы болуы мүмкін. (10.5 сурет).

1 - геотермалды ұңғымалар; 2 - судың геотермалды бак аккумуляторы; 3 - желілік
сорғы; 4 - бір құбыржолды транзиттік жылу трассасы; 5 - ыстық сумен жабдықтаудың жылу алмастырғышы; 6 - қоректендіру реттегіші; 7 - жылыту құралы; 8 – су тарату краны; 9 кеңейту цистернасы.

10.3 сурет - Жылытуға тәуелді түрде қосылған жабық бір құбырлық геотермалды жылумен жабдықтау жүйесі (4 құбырлы тарату желісі)

1 - геотермалды ұңғымалар; 2 -құрама бак аккумулятор; 3 -геотермалды судың
желілік сорғысы; 4 - транзиттік бір құбырлы жылу жүйесі; 5 - транзиттік төгінді жылу
жүйесі; 6 -ыстық сумен қамтамасыз ететін су жылытқыш; 7- жылу алмастырғыш; 8жылыту тарату желісінің желілік сорғысы; 9 - ыстық сумен жабдықтаудың желілік
сорғысы; 10 - су тарату кран; 11 - жылыту құралы; 12- кеңейту бак.

10.4 сурет Жабық геотермалды жылумен жабдықтау жүйесі мен
тәуелсіз түрде жылу қосу
Кері айдалғанда немесе термоводозалауға жақын жерге тастау
мүмкіндігі болған жағдайда 10.5 суретте көрсетілген сұлба қолданылады.
Бұл жерде геотермалды су жылу алмастырғыш аппараттарда өзінің жылуын
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неотермалды емес жылу таратқышқа беретін термоводжабдыққа жақын
орналасқан ЦТП - ға түседі, содан кейін қабатқа айдалады немесе
лақтырылады.
Дайындалған жылу тасығыш тұтынушыдан ЦТП - ға дейін және кері
транзиттік учаскесі бар екі құбырлық тарату желісі бойынша тасымалданады.
Бұл схемада (сонымен қатар жылу қабылдағыштың жанында орталық жылу
беру станциясының орналасуы бар барлық сұлбалар үшін) оң фактор
геотермалдық сумен байланысқан жылу желісінің құбырларының аз
ұзындығы болып табылады.

1- су қабылдайтын ұңғымалар; 2 - құрама бак геотермальды су аккумуляторы;
3 - желілік жылу алмастырғыш; 4 - геотермалды судың желілік сорғысы; 5 - су
құбыры суының желілік сорғысы; 6 - су құбыры суының бак аккумуляторы; 7 қоректендіру реттегіші; 8 - ГВ су тарату краны; 9 - жылыту құралы.

10.5 сурет - Жабық екі құбырлы геотермалдық жылу жүйесі
11 дәріс. Жел электр станцияларын жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- орнату орны мен есептік параметрлерді таңдау;
- жел қозғалтқышты қондырғыларды есептеу.
Дәрістің мақсаты: жобалау жүйесімен танысу.
Жел қозғалтқышты жер бетінен қалақтың төменгі жиегінің биіктігі 1015 м кем болмайтындай етіп орналастыру қажет.
Қосымша талаптарға:
- жердің ашықтығы (ең жақын биіктіктер кемінде 2-3 км қашықтықта
болуы тиіс);
- биік қимада дөңгелек немесе конус тәрізді түрде жақын болуы тиіс;
- төбенің беткейлері 20о С аспайтын еңіс болуы тиіс 20о С;
- осы аймақтағы желдің жылдамдығы кемінде 5 м / с болуы керек.
Есептеу үшін берілуі тиіс:
- жел қозғалтқышынан алынатын қуат W, кВт;
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- жел жылдамдығы v, бұл кезде жел қозғалтқышы осы қуатты дамыта
алады;
- жел энергиясын пайдаланудың ең жоғары коэффициенті кезінде Z Жел
агрегатының жылдамдығы;
- жел энергиясын пайдалану коэффициенті ξ;
- жел қозғалтқышының тағайындалуы (электр энергиясын өндіру, сорғы
жетегі және т.б.).
Сыртқы ауаның есептелген параметрлері объектінің белгілі бір орналасуы үшін алынады. Әр ай үшін желдің орташа жылдамдығынан бастау керек.
Жел қозғалтқышты қондырғыларды есептеу. Қалақтардың көлденең
қимасының ауданы A, м2, v, м/с жылдамдықпен өтетін ауа массасын m арқылы белгілейміз.
Онда
m = ρ ⋅ A ⋅ V,
(11.1)
мұндағы ρ - ауа тығыздығы, кг/м3.
Желдің кинетикалық энергиясы:
m∙ϑ2
2

=

p∙A∙ϑ3
2

.

(11.2)

Қуат күші F күшінің және v жылдамдығының көбейтіндісі ретінде
анықталады. Жел турбинасының қалақтарындағы желдің күші:
𝐹 = 𝐶𝑥 ∙ 𝐴 ∙
мұндағы

p∙ϑ2
2

,

(11.3)

А - пышақтардың көлденең қимасының ауданы ауа
жылдамдығының бағытына перпендикуляр;
Cx - 11.1 - суреттегі кестеге сәйкес анықталған
аэродинамикалық коэффициент (мұндағы α - шабуыл
бұрышы).
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11.1 сурет - Cx аэродинамикалық коэффициентінің әсер ету бұрышына
тәуелділігі α
Егер u арқылы жел ілгіш қалағының жылжу жылдамдығын белгілесек,
онда желдің салыстырмалы жылдамдығы v – u болады. Бұл жағдайда күш келесіге тең болады:
𝐹 = 𝐶𝑥 ∙ 𝐴 ∙

p∙ϑ2
2

,

(11.4)

∙ (𝜗 − 𝑢)2 ∙ 𝑢.

(11.5)

Жел қозғалтқышының қуаты:
𝑊 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑢 = 𝐶𝑥 ∙

𝐴∙𝑝
2

Жел энергиясын пайдалану коэффициенті а бетімен орындалған жұмыстың жел ағынының энергиясына қатынасы ретінде анықталады
(A⋅ρ
3
⋅ v ) / 2:
𝜉=

𝐶𝑥 ∙

𝐴∙𝑝
∙(𝜗−𝑢)2 ∙𝑢
2
p∙ϑ3
𝐴∙
2

𝑢

𝑢

𝜗

𝜗

= 𝐶𝑥 (1 − )2 .

(11.6)

Бұл жағдайда:
𝑊=

p∙A∙ϑ3
2

∙ 𝜉.

