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ДӘРІС - 1 

 

Тақырыбы: Ауыл шаруашылығындағы электр технологиялар 

1. Ауыл шаруашылығындағы электр технологиялар, оның мақсаты 

және міндеті 

2. Электр-термиялық қондырғылар (ЭТҚ): анықтама, топтастыру 

және ауылшаруашылық өндірісінде пайдалану салалары 

 

1. Ауыл шаруашылығындағы электр технологиялар, оның мақсаты 

және міндеті 

Жалпы мағлұматтар. Ауылшаруашылық өндірісі механикалық, жылу, 

сәулелер, химиялық, электр энергиясын және оның басқа түрлерін тұтынады. 

Өндірістік орталықтарға қарағанда ауыл шаруашылығында энергетикалық 

жүктемелер бытырап орналасады және олардың тығыздығы  кіші (төмен) 

келеді. Сондықтан ауылшаруашылық өндірісін энергиямен сенімді қамтамасыз 

ету үшін көп қаражат жұмсау қажет болады. 

Ауыл шаруашылығында барлық орнықты стационар үрдістер электр 

энергиясы көмегімен орындалады. Бұл энергия ара қашықтыққа жеңіл беріледі 

және энергияның басқа түрлерін алуға мүмкіншілік беретін сенімді және 

әмбебап энергия көзі болып саналады. 

Пайдаланылатын энергия түріне, өтетін үрдістер сипатына, әрекет ететін 

күштерге орай электрлік технологияны, биологиялық технологияны және 

химиялық технологияны ажыратады. 

Электрлік технология – электр энергиясын тікелей немесе алдынала 

энергияның басқа түріне айналдырумен пайдаланатын өндірістік үрдістерді 

орындау амалдарын, тәсілдерін және құралдарын оқып игеретін ғылым мен 

техниканың саласы. 

Электр энергиясын жылу энергиясына айналдырумен және осы 

энергияны пайдаланумен байланысты технологиялық үрдістерді "Электрлік 

термия" деген терминмен біріктіреді. 

Ауылшаруашылық өндірісінің жалпы энергетикалық теңгерілімінің көп 

бөлігі жылу энергиясына келеді. Жылылық тұтынушыларды өндірістік және 

коммуналды-тұрмыстық деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші топтағы 

тұтынушылар жылу энергиясын мал мен құс қораларында микроклимат 

жасауға, жылыжайлар мен көшетжайларда өсімдіктерді өсіруге, 

ауылшаруашылық өнімдері мен мал азығын жылулық өңдеуге және жөндеу 

үрдістерінде пайдаланады. Екінші топ тұтынушылары жылу энергиясын 

қоғамдық және тұрғын үйжайларын жылытуға және ыстық сумен қамтамасыз 

етуге, тамақ дайындауға және басқа тұрмыстық мақсаттарға қолданады. 

Терминдер мен анықтамалар. Электрлік термияда мемлекеттік 

стандарт (ГОСТ16382) бойынша терминдер мен анықтамалардың 

заңдастырылған белгілі жүйесі құрастырылған. Жүйе өнеркәсіпке арналған. 

Бірақ оның негізгі принципі және төменде келтірілген түсініктер электр-

термиялық жабдықтарын пайдаланудың басқа сфераларына да дұрыс келеді. 
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Электрлік қыздыру – келешекте пайдалану үшін электр энергиясын 

жылу энергиясына түрлендіру үрдісі. 

Электр-термиялық үрдіс – электрлік қыздыру көмегімен жылулық 

өңдеу нысанына жылулық әсер етулер технологиялық үрдісі. 

Электр-термиялық жабдық – электр-термиялық үрдісті орындауға 

арналған технологиялық жабдық пен құрылғылар кешені. 

Электр пеші – электр-термиялық үрдіс жабық жұмыстық кеңістікте 

(жұмыстық камерада) жүзеге асырылатын электр-термиялық жабдықтың бөлігі. 

Ауылшаруашылық өндірісінде бұл категорияға, электр пештерінің 

(қыздыратын, кептіретін, жылытатын ж.б.) өздерінен басқа, электр су 

қыздырғыштар, электр қазандар, электр-калориферлі қондырғылар және басқа 

жабдықтар кіреді. 

Электр-термиялық құрылғы– электр энергиясын жылу энергиясына 

түрлендіруге арналған жұмыс камерасыз жабдық. 

Электр-термиялық қондырғы– электр-термиялық үрдісті жүзеге 

асыруды қамтамасыз ететін құрылыстармен және коммуникациялармен бірге 

электр-термиялық және басқа технологиялық жабдықтар жинағы. 

Электрлік қыздыруды кезкелген материалдар мен орталарды қыздыруға 

пайдалануға болады. Электрлік қыздырудың іс жүзінде қыздыру жылдамдығы 

мен температурасы бойынша мүмкіншілігі шексіз деуге болады, ең баяу 

балқитын материалдарды балқытуға және буландыруға шейін, сондай-ақ оның 

үрдістерді дәлдікпен реттеу мүмкіншілігі де жоғары келеді. Бірақ 

қыздырылатын материалдар класына (өткізгіштер, шала өткізгіштер, 

диэлектриктер), олардың физикалық қасиеттеріне, қыздыру мақсатына, 

технологиялық, экономикалық және басқа талаптарға байланысты электр-

термиялық үрдістерді орындауға әр түрлі электр-термиялық жабдықтар 

пайдаланылады. 

Электрлік қыздыру тәсілдері. Электр-термиялық жабдықтарды 

топтастырудың негізгі белгісі - электрлік қыздыру тәсілі, яғни электр 

энергиясын жылу энергиясына түрлендіру тәсілі. Электрлік қыздырудың 

мынадай тәсілдерін ажыратады: 

- кедергімен қыздыру – электр қыздырғыштың немесе жылулық өңдеу 

нысанының электр кедергісі есебіне электрлік қыздыру; 

- доғалық қыздыру – жылулық өңдеу нысанын электр доғасымен 

электрлік қыздыру; 

- индукциялық қыздыру – металдарды, яғни электрондық өткізгіштігі 

жоғары болатын материалдарды, электр-магниттік индукциямен электрлік 

қыздыру; 

- диэлектриктік қыздыру – электронды өткізгіштігі өте төмен болатын 

материалдарды (диэлектриктерді, шала өткізгіштерді) полярлануда ығысу 

токтарымен, сондай-ақ ионды өткізгіштікті екінші текті өткізгіштерді электрлік 

қыздыру; 

- электронды-сәулелік қыздыру – жылулық өңдеу нысанын вакуумде 

фокустелінген электронды сәулемен электрлік қыздыру; 
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- лазерлік қыздыру – алдымен электр энергиясын лазерлік сәулелену 

энергиясына және содан соң (сәулелендіріленетін) сәуле түсетін жылулық 

өңдеу нысанында жылулық энергияға тізбектеп түрлендіру нәтижесінде 

электрлік қыздыру; 

- ионды қыздыру – вакуумде электр разряды жасаған (құрған) иондар 

ағынымен электрлік қыздыру; 

- плазмалы қыздыру – плазма құратын тұрақтандырылған жоғары 

температуралы ионданған газбен электрлік қыздыру. Плазмалы-доғалық және 

плазмалы-индукциялық қыздыруларды ажыратады. Плазмалы-доғалық 

қыздыруда денелер электр догасы арқылы газды үрлегенде пайда болатын 

плазма факелімен қыздырылады. Плазмалы-индукциялық қыздыруда плазманы 

алуға жоғары жиілікті магниттік өрісті пайдаланады; 

- инфрақызыл қыздыру – сәулелендіргіштің сәулелендірулік спектрлік 

сипаттамасы қыздырылатын жылулық өңдеу нысанының жұту сипаттамасына 

сәйкес болғанда инфрақызыл сәулеленумен электрлік қыздыру; 

Электрлік қыздырудың осы тәсілдерінің әрқайсысы да тікелей және 

жанамалы болуы мүмкін. Тікелей электрлік қыздыруда жылылық электр 

тізбегіне қосылған жылулық өңдеу нысанында бөліп шығады. Жанамалы 

электрлік қыздыруда жылылық электр қыздырғышта бөлініп шығады және 

жылылық өңдеу нысанына жылу алмасумен беріледі. Аралас электрлік 

қыздыруда екі және одан көп электрлік қыздыру тәсілдері біріктіріледі. 

- термоэлектрлік қыздыру – орталарды Пельтье жылылығымен 

қыздыру. Бұл жылылық температурасы тұтынушы температурасынан кіші 

болатын ток көзінен термоэлектрлік батереяның электр тогымен 

тасымалданады. 

Электр-термиялық жабдықтарды электрлік қыздыру тәсілі бойынша 

топтастыру 1.1-кестеде берілген. 

Электр-термиялық жабдықтарды топтастырудың басқа белгілері мыналар 

болады: 

- қыздыру принципі (тікелей, жанамалы); 

- құрастырылымдық дайындалуы (мезгіл-мезгіл әрекет ететін, үзіліссіз 

әрекет ететін); 

- ток тегі (тұрақты, айнымалы) немесе жиілік (өндірістік (төмен), орта, 

жоғары, аса жоғары); 

- жылу беріліс (кондуктивтік-жылу өткізгішпен, конвекциялық, сәулелік, 

аралас қыздыру қондырғылары) ; 

- жұмыс температурасы (төмен-, орта-, жоғары температуралы 

қондырғылар); 

- технологиялық арналымы - ауыл шаруашылығына арналған электр-

термиялық жабдықтар (ЭТЖ) технологиялық арналымы бойынша былай 

топтастырылады: 

- су қыздыруға және бу өндіруге арналған ЭТЖ; 

- ауылшаруашылық үйжайларында микроклимат жасауға арналған 

ЭТЖ; 
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- ауылшаруашылық өнімдерін жылулық өңдеуге, кептіруге және 

сақтауға арналған ЭТЖ; 

- көшетжайлар мен жылыжайларға арналған ЭТЖ; 

- жөндеу – механикалық шебеханаларына арналған ЭТЖ; 

- тұрмыстық электр-термиялық приборлар. 

- өнімділік немесе сыйымдылық; 

- электр қуаты; 

- қоректендіру кернеуі (төмен вольтті, жоғары вольтті қондырғылар). 

 

 

2. Электр-термиялық қондырғылар (ЭТҚ): анықтама, топтастыру 

және ауылшаруашылық өндірісінде пайдалану салалары 

Электр-термиялық жабдықтар өнеркәсіп пен ауылшаруашылық 

өнімдерінің арнайы классификаторына (ОКП–отраслевой классификатор 

продукции) кіреді. ОКП-да өнімнің әрбір түрі алты мәнді санмен белгіленеді; 

мысалы: 344330 - құрылғылар қыздыратын әр түрлі; (электр қазандары, электр 

су қыздырғыштар, ауыл шаруашылығына арналған электр калориферлер ж.б.); 

344350 - түтікті электр қыздырғыштар (ТЭҚ-тар); 346800 - электр құралдар 

тамақ дайындауға арналған. 

 

Кесте 1.1. Электр-термиялық жабдықтарды электрлік қыздыру тәсілі 

бойынша топтастыру 
Электр-

термиялық 

жабдықтың түрі 

Ауылшаруашылық және жөндеу 

өндірісінде, мәшине жасауда 

пайдаланудың негізгі 

облыстары 

Жабдықтар мысалдары 

Кедергілі 

электр пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Ауаны, суды, топырақты 

қыздыру, ауылшаруашылық 

материалдар мен мал азығын 

кептіру және жылулық өңдеу, 

тамақ дайындау, металдарды 

қыздыру, балқыту, балқытып 

біріктіру 

Электр-калориферлі қондырғылар, 

жылыту пештері, электр су 

қыздырғыштар мен қазандар, пішен 

мен дәнді кептіруге және активті 

желдетуге арналған қондырғылар, 

тұрмыстық электр қыздырғыш 

құралдар. Жөндеу өндірісінің кедергілі 

электр пештері: қыздыратын, 

балқытатын, тұзды, сілтілі және майлы 

ванналар. 

Доғалы электр 

пештер (электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Электрлік балқытып біріктіру, 

кесу, металдарды бақытып 

жапсыру, металлизациялау 

Балқытып біріктіру 

трансформаторлары, түзеткіштері, 

генераторлары, металлизаторлар. 

Индукциялық 

электр пештері 

(электр 

термиялық 

құрылғылар) 

Металл бұйымдарды беттік 

шыңдау, термо өңдеуге және 

пластикалық деформациялауға 

қыздыру, суды жанамалы 

қыздыру, металл құбырларды 

жылыту 

Орта және жоғары жиілікті шыңдайтын 

және қыздыратын индукциялық 

қондырғылар, өндірістік жиілікті 

индукциялық су қыздырғыштар 

Диэлектриктік Диэлектриктер мен шала Пресс-ұнтақтарды, резинкелерді, 
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электр пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

өткізгіштерді қыздыру, дәнді 

құрамалы жоғары жиілікті-

конвективті кептіру, өнімдерді 

стерилдеу (зарарсыздандыру), 

тамақ дайындау. 

ағашты, консерваларды диэлектриктік 

қыздыру қондырғылары, селекциялық 

орталықтарында тұқымды кептіру, 

тамақ дайындауға арналған өте жоғары 

жиілікті пештер 

Электронды-

сәулелі пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Вакуумде баяу балқитын және 

химиялық активті металдарды 

термиялық өңдеуге, балқытуға 

және балқытып біріктіруге 

Электронды балқытатын, қыздыратын 

және балқытып біріктіретін 

қондырғылар 

Лазерлі электр 

пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Металдарды кесу, балқытып 

біріктіру, беттік шыңдау, 

қаптама жапсыру, тұқымды егер 

алдында өңдеу, селекциялық 

жұмыс 

Мәшина жасау және жөндеу 

өндірістерінде лазерлі технологияның 

қондырғылары, тұқымды егер және 

жұмыртқаларды инкубациялау 

алдында өңдеуге арналған 

қондырғылар 

Ионды электр 

пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Металдарды химиялық-

термиялық өңдеу 

Металдарды ионды-плазмалы 

азоттауға, цементациялауға, беттік 

қаптауға арналған қондырғылар 

Плазмалы 

электр пештер 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Металдар мен қорытпаларды 

балқыту, кесу, термиялық өңдеу 

Доғалы және жоғары жиілікті 

плазматрондар 

Инфрақызыл 

сәулелерімен 

қыздыру электр 

пештері 

(электр-

термиялық 

құрылғылар) 

Мал және құс төлдерін 

жергілікті электрлік жылыту, 

материалдарды кептіру, 

дәндерді және мал азығын өңдеу 

Малдар мен құстарды инфрақызыл 

сәулелерімен жылытатын 

қондырғылар, кептіргіштер, сүт 

пастеризаторлары 

Термоэлектрлік 

құрылғылар 

Ауаны, суды, сұйық жемді 

жылыту 

Темоэлектрлік жылу сораптары, 

жылулық тоңазытқыштық 

қондырғылар 

 

 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1.Ауыл шаруашылығындағы электрлік технология деген не? 

 

2.Электр термиялық қондырғы ұғымын қалай түсінесіз? 

 

3.Электрлік қыздырудың қандай тәсілдерін білесіз? 

 

4.Электрлік қыздыру дегеніміз не? 
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ДӘРІС 2 

 

Тақырыбы: Ауыл шаруашалығына арналған электр-термиялық 

жабдықтар (ЭТЖ). Су қыздыруға және бу өндіруге арналған ЭТЖ. 

1. Ауыл шаруашылық тұтынушыларды ыстық сумен және бумен 

жабдықтау ерекшеліктері, электр-термиялық жабдықтарды таңдап алу 

2. Электродты су қыздырғыштар және бу генераторлары. Типтері, 

құрылысы, техникалық мәліметтері. Принциптік басқару және 

автоматтандыру электр сұлбалары 
 

1. Ауыл шаруашылық тұтынушыларды ыстық сумен және бумен 

жабдықтау ерекшеліктері, электр-термиялық жабдықтарды таңдап алу 
 

Ыстық су мен бу жылу бергіш ретінде жылыту жүйелерінде, жем 

дайындау үрдістерінде, қоршаулы құрылыстарда өсімдіктерді суаруға, 

шеберханаларда, санитарлық-гигиеникалық қажетті қамтамасыз етуге және 

басқа үрдістерде пайдаланылады. Фермаларда температурасы 80 °С ыстық суды 

ыдыстарды, сепараторларды, пастеризаторларды, сүт өтетін түтіктерді, 

автоцистеріндерді, сүт танктерін және басқа құрылғыларды жууға қолданады. 

Сиыр желінін жуыпшаюға температурасы 40 °С, ал малдарды суаруға 

температурасы 12 °С суды пайдаланады. 

Әдетте суды 80...90 °С дейін қыздырады. Содан соң ыстық суға салқын су 

қосып (тура тұтынатын орында), оның температурасын орныдалатын үрдіске 

қажетті мәнге жеткізеді. Үрдісті орындауға қажет температурасы 𝑡қ және 

массасы 𝑀қ су алуға керек ыстық судың массасы 𝑀ы мына формуламен 

анықталады 

 

𝑀ы = 𝑀қ
𝑡қ−𝑡с

𝑡ы−𝑡с
, 

 
мұндағы 𝑡ы – ыстық судың температурасы, °С; 𝑡с – салқын судың температурасы, °С. 

 

Су қыздыруға және бу өндіруге қажет жылылық шығыны ферма 

орналасқан жердің климаттық жағдайына, малдардың түріне және оларды ұстау 

технологиясына байланысты келеді. 

Әр түрлі үрдістерге су мен бу шығынының меншікті нормасы және су 

мен буды тұтыну режимі негізінде ыстық сумен және бумен жабдықтаудың 

тәуліктік графигі тұрғызылады. Осы график негізінде жылулық жүктемелердің 

тәуліктік графигін тұрғызады. Бұл графиктерді тұрғызу тәсілдерін «Жылу 

техникасы» пәнінде оқып біледі. Мал фермалары мен кешендерінде ыстық су 

шығыны, тәулік бойы тұрақты болмайды сондықтан жылылық шығыны кенет 

өзгереді (2.1-сурет). Жылулық жүктің айнымалы болуы ферманы жылумен 
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жабдықтауды қиындатады. Су қыздыруға және бу өндіруге арналған жабдықтар 

ұзақ уақыт минималь жүкпен жұмыс істейді. Осы себептен олардың 

технологиялық көрсеткіштері төмендейді. 

Ауыл шаруашылығында ыстық су мен буды оттық және электрлік су 

қыздырғыштарда және бу қазандарында алады. Электрлік су қыздырғыштары 

мен бу генераторлары тура тұтынушыларда орналас-тырылады. Сондықтан 

қазанжайдан орталықты жылумен жабдықтауда пайдаланылатын жылу 

құбырларын керек қылмайды. Осы себептен металл және жылылық 

шығындары азаяды. Бұл жабдықтар аз уақыт ішінде пайдаланылатын 

нысандарында өте пайдалы болады. 

Электрлік су қыздырғыштары мен бу қазандарының құрылысы 

қарапайым, п.ә.к. жоғары, жұмысы сенімді келеді. Олар қызмет көрсетуге және 

автоматтандыруға жеңіл және әр уақытта да жұмысқа дайын келеді. Осы 

себептерден олар ауыл шаруашылығында кең таралған. 

 

 
Сурет 2.1. Мал фермасының жылулық жүктемелерінің шамамен тұрғызылған тәуелдік 

графигі: 

1 - ыстық сумен жабдықтауға қажетті жылылық шығындары; 2 - жылыту мен 

желдетуге қажет жылылық шығындары; 3 - жалпы жылылық шығындары; 4 – жылылықты 

аккумуляциялағандағы жылылық көзінің жылылық өндіруі 

 

 

Әрекет ету принципіне орай электрлік су қыздырғыштар элементті, 

электродты және индукциялы болып бөлінеді. 

Су қыздырғыштар ағынды және ағынсыз типті болады. Ағынды су 

қыздырғыштар жұмысқа қосқаннан кейін лезде ыстық су алуға мүмкіндік 

береді. Бірақ, олардың жылу энергиясының бірлігіне қуат шығыны жоғары 

болады. Ағынсыз (жылу энергиясын шоғырлап жинайтын) аппараттардың 

меншікті тұтыну қуаты аз және оларды тәуліктік графиктің жүктемесі аз 

кезеңінде жұмысқа қосуға болады. 

Ағынды су қыздырғыштың немесе бу генераторының қуаты, Вт 
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𝑃а =
𝑘қ∙𝛷м

𝜂қ∙𝜂ж
, 

мұнда 𝑘қ – қор коэффициенті (𝑘қ = 1,1. . .1,3); 𝛷м – тәулік ішіндегі максимал жылулық 

ағыны, Вт, 𝜂қ және 𝜂ж – қыздырғыш және құбырлар жүйесінің п.ә.к. 

 

Аккумуляциялайтын (жылылықты шоғырлап жинайтын) типті су 

қыздырғыштың қуаты, Вт 

 

𝑃ак =
𝑘қ∙𝑄т

𝜂қ∙𝜂ж∙𝜏з
, 

 
мұнда 𝑄т – жылылықтың тәуліктік мөлшері, Дж (тәуліктік графиктегі сағаттық жылулық 

жүктемелердің қосындысы ретінде анықталады), 𝜏з – тәулік ішіндегі қыздырудың жиынтық 

уақыты, яғни қондырғыны зарядтау уақыты, с. 

 

Фермаларда және басқа ауыл шаруашылық нысандарында жылылықты 

шоғырлап жинауға ыстық су толтырылған бактар пайдаланылады. Бакты 

жылулық оқшауламамен қаптап жылу шығынын азайтады (∆𝑡 ≤  0,5 ℃/сағ). 

Бақтың сыйымдылығын, м
3
, мына формуламен анықтауға болады 

 

𝑉ак =
𝑄т∙𝑘қ

𝜂қ∙𝜂ак∙𝛾∙𝑐∙(𝑡2−𝑡1)
, 

 
мұндағы 𝛾 - судың тығыздығы, кг/м

3
; 𝑐 - судың жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°С; 𝜂ак – 

жылылық аккумуляциялайтын бактың п.ә.к. 

 

Су қыздырғыштарын (бу генераторларын) қуаттың, температураның, су 

(бу) шығынының қажетті мәндеріне және олардың пайдаланылу мақсатына 

байланысты таңдап алады. 

Элементті су қыздырғыштармен салыстырғанда электродты су 

қыздырғыш қондырғыларының құрылысы қарапайым, пайдалы әсер 

коэффициенті жоғары, қыздыру құрылғысының құны аз, жұмыста сенімді 

(сусыз қосқанда аппарат жұмыстан шықпайды) келеді, сондай-ақ оларды үлкен 

қуатқа дайындауға болады. Олардың кемшіліктері: қондырғы қуатының 

пайдаланылатын судың меншікті электрлік кедергісіне және температурасына 

байланысты болуы; электродтарда өтетін электр-химиялық реакциялар 

өнімімен судың ластануы; су арқылы потенциалдық электродтардан 

қыздырғыш тұрығына шығу мүмкіндігі мен аппаттық және симметриясыз 

режимдерде жұмыс істегенде электрлік қауіптілігінің жоғарылығы. 

Индукциялы су қыздырғыштар қарапайым, жұмыста сенімді және суды 

ластамайды. Олардың кемшіліктеріне қуат коэффициенті мен пайдалы әсер 

коэффициентінің төмендігін және материал шығынының көптігін жатқызуға 

болады. 
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2. Электродты су қыздырғыштар және бу генераторлары 

 

Ауыл шаруашалығында төмен кернеулі ЭПЗ, КЭВ және КЭВЗ типті 

электродты су қыздырғыштар және КЭПР, КЭП типті бу қазандары кең 

таралған. 

Электродты су қыздырғыштар. ЭПЗ типті электродты су 

қыздырғыштар үй-жайлардың жылыту жүйесіндегі суды қыздыруға 

қолданылады. Сонымен қатар олар ауылшаруашылық, өндірістік, мәдени-

тұрмыстық және тұрғын үй-жайларды ыстық сумен қамтамасыз етуге де 

пайдаланылады. Қондырғы үй-жайларды ыстық сумен қамтамасыз етуге 

пайдаланылғанда жылу алмастырғыш құрылғы қолданылуы керек. Бұл 

жағдайда қондырғы жылу алмастырғыш құрылғының бірінші тұйықталған 

контурына қосылды, ал жылу алмастырғыш құрылғының екінші контурынан 

ыстық су алынады. Осындай режимде жұмыс істегенде судың меншікті 

электрлік кедергісінің қажетті мәнін тұрақты ұстап тұру жеңілдейді, сондай-ақ 

электродтардың коррозиялануы мен қақтануына қарсы күресу оңайлайды. 

Су қыздырғыштың бірінші тұйықталған контурда сенімді жұмыс істеуі 

үшін мына жабдықтар болуы керек: контурда су ағынын қамтамасыз ететін 

сорғыш; қондырғыға кіретін және одан шығатын су температураларын 

өлшейтін термометрлер; сақтық клапан; су дайындағыш құрылғылар және 

«Электродты қазандар құрылысының және пайдалануының электрлік 

қауіпсіздік ережелері» талаптарына сәйкес басқа элементтер; 

жылумеханикалық жабдықтар. 

ЭПЗ-100-И1 типті электродты су қыздырғыштың электродтар жүйесі 

біліктес цилиндрлік электродтар түрінде жасалынады. Өнеркәсіп ЭПЗ...И1 

электродты су қыздырғыштарының қуаты 25, 60 және 100 кВт болатын ЭПЗ-25, 

ЭПЗ-60 және ЭПЗ-100 үш тип-өлшмдерін шығарады. ЭПЗ-100-И1 қондырғысы 

негізінде  ЭПЗ-100-И2 типті электродты су қыздырғыштар шығарылады. 

Олардың энергетикалық көрсеткіштері ЭПЗ-100-И1 су қыздырғыштарының 

көрсеткіштерімен бірдей, бірақ ЭПЗ-100-И2 типті қондырғылар жұмыста 

сенімді келеді. 

Қуаты 25 кВт су қыздырғыштардың электродтық жүйесі болат 

пластинкадан доға тәріздес жасалынған үш фазалық электродтардан және кіші 

радиуспен иілген сондай пішінді үш реттегіш электродтардан тұрады. Фазалық 

электродтар қозғалмайтын болып бекітілген және су қыздырғыштың ток 

өткізетін кірмелеріне қосылған. Реттегіш электродтар электр-оқшауламалық 

материалдан жасалынған траверстерге бекітілген және олармен біртұтас 

бөлшек құрады. Бөлшек фазалық электродтарды айналасында 0°-тен 60°-қа 

дейінгі бұрыш аралығында білік көмегімен бұруға болады. 

Осы бұрышты өзгертумен қыздырғыш қуаты реттелінеді. Электродтарды 

осындай құрылмалық орындаудың ерекшелігі: реттегіш болат электродтар 

сыртқы электр торабынан оқшауланған. Белгілі басқа құрылмаларда 
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электродтық жүйенің металл элементтері немесе фазалық электродтар, немесе 

«қарсы электродтар» ретінде пайдаланылады. Олар жұлдызша қосылған жүктің 

нольдік нүктесін жасайды. Токтың орынсыз ағуын жою үшін ұсынылған 

электродтық жүйе сыртқы және ішкі электр оқшауламалық экрандармен 

жабдықталған. Олардың радиалдық пластинкалары бар. Пластинкалар фазалық 

және реттегіш электродтардың бүйір жақтарының жиектерін бөліп тұрады. 

Қондырғыда барлық қыздырылатын су фазалық және реттегіш 

электродтардың аралығындағы сақиналық саңылаулармен өтеді. Реттегіш 

электродтар көршілес фазалық электродтарға симметриялы орналасқанда су 

қыздырғыш максималь қуат тұтынады. Фазалық және реттегіш электродтар бір 

секторда беттескенде қондырғының қуаты минималь мәнінде болады. 

Минималь қуат токтың қондырғының қақпағына, су кірмелік және шықпалық 

келте түтіктеріне және ток өткізетін кірмелер аралығында токтың өтуімен 

анықталады. 

ЭПЗ-100-И2 су қыздырғыштарының электродтық жүйесі күрделі 

құрылмалы болады: әр бір фазалық электрод екі доға тәріздес пластинкадан 

тұрады, ал олардың арасына реттегіш электродтар орналастырылады. 

Реттегіш электродтары оқшауланған су қыздырғыштардың реттелінетін 

жүктемелері үш бұрышты болып қосылады. Реттелінбейтін жүк 20...30 % 

шамасында болады. Бұл жүктеме токтың электродтық жүйенің сыртына өтуінен 

пайда болады. 

Су қыздырғыштардың негізгі электрлік сұлбасы үш бұрышты болуы, 

олардың электрлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жеңілдетеді. Осындай 

қондырғыларды бейтарап нүктесі жерге тікелей қосылған электр торабынан 

қоректендіргенде, электр қауіпсіздігі олардың тұрығын нольдік сымға 

жалғаумен сенімді қамтамасыз етіледі. 

ЭПЗ-100-И2 типті су қыздырғыш (9.2 - сурет) цилиндр түрінде 

жасалынған болат тұрықтан 2, фазалық 6 және реттегіш 5 электродтардан, 

электр оқшауламалық экрандардан 4, 18 және 21, бүйірлік 3 және жоғарғы 13 

қаптамалардан және басқару қалқанынан тұрады. Тұрқына екі келте түтік 

балқытып бекітілген: төменгісі 20 пайдаланылған (жылу жүйесінде немесе 

жылу алмастырғыш құрылғыда салқындатылған) суды қыздырғышқа жеткізеді, 

ал жоғарғысы 15 қыздырылған суды жүйеге шығарады. Жоғарғы келте түтікке 

босатылып алынатын бұрандалы қосымша келте түтік бекітіледі. Оның 

сақтандырғыш құрылғы және реттеуге және қорғауға арналған екі 

температуралық датчиктер орнатылатын бұрандалы тесіктері болады. 

Қондырғының жоғарғы жазық қақпағына электродтық жүйе бекітілген. Жүйе 

екі пластинкалы үш фазалық 6 және бір пластинкалы үш реттегіш 5 

электродтардан тұрады. Электродтардың пластинкалары біліктес шеңберлердің 

доғалары бойымен иілген, яғни, біліктес доғалар тәрізді орындалған. Фазалық 

электродтардың пластинкаларының кесіктеріне қапсырмалар 1 балқытып 

бекітілген. Реттегіш электродтар бұратын білікке 17 орнықты бекітілген электр-

оқшауламалық траверстерде 19 орнатылған. Қыздырғыш тұрқының ішкі беті 

электродтар жүйесінен электр оқшауламалық пропилен экрандармен 4 және 21 
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оқшауланған. Электродтық жүйенің ішкі қуысында электр оқшауламалық экран 

18 орналастырылған. 18 және 4 экрандардың радиалдық пластинкалары су 

қыздырғыштың ішкі кеңістігін үш секторға бөледі. Қондырғының қуатын 

реттеуге тұтқа 9 пайдаланылады. Тұтқаның көмегімен реттегіш электродтар 

горизонталь жазықтықта 0°-ден 60°-қа дейін бұрылады. 

 

 
Сурет 2.2. ЭПЗ-100-2 электродты су қыздырғыш: 

1 - қапсырма; 2 - бак; 3 және 13 - қаптамалар; 4, 18 және 21 - экрандар; 5 және 6 – 

реттегіш және фазалық электродтар; 7 – қақпақ; 8 - қуатты реттеу шкаласы; 9 - 

тұтқа; 10 - шпилька; 11 - шина; 12 - оқшаулауыш; 14 - су ағызуға арналған түтік; 

15-20 және 22 – шықпалық, кірмелік және ағызулық келте түтіктер; 16 - жалпақ 

тілік; 17 - білік; 19 - траверс 

 

 

Электродтық жүйенің осылай оңдалған құрылмасы балама сұлбасы үш 

бұрышты болатын кедергілерде жылылық бөлінуді қамтамасыз етеді. 

ЭПЗ...И2 типті электродты су қыздырғыштардың негізгі техникалық 

мәліметтері 2.1 - кестеде берілген. 

ЭПЗ-100-И2 су қыздырғышы негізінде қуаты автоматы реттелінетін ЭПЗ-

100-И3, ЭПЗ-250-И3 және ЭПЗ-400-И3 тип-өлшемдері электродты су 

қыздырғыштар жасалынды. Олардың ЭПЗ-100-И2 су қыздырғыштарымен 
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құрылмасы және әрекет ету принципі бірдей. Олардың ЭПЗ-100-И2 типті су 

қыздырғыштардан ерекшелігі реттегіш электродтардың бұрылатын білігі МЭО 

типті атқару механизмімен жалғанған. Бұл су қыздырғышты толық  автоматты 

басқаруға мүмкіндік береді және оның функциялық мүмкіншілігін кеңітті. 

 

Кесете 2.1. ЭПЗ...И2 типті су қыздырғыштардың негізгі техникалық 

мәліметтері 
Көрсеткіші ЭПЗ-25-И2 ЭПЗ-60-И2 ЭПЗ-100-И2 

Қуаты, кВт 25 60 100 

Номинал жылу өнімділігі, 

Гкал/сағ 

0,022 0,052 0,086 

Су шығыны, л/с 0,24 0,58 0,96 

20 °С-тағы судың меншікті 

электрлік кедергісінің өзгеруінің 

мүмкіндік шегі, Ом·м 

10...30 10...30 10...30 

Қуатты реттеу диапазоны, % 10...100 10...100 10...100 

Судың температурасы, °С: 

кірердегі 

шығардағы 

 

70 

95 

 

70 

95 

 

70 

95 

Максимал жұмыс қысымы, МПа 0,6 0,6 0,6 

 

ЭПЗ...И3 су қыздырғыштарының негізгі техникалық мәліметтері 2.2 - 

кестеде берілген. 

 

Кесте 2.2. ЭПЗ...И3 типті электродты су қыздырғыштардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші ЭПЗ-100-И3 ЭПЗ-250-И3 ЭПЗ-400-И3 

Кернеуі, В 3×380 3×380 3×380 

Номинал қуаты, кВт 100 250 400 

Номинал тогы, А 160 400 630 

Қыздырғыштан шығатын судың 

температурасы, 
0
С, көп емес  

95 95 95 

Қуатты реттеу диапазоны, % 25...100 25...100 25...100 

 

Су қыздырғанда қондырғыда бөлінетін қуаттың шамасы реттегіш 

электродтарды фазалық электродтар айналасында горизонталь жазықтықта 0-

ден 60
0
-қа дейін бұру бұрышымен анықталады. 

Су қыздырғыштың принциптік басқару сұлбасы (9.3 - сурет) 

қондырғының қуатын одан шығатын су және жылытылатын үй-жайдағы ауа 

температураларына байланысты пропорциональ-интегралдық заңмен (ПИ-

заңымен), сондай-ақ жылылық берудің белгіленген графигіне сәйкес автоматты 

басқарады. Жылытылатын үй-жайдағы ауа температурасына байланысты 

автоматты басқару сыртқы ауаның температурасына коррекциялаумен немесе 

коррекциясыз орындалады. Сонымен қатар сұлба мына міндеттерді атқарады: 
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электродты қыздырғышты ара қашықтықтан (соның ішінде, электр жүйесінің 

жүктелуін де ескерумен) сыртқы құрылғының көмегімен жұмысқа қосу; 

циркуляциялық сорғыш жұмыс істемей қалғанда қондырғыны жұмысқа 

қосудан сақтау; күштік және басқару тізбектерін қысқа тұйықталу тогынан, 

фазалық токтардың симметриясіздігінен, судың аса қыздырылуынан және 

қондырғыны электр тогымен аса жүктелуден қорғау; қондырғының жұмыс 

режимдерін және аппаттық жұмыстан шығуын жарықтықпен сигналдау; 

қондырғыны қол режимінде жүргізіп көру және жөндеп дайындау. 

 

 
Сурет 2.3. ЭПЗ...И3 су қыздырғыштарының принциптік басқару электр сұлбасы 

 

 

Басқару сұлбасында ЭРТ-4 типті электрондық температура реттегіш 

пайдаланылады. Оның алдыңғы панелі 2.4 - суретте берілген. 

Басқару сұлбасы жұмыс істеуі үшін SA2 ауыстырып қосқышты 

«Автоматты режим» жағдайына қояды. ЭРТ-4 температура реттегіштің К1-0 

және К2-0 бастырмалары көмегімен қажетті режимді таңдап алады. 

Екі бастырманы да басқанда, тек белгілегіш 1 шкаласы бойынша 

белгіленген жылу бергіштің (судың) температурасы ұстап тұрылады. Тек К2-0 

бастырманы басқанда қондырғының қуаты жылытылатын үй-жайдағы ауаның 

қажетті температурасына сәйкес реттелінеді. Ауаның температурасы белгілегіш 

2 шкаласы бойынша белгіленеді. Тек К1-0 бастырманы басқанда қыздырғыш 

қуаты жылылық берудің белгіленген графиктерінің (2.5-сурт) біреуіне сәйкес 

реттелінеді. Бұл жолы белгілегіш 1 нөлдік белгіге, ал сыртқы ауа 

температурасы бойынша коррекциялау коэффициентінің К2 белгілегіші 3 

таңдап алған графикке сәйкес жағдайына қойылады. 

Су қыздырғыштан шығатын судың температурасы жоғарғы келте түтікке 

орналасқан 𝑅1 термиялық түрлендіргішпен, ал үйжай ауасының температурасы 

𝑅2 термиялық түрлендіргішпен өлшенеді. Сыртқы ауаның температурасы 𝑅3 
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термиялық түрлендіргішпен бақылауланады (2.4-сурет). Ол үйжайдың 

солтүстік қабырғасында орнатылады. 

 

 
Сурет 2.4. ЭРТ-4 температура реттегіш және оның алдыңғы панельі: 

1 - судың температурасын белгілегіш; 2 – жылытылатын үй-жайдағы ауаның 

температурасын белгілегіш; 3 - сыртқы ауаның температурасымен коррекциялау 

коэффициентін белгілегіш; 4 және 5 – бастырмалар 

 

 

 
Сурет 2.5. Жылылық беру графиктері 

 

 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 термиялық түрлендіргіштерден түскен белгінің 𝑡с, 𝑡б, К2 

қажетті параметрлерімен салыстырылады; нәтижелері алгебралық қосылады 

және импульстердің интегралдық тізбектері түрінде беріледі. Импульстердің 

және олар арасындағы үзілістердің ұзақтығы қосудың нәтижесіне байланысты 

болады. Шықпалық сигналдарды осылай беруді интегралдық механизммен 

бірге пайдалану қондырғының қуатын ПИ-заңы бойынша реттеуге мүмкіншілік 
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береді. «Жоғары» бұйырық бірінші импульсі пайда болғанда, су қыздырғышты 

контактор 𝐾𝑀1 электр торабына қосады. Осы уақытта атқару механизмі келген 

импульстерге сәйкес қондырғының қуатын реттейді. Интегралдаудың уақыт 

тұрақтысы 𝑇и бастырмаларының біреуін басумен, ал ПИ-заңының 

пропорциональ бөлігін анықтайтын беріліс коэффициенті п бастырмасымен 

беріледі. 

Интегралдау уақыты мен беріліс коэффициенті басқарылатын 

нысандардың динамикалық сипаттамаларына байланысты болады. 

Қондырғы қысқа тұйықталу токтарынан 𝐹𝑈1. . . 𝐹𝑈3 сақтандырғыштармен 

қорғалады. Қыздырғышты аса жүктелуден ток релесі 𝐾𝐴1 қорғайды. 

Қондырғының симметриясыз режимде жұмыс істемеуін қорғау блогы V1 

қамтамасыз етеді. Блокта 𝐶1. . . 𝐶3 конденсаторлар контактордың шықпалық 

қысқыштарына «жұлдызша» сұлбасымен қосылған және жасанды нольдік 

нүктесін құрады. Фазалық кернеулер симметриялы болғанда жасанды ноль мен 

нольдік сымның арасындағы потенциалдар айырымы нөлге тең. 

Кернеулер симметриясыз болғанда (бір немесе екі фаза үзілгенде), 

аталған нүктелер арасындағы кернеу 𝐾𝑉5 релесін жұмысқа қосатын мәнге 

дейін өседі. Түзеткіш көпір 𝑉𝐷1, конденсатор 𝐶4 және кедергі 𝑅5 осы реленің 

қор тізбегін құрады. Ол аралық реле 𝐾𝑉1 арқылы контактордың 𝐾𝑀1 

шарғысын қорексізденіреді және өзі тізбектен ажырайды. 

Су қыздырғышты аса қыздырылудан қорғауға оның шықпалық келте 

түтігіне ТКП-100-Эк типті тікелей әсер ететін аппаттық термореттегіш А2 

орнатылған. Кейбір себептермен қыздырғыштағы судың температурасы 100 °С-

тан асып кетсе, термореттегіштің түйіспелері қосылып, КV2 аралық релесі 

көмегімен КМ1 контакторды қорексіздендіреді. Сондықтан ол өзінің күштік 

түйіспелерімен қыздырғышты электр торабынан ажыратады. 

Су қыздырғыштың құрылмалық ерекшеліктеріне байланысты оның 

қуатын номиналь мәнінің тек 25 пайызынан 100 пайызына дейін реттеуге 

болады. Осы себептен қыздырғышта бөлінетін қуат номинал мәнінің 25 пайызы 

болғанда да судың шықпалық температурасы 100 градусқа жетуі мүмкін. Бұл 

жағдайда 𝐴2 термореттегіш 𝐾𝑀1 контакторды тізбектен ажыратады, ал 𝑅1 

термиялық түрлендіргіштің тізбегіне 𝑅4 резистор жалғанады. Осы кезде 

термиялық реттегіш тізбегіндегі кедергілер қосындысы шын температурадан 

15...20 °С жоғары температураға сәйкес болады. Судың температурасы 

белгіленген температурадан 15...20 °С жоғары болғанда қыздырғыш электр 

торабына автоматты қосылады. Өйткені, бұл жағдайда термиялық реттегіште 

«жоғары» деген бұйырық пайда болады. Осы белгінің әрекетінен 𝐾𝑉4 реле 

арқылы 𝐾𝑀1 контакторына кернеу беріледі. 

Төмен кернеулі КЭВ және КЭВЗ типті электродты су қыздырғыштар мал 

фермалары мен кешендерінде, шеберханаларда және басқа ауыл шаруашылық 

объектілерінде қолданылады. Бұл су қыздырғыштардың негізгі техникалық 

мәліметтері 9.3 - кестеде берілген. 

КЭВЗ типтi электродты су қыздырғыштар (электродты қазан 

тұйықталған контурлы) әр түрлі үй-жайларды жылытуға, сондай-ақ жылу 
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алмастырғыш аппараттарының бірінші контурында жұмыс істегенде 

технологиялық ыстық су алуға арналған. 

 

Кесте 2.3. КЭВЗ және КЭВ типті су қыздырғыштардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Типі Қуаты, кВт Судың 20 °С-тағы 

меншікті кедергісінің 

өзгеруінің мүмкіндік 

шегі, Ом·м 

Су 

шығыны, 

л/с 

Қуатты реттеу 

диапазоны, % 

КЭВЗ-250 250 10...50 2,4 20...100 

КЭВЗ-400 400 10...50 2,4 20...100 

КЭВЗ-1000 1000 10...50 3,5 20...100 

КЭВ-40 40 10...70 0,38 20...100 

КЭВ-60 63 10...70 0,6 20...100 

КЭВ-100 100 10...70 0,96 20...100 

КЭВ-160 160 10...70 1,53 20...100 

КЭВ-250 250 10...70 2,4 20...100 

КЭВ-400 400 10...70 3,8 20...100 

КЭВ-1000 1000 10...70 9,5 20...100 

 

КЭВЗ типті су қыздырғыштың құрылмасының ЭПЗ...И2 типті 

қондырғының құрылмасынан айырмашылықтары: оның түбі мен қақпағы 

эллипс пішінді, ток өткізгіш алты кірмелері түбінде орнатылған, әрбір қос ток 

өткізгіш кірмелерге шеңбер доғасы бойымен иілген болат электродтар 

бекітілген. Жоғарғы қақпағында қондырғының қуатын реттеуге арналған 

электр жетек орнатылған. Ол жетектік винтке қосылған. Винттің екінші ұшына 

траверс, ал траверске «қарсы электродтар» балқытып бекітілген. Электр 

жетегінің көмегімен «қарсы электродтар» тік жазықтықта қозғалады. «Қарсы 

электродтарды» төмен түсіргенде су қыздырғыштың қуаты көбейеді, ал жоғары 

көтергенде су қыздырғыштың қуаты азаяды. 