(11.7)

Алғашқы жуықтау ретінде ξ = 0,3 деп қабылдайды.
Қоршаған орта параметрлерімен to= 0°С, p0= 1,013105 Па жел
қозғалтқышының қуаты, кВт, құрайды:
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𝑊 = 0,5074 ∙ 𝐷2 ∙ 𝜗 3 𝜉 ∙ 10−3 ,

(11.8)

мұндағы D - жел дөңгелегінің диаметрі, м:
𝐷=√

1970∙𝑊
𝜗3 ∙𝜉

.

(11.9)

T температурасы мен қысым p ауа қысымының басқа мәндері үшін Wx
қуатын анықтау теңдеуі болады:
𝑊𝑥 = 𝑊 =

𝑝∙273
𝑝0 (273+𝑡)

.

(11.10)

Тиісінше, жел доңғалағының диаметрі:
𝐷=√

1970∙𝑊
𝜗3 ∙𝜉

∙√

𝑝0 ∙273

.

𝑝∙(273+𝑡)

Жел
турбинасының
жылдамдығы
жел
дөңгелегі
жылдамдығының жел жылдамдығына қатынасына тең:
𝑍=

2∙𝜋∙𝑛∙𝑅
𝜗

,

(11.11)
ұшының

(11.12)

мұндағы R - дөңгелектің радиусы, м;
n - айналу жылдамдығы, с-1.
Осыдан:
𝑛=

𝜗
2∙𝜋∙𝑅

.

(11.13)

Жел энергиясын пайдалану коэффициенті жел қозғалтқышының
жылдамдығымен байланысты:
ξ = M ⋅ Z,

(11.14)

мұндағы M - соңғы жоғалту сәті.
Тәуелділік ξ және қалақтар саны M, Z үшін і = 2 - 3 суреттерде
көрсетілген 11.2 и 11.3.
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11.2 сурет - Жел энергиясын пайдалану коэффициентінің
қалақтардың әртүрлі саны үшін Z қозғалтқышының жылдам жүруінен
тәуелділігі

11.3 сурет - Әр түрлі қалақтар үшін Z қозғалтқышының жылдам
жүруінен соңғы шығындар сәтінің тәуелділігі
Есептеу мәліметтері бойынша жел қозғалтқышының түрін таңдаймыз,
содан кейін электр қозғалтқышын және қажет болған жағдайда су сорғысын
таңдаймыз.
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Жел қондырғысының қуатын анықтаған кезде жел периодынан кейінгі
желмен бірге τв кезеңінен кейінгі желсіз периодтың τз ұзақтығының қатынасын білу қажет. Бұл параметрлердің қатынасы байланыс арқылы анықталады:
𝜏=

𝜏3
𝜏в

.

(11.15)

Жел қондырғысының жұмыс тиімділігін арттыру үшін оның қуаты
ағымдағы энергия тұтыну қуатынан шамаға артық болуы қажет:
𝜏

∆𝑊 = 𝑊 ∙ 3.

(11.16)

𝜏в

Энергияның бұл бөлігі штиле кезеңі кезінде тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз ету үшін аккумуляторға түседі
Бұдан басқа, жел қозғалтқышқа орнатылған қуатты пайдалану коэффициентінің мәнін ескеру қажет. Бұдан басқа, жел қозғалтқышқа орнатылған қуатты пайдалану коэффициентінің мәнін ескеру қажет. Бұл коэффициент жел
турбинасы шығарған нақты энергияның, егер ол бүкіл уақыт бойы белгіленген
қуатпен жұмыс істеген болса, жел турбинасы бере алатын мөлшерге қатынасына тең, яғни желдің есептелген жылдамдығында пайда болатын энергия.
Қуат анықтайды:
- электростанция үшін:
𝑊𝑦 =

𝑊𝑒

;

𝐾

(11.17)

- жел электр зарядтау агрегаты үшін:
𝑊=

𝑊𝑒
𝐾

𝜏

∙ (1 + 3) ;
𝜏
𝑒

(11.18)

- жел сорғысын орнату үшін:
𝑊𝑦 =

𝑊н
𝐾

𝜏

∙ (1 + 3) ;
𝜏
𝑒

- жел диірмені үшін:
𝑊𝑦 =

𝑊𝑀 ∙𝑀𝑀

𝜏

∙ (1 + 3),
3600∙24∙𝐾
𝜏
𝑒

мұндағы We - электростанция қуаты, кВт;
Wн - сорғы қондырғысымен жұмсалатын қуат, кВт;
Wм - 1т ұнтақтауға арналған қуат шығыны, кВт;
Мм - диірменнің өнімділігі, т/тәулігіне.
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(11.19)

(11.20)

12 дәріс. Биогаз қондырғыларын жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- биогаз қондырғыларын есептеу әдістемесі.
Дәрістің мақсаты: биогаз қондырғыларын жобалаумен танысу.
Газ тәріздес немесе сұйық отын алу үшін органикалық қалдықтарды
биологиялық түрлендіру әдістерін қолдану қазіргі кезде өте перспективалы
болып табылады.
Бұл бізге энергетикалық мәселелерді ғана емес, сонымен қатар
экономикалық және экологиялық мәселелерді де шешуге мүмкіндік береді,
сондықтан экологиялық сарапшылардың, энергетиктердің, экономистердің,
биотехнологтардың назарын аударады. Ол көптеген органикалық қалдықтары
бар ауыл шаруашылығы үшін өте маңызды.
Биоэнергетикадағы перспективалы шикізат тамақ, микробиология,
орман өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары, коммуналдық шаруашылықтың
сарқынды сулары болып табылады.
Биомасса (БM) термині әдетте өсімдік пен жануарлардан алынатын
құрамында көміртегі бар органикалық заттар (ағаш, сабан, көң және т.б.) деп
түсініледі. Биомассаға қатты қалалық қалдықтардың органикалық бөлігі
жатады. Биомасса әлемдегі төртінші маңызды отын болып табылады, ол 1250
миллион тонна балама отынға балама және әлемдегі бастапқы энергия
көздерінің 15% құрайды (дамушы елдерде 38% дейін). Ол өнеркәсіптік
дамыған елдерде де маңызды рөл атқарады - жалпы энергия тұтынудың
орташа 2,8% - ы (ЭБ): АҚШ - та оның үлесі 4% - ды, Данияда - 6% -ды,
Канадада - 7, Австрияда - 13, Швецияда - 16, Финляндияда - 20% - ды
құрайды (дамыған елдер үшін ең жоғары үлес). Биомассаның отын ретіндегі
артықшылықтары: күкірт қосылыстарының толық болмауы немесе аздаған
мөлшері және атмосферада СО2 көмірқышқыл газының тепе - теңдігін
сақтау. Қазіргі уақытта өсімдіктердің биомассасы ең көп қолданылады.
«Қазіргі заманғы биомасса» термині БМ - дан энергия алудың қазіргі
заманғы өнеркәсіптік технологияларын пайдалануды білдіреді (оны жылу алу
және тамақ дайындау үшін тұрмыстық пайдалануға жол берілмейді).
Болжамға сәйкес, ЖМ үлесі 2020 жылы ЖЭК жалпы үлесінің 42 - 46% - ын
құрайды, бұл күн, жел, геотермальды және ЖЭК басқа түрлерінің үлесінен
айтарлықтай асып түседі. Іс жүзінде энергия алу үшін биомассаны өңдеудің
келесі әдістері қолданылады:
- тікелей жылу өндіру үшін тікелей жану;
- пиролиз (құрғақ айдау), газ тәрізді отынның (көбінесе сутегі және СО)
ең көп көлемін алуға бағытталған).
Генераторлық газдың 4-8 МДж/м3 шегінде жану жылуы бар:
49

- биомассадан этил спиртін (этанол) алу мақсатында спирттік ферменттеу);
- органикалық массадан отын алудың ең перспективалы құралы болып
табылатын анаэробты ашыту. Анаэробты бактериялардың әсерінен биомасса
алады, ол негізінен метаннан (50 - 80%) және көміртегі диоксидінен (20 50%), күкіртсутегі, аммиак және басқа заттардан тұрады.
Тәулігіне бір жануардың (құстың) экскременттерінен биогаз алуға
болады, м3:
- ірі қара мал (тірі салмағы 500 - 600 кг) - 1,5;
- шошқа (тірі салмағы 80 - 100 кг) - 0,2;
- тауық - 0,015.
Биогаз сондай - ақ коммуналдық (қалалық және қалалық түрдегі
кенттерден) ағынды сулардан алынады. Оның шығуы 1 м3 ағынды суларға
0,001 м3 құрайды.
Анаэробты метанды ашытудың келесі режимдері белгілі:
- психофильді (ашыту процесінің температурасы + 15-тен +17-ге дейін)
°С;
- мезофильді (от +33 до +35 °С);
- термофильді (+53 до +55 °С бастап).
Биомассаны анаэробты ашыту технологиялық процестерінің үш түрі
бар: үздіксіз, мерзімді, аккумулятивті.
Бұдан басқа, бірсатылы, екі немесе көпсатылы ашыту схемалары бар.
Биогаз қондырғыларын есептеу алдында технологияны таңдау және
конструктивті орындау керек, яғни ең алдымен анықтау және негіздеу қажет:
- ашыту температурасы (мезофильді немесе термофильді процесс);
- ашыту уақыты;
- метантенканы толтыру режимі;
- метантенкті жылумен жабдықтау жүйесі;
- биогаз жинау жүйесі;
- биомассаны жүктеу және қалдықты түсіру технологиясы.
Метантенкада ашыту үшін биомассаның тәуліктік шығуы өрнектен
анықталады:
𝑚тәу = ∑𝑛1 𝑁𝑖 ∙ 𝑚𝑖
(12.1)
мұндағы Ni - фермада ұсталатын осы жас және түрлік топтағы
жануарлардың саны;
mi - бір жануардан қидың тәуліктік шығуы;
n - жануарлар топтарының саны.
Жануарларды ұстау жағдайларына байланысты олардың қиына
қоспалардың белгілі бір саны қосылады: су, азық қалдықтары, төсеніш және
басқалар.

50

Мал шаруашылығы фермаларының қи құрамын талдау онда 20 - 95% ға дейін техникалық су; төсеніштер 12 - 18%; жемшөп қалдықтары 8 - 12%,
топырақ және 18% - ға дейін басқа қоспалар бар екенін көрсетті.
Азық пен қоқыс қалдықтары биомассадағы құрғақ органикалық
заттардың жалпы мөлшеріне әсер етеді, ал судың мөлшері оның
ылғалдылығын анықтайды. Шамамен (есептелген) есептеулер үшін түзету
коэффициенттерін қолдануға болады.
Басқа қоспалардың (жем қалдықтары, қоқыс және т.б.) ескерілуімен
күнделікті көң шығыны анықталады:
барлық

𝑚тәу

= 𝑘𝑛 ∙ 𝑚барлық ,

(12.2)

мұндағы kn - түзету коэффициенті (1,3 - 1,6), төсенішті және жем
қалдықтарын есепке алатын.
Қидағы құрғақ заттың салмағы:
барлық

𝑚с.в. = 𝑚тәул

∙ (1 −

𝑊%
100

),

(12.3)

мұндағы W% - қидың ылғалдылығы, %.
Құрғақ органикалық заттың салмағы:
𝑚с.о.в. = 𝑚с.в.

𝑃с.о.в. %
100

,

(12.4)

мұндағы Pс.о.в% - қидың құрамындағы құрғақ органикалық заттардың
құрамы.
Толық ыдырау (ашыту) кезінде биогаздың шығуы:
𝑉толық = 𝑚с.о.в. ∙ 𝑛ск ,

(12.5)

мұндағы nэкс - экскременттегі құрғақ органикалық заттардың құрамы,
%.
Ашыту ұзақтығы толық болмаған кезде биогаздың шығуы:
𝑉в = 𝑉толық ∙

𝑛1 %
100

,

мұндағы n1 - субстратты ашыту дәрежесі, n1= 60-70%.
Толық жүктеу кезінде метантенка көлемі:
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(12.6)

𝑉тол.жүүкт. =

жалпы
𝑚тәул

𝜏тәул ∙𝜌с

,

(12.7)

мұндағы τтәул - тәулігіне реакторды жүктеу саны;
ρс - субстрат тығыздығы, кг/м3.
Қидың массасының тығыздығын судың тығыздығына тең қабылдауға
болады, өйткені оның ылғалдылығы 90% - дан асады.
VM / Vтол.жүкт қатынасы 0,7 - 0,9 аралығында болуы керек.
Метантенкадағы жылудың жоғалуы анықталады:
𝑄𝑇.𝑀. = 𝑄П + 𝑄𝑂.𝐶. + 𝑄мех ,

(12.8)

мұндағы QП - ашыту температурасында субстратты қыздыру кезінде
жылу шығыны;
QO.C. - қоршаған ортаға энергия шығындары;
Qмех - ашыту процесінде субстратты араластыруға арналған
энергия шығыны.
Тәулік бойы тиелген биомассаны ашыту процесінің температурасына
дейін қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшері, МДЖ/тәул:
𝑄𝑂.𝐶. = 𝑘 ∙ 𝐴𝑀 (𝑡б − 𝑡𝑜.𝑐. ).