КЭВ типті электродты су қыздырғыштар екі вариантта жасалынады: 

пластинкалы (меншікті электрлік кедергісі 𝜌20 > 10 Ом⋅м суға арналған) 

және цилиндірлік (меншікті электрлік кедергісі 𝜌20 < 10 

Ом⋅м суға арналған) электродтармен. 
КЭВ типті электродты су қыздырғыштар жылыту және ыстық сумен 

жабдықтау жүйелерінде қолданылады. Пластинкалы электродтары КЭВ типті 

су қыздырғыштың құрылмалық сұлбасы 2.6 - суретте берілген. Су 

қыздырғыштың тұрқы 2 цилиндрлік болат құбырдан дайындалған. Тұрықтың 

ішінде пластинкадан жасалынған электродтық жүйе 3 өтпелі оқшаулауыштарға 

7 бекітілген. Су қыздырғыштың қуаты реттегіш механизмнің 5 көмегімен 

электродтар аралығына диэлектриктік пластинкаларды 4 енгізумен реттелінеді. 

Қыздырылатын судың тек электродтар аралығымен өтуін, сондай-ақ реттегіш 

пластинкалар электродтар аралығымен дәл қозғалуын қамтамасыз ету үшін 

тұрықтың ішкі жағына болат диафрагма 8 балқытып бекітілген. Тұрықтың 

сыртқы жағында су қыздырғышты бекітуге арналған екі тірек 9 бар. Тұрыққа 
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суды қондырғыға жеткізуге және одан шығаруға арналған екі келте түтік 

балқытып бекітілген. Су қыздырғыштың түбі қалың табақша болаттан 

дайындалған. Түбінде өтпелі оқшаулауыштарды және су ағызуға арналған 

келте түтікті 1 бекітуге арналған тесіктер бар. 

Үш фазалық электродтар жүйесі электродтық пластинкалар 

жиынтығынан тұрады. Оларды фазалардағы жүктер тең болатындай қылып 

жинайды. Бұл үшін пластинкаларды фазаларға қосу тәртібін орындау керек: 

бірінші пластинка А фазасына, екінші пластинка В фазасына, үшінші пластинка 

С фазасына қосылады, ал келесі пластинкаларды фазаларға қосу тәртібі 

қайталанылады. 

 

 
 

Сурет 2.6. Электродтары пластинкалы КЭВ-0,4 электродты су қыздырғыш қазан: 

1 - су ағызғыш келте түтік; 2 - тұрық; 3 - пластинкалы электродтар; 4 - реттегіш 

диэлектриктік пластинкалар; 5 - реттегіш механизм; 6 - қорғаныш диэлектриктік 

пластинкалар; 7 - өтпелі изоляторлар; 8 - диафрагма; 9 - тіректер 

 

 

Шеткі электродтар мен металл тұрықтың арасында электр тогы өтетін 

болса, фазалар арасында жүк тең бөлінбейді. Бұлай болмауы үшін шеткі 

электродтардың тұрық жағындағы қабырғалары шынылы-текстолиттен немесе 

фтор-пласттан жасалынған оқшауламалық экрандармен 6 қапталады. Осы 

себептен ортадағы электродтарға қарағанда шеткі электродтардың тек бір 

активтік қабырғасы болады. Су қыздырғыш «үш бұрышты» сұлбамен жұмыс 

істейді. Оның «жұлдыз-шалық» коэффициенті нөлге жақын. 

Жүкті фазаларға тең бөлу үшін шеткі екі электродтық пластинкаларды бір 

фазаға жалғайды. 

Қондырғының қуатына және судың меншікті электрлік кедергісіне 

байланысты электродтық пластинкалар санын (3𝑛 + 1)-ге (𝑛-бүтін сан) тең 

қылып таңдап алады. 

Электродтық жүйенің пластинкалар арасындағы қашықтығы судың 

меншікті электрлік кедергісіне байланысты таңдап алынады: 
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Судың 20 °С-тағы 

меншікті 

электрлік 

кедергісі, Ом⋅м 

10 20 0 40 70 00 30 70 

Пластинкалар 

арасындағы 

қашықтық, мм 

35...40 30...35 5 20...25 15...20 5 5 0 

 

Қазанның қақпағын қалың табақша болаттан дайындайды. Қақпақта 

қазанды немесе жүйені сумен толтырғанда ауа шығаруға арналған келте түтік 

бар. Қақпақтың ортасында қуат реттегіштің жетегінің штогы өтетін тесік 

болады. Қуатты реттегіш табақша шынысы-текстолиттен жасалынған электр-

оқшауламалық пластинкалардан жиналады. Пластинкалар екі тартқыш 

шпилькалар көмегімен пакетке біріктіріледі. Шпилькалардың ұштары 

траверске бекітілген. Траверстің ортасына қуат реттегіш штогының гайкасы 

балқытып бекітілген. Штурвал 5 айналдырғанда қуат реттегіштің пакеті төмен 

түседі немесе жоғары көтеріледі. Осы себептен электродтық пластинкалардың 

активтік беті көбейеді немесе азаяды да тұтынылатын қуатты реттейді. 

Цилиндрлік электродтары су қыздырғыш құрылысының пластинкалы 

электродтарлы қондырғы құрылысынан айырмашылығы электродтық жүйе мен 

қуат реттегіштің құрылмалық орындалуында болады. Қазан тұрқының төменгі 

жағында цилиндрлік электродтар орналастырылған. Олардың саны қазан 

қуатына байланысты болады. Электродтар саны үш немесе алты болуы мүмкін 

(12 фазалық электродтарлы қазандар да бар). 

Цилиндрлік электродтары қазан қуатын электродтардың активтік бетінің 

ауданын өзгертумен реттейді, яғни фторопласт түтіктерден жасалынған 

диэлектриктік экрандарды жоғары көтерумен немесе төмен түсірумен. Түтіктер 

қуат реттегіш жетекке бекітілген. Осындай құрылмалы электродтық жүйеде 

электр тогы сумен фазалық электродтардан қазан тұрқына тікелей қосылған 

«қарсы электродтарға» өтеді. Сондықтан бұл қазандарда «жұлдызша» сұлбасы 

жұмыс істейді және олардың «жұлдызшалық» коэффициенті бірге тең болады. 

КЭВ-60/0,4 типті электродты су қазанын принциптік басқарудың электр 

сұлбасы 2.7-суретте берілген. Қазанды автоматтандыру оны әдеттегі режимде 

ток көзіне қосуды және ажыратуды, асқын жүктелуден, қысқа тұйықталудан 

және су температурасының мүмкіндік шекті мәнінен жоғарылауынан қорғаудан  

қамтамасыз етеді, сондай-ақ су температурасын белгіленген шекте ұстап 

тұрады. Басқару сұлбасы қазанның қол және автоматты режимде жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді. Қол режимінде басқару SА әмбебапты ауыстырып 

қосқышпен жүргізіледі. Бұл жағдайда КМ контактор тек тораптық сорғыш 

қозғалтқышын басқаратын магниттік жүргізгіштің КМ1.1 блок-түйіспе-лері 

арқылы қоректенеді. Автоматты режимде қазан оның шықпалық келте түтігінде 

орналасқан электр түйіспелі термометрдің көмегімен басқарылады. Жүйедегі 

судың температурасын 70...90 °С шегінде автоматты ұстайды. 
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Жүйедегі судың температурасы белгіленген шектен кем болғанда SК1 

электр-түйіспелі термометрдің төменгі түйіспелері ажыратулы, сондықтан КV2 

және КV3 аралық релелер ток көзіне қосылмайды. КМ контакторы 

шарғысының тізбегіндегі К V3 релесінің ажыратылатын КV3.1 түйіспелері 

тұйықтаулы. Осы түйіспелер арқылы КМ контакторының шарғысына кернеу 

беріледі. Контактор өзінің күштік түйіспелері арқылы қазанды электр торабына 

қосады. Қазаннан шығатын су температурасы белгіленген мәніне жеткенде, SК 

электр-түйіспелі термометрдің жоғарғы түйіспелері тұйықталады да КV1 

аралық реле қоректелінеді. КV2 және КV3 аралық релелерінің түйіспелері КМ 

контакторы шарғысын тізбектен айырады. Контактор қазанды электр 

торабынан ажыратады. Жүйедегі су температурасы белгіленген минималь 

мәніне дейін төмендегенде үрдіс қайталанылады. 

 

 
Сурет 2.7. КЭВ-60/0,4 электродты су қазанын басқарудың принциптік электр сұлбасы 

 

 

Қазан электр торабынан апаттық ажыратылғанда КМ1.1., КМ1.2., КV3.2., 

𝐾𝑉3.3 және 𝐾𝑉4.1 ажырайтын түйіспелермен жергілікті және басқа жаққа 

шығарылған белгі жүйесі жұмысқа қосылады. Қазан асқын жүктелуден және 

қысқа тұйықталудан 𝑄𝐹1 автоматтық ажыратқышпен қорғалады. Қазанның 

жұмысы амперметрмен бақыланады. 

Үй-жайларды жылытуда қазан SК2 термиялық датчиктің сигналымен 

басқарылады. Үй-жайдағы ауа температурасы белгіленген деңгейге жеткенде 

SК2 түйіспелер тұйықталады. КV3 аралық реле қорек алады да өзінің КV3.1. 

түйіспелерін ажыратады. Осы себептен КМ контакторының шарғысы қорексіз 

қалады. Контактор қазанды электр торабынан ажыратады. 

КЭВ типті жоғары кернеулі су қыздырғыш қазандар үлкен фермалар мен 

кешендерді жылумен жабдықтай-тын орталық жүйелерде қолданылады. 

Оларды электр торабына қосуға төмендеткіш қосалқы станциялар қажет емес. 

Жоғарғы кернеулі қазандардың негізгі техникалық мәліметтері 2.4-

кестеде берілген. 



23 

 

Кесте 2.4 - 6...10 кВ кернеулі қазандардың негізгі техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші КЭВ-2500/6 КЭВ-

6000/6 

КЭВ-

10000/

6 

КЭВ-

10000/10 

Қуаты, мың кВт 2,5 6,0 10 10 

Жылу өнімділігі, Гкал/сағ 2,15 5,18 8,6 8,6 

Қуатты реттеу диапазоны, % 50..100 50...100 50...10

0 

50...100 

Судың 20 °С-тағы меншікті электрлік 

кедергісі, Ом·м 

20...80 70 20...70 130...170 

Судың температурасы, °С: 

кірердегі 

шығардағы 

 

70 

95 және 130 

 

70 

130 

 

70 

130 

 

70 

170 

Максималь жұмыс қысымы, кПа 980 980 980 980 және 

1570 

Минималь жұмыс қысымы, кПа 686 686 686 784 

 

6 кВ кернеулі электродты қазанның тұрқы цилиндрлік болат құбырдан 

дайындалған. Тұрқының ішінде цилиндрлік электродтар орналастырылған. 

Төменгі қақпағындағы арнайы тесіктерде өтпелі оқшаулауыштар бекітілген. 

Фазалық электродтар мен қарсы электродтар аралығында тесікті фторопласт 

түтіктер (экрандар) біліктес орналастырылған. 

ЭВН-10/20-0,4 типті электродты су қыздырғышты (2.8-сурет) РӨК «Ауыл 

шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми-зерттеу 

институты ЖШС» жасап шығарады. Оның қуаты 16...25 кВт. Су қыздырғыш 

мал қораларын және басқа өндірістік үй-жайларды, сондай-ақ көлемі 500 м
3
 

дейін клубтарды, кітапханаларды, балалар бақшаларын және тұрғын үйлерді 

жылытуға арналған. Қондырғыны жылу алмастырғыш құрылғының, аралық 

бактың немесе жылулық аккумулятор бойлердің көмегімен ыстық су алуға да 

пайдалануға болады. 

ЭВН-10/20-0,4 типті су қыздырғыштың негізгі техникалық мәліметтері: 

қуаты, кВт                                                                                          16 және 25 

максимал жылу өнімділігі, кДж/сағ                                                         

90000 

сыйымдылығы, л                                                                                             20 

судың 20 °С-тағы есептік меншікті  

электрлік кедергісі, Ом·м                                                                               30 

электродтың беті, м
2
                                                        85⋅10-4 және 

110⋅10-4
 

Су қыздырғыштың тұрқы болат цилиндрлік құбырдан 1 дайындалған. 

Жоғарғы қақпағына 4 өтпелі оқшаулауыштар 7, электродтар 2 ток өткізгіш 

шпилькалармен 3, сақтағыш клапан 9, шықпалық келте түтік, 8 және 

термореттегіш орнатылатын келте түтік монтаждалған. Су қыздырғыштың 

тұрқына кірмелік келте түтік 10, су қыздырғышты қорғайтын қаптаманың 
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ішінде  орналастыруға арналған үш төлке және су ағызғыш төлке балқытып 

бекітілген. 

Электродтық жүйе 120° бұрыш жасай иілген тот баспайтын болаттан 

жасалынған үш пластинкадан 2, үш шпилькадан 3 және үш қосқыш фторопласт 

пластинкадан 11 тұрады. Су қыздырғыштың үстінде қорғайтын қалпағы 6 бар. 

Оқшаулауыштар 7 ситалдан жасалынған. 

Су қыздырғыш екі вариантты болып дайындалады: бөлменің 

қабырғасына кронштейннің 5 көмегімен бекітілетін; қорғаныш қаптаманың 

ішінде тіректік фарфор оқшаулауыштарға орнатылатын. 

 

 
Сурет 2.8. ЭВН-10/20-0,4 типті электродты су қыздырғыш: 

1 - тұрық; 2 - электродтар; 3 - ток өткізгіш шпилькалар; 4 - қақпақ; 5 - кронштейн; 6 - 

қорғағыш қалпақ; 7 - оқшаулауыштар; 8 - шықпалық келте түтік; 9 - сақтандырғыш клапан; 

10 - кірмелік келте түтік; 11 - оқшауламалық пластинкалар 

 

 

Су қыздырғыштың қуаты судың меншікті электрлік 

кедергісіне және элетродтардың мөлшеріне байланысты 

болады. Қондырғыны электродтар пластинкаларының 

ауданы 85⋅10-4
 м

2 және 110⋅10-4
 м

2
 (16 және 25 кВт) болатын екі 

электродтық жүйемен жабдықтайды. 

Басқару қалқаны қыздырғыштың қасына, бөлменің қабырғасына 

орнатылады. Оның ішіне басқару және реттеу құралдары бекітіледі. 
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ЭВН-10/20-0,4 типті су қыздырғыштың принциптік басқару сұлбасы 2.9-

суретте берілген. Қондырғы қол және автоматты режимдерде жұмыс істей 

алады. Режимді SА пакетті ажыратқыштың көмегімен таңдап алады. 

Автоматты режимде термореттегіш судың температурасын белгіленген 

шекте ұстап тұрады. Термореттегіш ретінде манометрлік термосигналдағыш 

ТКП-160сг немесе электр-түйіспелік термометр ТПК пайдаланылады. 

Реттегіштің түйіспелері 𝑆𝐾1.1 және 𝑆𝐾1.2 деп белгіленген. Су температурасы 

белгіленген шектен төмен болғанда, термореттегіш құрылғының түйіспелері 

ажыратулы болады. Сондықтан КV1 аралық релеге кернеу берілмейді. Осы 

себептен реленің КV1.2. түйіспелері тұйықтаулы болады. КМ1 магниттік 

жүргізгіштің шарғысы тізбекке қосылады. Жүргізгіш өзінің күштік 

түйіспелерін тұйықтап, қыздырғыштың электродтарын электр торабына 

қосады. 

Судың температурасы жоғарылағанда термореттегіштің алдымен SК1.1., 

ал содан кейін SК1.2. түйіспелері тұйықталады. Сондықтан КV1 аралық реле 

тізбекке қосылып, өзінің КV1.2. түйіспелерін ажыратады. КМ1 магниттік 

жүргізгіштің шарғысы тізбектен ажыратылады. Жүргізгіш өзінің күштік 

түйіспелерімен су қыздырғышты электр торабынан айырады. Су температурасы 

төмендеп, термореттегіштің SК1.1. түйіспелері ажырағанда қондырғы автоматы 

жұмысқа қайта қосылады. Осылай су қыздырғышта белгіленген 

температуралық режим ұсталынып тұрылады. 

 

 
 

Сурет 2.9. ЭВН-10/20-0,4 су қыздырғыштарының принциптік басқару электр сұлбасы 

 

 

Бір фаза үзілгенде немесе басқару тізбегіндегі сақтандырғыш жанып 

кеткенде, КV2, КV3, КV4 кернеулік релелер өздерінің КМ1 магниттік жүргізгіш 

шарғысы тізбегіндегі КV2.1, КV3.1, КV4.1 түйіспелерін ажыратады. Сондықтан 

жүргізгіш су қыздырғышты электр торабынан айырады. Апаттық қорғау іске 
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қосылғаннан кейін қондырғыны қол режимінде электр торабына қосады. 

Алдымен апаттың себебін анықтап, оны жою керек. 

Жөндеп реттеу және жүргізіп көру кезінде су қыздырғышты қолмен 

басқарады. 

Су қыздырғыш жылыту немесе ыстық сумен жабдықтау жүйесінде 

жұмыс істейтін болса, контурға сыйымдылығы 15 метрден кем емес 

атмосферамен қатынас кеңейіткіш бак қосу қажет. Оны жүйенің жоғарғы 

жүйесіне орнату және суды ағызып әкететін түтікке қосу керек. 

Ыстық су алу үшін қондырғыны бойлер аккумулятордың жылу 

алмастырғыш құрылғысына тізбектеп жалғау қажет. Температурасы 70 °С 

ыстық суды 4...5 сағат ішінде алуға болады. 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми-

зерттеу институты»  қуаты реттелінетін ЭВН-63/0,4 типті су қыздырғыш жасап 

шығарылды. Ол көлемі 1500 м
3
 дейінгі (ауданы 500 м

2
 дейін) өндірістік үй-

жайларды жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған. 

ЭВН-63/0,4 су қыздырғыштың негізгі техникалық мәліметтері: 

қуаты, кВт                                                                                                         63 

кернеуі, кВ                                                                                                     0,38 

жылу өнімділігі, кДж/сағ                                                                      226000 

судың 20 °С-тағы есептік меншікті 

электрлік кедергісі, Ом⋅м                                                                         

10...50 

максималь жұмыс қысымы, кПа                                                                  250 

қуатты реттеу диапазоны, %                                                                  15...100 

 

Су қыздырғыштың тұрқы болат құбырдан дайындалады. Тұрқына 

кірмелік (төменгі) және шықпалық (жоғарғы) келте түтіктер балқытылып 

бекітілген. Жоғарғы жалпақ қалпағына электродтық жүйенің элементтері, 

сақтандырғыш клапан, термореттегіш орнатылатын келте түтік, ауа шығаратын 

түтік, қорғаныш термодатчик монтаждалған. 

Су қыздырғыштың электродтық жүйесі үш бір пластинкалық фазалық 

және үш екі пластинкалық нольдік электродтардан тұрады. Пластинкалар 

центрлес шеңберлердің доғалары бойымен иілген. Фазалық электродтарға ток 

өткізгіш шпилькалар балқытылып жалғанған. Шпилькалар өтпелі ситалл 

оқшаулауыштың көмегімен қыздырғыш қақпағына бекітілген. Нөлдік 

электродтарда шпилькалар көмегімен қақпаққа балқытылып бекітілген. 

Реттегіш доға тәріздес диэлектриктік жалпақ тіліктер траверсте орнатылған. 

Траверс қуатты реттеуге арналған тұтқасы бар бұрылатын өске бекітілген. 

Әрбір қос диэлектриктік пластинкалар диэлектриктік қосалқы қабырғаның 

көмегімен бір-біріне жалғанған. Осы себептен фазалық электродтар бір-бірімен 

әрекеттеспейді. 

Су қыздырғыштың қуаты диэлектриктік пластинкаларды қозғалмайтын 

фазалық және нольдік электродтарға қарағанда 0° ден 60° дейін бұрышқа 

бұрумен реттелінеді. Диэлектриктік пластинкалар фазалық электродтарды 
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нөлдік электродтардан толық оқшаулағанда (бұрыш 0°), фазалық кедергі 

максимал, ал желілік кедергі тек минимал мәндерінде болады. Бұл жағдайда 

қыздырғыш қуаты минималь мәнінде болады. Ол бұрышы 60° болғанда 

диэлектриктік пластинкалар фазалық электродтарды толық ашады, яғни, 

олардың активтік бетінің ауданы максимал, су кедергісі минимал, ал ток пен 

қуат максимал мәндерінде болады. 

Су қыздырғыш басқару қалқанымен жабдықталады. Реттегіш құрылғы 

ретінде ТСМ-100 типті манометрлік термосигналдағыш, ал қорғаныш құрылғы 

ретінде ТР-200 типті термореттегіш пайдаланылады. Қондырғы автоматты 

режимде жұмыс істейді. Қыздырғыштан шығатын су температурасы 

белгіленген максималь мәніне жеткенде ТСМ-100 термосигналдағыштың 

сигналымен қондырғы электр торабынан ажыратылады. Су температурасы 

тағайындалған минимал мәніне дейін төмендегенде термосигналдағыштың 

сигналымен қондырғы жұмысқа қайта қосылады. ТСМ-100 термосигналдағыш 

бұзылып қалғанда су температурасы ТР-200 типті термореттегіште белгіленген 

шекке дейін жоғарылайды. Сол кезде термореттегіш су қыздырғышты апаттық 

электр торабынан ажыратуға әмір береді де қондырғыны қорексіздендіреді. 

Апаттың себебін анық-тап, оны жойғаннан кейін қондырғы тек қол режимінде 

жұмысқа қайта қосуға болады. Автоматикалық жүйеде фазалардың біреуі 

үзілгенде және қысқаша тұйықталуда қондырғыны электр торабынан ажырату 

қарастырылған. 

Қондырғы жүйенің ыстық және салқын су құбырларына ұзындығы 1 

метр-ден кем емес резинке оқшаулауыш-ендірме арқылы қосылуы керек. Су 

қыздырғыштың тұрқы нольдік сымға, ал қаптамасы жерге қосылады. 

Жеке тұрған ауылшаруашылық үй-жайларын жылытуға ПЭВН типті бір 

фазалық электродты су қыздырғыш-тар пайдаланылады. Олардың ішінде 

кернеуі 220В, қуаты 2,5 кВт болатын ПЭВН-2,5/0,22 типті су қыздырғыштар 

кең тараған. Олар жылыту радиоторларына жалғанатын бір фазалы су 

қыздырғыш түрінде немесе регистрлер түрінде орындалады. 

Радиаторға жалғанатын су қыздырғыштың тұрқы диаметрі 50 мм 

стандартты газ-су өткізетін түтікпен жасалынған. Түбі тұрыққа балқытылып 

бекітілген. Түбі арқылы электродқа бұрандалы бекітілген ток өткізгіш шпилька 

өтеді. Шпилькаға оны тұрықтан оқшаулайтын фторопласт түтік кигізілген. 

Электрод ретінде диаметрі 20 мм және ұзындығы 200 мм болат түтік 

пайдаланылады. Монтаждау және жөндеу кезінде тұрық пен электродтың дәл 

біліктес болуын қамтамасыз ету керек. 

Қыздырғыштың тұтынатын қуаты фторопласт түтікпен жасалынған 

экрандық түтіктің көмегімен реттелінеді. Экрандық түтікті электрод бойымен 

жылжыту үшін тұтқалы тартқыш қолданылады. Тартқыш оқшауламалық 

материал-дан (шынылы-текстолит шыбықтан) жасалынады. Тұрықтың қақпағы 

текстолиттен дайындалады. Қыздырғышты радиаторға немесе регистрге жалғау 

үшін оның тұрқына екі келте түтік балқытылып бекітілген. Қыздырғышты 

электр торабына қосуға арналған түйіні қаптамамен жабылған. Электродты су 
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қыздырғышты еденнен және қабырғадан 60 мм кем емес қашықтықта орнатады. 

Қыздырғыш автоматты ажыратқышпен басқарылады және қорғалады. 

Электрод пен қыздырғыш тұрқының аралығындағы су 

көмегімен электр тогы өткенде су қыздырылады. Қондырғы 

20 °С-тағы меншікті электрлік кедергісі 76 Ом⋅м болатын 

сумен жұмыс істеуге арналған. Жұмысқа қосудың алдында 

реттегіш құрылғыны төмен түсіріп, қондырғыны 

радиатордың жоғарғы келте түтігінен жоғарылау деңгейге 

дейін сумен толтыру керек. Су қыздырғышты электр 

торабына қосқаннан кейін реттегіш көмегімен тұтынылатын 

қуаттың қажетті мәні белгіленеді. Радиатордағы су қызу 

кезінде ток мәні 11 амперден аспауы керек. 
Бу генераторлары. Ауылшаруашылық өндірісінде бу мал қоралары мен 

басқа өндірістік үй-жайларды жылытуға қолданылады. Сонымен қатар бу жем-

шөпті жылулық өңдеуге, сүтті пастеризациялауға (ысыту арқылы өңдеуге), сүт 

ыдыстарын және жылыжайларда топырақты зарарсыздандыруға кең 

пайдаланылады. Осындай жылулық жұмыс үрдістерін бумен қамтамасыз ету 

үшін от жағатын және электрлік бу қазандары қолданылады. 

Электрлік бу генераторлары негізінде электродты болып дайындалады. 

Өйткені, бу қазандарында қыздыр-ғыштардың беті қақтануы нәтижесінде 

олардың жұмыс істеу жағдайы өте ауыр болады. Қақтану қыздырғыштардың 

салқындау жағдайын нашарлатады және олардың қызмет ету мерзімін 

азайтады. Электродтық жүйелеріне бұл құбылыс аз әсер етеді және оларды 

қақтан тазарту жеңілдеу келеді. 

Ауылшаруашылық өндірісінде бу өндіруге төмен кернеулі КЭПР 

(реттелінетін электродты бу қазаны) және КЭП (электродты бу қазаны) типті 

электродты бу қазандары пайдаланылады. Олардың сан сипаттамалары 

2.5...2.6-кестелерде берілген. 

Электродты бу және су қыздырғыш қазандарының құрылысы мен жұмыс 

істеу принципі бойынша бір-бірінен айырмашылықтары аз келеді. Бу 

қазандарының электродты су қыздырғыштардан құрылмалық ерекшеліктері 

болады. 

Бу қазандарында су буланады, ал оның  құрамындағы тұздар қалады. 

Сондықтан жұмыс үрдісінде судың ток өткізгіштігі жоғарылайды да электр 

тогының мәні өседі. Бұл электродтық жүйені апаттық жұмыстан шығаруы 

мүмкін. Осы себептен барлық бу генераторларында үзіліссіз немесе мерзімді 

үрлеу (тұз концентрациясы жоғарылаған суды жарым-жартылай ауыстыру) 

қарастырылады. 

Бу генераторларының барлық құрылмалық сұлбаларында электродтардың 

суға батырылу тереңдігін өзгерту (су деңгейін өзгерту) арқылы қуатты 

автоматты реттеу (жүкке байланысты) қарастырылады. 
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КЭПР типті электродты бу қазандары (2.5-кесте) технологиялық бумен 

жабдықтауға, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға, үй-жайларды 

жылытуға арналған. 

 

Кесте 2.5 - КЭПР типті электродты бу қазандарының негізгі техникалық 

мәліметтері 
Көрсеткіші КЭПР-160/0,4 КЭПР-250/0,4 

Қуаты, кВт 160 250 

Бу өнімділігі, кг/сағ. 210 320 

Судың 20 °С-тағы меншікті электрлік 

кедергісі, Ом⋅м 

  

Бу қысымы, МПа 0,6 0,6 

Қуаттың реттелу диапазоны, % 100...25 100...25 

Қазандарда пластинкалы электродтар пайдаланылады. КЭПР-250/0,4 

типті бу қазаны (2.10-сурет) біліктес орналасқан екі болат құбырдан тұрады. 

Құбырлар ішкі 21 - бу өндіретін және сыртқы 22 - су қысылып шығарылатын 

камералар құрады. Сыртқы құбыр 1 – қазанның тұрқы. Бу өндіретін 21 

камераның ішіне пластинкалар пакеті түрінде жасалынған электродтық жүйе 2 

орнатылған. Электродтар қазанның төменгі қақпағынан өтетін өтпелі 

оқшаулағыштар және ток өткізгіш шпилькалар арқылы электр торабына 

қосылады. Шеткі электродтардың сыртқы беттері диэлектриктік жалпақ 

тіліктермен оқшауланған. Төменгі қақпақта үлкен тесік (люк) бар. Бұл тесіктің 

қақпағына дрежнаждық келте түтік пісіріліп бекітілген. Түтікте муфталық 

вентиль 9 орнатылған. Тұрықтың қабырғасына келте түтіктер пісіріліп 

бекітілген. Оларға қалтқылы деңгей реттегіш 4 және рычакті сақтандырғыш 

клапанды 7 және деңгей көрсеткішті (су деңгейін бақылауға арналған шыны 

түтік) орнатуға арналған қосымша келте түтіктер қосылған. Қазанның түбіне 

үш тіректік табан балқытылып бекітілген. 

 

 
 

Сурет 2.10. КЭПР-250/0,38 типті электродты бу қазаны: 

1 - тұрық; 2 - электродтар пакеті; 3 - бу сепараторы; 4 - қалтқылы деңгей реттегіш; 5 - 

электродты деңгей датчигі; 6 - манометр; 7 - рычагты сақтандырғыш клапан; 8 және 9 - 

муфталық вентильдер; 10 - бу температурасын реттегіш;11 - деңгей көрсеткіш құрылғы; 12 - 
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деңгей көрсеткіштің рамасы; 13...18 - болаттар, гайкалар, шайбалар; 19 - үш жолды кран; 20 - 

қоршау; 21 - бу өндіретін камера; 22 - су қысылып шығарылатын камера 

 

 

Қазан тұрқына жоғарғы қақпақ және диафрагма балқытылып бекітілген. 

Диафрагмаға сепараторлық құрылғы 3 монтаждалған. Жоғарғы қақпақ арқылы 

келте түтіктер өтеді. Олар бу температурасын реттегіш 10 арқылы бу өндіретін 

21 және су қысылып шығарылатын 22 камераларды бір-бірімен қосады. 

Жоғарғы қақпағында бу температурасын реттегіштің импульстік 

түтіктерін қосуға және электродты деңгей датчигін 5 орнатуға арналған келте 

түтіктер бар. Электродты датчик қазан сумен лық толғанда оны электр 

торабынан ажыратады. Қазан тұрқының қабырғасына бу шығаруға және үш 

жолды кранды 19 орнатуға арналған келте түтіктер балқытылып бекітілген. 

Кранға манометр 6 орнатылған. 

Қазанды мүмкіндік шектен жоғары қысымнан сақтау үшін бу және су 

бөлімдерінде сақтандырғыш клапандар орнатылған. 

Сепараторлық құрылғы бірнеше функцияларды атқарады: диафрагма 

балқытылып бекітілген сепаратордың тұрқы; жиналған қазанда бу өндіретін 

көлем. Оның төменгі жағына электродтар пакеті кіріп тұрады. Құрылғыда бу 

пайда болады. Сепаратор тұрқының төменгі жағы қазанның түбіне 100 мм 

жетпей тұрады. Осы себептен бу өндіретін және су қысылып шығарылатын 

камераларын сумен біріктіру қамтамасыз етіледі. Сепаратордың жоғарғы 

жағында су тамшыларын бөліп алу мен буды кептіруге арналған сепараторлық 

тарелкелер орналастырылған. 

Су құбырлар жүйесінен сыртқы камераға қалтқылы деңгей реттегіш 

арқылы келеді. 

Фазалық электродтар пакеті мөлшері 210 × 270 × 5 мм төрт болат 

пластинкалардан тұрады. Шеткі екі пластинка бір фазаға, ал ортадағы екі 

пластинка басқа екі фазаға қосылады. 

Бу өндіретін және су қысылып шығарылатын камераларының сумен 

толтырылмаған жоғарғы бөлімдері қазанның бу кеңістігін құрады. Бу қысымы 

максималь мүмкіндік шегінен кем болғанда, бу температурасын реттегіштің 

реттегіштік клапаны 10 ашық болады. Сондықтан екі камерадағы су деңгейі 

бірдей, ал электродтар толық су көлемінде болады. Осы себептен қазан толық 

қуатымен жұмыс істейді. 

Қазандағы судың булануына байланысты оның құрамындағы тұздың 

концентрациясы жоғарылайды. Сондықтан судың ток өткізгіштігі артады. Осы 

себептен судың деңгейі тұрақты болса, қазанның тұтынатын қуаты өседі. Буды 

тұтыну шамасы және су деңгейі тұрақты болғанда, қуаттың өсуінен қазандағы 

будың қысымы жоғарылайды. Будың қысымы белгіленген мәніне жеткенде, бу 

температурасын реттегішке 10 импульс келіп түседі. Реттегіш өзінің бу 

өндіретін және су қысылып шығарылатын камераларын қосып тұрған клапанын 

жабады. Су қысылып шығарылатын камераның су кеңістігіне салқын су 

берілуіне орай бұл камерадағы судың температурасы бу температурасынан әр 
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уақытта да төмен болады. Осы жағдай, сондай-ақ қазанның сыртқы бетінен 

қоршап тұрған ортаға жылу берілуіне орай су қысылып шығарылатын 

камераның булық кеңістігінде бу конденсацияланады және ол камерадағы 

будың қысымы біраз төмендейді. Осы себептен судың біршамасы бу 

камерасынан сыртқы камераға қысылып шығарылады. Сондықтан бу 

камерасындағы су деңгейі төмендейді де электродтардың су астындағы 

биіктігін азайтады, яғни, электродтардың активтік беті кішірейеді. Осы 

себептен және будың электрлік кедергісі өте жоғары болуына орай қазанның 

тұтынатын қуаты азаяды. Буды тұтыну кемігенде, бу өндіретін камерадан 

сыртқы камераға суды қысып шығару бу қысымының жоғарылауына 

байланысты әрі қарай жалғаса береді. Электродтар толық ашылады, 

тұтынылатын қуат төмендейді де қазан «ыстық» қор режиміне ауысады. 

Сонымен, КЭПР типті қазандарда буды тұтынуға және судың меншікті 

электрлік кедергісінің өзгеруіне орай қуат автоматты реттелінеді. Бұл – КЭПР 

типті қазандардың су қыздырғыш қазандардан айырмашылық ерекшелігі. 

КЭПР-250/0,4 бу қазанын принциптік басқару электр сұлбасы 2.11 - 

суретте берілген. 

 

 
Сурет 2.11. КЭПР-250/0,4 типті электродты бу  қазанын принциптік басқару электр 

сұлбасы 

 

 

КЭПР-250/0,4 типті элетродты бу қазаны бу қысымы шамасымен 

басқарылады. Қысым минималь мәнінен максимал мәніне дейінгі белгіленген 

шекте автоматты ұсталады. Қысым датчигі ретінде ЭКМ типті электр-
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түйіспелік манометрлер пайдаланылады. Қазандағы бу қысымы өзінің 

белгіленген максимал немесе минимал мәніне жеткенде КV2 және КV1 

релелері жұмысқа қосылады. Олар КМ1 контакторды тізбектен ажыратады 

немесе тізбекке қосады. 

Қазанды аса жүктелуден және қысқаша тұйықталудан қорғау автоматты 

ажыратқыштың көмегімен орындалады. 

КЭП типті элетродты бу қазандары (2.6-кесте) қаныққан бу алуға 

арналған. Олар бір-біріне эксцентрлі орналасқан екі камерадан тұрады. 

Орталық камераның жоғарғы бөлімі бу өндіретін, ал сыртқы камераның 

жоғарғы бөлігі реттегіш болады. Орталық және сыртқы камералардың төменгі 

бөлімдері бір-бірімен қосылған, сондақтан олар ортақ сулық көлем құрады. 

 

Кесте 2.6. КЭП типті бу қазандарының негізгі техникалық мәліметтері 
Типі Қуаты, 

кВт 

Максимал бу 

өнімділігі, 

кг/сағ 

Максимал 

температурасы, °С 

Судың меншікті 

электрлік кедергісінің 

өзгеруінің мүмкіндік 

шектері, Ом·м 

КЭП-25 25 30 164,5 16...64 

КЭП-160 160 215 164,5 16...64 

КЭП-250 250 334 164,5 16...64 

КЭП-400 400 550 164,5 16...64 

КЭП-600 600 809 164,5 16...64 

 

Бу өндіретін камераның сулық кеңістігінде шойын қуысты 

электродтардан жиналған электродтық жүйе орналасқан. Камералардың 

жоғарғы бөлімдері түтікпен қосылған. Түтікте тікелей әрекет ететін реттегіш 

сигналымен жұмыс істейтін реттегіштік клапан орнатылған. 

Қазандардың қуаты сатылы реттелінеді: номинал мәнінің 25, 50, 75 және 

100 %. 

Көптеген ауыл шаруашылық термиялық үрдістерін орындау (жем-шөпті 

жылылық өңдеу, топырақты зарарсыздау және т.б.) қаныққан будың 

температурасы 115 °С дейін және қысымы 0,04...0,7 МПа болғанда тиімді 

келеді. КЭПР және КЭП типті қазандарды осындай параметрлі буды өндіруге 

пайдаланғанда эксплуатациялық шығындар жоғарылайды. 

 

 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1.    Қандай белгілер бойынша электрлік су қыздырғыштар жэне бу 

генераторлары топтастырылады? Топтастыру мысалдарын келтіріңіз. 

2.Элементтік жэне электродтык су кыздырғыштардың көп пай- 

даланылатын салаларын атаңыз. 

4.Элементтік жэне электродтык су кыздырғыштарының 

күрастырылымдык ерекшеліктерін атап шығыңыз. 
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5. Электродтык жэне элементтік су кыздырғыштары мен бу 

генераторларының куатын реттеу тэсілдерін атап көрсетіңіз. 

 6.Орталыктандырылған жэне орталыксыздандырылған ыстык сумен 

камтамасыз етуге арналған жүйелерді салыстырыңыз, артыкшылыктары мен 

кемшіліктерін атаңыз. 

 

ДӘРІС 3 

 

Тақырыбы: Аккумуляциялық және ағымды элементті электр су 

қыздырғыштар 

1. Аккумуляциялық типті элементті су қыздырғыштар, типтері, 

құрылысы, техникалық мәліметтері, принциптік басқару және 

автоматтандыру электр сұлбалары 

2. Ағынды элементті электрлік су қыздырғыштар мен электрлік 

қазанжайлар, типтері, құрылысы, техникалық мәліметтері, принциптік 

басқару және автоматтандыру электр сұлбалары 

3. Электрлік су қыздырғыштары мен бу генераторларын қауіпсіз 

эксплуатациялаудың негізгі ережелері 
 

1. Аккумуляциялық типті элементті су қыздырғыштар, типтері, 

құрылысы, техникалық мәліметтері, принциптік басқару және 

автоматтандыру электр сұлбалары 

 

Аккумуляциялық типті элементті су қыздырғыштар. Элементті су 

қыздырғыштарда түтікті электр қыздырғыштар (ТЭҚ) пайдаланылады. 

Сондықтан олар электродты су қыздырғыштарға қарағанда эксплуатациялауда 

қауіпсіз, суды ластамайды және олардың қуаты өзгермейді. Бірақ 

қыздырғыштардың жұмыс істеу мерзімі аз болғандықтан олардың сенімділігі 

төмен және эксплуатациялық шығындары жоғары болады. Элементті су 

қыздырғыштар кіші қуатты (30 кВт дейін) болып шығарылады. Олар кіші жеке 

тұрған тұтынушыларды ыстық сумен жабдықтауға қолданылады. 

Ауылшаруашылық өндірісінде элементті электрлік су қыздырғыштар мал 

фермаларында, кешендерінде, құс фабрикаларында, жылы-жайларда, 

көшетжайларда, гараждарда, жөндеу шеберханаларында, тұрмыстық 

кәсіпорындарында және т.б. өндірістік үй-жайларда пайдаланылады. Олар 

өндірістік үй-жайларды орталық жылу жүйесінен ыстық сумен жабдықтауға 

мүмкіншілік болмағанда немесе ондай жабдықтау тиімсіз болғанда 

қолданылады. 

Қазіргі уақытта жылу энергиясын шоғырлап жинайтын жеке су 

қыздырғыштар кең таралған. Олар автоматты басқарылады. Мұндай су 

қыздырғыштардың пайдалы әсер коэффициенті жоғары болады. Оларда су 

температурасын және оның қыздыру жылдамдығын реттеу жеңіл келеді. 

Орталық жылу жүйесінен ыстық сумен жабдықтауға қарағанда, жеке су 

қыздырғыштарды ыстық су тұтынатын жерге қою тиімді келеді. Осы себептен 
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түтік және басқа металл бөлшектердің шығыны азаяды. Элементті су 

қыздырғыштар бір және үш фазалық болып дайындалады. 

Жылу энергиясын шоғырлап жинайтын аккумуляциялық типті элементті 

су қыздырғыштардың ішкі резервуары мен сыртқы қаптамасының арасында 

жылылықты өткізбейтін жылулық оқшаулама болады. Сондықтан қыздырғыш 

электр торабынан ажыратылғаннан кейін су температурасы баяу төмендейді 

(бір сағатта 0,5...1 °С шамасында). Мұндай су қыздырғыштарды электр 

торабына тек түнде, яғни электр жүйесінде жүк аз кезінде қосып, өндірістік үй-

жайларды күні-түні ыстық сумен қамтамасыз етуге болады. Осы мақсатқа 

сыйымдылығы 800 және 1600 л су қыздырғыштар пайдаланылады. Оларды 

уақыт релелері арқылы немесе қосалқы станциядағы жүк мөлшері әсерімен 

жұмыс істейтін датчиктер арқылы белгілі бағдарламамен автоматты басқаруға 

болады. 

Ауыл шаруашылығында УАП, САОС, САЗС типті элементті электрлік су 

қыздырғыштар пайдаланылады. 

Бұрын жылу энергиясын шоғырлап жинайтын аккумуляциялық ВЭТ 

типті су қыздырғыштар қолданылды. Өнеркәсіп олардың орнына УАП типті су 

қыздырғыштарды шығарады. Оларда су қыздыруға түтікті электр 

қыздырғыштар пайдаланылады. Мұндай қыздырғыш элементтердің құрылмасы 

қарапайым, пайдалы әсер коэффициенті жоғары, қуат коэффициенті бірге тең 

және құны төмен болады. Олар  пайдалануда қауіпсіз. 

Ауыл шаруашылығына арналған су қыздырғыштарда сыртқы түтігі тот 

баспайтын болаттан дайындалған және құрылмасының саңылаусыздығы 

жетілдірілген түтікті қыздырғыш элементтер пайдаланылады. 

УАП типті электрлік су қыздырғыштар (3.1-кесте) кернеуі 380/220 В үш 

фазалы айнымалы ток электр торабына қосуға арналған. Олар ГОСТ 19348-74 

«Ауыл шаруашылығына арналған электр-термиялық бұйымдар. Жалпы 

техникалық шарттар» деген мемлекеттік стандарттың талаптарына толық жауап 

береді. 

 

Кесте 3.1. УАП типті су қыздырғыштардың негізгі техникалық 

мәліметтері 
Көрсеткіші УАП-

400/0,9М1 

УАП-

800/0,9М1 

УАП-

1600/0,9И1 

Резервуарының сыйымдылығы, л 400 800 1600 

Қуаты, кВт 12 18 30 

Қыздыру блоктарының саны 1 2 2 

Қыздырғыштар саны 6 9 15 

Судың жұмыс температурасы, °С 90 ± 4 90 ± 4 90 ± 4 

Суды жұмыс температурасына дейін 

қыздыру уақыты, сағ 

2,9 4,0 4,6 

 

УАП типті су қыздырғыштардың барлық тораптары мен бөлшектері 

бірыңғайланған. Осы себептен олардың құны төмендеді, өндіру технологиясы 

оңайлады және қыздырғыштарды жөндеу және пайдалану кезінде техникалық 
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қызмет көрсету жеңілдеді. Бұл типті су қыздырғыштарда қуаты 2 кВт түтікті 

электр қыздырғыштар қолданылады. 

УАП-800/0,9 М1 типті элементті су қыздырғыш (3.1-сурет) табақша 

болаттан балқытылып дайындалған цилиндрлік резервуардан 8 тұрады. 

Резервуардың бүйіріне келте түтіктер балқытылып бекітілген. Түтіктерге 

қыздыру блоктары (УАП-400 су қыздырғышында тек төменгі қыздыру блогы 

болады) бекітіледі.  