(12.9)

Жүктелген биомассаның температурасы tз.м ол метантенкке жүктеу
әдісіне байланысты. Егер салмақ тікелей мал шаруашылығы ғимаратынан
шықса, онда оның температурасы бөлмедегідей болады. Егер ашыту үшін
массаны қи үшін қоймадан алса, онда оның температурасы қоршаған орта
ауасының температурасына тең. Ашыту температурасы жобада қабылданған
Ашыту процесінің түріне байланысты; термофильді ашыту үшін - +52 - ден
+54°С дейін; мезофильді ашыту үшін - +32-ден +34°С дейін.
Жылу сыйымдылығының орташа мәні cc = 4,18-10-3 МДж/(кг-К).
Қоршаған ортаға метантенктен жылу шығыны, Вт:
𝑄𝑂.𝐶. = 𝑘 ∙ 𝐴𝑀 (𝑡б − 𝑡𝑜.𝑐. ),

(12.10)

мұндағы AM - метантенктің сыртқы бетінің ауданы, м2;
k - субстраттан қоршаған ортаға жылу беру коэффициенті
Вт/(м2•К);
to.c. - қоршаған ортаның температурасы, град.
Әдетте, метантенкалар цилиндрлік пішінді.
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Метантенк биіктігінің оның H /D = 0,9-1,3 диаметріне қатынасын
қабылдай отырып, VM мәні бойынша AM анықтауға болады . Жылу беру коэффициенті табамыз:
𝑘=

1
𝛿
1
1
+∑ 𝑖 +
𝑎𝐵
𝜆𝑖 𝑎3

,

(12.11)

мұндағы αв , αн - метантенктің ішкі және сыртқы беттеріндегі жылу
алмасу коэффициенттері, Вт/(м2  К);
δi - метантенка қабырғаларының және жылытқыштар
қабаттарының қалыңдығы, м;
λi - метантенканың қабырғасы мен жылытқыштарының жылу
өткізгіштік коэффициенттері, Вт/(мК).
Оның механикалық қозғалу процесінде субстрат қозғалысының
жылдамдығы шамалы екенін ескере отырып, метантенктің ішкі бетінде жылу
алмасу процесі еркін конвекция жағдайында жүреді деп есептеуге болады.
Метантенк дайындалған бетонның жылу өткізгіштігі 1,74 - 1,92 Вт/(мК); 45,4 Вт/(мК) болды. Жылытқыштардың жылу өткізгіштігі: минерал мақталы
маттар - 0,036 Вт/(мК); вулканитті талшық - 0,35 Вт/(мК). Топырақтың жылу
өткізгіштігі оның түріне, тығыздығына және ылғалдылығына байланысты. Ол
құмды топырақтар үшін 1,1 Вт/(мК), сазды топырақтар үшін -1,75 және
жоғары ылғалдылықтар үшін -2,3 Вт/(мК) тең қабылдануы мүмкін.
Қоршаған ортаға жылу шығынын ең суық және ең жылы кезеңдер үшін
анықтау керек. Есептік шама үшін олардың орташа арифметикалық мәндері
қабылданады. Метантенкадағы субстратты механикалық араластыруға
арналған энергия шығынын анықтайды:
𝑄мех = 𝑞нақты ∙ 𝑉𝑀 ∙ 𝑧,

(12.12)

мұндағы qнақты - араластырғышқа нақты жүктеме (50 Вт/м3-сағ);
VM -метантенка көлем, м3;
z - араластырғыштың тәулік бойы жұмыс істеу ұзақтығы (8
сағ.).
Тәулік бойы өндірілетін биогаз энергиясы:
р

𝑄б.ж. = 𝑉в ∙ 𝑄н ,
р

мұндағы 𝑄н - биогаздың жану жылуы.
Qнр = 21 - 28 МДж/м3 деп қабылдауға болады.
Биогаз қондырғысымен энергияны жалпы тәуліктік өндіру, МДж:
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(12.13)

Еб = 𝑄б.г. − 𝑄Т.М. .

(12.14)

Биогаз қондырғысының тауарлық коэффициенті, %:
Кб =

Еб
𝑄б.г.

∙ 100%.

(12.15)

Қондырғы 350 күн бойы биогаз шығарады деп санайды. Биогаз
қондырғысын профилактикалық жөндеуге 15 тәулік беріледі.
Шартты отынды үнемдеу, кг, жыл ішінде алынған биогаз есебінен:
By.m. =

Еб ∙350
29,3

.

(12.16)

13 дәріс. Жылу аккумуляторларын жобалау (1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- жылу жинақтайтын материалдардың негізгі көрсеткіштерін есептеу.
Дәрістің мақсаты: жылу аккумуляторларын жобалаумен танысу.
Жылу аккумуляторы - тұтынушының қажеттіліктеріне сәйкес жылу
энергиясын жинақтау, жинақтау және беру процестерін қамтамасыз ететін
құрылғы (немесе құрылғылар жиынтығы). Жылу батареясын нүкте
белсенділігін (ТА) қолдану жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың
тиімділігін 30-50% - ға арттыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте мұндай
көздерді пештен тыс электр энергиясын пайдалану сұлбасында жылу
аккумуляторына қосу неғұрлым орынды болып табылады.
Техникалық іске асыру тәсіліне байланысты жылу жинақтағыш
материал жылу тасымалдаушы болып табылатын және әртүрлі жылу
жинақтағыш және жылу беруші ортада болатын жанама шоғырландырумен
жылу жинақтағыш болып табылады. Сондай - ақ жылудың екі түрін қамтитын
жүйелер де қолданылады. Жылу беру және жинақтау процесінде нүкте
белсенділігінің (ТА) материалының энтальпиясы өзгереді. Бұл материалдың
температурасының өзгеруімен де, оны өзгертусіз де болуы мүмкін, бұл
фазалық түрлену процесінде орын алады [4].
Нақты процесте жинақтау кезінде жинақталатын энергияның
тығыздығы теориялық аз, бұл зарядтау, сақтау және разрядтау кезінде
жылулықты жоғалтудан, сондай - ақ температура өрісін қайтымсыз
тегістеуден туындағанЖинақталатын энергияның нақты және теориялық
мәндерінің қатынасы жылу батареясының тиімділігін анықтайды.
Жинақталатын энергияның тығыздығы, жинақтау процесінің пәк және
қабылданған жинақтау тәсілі аккумулятордың көлемі мен салмағын
анықтайды.
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Жылу тасымалдағыштың массалық шығысы G, кг/с; жылу
тасымалдағыштың ағу уақытының аралығы t, с; жылу жинақтағыш
материалдың Мт массасы, кг; жылу тасымалдағыштың температурасы
аккумулятор мен ыстық - tг.шығу шығуы аккумуляторға кіре берісте болады.
Сонымен қатар, жылу тасымалдағыштың түрі және ТАМ - ның түрі болуы
керек.
Ауыл шаруашылығында жиі қолданылатын қатты жылу аккумуляторы
үшін есептеу әдістемесі. Жылу тасымалдаушы ретінде газ тәрізді орта
пайдаланылады (әдетте, ауа). Газ бен аккумулятордың су эквиваленттерінің
қатынасы:
Пдлдрлрждлрждлрждлрждл рр(13.1)