Әрбір қыздыру блогының фланеці бар. Оларға төменгі 5 және жоғарғы 9 

түтікті қыздырғыш элементтер бекітіледі. Олардың арасына қосылысты 

тығыздау үшін резеңке төсемдер салынады. Фланецте қорек көзінің 

бейтарабымен сенімді электрлік байланыс болуын қамтамасыз етуге арналған 

нольдік сым қосылатын болт бар. Резервуарға термореттегіштер 6 орнатуға 

арналған бобышкалар балқытып бекітілген. Резервуардың жоғарғы жағында 

мембраналық сақтандырғыш клапан 11 және ыстық суды шығаратын келте 

түтік орнатылған.  Резервуар ішіндегі қысым әр түрлі себептердің әрекетімен 

белгілі мөлшерден асқан кезде, сақтандырғыш клапанның мембранасы тесіліп 

істен шығады да резервуарды жарылудан сақтайды. 

 

 
Сурет 3.1. УАП-800/0,9М1 типті электр су қыздырғыш: 

1 - ағызғыш тығын; 2 - ағызғыш вентиль; 3 - жапқыш вентиль; 4 - қайтарғыш клапан; 

5 - төменгі қыздырғыш элементтер; 6 - термореле; 7 - қаптама; 8 - резервуар; 9 - жоғарғы 

қыздырғыш элементтер; 10 - жылулық оқшаулама; 11 - сақтандырғыш клапан; 12 - 

термометр 

 

 

Резервуар 8 мен сыртқы сәндік қаптама 7 аралығындағы қуыс кеңістікті 

толтырып тұрған жылулық оқшаулама 10 жылылық шығындарын азайтады. 

Жылылық оқшаулама ретінде минералдық немесе шынылық мақта, ал соңғы 

құрылмаларда синтетикалық көбік материалдар пайдаланылады. 

Су температурасын көзбен бақылау үшін қондырғының үстіне термометр 

12 орнатылған. Қондырғыға салқын су беретін түтікте суды төгуге 2 және 

жабуға 3 арналған вентильдер, сондай-ақ суды кері жіберілетін клапан 4 

орнатылған. Клапан су жүйесінде қысым төмендегенде резервуар ішіндегі су 

деңгейі төмендемеуін қамтамасыз етеді. Ыстық су резервуарға балқытып 
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бекітілген шықпалық келте түтікпен жүйедегі салқын судың қысымымен 

сығылып шығарылады. 

Шықпалық келте түтікте және ыстық суды пайдаланатын торапта вентиль 

және басқа жапқыш арматура қоюға болмайды. 

УАП типті су қыздырғыштардың климаттық дайындалуы «УХЛ», ал 

орнатылу категориясы «4» болады. Су қыздырғыш басқару станциясымен 

жабдықталады. Оның ішінде су қыздырғыштың тип-мөлшеріне сәйкес басқару, 

реттеу, қорғау және сигналдау аппараттары болады. 

УАП-800 типті су қыздырғышының принциптік басқару электр сұлбасы 

3.2 - суретте берілген. 

УАП-800 және УАП-1600 типті су қыздырғыштар мынадай қуаттық үш 

режимде жұмыс істей алады: тез қыздыру режимі: екі зонаның да 

қыздырғыштар тобы жұмысқа қосылады, жалпы қуат УАП-800 су 

қыздырғышқа 18 кВт, ал УАП 1600 су қыздырғышта 30 кВт болады; жылу 

энергиясын шоғырлап жинау (аккумуляциялау) режимі: УАП-800 су 

қыздырғышта қуаты 12 кВт, ал УАП-1600 су қыздырғышта қуаты 18 кВт 

төменгі аймақтың қыздырғыштар тобы жұмысқа қосылады; резервуардағы 

судың жоғарғы бестен бір бөлігін қыздыру режимі: УАП-800 су қыздырғышта 

қуаты 6 кВт, ал УАП-1600 су қыздырғышта қуаты 12 кВт жоғарғы аймақтың 

қыздырғыштар тобы жұмыс істейді. 

Су қыздырғыштың түтікті электр қыздырғыштары қысқа тұйықталу 

токтарынан 𝑄𝐹1 және 𝑄𝐹2 автоматты ажыратқыштармен қорғалады. 

 

 
Сурет 3.2. УАП-800/0,9М1 су қыздырғышын принциптік басқару электр сұлбасы 

 

 

Қондырғының жоғарғы және төменгі жақтарында орналасқан қыздырғыш 

элементтерін басқаратын тізбектер электр торабына 𝑆𝐴1 және 𝑆𝐴2 пакетті 

ажыратқыштарымен қосылады және ажыратылады. Қыздыру блоктары 

термореттегіштердің 𝑆𝐾1 және 𝑆𝐾2 түйіспелерінің көмегімен автоматты 

басқарылады. 𝑆𝐴1 және 𝑆𝐴2 пакетті ажыратқыштарды қосқанда, басқару 

тізбектеріне кернеу беріледі. Су температурасы белгіленген шектен төмен 

болғандықтан, термореттегіштердің 𝑆𝐾1 және 𝑆𝐾2 түйіспелері тұйықталуы 
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болады. 𝐾𝑉1 және 𝐾𝑉2 аралық релелер іске қосылып, өздерінің 𝐾𝑉1.1 және 

𝐾𝑉2.1 түйіспелерін тұйықтайды. 𝐾𝑀1 және 𝐾𝑀2 магниттік жүргізгіштер іске 

қосылып, өздерінің күштік түйіспелерімен қыздыру блоктарын электр торабына 

жалғайды. Су температурасы 90 ± 4 ℃ жеткенде термореттегіштердің 𝑆𝐾1 

және 𝑆𝐾2 түйіспелері ажырап, 𝐾𝑉1 және 𝐾𝑉2 аралық релелерінің шарғыларын 

қорексіздендіреді. Олар өздерінің 𝐾𝑀1 және 𝐾𝑀2 магниттік жүргізгіштер 

шарғылары тізбектеріндегі 𝐾𝑉1.1 және 𝐾𝑉2.1 түйіспелерін ажыратады. 

Магниттік жүргізгіштер өздерінің күштік түйіспелерімен қыздырғыш топтарын 

электр торабынан ажыратады. Су температурасы 5 градусқа төмендегенде 

қыздыру блоктары электр торабына автоматты қосылып, судың белгіленген 

температурасын қамтамасыз етеді. 

УАП-1600 су қыздырғышын басқару сұлбасында төменгі аймағының 

қыздырғыштары екі топқа бөлінген және олар жеке магниттік жүргізгіштермен 

басқарылады. 

УАП типті қондырғылар қоректендіргіш және таратқыш су құбырлар 

жүйелеріне резеңкеленген мата шлангтармен қосылады. Осы себептен олардың 

пайдалану қауіпсіздігі жоғары болады. 

УАП типті электрлік су қыздырғыштардың жоғарыда қаралған жылу 

энергиясын шоғырлап жинайтын типтерінен басқа типтері де шығарылады. 

Олар төмен температуралық және ағынды болып шығарылады. Мысалы, УАП-

100/0,4 (мал желінін жуып-шаюға), УАП-300/0,2 (ірі қара малды суаруға). УАП-

100/0,2 (шошқаларды суаруға) су қыздырғыштарын шығару жоспарланады. 

Белгілерді: алымында – резервуардың сыйымдылығы, л, бөлімінде – судың 

максимал температурасы, жүздік градуста (0,2-20
0
С дейін; 0,4-40

0
С дейін; 0,9-

90
0
С дейін). УАП-100/0,2 және УАП-100/0,4 су қыздырғыштарының қуаты 2 

кВт, ал УАП-300/0,2 және УАП-1600/0,2 су қыздырғыштарының қуаты 6 кВт 

болады. 

УАП типті электрлік су қыздырғыштар негізінде САОС және САЗС типті 

электрлік су қыздырғыштар (3.2 - кесте) жасалынды. САОС типті қондырғылар 

су құбырлары жүйесіндегі қысымға тең артылған қысымда жұмыс істейді. 

 

Кесте 3.2. САОС және САЗС типті электрлік су қыздырғыштардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші САОС-400/90-И1, 

САЗС-400/90-И1 

САОС-800/90-И1, 

САЗС-800/90-И1 

САОС-1600/90-И1, 

САЗС-1600/90-И1 

Резервуардың 

сыйымдылығы, л 

400 800 1600 

Қуаты, кВт 12 18 30 

Қыздыру блоктарының 

саны 

1 2 2 

Судың максимал 

температурасы, °С 

90 ± 3 90 ± 3 90 ± 3 

Суды максимал 

температураға қыздыру 

уақыты, сағ. 

3,5 5 6 
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САОС-800/90-И1 электрлік су қыздырғыштың типін көрсететін шартты 

белгіні былай айырып оқуға болады: С - қыздыру тәсілі – кедергімен; А - негізгі 

құрылмалық белгі – аккумуляциялық (жылу энергиясын шоғырлап жинайтын); 

О - ашық жүйе (ыстық сумен жабдықтау жүйесі) С - жүйе (мал фермаларын 

және т.б. үй-жайларды ыстық сумен жергілікті жабдықтауға арналған); 800 - 

сыйымдылығы, л, 90 - судың шықпалық максимал температурасы, °С; И1 - 

дайындалуы – бірінші. 

Су қыздырғыштар мал фермаларын ыстық сумен жабдықтау жергілікті 

жүйелерінде (сүт түтіктері мен ыдыстарын жууға, жем-шөпті жылулық 

өңдеуге), сондай-ақ гараждарда, тұрмыстық кәсіпорындарының қажеттеріне 

пайдаланылады. 

САОС -400/90-И1 типті электрлік су қыздырғыштың құрылысы 3.3-

суретте көрсетілген. 

Қондырғы су қыздырғыштан 1 және басқару шкапынан 13 тұрады. Су 

қыздырғыштың негізгі элементтері: жылулық оқшауламасы 5 және сәндік 

қаптамасы бар резервуар 8, қыздыру блогы 2, құбырлық арматура және 

өлшегіш құралдар. 

 

 
Сурет 3.3. САОС -400/90-И1 типті электрлік су қыздырғыш: 

1 - су қыздырғыш; 2 - қыздыру блогы; 3 - термореле; 4 - термореттегіш; 5 - жылулық 

оқшаулама; 6 - термометр; 7 - артық қысым клапаны; 8 - резервуар; 9 - ағызғыш тығын; 10 - 

қайтарғыш клапан; 11 - келте түтік; 12 - муфталық вентиль; 13 - басқару шкапы 

 

 

Резервуар 8 екі жағына элипстік түптер  балқытып біріктірілген тік 

цилиндр түрінде дайындалған. Ол төменгі түбіне балқытып бекітілген үш 

тіректік табандарға орнатылған. Резервуарға бекітілген: қыздыру блогын 2 

бекітуге арналған фланецті келте түтік, термометрді 6 және температуралық 

(аппатық) релені 3 бекітуге арналған штуцерлер, суды қондырғыға беруге және 

одан шығаруға арналған келте түтіктер. Қыздыру блогы 2 түтікті электр 

қыздырғыштар монтаждалған фланец түрінде дайындалған. Осы фланецке 

термореттегіштің 4 датчигі монтаждалған. 
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Су қыздырғыш жапқыш вентильмен 12, қайтарғыш клапанмен 10, 

ағызғыш тығыны бар 9 келте түтікпен 11 және артық қысым клапанымен 7 

жабдықталған. Су температурасын температуралық реле 3 көмегімен реттейді. 

Серіппелі типті артық қысым клапаны салқын су түтігінде орнатылады. 

Ол қондырғыны өзінің ішіндегі су қысымы белгіленген шектен жоғарылағанда 

апаттан қорғайды. 

Қондырғы құрамына құбырлық арматура кіреді. Оның көмегімен ыстық 

су бірнеше тұтынушыларға беріледі (УАП типті қондырғыларда ыстық су бір 

нүктеден таратылады). Қондырғыны сумен толтыру үшін ыстық су 

таратылатын жүйедегі бір вентильді ашық қалдыру керек. Содан кейін салқын 

су беретін құбырдағы вентиль ашылады. Салқын су беретін құбырдағы вентиль 

әдетте ашық болады. Салқын су резервуардағы ыстық суды сығып шығарады. 

Резервуардағы су түтікті электр қыздырғыштармен белгіленген 

температураға дейін қыздырылады, содан кейін қыздыру автоматты тоқталады. 

Мұнан былай су температурасы белгіленген деңгейде автоматты түрде 

ұсталады. 

Қондырғыда апаттық термореттегіш ретінде ТРК типті термореттегіш, ал 

су температурасын реттегіш ретінде Т-419, БРТ, ТУДЭ,  Т-32-07 немесе ТРК-1 

типті температуралық релелер пайдаланылады. 

САОС-800/90-И1 типті су қыздырғыштарының принциптік басқару 

электр сұлбасы 3.4-суретте берілген. 

Сұлбада температура реттегіш ретінде Т-419 типті температуралық реле 

пайдаланылған. 

ТРК типті апаттық термореттегіш қыздырылатын судың температурасы  

+95 °С жеткенде қондырғыны электр торабынан ажыратуға арналған. Ол 

датчиктен (қорғағыш қаптаманың ішінде орнатылған сынапты шыны 

термореттегіш) және УКТ-4 күшейткіш құрылғыдан тұрады. Датчик қондырғы 

резервуарының, ал күшейткіш басқару шкапының ішінде орнатылады. 

 

 
Сурет 3.4. САОС-800/90-И1 типті су қыздырғышының принциптік басқару электр 

сұлбасы 
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Су қыздырғышты жұмысқа қосу үшін SВ2 бастырманы басып, апаттық 

термореттегішті қоректендіру керек. Осы кезде реттегіштің КV1 аралық релесі 

электр тізбегіне қосылып, өзінің  КV1.1. және КV1.2. түйіспелерін тұйықтайды. 

КV1.2 түйіспелер арқылы КМ1 магниттік жүргізгіштің шарғысы қоректелінеді. 

Жүргізгіш өзінің күштік түйіспелерімен төменгі қыздырғыш элементтерді, ал 

КМ1.4. түйіспелерімен КМ2 магниттік жүргізгіштің шарғысын электр торабына 

қосады. КМ2 магниттік жүргізгіш өзінің күштік түйіспелерімен жоғарғы 

қыздыру блогын электр торабына қосады. Су белгіленген температураға дейін 

қызғанда резервуар ішінде орналасқан Т-419 температура реттегіштің датчигі 

КМ1 және КМ2 магниттік жүргізгіштер арқылы қондырғыны электр торабынан 

ажыратады. Су температурасы белгіленген шекке дейін төмендегенде реттегіш 

қондырғыны қайтадан жұмысқа қосып, су температурасын автоматты түрде 

қажетті деңгейде ұстап тұрады. 

Қондырғы электр торабынан апаттық термореттегішпен ажыратылғанда, 

оны тек су температурасы төмендегеннен кейін SВ2 бастырмасын басумен 

жұмысқа қосады. 

САЗС типті электрлік су қыздырғыштар (3.5 - сурет)  САОС типті 

қондырғылар негізінде дайындалған. Олардың қосымша тұйықталған құбырлар 

жүйесі болады. Жүйеге циркуляциялық (су ағынын қамтамасыз ететін) сорғыш 

енгізілген. 

 

 
Сурет 3.5. САЗС-400/90-И1 электрлік су қыздырғыш 

 

 

Сорғыштың жеке басқару қалқаны бар. 

САЗС-400/90-И1 типті су қыздырғышының принциптік басқару электр 

сұлбасы 3.6 - суретте берілген. 
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Сурет 3.6. САЗС-400/90-И1 типті электрлік су қыздырғышының принциптік басқару 

электр сұлбасы 

Қондырғыдағы су температурасы БРТ-2 температура реттегіштің 

көмегімен автоматты түрде белгіленген шекте ұсталады. Резервуардағы су 95 

градусқа дейін қызғанда, ТУДЭ-2 немесе Т-32-07 апаттық термореттегіш өзінің 

SК түйіс-пелерін ажыратумен қондырғыны электр торабынан ажыратады. 

Циркуляциялық сорғыш ыстық су тарату жүйесінің ең салқын нүктесінде 

орнатылған БРТ-2 температуралық реленің датчигі көмегімен басқарылады. 

Температуралық реленің сигналы бойынша сорғышты мезгіл-мезгіл жұмысқа 

қосып, жүйедегі суды қондырғы арқылы өткізеді. Осы себептен жүйедегі судың 

температурасы белгіленген шекте ұсталынып тұрылады. 

 

 

2. Ағынды элементті электрлік су қыздырғыштар, типтері, 

құрылысы, техникалық мәліметтері, принциптік басқару және 

автоматтандыру электр сұлбалары 

 

Ағынды элементті электрлік су қыздырғыштар. Ағынды элементті 

электрлік су қыздырғыштар аккумуляциялық элементті су қыздырғыштарға 

қарағанда кіші мөлшерлі және тез әрекет ететін болып келеді. 

Өнеркәсіп ВЭП-600 және ЭВ-Ф-15 типті элементті электрлік су 

қыздырғыштар (3.3-кесте) шығарады. 

 

Кесте 3.3 - Ағынды электрлік су қыздырғыштың негізгі техникалық 

мәліметтері. 
Көрсеткіші ВЭП-600 ЭВ-Ф-15 

Қуаты, кВт 10,5 15 

Сыйымдылығы, л 100 12 

Ағынды суды қыздыру максимал температурасы, °С 80 75±5 

Өнімділігі, л/сағ: 

10 °С-қа қыздырғанда 

 

600 

 

- 

20 °С-қа қыздырғанда 320 - 

30 °С-қа қыздырғанда - 415±5 

70 °С-қа қыздырғанда - 178±3 

80 °С-қа қыздырғанда 100 - 
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ВЭП-600 типті су қыздырғыш 200 бас сиыр байлаулы ұсталатын 

қоралардың автоматты суару жүйесінде суды жылытуға арналған. Қондырғы 

ағынды-циркуляциялық режимде жұмыс істейді. Жүйедегі су температурасы 

термодатчик көмегімен автоматты реттелінеді. 

Қондырғыда су температурасын 80 градусқа дейін қыздыруға арналған 

термодатчик орнатылғанда, ол еркін графикпен жұмыс істейді. ВЭП-600 

қондырғы (3.7 - сурет) су қыздырғыштан 3, басқару шкапынан 1, сорғыштан 5 

және автосуарғыштардан тұрады. Су қыздырғыш су құбырлар торабына, 

сорғышқа және автосуарғыш жүйесіне оқшауламалық ендірме 2 арқылы 

қосылады. Бұл оның электрлік қауіпсіздігін жоғарылатады. 

Су қыздырғыш – сыртында сәндік қаптамасы бар цилиндрлік резервуар. 

Жылылық шығынын азайту үшін резервуар мен қаптаманың арасындағы 

кеңістікке минералдық мақтадан немесе басқа жылу өткізбейтін материалдан 

жылулық оқшаулама салынған. Резервуар ішіне қуаты 3,5 кВт үш түтікті электр 

қыздырғыштардан тұратын қыздыру блогы орнатылған. Резервуардың жоғарғы 

қақпағында сақтандырғыш клапан, термометр, термодатчик орналастырылған. 

Су қыздырғышқа қосылған құбырларда қайтармалы клапандар бар. 

 
Сурет 3.7. ВЭП-600 типті ағынды электрлік су қыздырғыш: 

1 - басқару шкапы; 2 - оқшауламалық ендірмелер; 3 - су қыздырғыш; 4 - электр 

кабельдері; 5 - электр қозғалтқышты сорғыш 

 

 

Сақтандырғыш клапан қысым 0,3 МПа болғанда іске қосылады. Ол, 

қыздыру блогын автоматты ажырататын жүйе жұмыс істемей қалғанда, 

қондырғыны апаттан сақтауға арналған. 

Термодатчик қыздырғыш элементтерді автоматты түрде жұмысқа қосуға 

пайдаланылады. Технологиялық мақсатқа байланысты 10, 16, 22 және 80℃ 

белгіленген термодатчиктер қолданылады. Су қыздырғыш сиыр қораларында 

қондырылғанда қыздырғышқа +10℃-қа арналған термодатчик, ал автосуарғыш 

жүйесінің ең салқын нүктесіне +5
0
С-қа белгіленген термодатчик орнатылады. 

Сиыр бұзаулайтын қоражайларда - +16℃ және +10℃, ал бұзау қораларында - 

+22℃. Резервуар ішіндегі су температурасын көзбен бақылауға термометр 

пайдаланылады. Қайтармалы клапандар циркуляциялық жүйеде кері ағындарды 

болдырмайды. Центрден тепкіш сорғыш құбырлар жүйесіндегі суды мезгіл-

мезгіл қондырғыдан өткізіп жылытып тұрады. Ол үшін автосуару жүйесінің ең 
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салқын нүктесінде орналасқан термодатчик көмегімен сорғыш мезгіл-мезгіл 

жұмысқа қосылып тұрылады. 

ВЭП-600 типті қондырғысын принциптік басқару электр сұлбасы 10.8 - 

суретте берілген. Сұлбада қыздыру блогын және сорғышты жұмысқа қосу және 

ажырату (𝐾𝑀1 және 𝐾𝑀2.3 магниттік жүргізгіштермен), қыздыру 

элементтерін, электр қозғалтқышын және басқару тізбектерін әдеттегісіз 

режимнен қорғау (𝐹𝑉1, 𝐹𝑉2 сақтандырғыштармен және 𝑄𝐹 автоматты 

ажыратқышпен) қарастырылған. 

Сұлба былай жұмыс істейді 𝑄𝑆 пакетті және 𝑄𝐹 автоматты 

ажыратқыштарды қосады, ал 𝑆𝐴 тумблерін «АВТ» жағдайына қояды. Сол кезде 

𝑇𝑉 трансформатор және 𝑉𝐷1. . . 𝑉𝐷4 диодты көпір қорек көзіне қосылады. 

Қондырғыдағы су температурасы белгіленген шектен төмен болса (мысалы, 

16℃-тан), термодатчиктің 𝑆𝐾1 түйіспелері ажыратылулы келеді. Сондықтан 

𝑉𝑆1 симисторының басқару электродына кернеу беріледі. Симистор ашылады 

да, 𝐾𝑀1 магниттік жүргізгіштің шарғысы қорек алады. 𝐾𝑀1 магниттік 

жүргізгіштің күштік түйіспелері арқылы 𝐸𝐾 қыздыру блогы электр торабына 

қосылады. Резервуардағы су температурасы белгіленген мәнге дейін 

жоғарылағанша қыздыру элементтері жұмыс істейді. Содан кейін 𝑆𝐾1 

түйіспелері тұйықталады да 𝑉𝑆1 симисторы жабылады. Осы себептен 𝐾𝑀1 

магниттік жүргізгіш қорексізденеді де өзінің күштік түйіспелерімен қыздыру 

элементтерін электр торабынан ажыратады. 

 

 
Сурет 3.8. ВЭП-600 типті су қыздырғышының принциптік басқару электр сұлбасы 

 

 

Автосуарғыштар жүйесіндегі су температурасы ең соңғы автосуарғышта 

орналасқан 𝑆𝐾2 термодатчикпен бақылауланылады. Ол белгіленген деңгейден 

төмен болғанда (мысалы, 10 °С-тан), 𝑆𝐾2 түйіспелері ажырайды. Сондықтан 

𝑉𝑆2 симистор ашылады. Осы себептен 𝐾𝑀2 магниттік жүргізгіштің шарғысына 

кернеу беріледі. Жүргізгіш сорғыш электр қозғалтқышын ток көзіне қосады. Су 

автосуарғыштар жүйесінде өзінің белгіленген мәніне жеткенше айналып ағады. 

ЭВ-Ф-15 типті электрлік су қыздырғыш (10.9 - сурет) мал фермалары мен 

кешендерінде, гараждарында, шеберханаларда, үй-жай кәсіпорындарында 

пайдаланылатын ағынды суды қыздыруға қолданылады. Ол сыйымдылығы аз 
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және қыздыру жылдамдығы төмен болатын ЭПВ-2А типті ағынды су 

қыздырғыштың орнына шығарылады. 

 

 
Сурет 3.9. ЭВ-Ф-15 электрлік су қыздырғыш: 

1 - ыстық су шығарғыш түтік; 2 - термометр; 3 - басқару шкапы; 4 және 6 – 

қоректендірулік кабельдер; 5 - температура датчигінің кабелі; 7 - су қыздырғыш; 8 - 

қайтарғыш клапан; 9 - құбырлар жүйесінен су әкелгіш түтік; 10 - вентиль; 11 - сақтандырғыш 

клапан 

 

 

Су қыздырғыш сыртында сәндік қаптамасы бар болат резервуардан 

тұрады. Резервуар мен қаптаманың арасына жылулық оқшаулама оралған. 

Резервуардың ішіне қуаты 5 кВт үш түтікті электр қыздырғыштар 

бекітілген. 

Су түтікпен 9 су қыздырғыштың 7 ішіне кіріп, электр қыздырғыштармен 

жанасады да белгіленілген температураға дейін қызады. Кірмелік түтікте 

орнатылған вентиль 10 көмегімен ыстық суды тұтынуға болады. Шықпалық 

түтікте 1 орналасқан термометрмен 2 жылытылған су температурасын 

бақылайды. 

Су беретін жүйеде қысым аз болғанда, су өте жоғары температураға дейін 

қызуы мүмкін. Осы режимнен қорғау үшін 75 градусқа реттелінген ТР-200 

термореле орнатылған. Жоғары қысымнан сақтандырғыш клапан 11 қорғайды. 

Салқын су жүйесінде қысым төмендегенде түтікті электр қыздырғыштарды 

сусыз жұмыс істеуден қорғау үшін қондырғы қайтарғыш клапанмен 8 

жабдықталған. 

Су қыздырғыштың басқару шкапы 3 электр торабына және қыздырғыш 

элементтеріне күш кабельдерімен (4 және 6) қосылған. 

ЭВ-Ф-15 типті ағынды элетрлік су қыздырғышын негіздік басқару электр 

сұлбасы 3.10 - суретте берілген. 
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Сурет 3.10. ЭВ-Ф-15 ағынды электрлік су қыздырғышының принциптік басқару 

электр сұлбасы 

 

 

Қондырғыны қысқаша тұйықталудан автоматты ажыратқыш 𝑄𝐹1 

қорғайды. 

Сұлбада қондырғыны қол және автоматты режимдерінде басқару 

қарастырылған. Қол режимінде су қыздырғышын бастырмалар 𝑆𝐵1 және 𝑆𝐵2 

көмегімен басқарады. Бұл жолы термореле 𝑆𝐾1 және уақыт релесі 𝐾𝑇1 жұмыс 

істемейді. 

Автоматты режимде 𝑆𝐴1 тумблерді «АВТ» жағдайына ауыстырады 𝑄𝐹1 

автоматты ажыратқышты қосады. Су салқын болғандықтан термореленің 𝑆𝐾1 

түйіспелері тұйықталуы болады. Сондықтан 𝐾𝑀1 магниттік жүргізгіштің 

шарғысына кернеу беріледі. Жүргізгіш өзінің күштік түйіспелерімен қыздыру 

элементтерін электр торабына қосады да су қыздырылады. Су температурасы 

80 градусқа жеткенде термореленің (ТР-200) 𝑆𝐾1 түйіспелері ажырайды. 

Сондықтан тиристордың басқару тізбегі де ажырайды да тиростор VS1 

жабылады. Осы себептен 𝐾𝑀1 магниттік жүргізгіш 𝐸𝐾1. . . 𝐸𝐾3 қыздыру 

элементтерін электр торабынан ажыратады.Қондырғыға құбырлар жүйесінен 

келіп жатқан салқын су әсерінен термореленің сезімді элементінің біртіндеп 

салқындауынан оның 𝑆𝐾1 түйіспелері тұйықталады. 𝐾𝑇1 уақыт релесі 

𝑉𝐷2. . . 𝑉𝐷5 диодтық көпір арқылы қоректенеді. 𝑅3 резистор арқылы сүзгіштің 

𝐶1 конденсаторы 𝑉𝐷1 стабилитронның тұрақтандырулық кернеуіне дейін, ал 

𝑅1 резистор арқылы 𝐶2 конденсатор зарядталынады. 𝑅1𝐶2-контурының уақыт 

тұрақтылығымен және 𝑉𝑇1 транзистордың ашылу табалдырығымен 

анықталатын 15...45 секунд уақыт өткеннен кейін 𝑉𝑇1 транзистор ашылады. 

Сондықтан 𝐶2 конденсатор 𝑅2 резисторға зарядсызданады. 𝑅2 резисторда 

бөлінетін кернеу импульсінің әсерінен 𝑉𝑆1 тиристор ашылады. Ол 𝑉𝐷2. . . 𝑉𝐷5 
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көпірді тұйықтайды. КМ1 магниттік жүргізгіштің, шарғысы  FV1 

сақтандырғыш, SВ1 бастырма, VD3 диод, VS1 тиристор, VD5 диод, SА1 

ауыстырып қосқыштың 3 және 4 түйіспелері арқылы қорек алады 

(қоректендірулік кернеудің оң жарты толқыны). Қоректендірулік кернеудің 

теріс жарты толқынында КМ1 магниттік жүргізгіштің шарғысы жоғарғыдай 

тізбекпен қорек алады, бірақ тізбекте VD3 және VD5 диодтардың орнына VD4 

және VD2 диодтар болады. КМ1 магниттік жүргізгіш іске қосылып, өзінің 

күштік түйіспелерімен қыздырғыш элементтерді электр торабына қосады. 

КМ1.3. блок-түйіспелер және R4 резистор арқылы VS1 тиристор ашық 

күйінде ұсталады. Сондықтан КМ1 магниттік жүргізгіш тізбекке қосулы 

болады. Осы уақытта термореленің SК1 түйіспелері, магниттік жүргізгіштің 

КМ1.3. блок-түйіспелері және R4 резистор арқылы ток импульстері өтеді. 

Импульстер амплитудасы (80 мА шамасында) VS1 тиристордың сенімді іске 

қосылуын қамтамасыз етеді. Термореле арқылы өтетін кіші мәнді ток оның SК1 

түйіспелерінің жұмысын жеңілдетеді. Өйткені шарғының тұтынатын негізгі 

тогы тиристордың анод-катод элетродтары арқылы өтеді. Магниттік жүргізгіш 

жұмыс істей бергендіктен қыздырғыш элементтер суды қыздыра береді. 

Су температурасы белгіленген шекке жеткенде термореленің SК1 

түйіспелері ажырайды. Осы кезде VS1 тиристордың басқару тізбегі де 

ажырайды. Ол жабылады да КМ1 магниттік жүргізгіш шарғысының қорек 

тізбегін ажыратады. Жүргізгіш өзінің күштік түйіспелерімен қыздырғыш 

элементтерді электр торабынан айырады. 

Су салқындағанда және осы себептен термореленің түйіспелері 

тұйықталғанда, магниттік жүргізгіш 15...45 с уақыт өткеннен кейін қайта 

жұмысқа қосылады. Осындай уақыттық интервал термореле түйіспелерінің 

дырылдау уақытын азайту үшін таңдап алынған. Су температурасы арқылы 

жоғарылағанда және төмендегенде терморелелерінің түйіспелері дырылдай 

бастайды. Ол магниттік жүргізгішке беріледі. Осы себептен жүкті электр 

торабына бірнеше рет қосып және ажыратып тұратын магниттік жүргізгіштің 

түйіспелері тез күйіп кетеді. Сондықтан магниттік жүргізгіш тез істен шығады. 

Уақыт релесі термореле түйіспелерінің ширақ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Ыстық сумен жабдықтайтын басқа электртермиялық қондырғылар. 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми-зерттеу 

институтында» мал фермалары мен кешендерінде технологиялық қажетке 

пайдаланылатын суды қыздыруға арналған КОГВ-1000/25 және КОГВ-2500/63 

типті жабдықтар ойлап шығарылады (3.4-кесте). Бұл жабдықтар 200 және 400 

бас сиыр қораларын технологиялық ыстық сумен жабдықтауға және қыста сүт 

блогының қосымша бөлмелерін жылытуға пайдаланылады. 

КОГВ-1000/25 жабдығының принциптік сұлбасы 3.11 - суретте берілген. 

 

Кесте 3.4. КОГВ жабдықтар жинақтарының негізгі техникалық 

мәліметтері 
Көрсеткіші КОГВ-

1000/25 

КОГВ-

2500/63 
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Номинал қуаты, кВт 25 63 

Номинал кернеуі, кВт 0,38 0,38 

Судың 20 °С-тағы меншікті электрлік кедергісі, Ом·м 30 10...50 

Бойлер-аккумулятордың жұмыс көлемі, л 1000 2500 

Бойлердегі судың есептік қысымы, кПа 250 250 

Жылу алмастырғыш бетінің ауданы, м
2
 3,32 6,31 

Жылу бергіштің температурасы, 
0
С 95±3 95±3 

Бойлердегі су температурасы, °С: 

бастапқы 

соңғы 

 

12±2 

70±2 

 

12±2 

70±2 

Бойлерде суды қыздыру уақыты, сағ., көп емес   6 6 

Тәуліктік өнімділігі, л: 

еркін режимде 

еркінсіз режимде 

 

4000 

2000 

 

10000 

5000 

Судың бойлерде табиғи суу жылдамдығы, °С/сағ 1 0,8 

Ыстық судың «су қыздырғыш-жылу алмасытырғыш радиатор» 

контурындағы циркуляциялану тәсілі 

табиғи еріксіз 

Жылытылатын үй-жайлардың көлемі, м
3
 250 550 

Жылытылатын үй-жайдағы ауа температурасы, °С 18±2 18±2 

 

Жабдықтар жинағы электродты су қыздырғыштан 2, бойлер-жылылық 

аккумуляторынан 1, басқару шкапынан 3, кеңейткіш бактан 4, тіректен 5 және 

жалғауыш құбырлардан 6 тұрады. 

Жылылық көзі ретінде КОГВ-1000/25 жинағында ЭВН-10/20-0,4 типті 

электродты су қыздырғыш, ал КОГВ-2500/63 жинағында ЭВН-63/0,4 немесе 

ЭПЗ-100 типті электродты су қыздырғыш пайдаланылады. Бұл жолы ЭПЗ-100 

су қыздырғыштың қуаты 60 кВт-қа реттелінуі керек. 

Бойлер-аккумулятордың цилиндрлік тұрқының түптері сфералық болып 

дайындалған. Бір түбіне қақпақпен жабылатын цилиндрлік мойын балқытылып 

бекітілген. Бойлердің ішінде центрлес жарты шеңберлер доғаларының бойымен 

орналасқан түтіктер шоғы түрінде орындалған жылу алмастырғыш бекітілген. 

Жылу алмастырғышпен ағатын ыстық судың жылу бергіштігімен бойлер 

ішіндегі су қызады. Су температурасын реттеу және жабдықтар жинағын 

автоматты басқару үшін бойлер қақпағына термореттегіштің датчигі 

орнатылған. Реттегіш түйіспелері басқару шкапында реле тізбегіне қосылған. 

Қыздырғыш контурды сумен толтырып тұру үшін кеңейткіш бак 

пайдаланылған. Оның ішіндегі су деңгейі қалтқы клапанмен реттелінеді. 

Бойлерді жылылық аккумуляторы ретінде пайдалану үшін оны сыртынан 

жылулық оқшауламамен қаптаған. 
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Сурет 3.11. КОГВ-1000/25 жабдықтар жинағының принциптік сұлбасы: 

1 - бойлер-жылылық аккумулятор; 2 - электродты су қыздырғыш; 3 - басқару шкапы; 

4 - кеңейткіш бак; 5 - тіреу; 6 - құбырлар; 7 - вентиль; 8 - жылу алмастырғыш; 9 - резеңке 

ендірмелер; 10 және 11 - қамыттар; 12 және 13 - жылу алмастырғыштың кірмелік және 

шықпалық келте түтіктері; 14 - стакан; 15 - тығыздағыш; 16 - үш ұштық 

 

 

Жабдықтар жинағын басқару шкапының көмегімен еркін, еркінсіз, 

жаздық және қыстық режимдерде автоматты басқаруға болады. Жабдықтар 

жинағын тек жылыту немесе ыстық сумен жабдықтау жүйесінде және екі 

жүйеде бірдей пайдалануға болады. 

Жүргізу–реттеу және техникалық күту жұмыстары қол режимінде 

орындалады. 

Жабдықтар жинағы 2РВМ уақыт релесімен белгіленілген бағдарлама 

бойынша автоматты режимде жұмыс істейді. 

АГК-4А типті электрлік жылытылатын топтың автосуарғыш элементті су 

қыздырғыштарға жатады. Олар байланбай еркін ұсталатын ірі қара малдарды 

суаруға пайдаланылады. 

Суартқыштың металл тұрқы ішіне қуаты 1 кВт түтікті электр қыздырғыш 

орнатылған. Тұрықтың үстіне сыйымдылығы 60л бак бекітілген. Суды 

белгіленілген деңгейде ұстап тұру үшін бак қалтқылы-поршеньді клапанмен 

жабдық-талған. Су температурасы термореттегіш көмегімен 4...18
0
С шегінде 

тұрақты ұсталады. 

Бір суарғыш 100 бас ірі қара малды суаруға арналған. Төрт мал бір 

уақытта су іше алады. 

Электрлік қазан-жайлар. Қолдану мақсатына орай электрлік қазан-

жайлар жергілікті және орталық болып бөлінеді. Жергілікті қазан-жайлар жеке 

үй-жайлардағы тұтынушыларды жылылықпен қамтамасыз етуге 

пайдаланылады. Олар негізінде мамандандырылған болады. Мысалы, тек үй-

жайларды жылытуға немесе ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған. 

Жергілікті қазан-жайларда су қыздырғыштар немесе бу өндіргіш қондырғылар 

бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істейді. 

Орталық электрлік қазан-жайлар көптеген әр түрлі тұтынушыларды жылу 

мен жан-жақты қамтамасыз етуге арналады. Оларда су қыздыруға немесе, бу 

өндіруге электродты су қыздырғыштар немесе бу генераторлары (қазандары) 
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қолданылады. Бұл – олардың орталық отындық қазан-жайлардан негізгі 

айырмашылығы. Орталық электрлік қазан-жайлар жеке үйжайлар болып 

орындалады. Электрлік қазан-жайлардың жылумеханикалық және электрлік 

бөлімдері олардың қуатына, қазандар санына, жұмыс режиміне және т.б. 

жағдайларға байланысты дайындалады. Жылылықпен сенімді қамтамасыз ету 

үшін электрлік қазанжайларда орнатылатын қазандар саны екіден кем болмауы 

керек. Құбырлар жүйесінде су шығынын толықтырып тұруға арналған 

сорғыштар болады. Электр қазандарын басқару сұлбасына осы сорғыштар 

жұмыс істеуімен электрлі үйлесімділік түйіспелер енгізіледі. 

Орталық электрлік қазан-жайлардан жылылықпен қамтамасыз ету ыстық 

су немесе бу көмегімен жүзеге асырылады. Ыстық су немесе бу электродты 

қазандарда алынады да тұтынушыларға құбырлар жүйесімен жеткізіледі. 

Электрлік қазан-жайлардың өздеріне тән мынадай кемшіліктері бар: 

1. Электр энергиясын еркін графикпен тұтынатын электрлік 

қазанжайларды пайдаланғанда кейбір жағдайларда электр торабын қайта құру 

керек болады. Бұл ақша қаражатын көп жұмсауды қажет қылады. 

2. Электрлік қазан-жайлардың отындық қазанжайларға қарағанда 

электрлік қауіптілігі жоғары келеді. 

Бірақ электрлік қазанжайлардың отындық қазанжайлардан артық-

шылқтары да бар. Ол электр энергиясын энергия бергіш ретінде пайдалануға 

байланысты болады. Электр энергиясының басқа энергия бергіштерге 

қарағанда айтарлықтай артықшылықтары бар. 

Электрлік қазанжайлардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдап 

жіктеу нәтижесінде олардың мына жағдайларда тиімді болуы мүмкін екендігін 

айтуға болады: электр жүйесінде артық қуат бар, ал электр тораптарының 

электр тогын өткізу қабілеті жеткілікті болғанда; электр жүйесінің жүктік 

графигінде терең және ұзақ уақыттық ойылған жерлер болғанда; жылулық және 

электрлік жүктердің шыңдары бір уақытта болмағанда; жұмыс қолы жетпейтін 

аудандарда (электрлік қазанжайлар тұрақты кезекшілерсіз де жұмыс істей 

алады). 

 

 

3. Электрлік су қыздырғыштары мен бу генераторларын қауіпсіз 

эксплуатациялаудың негізгі ережелері 
 

Су қыздыруға және бу өндіруге арналған электр-термиялық жабдықтар 

тиісті құрылыс және эксплуатациялау ережелерін орындамағанда адамдар мен 

жануарларды электр тогымен және аппараттардың тұрқы қопарылғанда соққы 

толқынмен зақымдау жөнінен өте қауіпті болуы, сондай-ақ ыстық сумен немесе 

бумен күйдіруі мүмкін. Жабдықтарды эксплуатациялауда «Тұтынушылардың 

электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері» және 

«Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдаланудағы қауіпсіздік 

техникасының ережелері», «Электродты қазандар құрылысының және 

пайдаланылуының электрлік қауіпсіздік нұсқаулары», «Ауылшаруашылық 
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өндірісінде электр-термиялық қондырғыларының электрлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету басшылық нұсқаулары» және «дайындаушы заводтың 

нұсқаулары» талаптарын басшылыққа алу керек. 

Ауыл шаруашылығында су қыздыруға және бу өндіруге арналған электр-

термиялық жабдықтарын қауіпсіз эксплуатациялаудың ең жалпы ережелері: 

1. Мемлекеттік стандартқа (ГОСТ) немесе техникалық шартқа сәйкес 

келетін және тек заводта дайындалған жабдықтарды эксплуатациялауға 

пайдалануға болады. 

2.  Электр тогын өткізгіш бөлшектерді жапқыш қабықшалар мен 

қоршауларды тек арнайы аспаптар немесе кілттер көмегімен ашуға болады. 

3. Жабдықтарды қысқа тұйықталудан қорғағыш құрылғы болуға тиіс, ал 

нөлдік сымға қосылатын бөлшектерінде нөлдік қорғағыш өткізгішті жалғайтын 

арнайы болт болуы керек. 

4. Жабдықты эксплуатациялайтын жерге қондыру арнайы осы мақсатқа 

жасалынған жоба бойынша орындалады. 

5. Су қыздырғыштарын және бу генераторларын өте қауіпті үй-жайларда 

(мал қораларында, жуыну бөлмелерінде және т.б.) орнатуға болмайды. Оларды 

негізінде арнайы үй-жайларда (электрлік қазан-жайларда) орнатады. 

6. 1000 вольтке дейін кернеумен қоректенетін жабдықтарда қызмет 

көрсетуге мамандығы үшінші біліктілік топтан төмен емес мамандарға рұқсат 

етіледі. 

7. Су қазандарының барлық элементтерінің тұрықтары нөлдік сымға 

қосылады. 

8. Электродты қазандарды бейтарабы жермен тікелей қосылған 

трансформаторлардан қоректендіргенде, қазандардың жұлдыздық 

коэффициенті мынадай болғанда, олардың тұрықтарын нөлдік сымға жалғайды 

 

𝑘𝑌 =
𝑃−𝑃оқш

𝑃
=

25

𝑃
, 

 
мұнда 𝑃 – қазанның әдеттегі режимдегі қуаты; 𝑃оқш – қазан тұрқының ішкі бетін электр-

оқшауламалық материалмен қаптаған жағдайдағы қуат. 

 

Электродты су қыздырғыш ерекше қауіпті немесе қауіптілігі жоғары үй-

жайларда орнатылған технологиялық жабдықтармен қосылған болса, үй-

жайларда электр потенциалын теңейтін құрылғы құру қажет болады. Бұл 

құрылғы жанасу (тиіп кету) кернеуі мәнінің 12 вольттен көп болмауын 

қамтамасыз етуі керек. Потенциалды теңдейтін құрылғы болмаған жағдайда, 

қазанның бейтүгел фазалық режимнен қорғағышы болуы қажет. 