Жылу беру параметрі:

(13.2)
Салыстырмалы кіріс температурасы:
t кіріс 

t  t х.кіріс
t г.шыгыс  t х.кіріс

(13.3)

Шығудың орташа салыстырмалы температура:
t шыгыс   t кіріс  dt

(13.4)

Келтірілген формулаларда, көрсетілгендерден басқа, мұндай белгілер
қабылданды: орташа-жылу тасымалдағыштың меншікті жылу сыйымдылығы,
кДж/ (кг/К); орташа - ТАМ меншікті жылу сыйымдылық, кДж/ (кг·К); α жылу беру коэффициенті, Вт/(м2/К); А - жылу тасымалдағыш бетінің ауданы,
м2; - ыстықтағы, суықтағы кіру, шығу, ТАМ ның кірісіндегі шығысындағы
жылу тасымалдағыштардың параметрлері. жылу тасығыш тиісінше ыстық,
суық, кіре берісте және одан шыға берісте.
Wг/Wх салқындатқыштың су эквиваленттерінің қатынасы 0,8 - 1,0
аралығында болады. Жылу тасымалдағыш салыстырмалы параметрі θ суық
Qх және ыстық Qг газдардың жылуын берудің орташаланған мәні болып
табылады:

(13.5)
55

Жылу алмасу бетінің қажетті ауданы, м2:

(13.6)
Газға берілген жылу санының жинақталған жылудың ең жоғары санына
қатынасы Uм жылу жинақтағыш материалын пайдалану тиімділігі болып
табылады, ал Р жылуын регенерациялау тиімділігі - салқындатылған газға
берілген жылу санының ыстық газға берілген жылу санына қатынасы болып
табылады:
U м  Wх  t кіріс ;
P

Wх  t
Wг

(13.7)
(13.8)

Жылуландыру материалын пайдалану тиімділігі және жылуландыруды
регенерациялау тиімділігі нәтиже көрсеткіштері ретінде ұсынылуы мүмкін.
14 дәріс. Жылумен жабдықтау жүйелері бар объектілерді жобалау
(1 сағат)
Дәріс мазмұны:
- жалпы мәліметтер;
- биогаз қондырғыларын есептеу әдістемесі.
Дәрістің мақсаты: жылу сорғыш жүйелермен объектілерді жобалаумен
танысу.
Жылу сорғысы (ТН) термотрансформаторлардың бірі болып табылады бір денеден екіншісіне жылу беруді қамтамасыз ететін, әртүрлі температурасы
бар құрылғылардың бірі болып табылады, олардың көмегімен неғұрлым
жоғары температуралы денелерге жылуы беріледі.
Ең көп қолданылатын ТН жылу сорғылары келесі облыстарда кездеседі:
тұрғын, әкімшілік және өндірістік объектілерді жылумен жабдықтау
(орталықтандырылған және орталықтандырылмаған); жылуды белгілі бір
технологиялық процестердің қажетті параметрлерімен қамтамасыз ету
(кептіру, айдау, термоөңдеу); ауылшаруашылық нысандарын жылумен және
суықпен қамтамасыз ету (сүт фермалары, жеміс қоймалары және т.б.).
Жылу сорғылары температурасы плюс 5 ° C (атмосфералық ауа) 70 ° Cтан (жоғары температуралы жылу шығарындылары, геотермалдық көздер)
төмен сортты көздерді пайдаланып, жылытылатын ортаның температурасын
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27 ° C - тан (бассейндерден) 110 ° C-қа дейін қамтамасыз ете алады. Қол
жеткізілетін түрлендіру коэффициенті бойынша отандық ТН (тұтынушыға
берілген жылу энергиясының жетекке жұмсалған энергияға қатынасы) ең
үздік әлемдік үлгілерге жол бермейді. ТН тиімді қолданғанда тікелей электр
қыздырғышпен салыстырғанда 270 кг ш.т. дейін және қазандықтармен
салыстырғанда 1 МВт/сағ жылу энергиясына 55 кг дейін отынды үнемдеу
қамтамасыз етіледі.
Ғимараттарды, құрылыстарды жылу сорғылары мен олардың жылу
тораптарын пайдалана отырып жылумен және салқынмен жабдықтау
(жылыту, желдету, ауаны баптау, ыстық сумен жабдықтау) жүйелерін
жобалау кезінде мынадай нормативтік құжаттарды басшылыққа алу керек:
- ҚР ҚНжЕ 4.02 – 42 - 2006 «Ауаны жылыту, желдету және ауа
баптағыш»;
- ҚР ҚНжЕ 4.01 – 02 - 2009 Сумен жабдықтау;
- ҚР СН 4.02 – 04 - 2013 «Жылу желілері»; ҚР БК 4.02- 108 - 2014
«жылу пункттерін жобалау» ережелерінің жинағы, сондай - ақ жеке және
қоғамдық тұрғын үй құрылысы объектілерін, коммуналдық және өнеркәсіптік
құрылыс объектілерін жобалау кезінде энергия үнемдеуге қатысты
федералдық және аймақтық деңгейдегі басқа да нормативтік құжаттар.
Энергия үнемдейтін жылу сорғыш жүйелерді пайдалану туралы
шешімді жобалауға арналған тапсырманы әзірлеу және бекіту кезеңінде
қабылдаған жөн.
Мұндай жүйелерді қолдану үшін мынадай жағдайлар алғышарттар бола
алады:
- орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелерінен қашықтығы;
- жылумен жабдықтау кезінде тікелей қыздыру үшін электр энергиясын
пайдалануды шектеу;
- қайталама энергетикалық ресурстардың болуы (желдеткіш
шығарындылар, технологиялық процестердің төгінді жылуы, сұр кәріздік
ағындар және т. б.);
- тоңазытқыш жүктеменің болуы;
- жылу жүктемелерінің салыстырмалы төмен температуралық әлеуеті
(едендік жылыту, желдету, бассейндердегі суды жылыту және т.б.).
Жылу сорғыш жүйелер (ТСТ), әдетте, төмен әлеуетті жылуды жинау
жүйесінен, ең жоғары жүктемелерді жабу үшін жылу сорғылары мен дәстүрлі
жылу энергиясы көздерінен тұрады. Кейбір жағдайларда жылу энергиясының
аккумуляторлары қолданылады. Мұндай сызбалар, әдетте, ыстық суды
тұтынудың тәуліктік біркелкі еместігін теңестіру мақсатында ыстық сумен
жабдықтау жүйелері үшін қолданылады.
Жылу сорғылары, ең қымбат жабдық ретінде, олардың өзгеру кестесі
бойынша базалық жүктемелердің шамасына қуат бойынша іріктеледі. Бұл
жылу сорғыларын барынша пайдалануды және олардың тұрақты жұмыс
режимін қамтамасыз етеді. Жүйе жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету
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үшін схемада бірнеше агрегаттар қарастырылады (олардың сенімділігі ішкі
құрылғымен қамтамасыз етілетін жағдайларды қоспағанда).
Ең жоғары жүктемелерді жабуға арналған қосымша дәстүрлі жылу
энергиясы көздері ретінде, жұмыстарды автоматтандыруға оңай келетін
жылытқыштарды, мысалы, электр немесе газдарды қолданған жөн.
Жылытқыштар
жылу
сорғыларына
қатысты
параллель
(жылу
тасымалдағыштың ағындарын араластыру), сонымен қатар (жылу
тасымалдағыштың қызуы) реттілікпен де орнатылуы мүмкін.
Техникалық - экономикалық негіздеме ТЭО кезеңінде энергияны
үнемдеудің дәстүрлі шараларын қарастыру қажет:
- ғимараттар мен құрылыстардың конфигурациясы және олардың
жердегі орналасуы туралы ұтымды сәулет-жоспарлау шешімдері;
- энергия үнемдейтін қоршау конструкцияларын қолдану;
- желдеткіштің энергия үнемдеу жүйесін, оның ішінде сорып шығаратын ауаны рекуперативті жылыту мүмкіндігімен пайдалану;
- жылу энергиясын басқарудың және есепке алудың автоматтандырылған тораптарын қолдана отырып, тиімді жылыту жүйесін құру;
- қысымды реттегіштерді қолдана отырып, ыстық сумен жабдықтау
жүйесінде суды іріктейтін үнемді құрылғыларды орнату;
- энергияны үнемдейтін жарықтандыруды және басқа электр
құрылғыларын, электр машиналарының жиілікті басқару құрылғыларын және
т.б. пайдалану.
Оңтайлы шешімді таңдау үшін ТСТ сұлбаларының 2 - 3 нұсқасын
қарастыру қажет. ТСТ - тің
сұлбалары жылу және техникалық экономикалық есептеулер негізінде таңдалады.
Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес (мысалы, ҚР ҚНжЕ 4.02
– 42 - 2006 «ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу», 6.13 және 8.2
т.т.), жылумен жабдықтаудың жаңа технологияларын қолдану (оның ішінде
жылу сорғыларын қолдану арқылы), әдетте елеулі күрделі салымдармен
байланысты алдын ала техникалық - экономикалық негіздеуді талап етеді.
Жылумен жабдықтаудың жылу сорғыш жүйелері бар объектілер үшін
техникалық - экономикалық негіздемені (ТЭН) әзірлеу сатысында мынадай
мәселелер пысықталуы тиіс:
- сәулет және жоспарлаудың негізгі шешімдері;
- құрылғының есептелген жылу, тоңазытқыш және электр жүктемелері
барлық ішкі тұрмыстық және технологиялық жылу шығарындыларын ескере