9. Сегізінші баптың шарттарын орындауға мүмкіншілік болмаса, 

қазанның тұрқын жерден, жермен қосылған бөлшектерден және нөлдік сыммен 

қосылған жабдықтардан оқшаулау керек. Бұл жағдайда қазанды нөлдік сыммен 

қосылған тормен қоршау қажет болады (тордың биіктігі 1,7 метрден жоғары, ал 

оны қазаннан 1 метрден кем емес қашықтықта орналастыру керек). 
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10. Су қыздыруға арналған жабдықтарды құбырлар жүйесіне оқшаула-

малық ендірмелер (резинке, полиэтилен, фторопласт түтіктер) арқылы 

жалғайды. Ендірмелер ішіндегі су бағанасының кедергісі олардан кейінгі жерде 

жанасу кернеуінің мәні 12 вольттен аспауын қамтамасыз ету керек. Бұл шарт 

ендірме ұзындығы, м, мынадай болғанда орындалады: 

 

𝑙 =
14000∙𝑑2

𝜌
, 

 
мұндағы 𝑑 - ендірме түтіктің ішкі диаметрі, м; 𝜌 - судың меншікті электрлік кедергісі, Ом·м 

(салқын су құбырларына 20 градустағы, ыстық су құбырларына 100 градустағы). 

 

11. Ендірмелерден кейін құбырлар ең кем дегенде екі нүктеде нөлдік 

сымға қосылуы керек. 

12. Электродты қазанды жұмысқа қосардың алдында қоректендіргіш 

судың меншікті электрлік кедергісін анықтайды. Оның мәні қазан құжатында 

көрсетілген мәннен өзгеше болса, суға тұз немесе тазартылған су қосады. 

Қосылатын тұздың немесе тазартылған судың мөлшерін қазанды дайындаған 

заводтың оны эксплуатациялау туралы нұсқауларында көрсетілген тәсілмен 

анықтайды. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1.    Қандай белгілер бойынша электрлік су қыздырғыштар жэне бу 

генераторлары топтастырылады? Топтастыру мысалдарын келтіріңіз. 

2.Элементтік жэне электродтык су кыздырғыштардың көп пай- 

даланылатын салаларын атаңыз. 

3.Аккумуляциялык жэне ағымды су қыздырғыштарды салыстырыңыздар, 

артыкшылыктары мен кемшіліктерін атап өтіңіз. 

4.Элементтік жэне электродтык су кыздырғыштарының 

күрастырылымдык ерекшеліктерін атап шығыңыз. 

5. Электродтык жэне элементтік су кыздырғыштары мен бу 

генераторларының куатын реттеу тэсілдерін атап көрсетіңіз. 

 6.Орталыктандырылған жэне орталыксыздандырылған ыстык сумен 

камтамасыз етуге арналған жүйелерді салыстырыңыз, артыкшылыктары мен 

кемшіліктерін атаңыз. 

7. Кандай жағдайларда электрлік казанжайды пайдалану орынды келеді? 

 

 

 

ДӘРІС - 4 

 

Тақырыбы: Мал қораларында микроклимат жасауға арналған ЭТЖ 

1. Электрлік жылыту жүйелерін топтастыру 
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2. Электр-калориферлі және аккумуляциялық қондырғылар 

3. Ауаны ішке және сыртқа тартатын қондырғылар кешені 

 

1. Электрлік жылыту жүйелерін топтастыру 

 

Электрлік жылыту жүйелері. Қазіргі мал және құс қоралары еркінсіз 

желдеткіш жүйелермен жабдықталынады. Олар сыртқа тартқыш, ішке тартқыш 

және ішке-сыртқа тартқыш желдету болып бөлінеді. 

Қоралардан лас ауаны, әсіресе зиянды заттардың көп жиналған 

аймақтарынан, сыртқа шығаруға сыртқа тартқыш желдету тиімді келеді. Ішке 

тартқыш желдету сыртқы таза ауаны ішке қарқынды беруді қамтамасыз етеді. 

Қыста ішке берілетін салқын ауа жылытылады. Ішке тартқыш және сыртқа 

тартқыш желдету жүйелерін есептеуде сырттан берілетін таза ауаның көлемі 

іштен шығарылатын лас ауа көлемімен 10...20 %-ға көп болуы қарастырылады. 

Осылай тудырылған артық қысымның әсерінен ауру тарататын микробтар және 

басқа зиянды бөлшектер ішке енбейді. Мұндай шаралар бұзаулар, торайлар 

тұратын қораларда және құс қораларында өте маңызды келеді.  

Қазіргі уақытта мал және құс қораларында температуралық режимді 

жасауға негізінде жалпы жылыту жүйелері пайдаланылады. Құс 

фабрикаларында, мал және шошқа кешендерінде жылылық көзі ретінде 

отындық және электрлік қазан-жайлар, ал фермаларда жылу генераторлары 

және электр-калориферлі қондырғылар қолданылады. 

Орталық қазан-жайдан жылу энергиясымен қамтамасыз етілгенде, жалпы 

жылытудың мынадай жақсы жақтары болады: қондырғылар құрылысының 

қарапайымдылығы; қызмет көрсетудегі шығынның көп еместігі; отынның 

энергетикалық қорын тиімді пайдалану коэффициентінің жоғарылығы. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде орталық отындық қазан-

жайлардан жылумен жабдықтағанда, отынды тиімді пайдалану 

коэффициентінің мәні мынадай болатындығы анықталады: табиғи газ 

пайдаланғанда - 0,43...0,45; сұйық тазартылған отын (бензин, керосин ж.т.б.) 

пайдаланғанда – 0,44...0,46; тас көмір пайдаланғанда – 0,34 ...0,41; қоңыр көмір 

пайдаланғанда 0,28...0,35. Қаралып отырған жылыту тәсілінің мынадай 

кемшіліктері бар: жылу энергиясының 5...12 % жылыту жүйесінде, 10...20 % 

үй-жайлардағы температураны реттеуде шығын болады; жазғы және жыл 

мерзімдерінің ауысу кезеңдерінде қазан-жайларды пайдаланғандықтан артық 

отын жағылады. 

Ғылыми – зерттеу жұмыстарының  нәтижесінде отындық жылыту 

қондырғыларын пайдаланғанда температураны реттеу жұмысының 

жетілдірілмегендігінен мал мен құстың өнімділігі 3...13%, төлдердің сақталуы 

4...8 % төмендейтіндігі және жем-шөп шығынының 7...9 % артатындығы 

анықталады. 

Автоматтандырылған электрлік жылу энергиясы көздерін пайдаланғанда, 

қоражайлардағы темпертатураны жоғары дәлдікпен реттеуге болады. Электрлік 

жылыту тәсілі пайдаланылғанда басқа жылыту жүйелерін жүргізу қажет 
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болмайды, металл шығыны төмендейді және жылу энергиясының жалпы 

шығыны азаяды. 

Осы себептерге байланысты ауыл шаруашылығында соңғы кезде 

көптеген электрлік жылыту жүйелері кең қолданылады. Оларды жіктеп топтау 

4.1-суретте берілген. 

 

 
Сурет 4.1. Электрлік жылыту жүйелерін жіктеп топтау 

 

 

Орталық электрлік жылыту жүйелерінің негізгі элементі – электрлік 

қазан-жай. Бұл жүйелердің отындық қазан-жайлы жүйелерден айырмашылығы 

аз болады. 

Мал қораларында қажетті оптимал микроклимат негізінде жеке электрлік 

жылыту жүйелерімен жасалынады. Бұл жолы жылылық көзі жылытылатын 

қора – жайда немесе малдар орналасқан жерлерде қондырылады. 

Тікелей жылыту жүйелері кең қолданылады. Олар қарапайым және 

сенімді келеді, бірақ энергия шығыны жоғары болады. Сондықтан оларды 

қоректендіруге үлкен қуатты қосалқы станция қажет болады. 

Жанамалы жылыту жүйелері зерттелуде. Олар қора-жайдан тартылып 

шығарылатын ауаның жылуын пайда-лануға негізделінген. Ғылыми-зерттеу 

нәтижелері бұл жүйелерді  пайдаланғанда қораларды жылытуға жұмсалатын 

электр энергиясы шығынының бірнеше рет кемитіндігін көрсетеді. 

Қазіргі уақытта электр-калориферлі қондырғылар және құралмалы 

жылыту тәсілдері пайдаланылатын тікелей ауамен конвективті жылыту 

жүйелері ауыл шаруашылық өндірісінде кең қолданылады. Құрамалы жылыту 

жүйесін пайдаланғанда қорадағы ауа температурасы электр-калориферлі 

қондырғының  көмегімен минимал деңгейде ұсталады, ал малдар тұратын 
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жерлерде электр-панельдер, электр-конвекторлар, инфрақызыл 

сәулелендіргіштер, электрлі жылытылатын едендер көмегімен ауа 

температурасы оптимал мәніне дейін жоғарылатылады. 

 

 

2. Электр-калориферлі және аккумуляциялық қондырғылар 

 

Тікелей жылытуға арналған электр-термиялық жабдықтар. Тікелей 

жылытуға арналған электр-термиялық жабдықтар жұмыс істеу режимі 

бойынша еркін графикпен және тәуліктің белгілі сағаттарында іске қосылатын 

болып бөлінеді. Екінші режимде қондырғылардың жұмыс істеу сағаттары 

қосалқы станцияның жүктеме графигіндегі ойық жерлерге тура келеді. Бірінші 

топқа электр-калориферлі және ауаны ішке-сыртқа тартқыш қондырғылар, ал 

екінші топқа жылылықты аккумуляциялайтын (жылу энергиясын шоғырлап 

жинайтын) жабдықтар жатады. 

Электр-калориферлі қондырғылар ауамен желдету жүйелерінде, мал және 

құс фермаларында микроклимат жасауға арналған қондырғыларда, тұқым 

тазалау-кептіру орындарында және активтік желдету бункерлерінде ауаны 

жылытуға қолданылады. 

Электр-калориферлі қондырғылардың қатты, сұйық және газ күйіндегі 

отындар пайдаланылатын жылу қондырғыларға қарағанда мынадай 

артықшылықтары бар: жану өнімі жоқ; монтаждауы жеңіл; дайындауға аз 

қаражат керек; қуат бірлігіне жұмсалатын металл шығыны аз, инерциясыз және 

әр уақытта жұмысқа дайын; жылыту режимін автоматты басқару қарапайым; 

барлық тұтынылған электр энергиясы жылу энергиясына айналатындығынан, 

пайдалы әсер коэффициенті жоғары. 

Кейбір жағдайларда ауаны электр-калориферлі қондырғыларда қыздыру 

технологиялық үрдістерді сапалы өзгертуге, өнімнің сапасын жақсартуға, 

энергия шығынын үнемдеуге және қызмет көрсетушілер санын азайтуға 

мүмкіншілік береді. 

Электр-калориферлі қондырғының құрамына электр-калорифер, 

желдеткіш, электр қозғалтқыш, ауа құбырлар жүйесі және басқару қалқаны 

кіреді. 

Электр-калорифер – ішіне электр қыздырғыш элементтер шахмат немесе 

коридор тәртібімен бірнеше қатарда орналастырылған металл тұрық. 

Қыздырғыш элементі ретінде негізінде түтікті электр қыздырғыштар пайдала-

нылады. Олар ауаны қыздырады. Қыздырғыштарды жанап өтетін ауа ағыны 

бірқалыпты болуы үшін калорифер желдеткіштің алдына орнатылады. 

Ауыл шаруашылық өндірісінде СФОА, СФОЦ және СФОО типті 

автоматталынған электр-калориферлі қондырғылар пайдаланылады. 

Ауыл шаруашылық үй-жайларының желдету-жылыту жүйелерінде 

СФОЦ типті электр-калориферлі қондырғылар (11.2 - сурет) кең қолданылады. 

Бұл қондырғыларда СФО типті электр-калорифер 3 және ортадан тепкіш Ц4-70 

типті желдеткіш 5 бір рамаға 1 монтаждалған. Желдеткіш электр-
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калорифермен өткелдік келте түтік 2 және жұмсақ ендірме 4 арқылы қосылған. 

Өткелдік келте түтік – бір бөлігі төрт бұрыш, екінші бөлігі дөңгелек болатын 

металл құрылма. Жұмсақ ендірме желдеткіш тербелісі калориферге берілмес 

үшін пайдаланылады. 

 

 
Сурет 4.2. СФОЦ-ХХ-И1 типті электр-калориферлі қондырғы: 

1 - рама; 2 - өтпелі келте құбыр; 3 - электр-калорифер; 4 - жұмсақ ендірме; 5 – 

желдеткіш 

 

 

Өнеркәсіп СФОЦ типті электр-калориферлі қондырғылардың жеті тип-

мөлшерлі түрін шығарады. Олардың негізгі техникалық мәліметтері 4.1-кестеде 

берілген. 

 

Кесте 4.1. СФОЦ типті электр-калориферлі қондырғылардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші СФ

ОЦ-

5/0,

5Т-

И1 

СФ

ОЦ-

10/0

,5Т-

И1 

СФ

ОЦ-

16/0

,5Т 

СФ

ОЦ-

25/0

,5Т 

С

Ф

О

Ц-

40/

0,5

Т 

С

Ф

О

Ц-

60/

0,5

Т 

СФ

ОЦ-

100/

0,5Т 

Номинал қуаты, кВт 5,05 9,85 15,75 23,25 46,5 69 94 

Оның ішінде 

электр-калорифердің 

4,8 9,6 15 22,5 45 67,5 90 

Қыздыру секцияларының саны 1 2 2 3 3 3 3 

Бір қыздыру 

секциясының қуаты, кВт 

4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 

Ауа беруі, м
3
/с 0,22..

.0,33 

0,22..

.0,33

3 

0,44..

.0,77 

0,44..

.0,77 

0,66

...1,

2 

0,9..

.1,6 

1,25..

2,5 

Қондырғыға кіретін және одан 

шығатын ауа 

32...2

2 

45...3

0 

30...2

0 

45...3

0 

50...

30 

56...

32 

51...3

0 
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температураларының айырмасы, 

°С 

Электр-калорифер-дің 

аэродинамикалық кедергісі, Па 

70 80 250 250 250 250 250 

Желдеткіш типі Ц4-

70 

№2,5 

Ц4-

70 

№2,5 

Ц4-

70 

№4 

Ц4-

70 

№4 

Ц4-

70 

№5 

Ц4-

70 

№5 

 

 

Қондырғылардың барлық түрлері де бірыңғайландырылған. Осы 

себептен электр-калорифердің және электр-калориферлі қондырғылардың 

массасы азайды. Кейбір тетіктері мен бөлшектерінің өзара ауыстырмалы 

болуымен, сондай-ақ технологиялық жылу-техникалық көрсеткіштерін 

жоғарылатумен қондырғыларды дайындау жеңілдетіледі. Бірыңғайландыру 

нәтижесінде барлық қондырғыларда ТЭН 5НТ.492.262 типті түтікті электр 

қыздырғыштар пайдаланылады. Жылу беріліс бетінің ауданын көбейту үшін 

түтіктің сыртына алюминийдің жұмсақ қорытпасынан арнайы қабырғалы 

жейде құйылады. Қуаты 5 және 10 кВт электр-калориферлі қондырғыларда 

қуаты 1,6 кВт түтікті электр қыздырғыштар, ал қуаты 16 кВт және одан жоғары 

болатын қондырғыларда қуаты 2,5 кВт түтікті электр қыздырғыштар 

пайдаланылады. Қондырғылардағы қыздырғыштар саны әр түрлі болады. Осы 

себептен барлық калориферлердің қыздыру камераларының ұзындығы мен ені 

бірдей болады. Калориферлер тек камераларының биіктігі бойынша өзгеше 

келеді. 

Электр-калориферлі қондырғылар кернеуі 380/220В, жиілігі 50Гц 

бейтарап нүктесі жермен тікелей қосылған, айнымалы ток электр торабына 

қосуға арналады. 

Калориферлердің электр қыздырғыш элементтері секцияларға бөлінеді. 

Сондықтан қондырғының қуатын сатылы өзгертуге болады. Реттеу сатылары 

калорифердің толық қуатының 100; 66,6 және 33,3 пайызға тең болады. 

Жылытылатын үй-жайдағы ауа температурасына байланысты қуат сатыларын 

қолмен және автоматты ауыстырып қосуға болады. Секцияларды қолмен 

ауыстырып-қосу, басқару кілті көмегімен орындалады. Автоматты режимде 

қуат үй-жайда орнатылған екі температуралық датчиктер көмегімен 

реттелінеді. Датчиктер еденнен 1...2 м биіктікке орнатылады. 

Қондырғыларда желдеткішті жұмысқа қоспағанда қыздырғыштарды 

электр торабынан ажыратып тұратын блоктау пайдаланылады. Сонымен қатар 

қыздыру камерасының ішіне электр-калориферін өте қызып кетуден сақтайтын 

жылу релесі орнатылады. 

СФОЦ-40/0,5Т типті электр-калориферлі қондырғының принциптік 

басқару электр сұлбасы 4.3-суретте берілген. 

Сұлба қондырғыны қол және автоматты режимде басқаруға мүмкіншілік 

береді. Қол режимінде SА1 басқару кілтінің тұтқасын солға бұрып «Қ» орнына 

қою керек. Сол жағдайда кілтінің 5 және 6 секциялары бір-бірімен жалғанады. 

Содан  кейін SА2 басқару кілтін «1/3» немесе «2/3» немесе «1» орнына қойып, 
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қондырғының қыздырғыштық секцияларын жұмысқа ауыстырып қосуға, яғни 

қондырғының қуатын сатылы реттеуге болады. 

Автоматты режимде SА1 басқару кілтінің тұтқасын оңға бұрып «А» 

орнына қою керек. Бұл жағдайда оның 1 және 2, 3 және 4, 7 және 8 секциялары 

бір-бірімен жалғанады. КМ1, КМ2 және КМ3 магниттік жүргізгіштер өздерінің 

күштік түйіспелерімен электр-калорифердің үш секциясын да электр торабына 

қосады. Үй-жайдағы температура белгіленген бірінші деңгейге дейін 

жоғарылағанда SК2 температуралық датчик КМ1 магниттік жүргізгіш арқылы 

калорифердің бірінші секциясын электр торабынан ажыратады. Температура 

белгіленген екінші деңгейге дейін жоғарылағанда SК3 температуралық датчик 

КМ2 магниттік жүргізгіш арқылы калорифердің екінші секциясын электр 

торабынан айырады. Температура белгіленген деңгейден төмендегенде 

калорифер секциялары кері ретпен жұмысқа қосылады. Калорифердің үшінші 

секциясы қолмен басқарылады. Температуралық датчик ретінде ДТКБ-53Т 

(камералы, биметалды температуралық датчик) типті температуралық 

датчиктер пайдаланылады. 

 

 
Сурет 4.3. СФОЦ-ХХ/0,5-И1 типті электр-калориферлі қондырғысын принциптік 

басқару электр сұлбасы 

 

 

Желдеткіш электр қозғалтқышы 𝑄𝐹2 автоматты ажыратқыш арқылы 

басқарылады. Ажыратқыш қосылғаннан кейін оның 𝑄𝐹2.4 түйіспелері арқылы 

калорифердің басқару тізбегіне кернеу беріледі. Мұндай блоктау желдеткіш 

жұмыс істемей калорифердің қыздырғыш элементтері электр торабына 

қосылмас үшін қажет болады. 

Электр қыздырғыштарының температурасын қыздыру камерасының 

ішіне орнатылған ТР-200 типті температуралық реле бақылайды. 

Қыздырғыштардың температурасы апаттық жоғарылағанда (190 градустан 

жоғары) температуралық реле өзінің 𝑆𝐾1 түйіспелерін ажыратып, 𝐾𝑉1 аралық 

релені электр торабынан айырады. Реле өзінің 𝐾𝑉1.1 түйіспелерін ажыратып, 
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калорифердің басқару тізбегін электр торабынан айырады. Осы себептен 

калорифердің секциялары электр торабынан ажыратылады. 

СФОО типті электр-калориферлі қондырғылар картоп және көкөніс 

қоймаларындағы ауаны өздерінің ішінде айналдырып-алмастыратын 

жүйелерде қолданылады. Олар қоймалардағы ауа температурасын белгіленген 

шекте ұстап тұру үшін пайдаланылады. Сонымен қатар олар басқа ауыл 

шаруашылық өндірістік үй-жайларының желдету жүйелерінде ауаны жылытуға 

қолданылады. 

СФОО типті электр-калориферлі қондырғылардың негізгі техникалық 

мәлметтері 4.2-кестеде берілген. 

 

Кесте 4.2. СФОО типті электр-калориферлі қондырғылардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші СФОО-10/0,4ТО-М1 СФОО-16/0,4ТО-М 

Қуаты, кВт 10,4 ±10% 15,8±10% 

Оның ішінде электр-калорифердің 9,6± 10% 15±10% 

Ауа беруі, м
3
/сағ. 7000 10000 

Қондырғыға кіретін және одан 

шығатын ауа температураларының 

айырмасы, °С, көп емес 

4 6 

 

Қондырғы электр-калориферден, өстік желдеткіштен, олардан бір-бірімен 

жалғайтын келте түтіктен, электр қозғалтқышын және басқару қалқанынан 

тұрады. 

СФОО типті электр-калориферлі қондырғыларда ауаның бір бөлігі 

калориферден өтіп, 40 градусқа дейін қыздырылады, ал қалған бөлігі салқын 

күйінде калорифердің үсті мен астындағы каналдар арқылы оның ішіне енеді. 

Калорифер мен желдеткішті қосатын келте түтікте қыздырылған және салқын 

ауа араластырылады. Осы себептен үй-жайға ендірілетін ауаның 

температурасы 4...6 градус шамасында болады. Мұндай температуралы ауа 

желдеткіштің елек желбезегі арқылы картоп немесе көкөніс қоймасына 

беріледі. Елек желбезектің көмегімен қоймаға берілетін ауа мөлшерін реттеуге 

болады. 

Қондырғы кернеуі 380/220 В, бейтарап нүктесі жерге тікелей жалғанған 

үш фазалы айнымалы ток торабына қосылады. Басқару қалқаны қондырғының 

жанына бекітіледі. 

Қондырғының қыздырғыш элементтерінің температурасын бақылау үшін 

оның қыздыру камерасының ішіне ТР-200 температуралық реле орнатылады. 

Қыздыру элементтерінің сыртқы қабырғасының температурасы 180 градусқа 

жеткенде, температуралық реле басқару аппараттары арқылы электр-

калориферді электр торабынан ажыратады. Сонны-мен қатар, желдеткіш 

жұмыс істемегенде калориферді іске қосуға мүмкіншілік бермейтін блоктау да 

қолданылады. 

СФОЦ және СФОО типті электр-калориферлі қондырғыларда 

желдеткіштің ауа беру көлемі реттелінбейді. Бұл қондырғыларды жылыту 
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мерзімінің әр түрлі кезеңінде пайдалануды қиындатады. Осы кемшілікті жою 

үшін, желдеткіштің ауа беру көлемі және калорифердің қуаты бірқалыпты 

реттелінетін электр-калориферлі қондырғылардың СФОЦ-ХХ/0,5-И3 типті 

жаңа түрі ойлап шығарылады. 