отырып анықталады;
- дәстүрлі әдістермен энергия жүктемелерін азайтудың мүмкін болатын
шаралары қарастырылады;
- энергияны (жылу және электр) тұтыну құрылымы анықталды;
- жылу және электр энергиясын тұтынудың тәуліктік және жылдық
кестелері анықталды;
- дәстүрлі (орталықтандырылған немесе автономды) жылумен
жабдықтау схемасы пысықталды және оны құруға арналған шығындар
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айқындалды (қойылған техникалық шарттардың талаптарын орындауды
ескере отырып);
- объектінің екінші энергетикалық ресурстарының энергетикалық
ресурстары анықталды (қуаты және олардың түсу кестесі);
- дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерінің энергетикалық әлеуеті
және ғимараттың жылу жүктемелерін жабуға қажетті қуат анықталған;
- жылу сорғыларын қолдану арқылы энергиямен жабдықтау жүйесінің
схемалық диаграммасы таңдалды және алдын-ала жобалық зерттеу аяқталды;
- сыртқы энергия көздеріне қосылудың техникалық жағдайларын ескере
отырып, ТСТ (көлік жүйелері мен технологиялары) құруға байланысты
күрделі шығындар;
- жылумен жабдықтаудың дәстүрлі нұсқасы және жылу сорғылары бар
нұсқа бойынша жылдық пайдалану шығындары есептелген;
- ТСТ (көлік жүйелері мен технологиялары) өтелу мерзімі есептелген.
15 дәріс. Автоматтандырылған жобалау
Дәріс мазмұны: АЖЖ жүйесін дамыту және жетілдіру кезеңдері.
Дәрістің мақсаты: АЖЖ теориясының негізгі ережелерімен танысу.
АЖЖ терминін автоматтандырылған жобалау жүйесі түсініледі, онда
бағдарламалық құралдардың дамыған құралдарын қолдана отырып
жобалаушылар ұжымының күш-жігері біріктірілді, жобалаудың өзара
байланысты кезеңдерінің барлық жиынтығында математикалық әдістер мен
ЭВМ мүмкіндіктері мен жобалау жұмыстарының сапасын түбегейлі жақсарту
және олардың мерзімдерін қысқарту үшін ақпараттық және ақпараттық
қамтамасыз ету. АЖЖ бірқатар сипаттамаларға сәйкес жіктеледі, мысалы,
қолдану, мақсат, масштаб (міндеттердің күрделілігі), негізгі ішкі жүйенің
табиғаты - CAD ядросы бойынша.
Қосымшалар бойынша ең өкілетті және кең қолданылатын САПР келесі
топтары болып табылады:
1) Жалпы машина жасау салаларында қолдануға арналған АЖЖ жүйесі.
Олар көбінесе инженерлік АЖЖ жүйесі немесе MCAD (Mechanical CAD)
жүйелері деп аталады.
2) Радиоэлектроника үшін АЖЖ жүйесі. Олардың атаулары-ECAD
(Electronic CAD) немесе EDA (Electronic Design Automation) жүйесі.
3) Сәулет және құрылыс саласындағы АЖЖ жүйесі.
Сонымен қатар, АЖЖ мамандандырылған жүйелерінің көп саны белгілі,
олар не осы топтарға бөлінген, не жіктеуде тәуелсіз тармақты білдіретін.
Мұндай жүйелердің мысалдары: CAD ірі интегралды сұлбалар (LSI); Әуе
кемесінің АЖЖ; Электр машиналарының АЖЖ және т.б.
Масштабтар бойынша АЖЖ жеке бағдарламалық - әдістемелік
кешендер (ҚМЖ), мысалы, соңғы элементтер әдісіне сәйкес механикалық
бұйымдардың беріктігін Талдау кешені (ММЖ) немесе электрондық
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схемаларды Талдау кешені; ПМК жүйелері; бағдарламалық (software) ғана
емес, техникалық (hardware) қамтамасыз етудің бірегей архитектурасы бар
жүйелер болып табылады.
Негізгі ішкі жүйенің табиғаты келесі АЖЖ жүйесі сорттарын
ажыратады:
1) Машиналық графика және геометриялық жобалау жүйесі негізіндегі
АЖЖ. Бұл АЖЖ жобалаудың негізгі процедурасы конструкциялау болып
табылатын, яғни кеңістіктік формаларды және объектілердің өзара
орналасуын анықтау. Сондықтан, бұл жүйелер тобы машина жасау
саласындағы графикалық АЖЖ ядросының көп бөлігін қамтиды.
2) АЖЖ деректер базасын басқару жүйесіне негізделген. Олар
салыстырмалы түрде қарапайым математикалық есептеулермен көптеген
мәліметтер өңделетін қосымшаларға бағытталған. Мұндай АЖЖ негізінен
техникалық-экономикалық қосымшаларда кездеседі, мысалы, бизнесжоспарларды жобалау кезінде, бірақ автоматика жүйелеріндегі басқару
қалқандарына ұқсас объектілерді жобалау кезінде де орын алады.
3) Белгілі бір қолданбалы пакетке негізделген АЖЖ. Іс жүзінде бұл
автономды қолданылатын бағдарламалық-әдістемелік кешендер, мысалы,
өндірістік процестерді Имитациялық модельдеу, соңғы элементтер әдісі
бойынша беріктікті есептеу, автоматты басқару және т. б. жүйелерін
синтездеу және талдау. Мұндай CAE САПР жүйелеріне жатады. VHDL
тілінің негізінде логикалық жобалау бағдарламалары, MathCAD типті
математикалық пакеттер мысал бола алады.
4) Алдыңғы түрдегі кіші жүйелердің жиынтығынан тұратын кешенді
(интеграцияланған) АЖЖ. Кешенді АЖЖ-ның тән мысалдары Машина
жасаудағы CAE/CAD/CAM-жүйелер немесе АЖЖ БИС болып табылады.
Сонымен, БИС АЖЖ компоненттерді жобалаудың СУБД және кіші
жүйелерін, принципті, логикалық және функционалдық схемаларды,
кристалдар топологиясын, бұйымдардың жарамдылығын тексеруге арналған
тестілерді қамтиды.
Жобалауды автоматтандыру құралдарының кешені шешілетін
міндеттердің ерекшеліктеріне сәйкес әдістемелік, бағдарламалық, техникалық,
ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету құралдарына бөлінеді.
Әдістемелік қамтамасыз ету (МО) құралдарды іріктеу және пайдалану,
оны орындау үшін қажетті автоматтандырылған жобалауды қамтамасыз ету
құрамын, ережелерін белгілейтін құжаттар жиынтығын білдіреді. Әдістемелік
қамтамасыз ету, математикалық және лингвистикалық қамтамасыз ету
құралдарына қосымша бөлінеді.
Бұл ретте әртүрлі математикалық әдістер мен алгоритмдердің
жиынтығы ретінде қарастырылатын математикалық қамтамасыз ету жобалау
объектісін сипаттаудың түрлендірулерін орындауға арналады.
Лингвистикалық - осы мәселелердің екіншісін шешуге, атап айтқанда
алынған сипаттамаларды - тілдерді жобалауға, терминологияны көрсетуге
қызмет етеді.
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Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) автоматтандырылған жобалауды
орындау үшін қажетті машиналық бағдарламалардың және оларға
құжаттамалардың жиынтығын қамтиды. АЖЖ бағдарламалық-басқарылатын
жүйе болып табылады. Сондықтан бағдарламалық қамтамасыз ету оның
құндылығымен де, жұмыстың күрделілігімен де байланысты. АЖЖ бойынша
құрамында функционалдық белгілері бойынша ЭЕМ - ді математикалық
қамтамасыз ету жүйелері АҚЕ бөлігі ретінде, ЭЕМ - ді қолданудың
инвариантты аймағы, АЖЖ бойынша жалпы жүйелік (оған, атап айтқанда,
машиналық графика, диалогтық жүйелер және т.б. бойынша жатқызуға
болады) және объектілердің нақты класын жобалау міндеттерін шешу үшін
тікелей қызмет ететін қолданбалы БЖ (бағдарламалық жасақтама) бөлінеді.
Техникалық қамтамасыз ету (ТҚЕ) автоматтандырылған жобалауды
орындауға арналған өзара іс - қимыл жасайтын есептеу және ұйымдастыру
техникасы құралдарының жиынтығынан тұрады. Көп жағдайда АЖЖ тек
штаттық ғана емес, сонымен қатар мамандандырылған перифериялық
жабдықпен жабдықталған түрлі өнімділіктегі сериялық шығарылатын ЭЕМ-ге
негізделеді.
Ақпараттық қамтамасыз ету (АҚЕ) АЖЖ жұмыс істеуі үшін қажетті
және берілген нысанда ұсынылған мәліметтер жиынтығын біріктіреді.
Автоматтандырылған жобалауды жүргізу үшін осы мәліметтердің
(деректердің) көп бөлігі ақпаратты машиналық тасығыштарға жазылуы және
АЖЖ жұмыс процесінде ЭЕМ өңделуі тиіс. Ақпараттық қамтамасыз ету
(АҚЕ) осы сынып объектілерінің жобалау тәжірибесін шоғырландырады,
қажетті мәліметтерді қамтиды, жобаланған объектінің сипаттамасын
сақтайды, сатыдан жобалау сатысына ауысу кезінде мәліметтерді беруді
жеңілдетеді. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету (ОО) жобалық ұйымның
және оның бөлімшелерінің құрамын, бөлімшелердің функциялары мен өзара
байланысын, сондай - ақ жобалық құжаттарды ұсыну нысанын белгілейтін
құжаттар жиынтығын қамтиды.
Ақпарат массивімен тікелей байланысты ақпараттық қамтамасыз етуге
ғана тоқталайық.
АЖЖ жүйесі ақпараттық қамтамасыз ету құрамына құжаттар енгізіледі,
стандартты жобалық рәсімдердің, үлгілік жобалық шешімдер мен
элементтердің сипаттамасын қамтитын, құрамдас бөліктері, материалдар мен
басқа да деректер, сондай - ақ көрсетілген құжаттар жазылған машиналық
тасығыштардағы деректер, ішкі жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз
етіледі. Тізімделген сипаттамалар бар құжаттар жиынтығы АЖЖ жүйесінің
анықтамалық - ақпараттық қоры болып табылады. Ақпараттық қамтамасыз
етудің бұл бөлігі, әдетте, ЭЕМ-нен тыс. АЖЖжүйесі ақпараттық қамтамасыз
етудің (АҚЕ) басқа, ішкі бөлігі автоматтандырылған деректер банкін (АБД)
құрайды, ол деректер базасына және деректер базасын басқару жүйесіне
(ДББЖ) бөлінеді.
АЖЖ жүйесінің деректер базасы деп ЭЕМ-де сақталатын деректер
жиынтығы түсініледі, ең аз артық және барынша мүмкін болатын
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жылдамдығымен
автоматтандырылған
жобалаудың
ақпараттық
қажеттіліктерін
қанағаттандырады.
Деректер
қорының
құрамында
функционалдық белгісі бойынша төрт бөлімді бөлуге болады:
1) Үлгілік жобалық шешімдер және бұрын орындалған жобалық
әзірлемелер туралы деректер.
2) Анықтамалар және нормативтік-техникалық құжаттама.
3) Жобалаудың әртүрлі кезеңдерінде оны сипаттайтын деректерден
құрастырылатын нысанның ақпараттық моделі. Бұл модель жобалау процесінде дамиды.
Әрбір алдыңғы кезеңде алынатын жобалау объектісінің сипаттамасы келесі кезеңде АЖЖ жүйесіи құрауыштарының жұмысы үшін қажетті деректерді беруі тиіс. Жобалауды аяқтағаннан кейін объектінің алынған сипаттамасы деректердің бірінші тобына берілуі тиіс, демек, ол бұрын аталған ақпараттың барлық түрлерін қамтуы тиіс.
4) Жобаны басқару туралы мәліметтер, жеке орындаушылардың да,
тұтастай алғанда ұйымның да деректерін қамтиды. Ең алдымен, бұған жобалық рәсімдерді автоматты түрде орындау әдістемелерінің, әзірлемеге
қатысушылар арасындағы ақпараттық байланыстардың сипаттамасы жатады.
Бұл деректердің құрамына жобалаушылардың нақты функциялары
көрсетілген шартты ақпарат туралы мәліметтер де кіреді.
АЖЖ жүйесі негізгі құрылымдық элементтері жобалаушы және қызмет
көрсететін ішкі жүйелері болып табылады. Жобалаушыларға жобалық
рәсімдер мен операцияларды орындайтын есептік, сызба-графикалық. ішкі
жүйелер жатады. Қызмет көрсетушілерге жобалаушы ішкі жүйелердің,
мысалы деректерді басқарудың ішкі жүйесі және т. б. жұмысқа қабілеттілігін
қолдауға арналған ішкі жүйелер жатады.
АЖЖ
жүйесінің
кез
келген
деректер
базасының
негізгі
компоненттерінің бірі жобалау жүйесінің құрамына кіретін элементтер туралы
ақпаратты қамтитын анықтамалықтар болып табылады. Анықтамалық қажетті
мәліметтер таңдауға, оларды жобаланатын электр схемасының тораптарына
орналастыруға, құрылғының дұрыс таңдалуын және жалпы жұмысқа
қабілеттілігін тексеруге мүмкіндік беретін кестелік немесе графикалық
нысандағы қажетті мәліметтер жиынтығын қамтуы тиіс. АЖЖ жүйесін
әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету жиі кешенді тәсілді пайдалана
отырып құрылады:
- бірінші кезеңде жүйенің жұмыс режимдерін алдын ала есептеу
жүргізіледі (жабдықты орналастыру және кабельдер мен сымдарды
жоспарларда салу, электр сұлбаларын қалыптастыру, электротехникалық
есептерді орындау, жарық техникалық есептерді және т. б. орындау). Іске
қосылған бұйымдар мен жабдықтардың кестесі құрастырылады, номиналды
және іске қосу режимдерінде ток жүктемелерін есептеу жүргізіледі,
авариялық режимдерде тізбектерді есептеу орындалады (ток және қысқа
тұйықталу бойынша артық жүктеме), сымдар мен кабельдердің қималарын
таңдау жүргізіледі;
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- екінші кезеңде берілген сұлбалық шешімді іске асыру үшін
электротехникалық бұйымдарды іріктеу жүзеге асырылады. Сонымен қатар,
өнімдердің электромагниттік үйлесімділігіне, қорғаныс құралдарының
таңдалуына, олардың бірлескен жұмысын ескере отырып, термиялық
тұрақтылығына және т.б. тексерулер жүргізіледі;
- үшінші кезеңде төмен кернеулі пакеттік құрылғылар (ЖБК) және
жоғары кернеулі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция (ТҚС)
басқару жинақтық құрылғылары қалыптасады, олардың көмегімен
тұтынушылар мен желілерді басқару және қорғау жүзеге асырылады. Егер
берілген тізбекті шешуге арналған функциялар жиынтығы орындалса,
жиынтықты құрылғылардың стандартты құрылымдарын пайдалана отырып,
артықшылық оларға беріледі.
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