Қондырғының типін көрсететін шартты белгілердің құрылмалық 

сұлбасы: С-кедергімен қыздыру; Ф-электр-калорифер; О-тотықтайтын (әдеттегі 

ауалы) орта; Ц-центрден тепкіш желдеткіш; ХХ-қуаты (болжамалы), кВт; 0,5-

қыздырылған  ауаның максимал температурасы, жүздік градуста; И3-үшінші 

дайындалуы. 

Қондырғылар мал қора-жайларының жылыту жүйелерінде ауаны ішке 

беруге және жылытуға арналған. Олар СФОЦ-16, СФОЦ-25, СФОЦ-40; СФОЦ-

63, СФОЦ-100 және СФОЦ-160 тип-мөлшерлі болып шығарылады. 

СФОЦ-ХХ/0,5-И3 типті электр-калориферлі қондырғылар «Электротерм 

– ХХТВУХЛ 3.1» басқару құрылғыларымен жабдықталады. Олар 

қондырғының жылу өнімділігін өндірістік үй-жайдағы ауа температурасына 

байланысты бірқалыпты автоматты, сондай-ақ қолмен реттеуді қамтамасыз 

етеді. Басқару құрылғының көмегімен қондырғының ауалық өнімділігін 

сатылы реттеуге де болады. Ол үшін желдеткіш жетегі ретінде екі айналу 

жиілікті электр қозғалтқышы пайдаланылады. Желдеткіштің айналу жиілігі 

ішке берілетін ауаның температурасына байланысты автоматты түрде таңдап 

алынады. 

«Электротерм-ХХТВУХЛ3.1» басқару құрылғыларындағы шарттық 

белгілердің құрылмалық сұлбалары: ХХ-реттелінетін қуат (16, 25, 40, 60, 100 

кВт);   Т-электр-калориферлі қондырғының жылу өнімділігін реттеу; В-электр-

калориферлі қондырғының ауа өнімділігін реттеу; УХЛ3.1 – климаттық 

дайындалуы және орнатылу категориясы. 

Басқару құрылғылары Я4301-ХХВУХЛ3.1, Я9201-104ВУХЛ3.1 және 

Я5701-ХХ74УХЛ3.1 басқару жәшік-терінен және төрт (немесе бір) датчиктер 

панелінен тұрады. 

Үй-жайдың температуралық режимі 9201 жәшіктің көмегімен 

басқарылады. Осы жәшікте ТСМ типті төрт термотүрлендіргіштер орнатылған. 

Олардың көмегімен үй-жайдың ішіндегі ауаның шын температурасы мен 

құрыл-ғыда белгіленген температура салыстырылады. Температуралар тең 

болмағанда Я4301 жәшікке (басқару блогына) сигнал беріледі. Басқару блогы 

тиристорлы қуат реттегіш. Реттегіш үй-жай ішіндегі ауа температурасына 

байланысты қондырғының қыздырғыш элементтеріне берілетін кернеу мәнін 

өзгертіп, олардың қуатын реттейді. Ауа температурасы төмендегенде кернеу 

жоғарылатылады да қондырғының жылу өнімділігі арттырылады. Ауа 

температурасы жоғары болғанда кернеу төмендетіліп, қондырғының жылу 

өнімділігі азайтылады. 

Я5701 басқару жәшігі климаттық жағдайға және жыл мерзіміне 

байланысты желдеткіштің айналу жиілігін реттейді. Сыртқы ауаның 

температурасы белгіленілген деңгейден жоғарылағанда, желдеткіш автоматты 

түрде жоғары айналу жиілігіне ауыстырылып қосылады. Сондықтан 
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қондырғының ауа өнімділігі жоғарылайды. Сыртқы ауаның температурасы 

төмендегенде желдеткіштің ауа өнімділігі автоматты түрде азайтылады. 

Электр-калориферлі қондырғылар мынадай тәртіппен таңдап алынады: 

қондырғының типі анықталады; оның қуатын есептеп анықтайды; 

қондырғыдан шығаратын ауаның және қыздырғыштар бетіндегі 

температуралардың өздерінің мүмкіндік шектерінен жоғары еместігін (𝑡шығ ≤
 𝑡мшығ;   𝑡ғ ≤ 𝑡мғ) тексереді. 

Қондырғының типі оның қолдану мақсатына, қоршап тұрған ортаға, ауа 

құбырлар жүйесіне және қажетті ауа өнімділігіне байланысты анықталады. 

Электр-калорифердің тұтынатын қуаты 

 

𝑃т =
𝑘қ∙𝛷ж

𝜂к
, 

 
мұндағы 𝑘қ = 1,2 – қыздырғыштың ескеруін және электр торабының кернеуі төмендеуін ескеретін 

қор коэффициенті; 𝜂
к
 – калорифердің пайдалы әсер коэффициенті. 

 

Калориферден шығатын ауаның температурасы, °С. 

 

𝑡шығ =
𝑃т

𝑣𝜏∙𝜌а∙𝑐а
+ 𝑡к, 

 
мұндағы 𝑡к – калориферге кіретін ауаның температурасы, °С. 

 

Қора-жайлардағы органикалық шаңдар қыздырғыш бетіне қонып 

жанады. Жану өнімі малдарға зиян келтірмеуі үшін қыздырғыш бетінің 

температурасы шектелінеді. Бұл температура 180 градустан аспауы керек. 

Шаруашылықта электр-калориферлі қондырғының қуатын 4.3 - кесте 

бойынша анықтауға болады. Кестеде сыртқы ауа температурасына байланысты 

әр түрлі мал қоражайларын жылытуға қажет қуаттың шамамен алынған 

мәндері берілген. Қорада калориферден басқа жылыту көздері болса, 

қондырғының қуаты кестеде берілген мәнмен сол құрылғылар қуатының 

айырмасымен анықталады. 

 

Кесте 4.3. Мал қораларының типіне байланысты электр-калориферлі 

қондырғының қуатын таңдап алу 
Қора-жай Сыртқы ауаның температурасы 

мынадай болғандағы ЭКҚ-ның қуаты. 

кВт 

-35 -30 -20 -15 

Сүтті сиыр қоралары: 

100 басқа 

80 60 50 25 

150 басқа 120 100 70 40 

200 басқа 160 120 80 50 

300 басқа 250 200 140 80 
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400 басқа  300 260 180 100 

Шошқалар семіртілетін қоралар: 

250 басқа 

 

120 

 

80 

 

50 

 

20 

500 басқа 210 140 80 25 

1000 басқа 250 180 100 40 

1500 басқа 360 260 160 60 

2000 басқа 400 360 200 70 

Торайлы мегежін қоралары: 

50 басқа 

 

40 

 

30 

 

20 

 

15 

100 асыл тұқымды және 140 өндірістік 

басқа 

 

70 

 

60 

 

40 

 

25 

200 асыл тұқымды және 140 өндірістік 

басқа 

 

160 

 

140 

 

120 

 

80 

150 басқа арнайы жерде жем бергенде 100 80 60 40 

200 басқа тұратын станогында жем 

бергенде 

 

140 

 

120 

 

80 

 

50 

600 басқа тұратын станогында жем 

бергенде 

 

280 

 

210 

 

100 

 

100 

600 басқа енесінен айырған торайлар 120 100 80 60 

Қой қоралары: 

600 басқа 

 

80 

 

75 

 

60 

 

50 

800 басқа 90 80 75 60 

1000 басқа 100 90 80 75 

Құс фермасы, мың бройлерлер: 

20 

 

420 

 

360 

 

320 

 

260 

10 210 180 160 130 

Құс қорасы: 

8000 тауыққа 

 

180 

 

160 

 

140 

 

120 

6000 тауыққа 140 120 100 80 

5000 тауыққа 110 100 80 60 

4000 тауыққа 100 80 60 30 

1000 селекциялық тауыққа 25 20 20 16 

 

 

 

 

3. Ауаны ішке және сыртқа тартатын қондырғылар кешені 

 

ПВУ типті ішке-сыртқа ауа тартқыш қондырғылар кешендері мал 

қораларын және басқа өндірістік үй-жайларды желдетуге және жылытуға 

арналады. Кешендер қоралардағы ауаның араласып-айналып тұруын 

қамтамасыз етеді, салқын және өтпелі кезеңде температураны белгіленілген 



62 

 

деңгейде ұстап тұрады, сыртқы және ішкі температураларға байланысты ауа 

алмасуын реттейді. 

ПВУ кешені алты ішке-сыртқа ауа тартқыш қондырғылардан, басқару 

шкапынан, датчиктер панельінен және жетектік станциядан тұрады (4.4-кесте). 

 

Кесте 4.4. ПВУ типті қондырғылардың негізгі техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші ПВУ-4 ПВУ-6 ПВУ-9 

Ауа беруі, м
3
/сағ. 4000 6000 9000 

Электр қыздырғыштың қуаты, кВт 15 15 19,2 

Электр қыздырғыштар саны 6 6 6 

Кешендегі қондырғылар саны 6 6 6 

Кешеннің жалпы қуаты, кВт 90 90 115,2 

Электр қозғалтқыштың қуаты, кВт 1,1 1,1 1,1 

 

Әрбір ішке-сыртқа ауа тартқыш қондырғы (4.4 - сурет) бір-бірінің ішіне 

орнатылған екі цилиндрлік ауа құбырларынан тұрады; ішкі ауа құбыры 3 ауаны 

қорадан сыртқа тартуға, ал сыртқы 5 және ішкі 3 ауа құбырларының 

аралығындағы сақиналық канал 1 үй-жайға сыртқы ауаны тартып беруге 

арналады. Қондырғыларда екі қатарлы күрекшелері бар жұмыстық доңғалақ 2 

пайдаланылады. Күрекшелер әр жаққа бұрылған. Сондықтан ішкі қатардың 

күрекшелері ауаны сыртқа, ал сыртқы күрекшелер ауаны ішке тартуды 

қамтамасыз етеді. 

 

 
Сурет 4.4. ПВУ типті ауаны ішке-сыртқа тартқыш қондырғының сұлбасы: 

1 - сақиналық канал; 2 - желдеткіштің доңғалағы; 3 - ішкі ауа құбыр; 4 - электр 

қыздырғыштар; 5 - тұрық; 6 - жапқыштар 

Сыртқы ауа 5-6 м/с жылдамдықпен қондырғының арнайы қуысы (сопло) 

арқылы қораның жоғарғы жағына беріледі және ішкі ауамен жақсы аралас-

тырылады. Қораның төменгі жағынан лас ауа сыртқа тартқыш құбыр арқылы 

далаға шығарылады. Арнайы араластырғыш жапқыштар 6 көмегімен 

қондырғыда 0-ден 50 пайызға дейін ішкі ауаны сыртқы ауамен араластырып 

қайта пайдалануға мүмкіншілік  қараластырылған. 
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Жылы кезеңде жапқыштыр жабық болады. Сондықтан қораға тек сыртқы 

ауа тартылып беріледі. Салқын және өтпелі кезеңде арнайы винтті механизм 

көмегімен жапқыш орнынан жылжытылады. Осы кезде арнайы ойықтар 

ашылады. Сондықтан ішкі ауаның бір бөлігі ішке тартқыш құбырларға өтеді. 

Сыртқы ауамен араласып қораға қайтадан беріледі. 

Салқын кезеңде малдардан бөлінетін жылылық қорадан шығынданатын 

жылылық орнын толтырмайды. Сондықтан сыртқы ауа электр 

қыздырғыштармен 4 жылытылады. Ішкі ауа құбыры жылу алмастырғыш 

ретінде де пайдаланылады. Салқын ауа сыртқа шығарылатын ішкі ауаның 

жылылығын пайдаланумен алдын ала жылытылады. 

Қондырғылар реттелмелі ауа алмастыруды және белгіленілген 

температураны ұстауды қамтамасыз етеді. Ішкі ауа температурасы 

төмендегенде қондырғылардың каналдары жабылып, ауа алмастыру көлемі 

азайтылады. Осы кезде температура қалпына келмесе электр қыздырғыштар 

жұмысқа қосылады. Температура төмендей берсе, ішкі жылы ауа қондырғыда 

жылытылған ауаға араластырылып қораға қайта беріледі. 

Қорадағы ауа температурасы жоғарылағанда араластырғыш жапқыштар 

жабылады, электр қыздырғыштар тізбектен ажыратылады және қондырғының 

каналдары ашылады. Сондықтан ауа алмастыру көбейеді. 

Ішке-сыртқа ауа тартқыш қондырғылардың негізгі тетіктеріне желдеткіш, 

араластырғыш жапқыштар және аралық секциялары және шатыр жатады. 

Желдеткіш секциясы таза және лас ауаны тасымалдауға, сырттан 

тартылған ауаны жылытуға және кеңістікте таратуға арналған. Ол ішінде 

электр қозғалтқыш – желдеткіш және қорғағыш торлы коллектор бекітілген 

тұрықтан тұрады. Электр қозғалтқыштың білігіне екі қатарлы күрекшелері бар 

жұмыстық доңғалақ орнатылған. Тұрық пен коллектор аралығында түтікті 

электр қыздырғыштар орналастырылған. Желдеткіш секциясының төменгі 

жағында сақиналық каналдың шеңбері бойында, арнайы жабық қуыстар 

(сопло) бар. Олар арқылы таза ауа қораға беріледі. Қуыстар екі топсалы 

күнқағар түрінде орындалған. Күнқағарларды жылжытумен ауа ағынының 

бағыты мен жылдамдығы реттелінеді. Тұрықтың сыртқы қабырғасына жалаулы 

ажыратқыш бекітілген. 

Араластырғыш жапқыштар секциясы ауаның айналып жүруін реттейді. 

Ол ішінде жоғарғы және төменгі цилиндрлер бекітілген тұрықты тұрады. 

Цилиндрлер аралығында біліктері бар екі жапқыш орналастырылған. Өстерге 

тісті секторлар орнатылған. Тұрықтың сыртына жапқыштардың электр-

механикалық жетегі монтаждалған. Жетек редукторының шықпалық білігінің 

ұшы тісті сектор арқылы жапқыш өстерімен қосылған. Біліктің екінші ұшына 

ауыстырып қосқыш жұдырықша шайбалар мен ауа алмастыру көлемін 

көрсеткіш стрелка бекітілген. Шайбалар микроажыратқыштарға әрекет етіп, 

синхронды электр қозғалтқыш арқылы жапқыштарды ашып-жауып тұрады. 

Аралық секция араластырғыш жапқыштар секциясын шатырмен 

жалғауға арналған. Ол ішкі және  сыртқы цилиндрлерден тұрады. 
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Шатыр сыртқы ауаны алуға және лас ауаны далаға шығаруға, сондай-ақ 

қондырғыға атмосфералық жауын-шашындар енуден қорғауға арналған. 

Әрбір ішкі – сыртқы ауа тартқыш қондырғы күштік шкаппен жабдық-

талады. Ол қондырғының электр жабдықтарын қысқа тұйықталудан және 

асқын жүктелуден қорғауға, сондай-ақ әр қондырғыны қолмен басқаруға 

арналған. Қондырғылар кешені орталық басқару пультінен автоматты және 

қолмен басқарылады. 

Мал қораларын жылытуға жылу энергиясын шоғырлап жинайтын 

аккумуляциялық типті қондырғыларды да пайдалануға болады. 

Аккумуляциялық типті электр қыздырғыш қондырғылардың жұмыс 

істеуі екі кезеңге бөлінеді: зарядталу-жылу энергиясын шоғырлап жинайтын 

аккумуляциялық өзекті қыздыру және зарядсыздану - өзектен жылу энергиясын 

тұтынушыға беру. Өзекті дайындауға пайдаланылатын материал арзан және 

оның жұмыс температурасы мен жылу сыйымдылығы жоғары болуы керек. 

Олардың қасиеттері көп уақыт пайдаланғанда да өзгермеуі қажет. Өзектерді 

дайындауға құйматас және магнезит кең пайдаланылады. 

Жылу энергиясын шоғырлап жинайтын материалдың массасын немесе 

көлемін қондырғылардың тәулік бойынша және мезгіл-мезгіл жұмыс істегенде 

аккумуляциялайтын жылылық мөлшерінің тең болу шарты арқылы 

анықталады: 

 

𝑄 =  𝑄′ 
 

Жылылық мөлшерлерін қондырғылардың қуаттары мен жұмыс істеу 

уақыттары арқылы анықтағанда 

 

𝑃 𝜏 = 𝑃′ 𝜏ж, 

 

Аккумулятор мынадай жылу энергиясын шоғырлап жинауы керек 

 

𝑄ак = 𝑄 ∙ 𝜏 − 𝑃 ∙ 𝜏ж = 𝑃(𝜏 − 𝜏ж) = 𝑃 ∙ 𝜏ү, 

 
мұндағы τү – үзіліс уақыт (қондырғының электр энергиясын тұтынбайтын уақыты). 

 

Жылу-аккумуляторының массасында шоғырланып жиналған жылу 

энергиясының мөлшері мына белгілі формуламен анықталады 

 

𝑄ак = 𝑐м ∙ 𝑀 ∙ ∆𝑡, 

 
мұндағы 𝑐м – аккумуляциялайтын материалдың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг⋅°С); 
𝑀 - материал массасы, кг; ∆𝑡 - жылу-аккумуляциялайтын материалдың температураларының 

айырмасы, °С. 

 

Соңғы екі формулалардың оң жақ бөлімдерін теңдегенде 
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𝑐м ∙ 𝑀 ∙ ∆𝑡 = 𝑃 ∙ 𝜏ү. 

 

Осы формуладан материал массасы 

 

𝑀 =
𝑃∙𝜏ү

𝑐м∙∆𝑡
. 

 

Жылу энергиясын аккумуляторға тасымалдағанда және оны сақтағанда 

энергия шығындары болады. Оларды пайдалы әсер коэффициентімен 

ескергенде, материал массасы. 

 

𝑀 =
𝑃∙𝜏ү

𝑐м∙∆𝑡∙𝜂
. 

 

Жылу энергиясын шоғырлап жинайтын қондырғылар энергияны электр 

жүйесінің жүктемелік графигінде жүктеме көп төмендеген уақыттарында 

(негізінде түңгі уақыттарда) тұтынады. Бұл тәуліктік жүктемелік графикті 

тегістеуге және ауылдық электр тораптарын қайтадан құрмай тұтынатын 

энергия мөлшерін көбейтуге мүмкіншілік береді. Түнде шоғырлап жиналған 

энергия күндіз пайдаланылады. 

Мал қораларындағы ауаны жылытуға арналған ЭОКС-150/0,4-И1 типті 

аккумуляциялық қондырғы ойлап шығарылды. Қондырғының тұтынатын 

қуаты – 155 кВт. Оның ішінде аккумулятор электр қыздырғыштарының қуаты 

– 105 кВт. Қоректену кернеуі – 380/220 В. Зарядталу уақыты – 8 сағат. 

Қондырғы ішіне магнезит толтырғыш құйылған 30 құйматас модульден 

тұрады. Модульдер бір қаптаманың ішіне орнатылған. Жылылық шығынын 

азайту үшін қаптаманың астына керамикалық плиталардан және минерал 

мақтадан жылулық оқшауламалар төселінген. Модуль қабырғасының 

қалыңдығы – 75 мм. Әрбір модульде тізбектеп қосылған екі нихром спираль 

орналастырылған. Барлық қыздырғыштар параллель жалғанған бес 

«жұлдызша» түрінде қосылған. Қаптамада желдету жүйесіне қосуға арналған 

келте құбырлар бар.  

Қондырғыдан шығатын ауа температурасын реттеуге және оның мәнін 

зарядсыздану кезінде тұрақты ұстауға арналған құрылғы бар. Құрылғы 

байпасты каналда орнатылған араластырғыш (жапқыш) ретінде орындалған. 

Құрылғы сыртқы салқын ауа мен қыздырғыш камерадан берілетін ыстық ауаны 

қажетті ара-қатыста араластырып, қондырғыдан шығатын ауа температурасын 

реттейді. 

Өзек каналдарына ауа центрден тепкіш желдеткішпен беріледі. Желдет-

кіштің ауа беруі – 0,83...1,66 м
3
/с. Желдеткіштің сорғыш келте құбырмен 

жалғанған байпасты каналында қуаты 40 кВт СФО типті электр-калорифер 

орнатылған. Ол қондырғы зарядталатын түңгі кезеңде мал қорасын жылытуға 

арналған. 
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Қондырғының басқару сұлбасы оның уақытында жұмысқа қосылуын 

және ажыратылуын, жабдықтарды әдеттегісіз режимде жұмыс істеуден 

қорғауды, сондай-ақ қораларға қажетті температуралы ауаның тұрақты 

берілуін қамтамасыз етеді. 

Аккумуляциялайтын қондырғының қуаты тікелей жылытуға қажет 

қуаттан үш есе көп келеді. Сонымен қатар қондырғыға едәуір өндірістік аудан 

керек болады. Осы себептерден оларды пайдаланудың алдында техника-

экономикалық есеп шығару керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Электрлік жылыту жүйелері дегеніміз не? 

 

2. Мал қораларындағы ауаны жылытуға арналған қандай қондырғыларды 

білесіз? 

 

3. ПВУ типті қондырғылардың негізгі техникалық мәліметтері қандай? 

 

4. Электр-калориферлі және аккумуляциялық қондырғылар дегеніміз не? 

 

ДӘРІС 5 

 

Тақырыбы: Жанамалы жылытуға арналған электр-термиялық 

жабдықтар және жергілікті электрлік жылытуға арналған құралдар 

Дәрістің мазмұны: жанамалы жылытуға арналған электр-

термиялық жабдықтар; жергілікті жылытуға арналған құралдар 

 

Жанамалы жылытуға арналған электр-термиялық жабдықтар. Лас 

ауамен сыртқа шығарылатын жылылықты қайта пайдаланғанда электр-

калорифердің қуатын азайтуға болады. Жылылықты қайта пайдалану үшін 

жылу алмастыру аппараттары және жылулық сорғыштар қолданылады. 

Жылу алмастырғыш аппараттар рекуперациялық және регенерациялық 

болады. Рекуперациялық жылу алмастырғыштарда сыртқа шығарылатын 

«ыстық» ауадан ішке тартылатын салқын ауаға жылылық оларды бөліп тұрған 

қабырғалар (табақша болат, шыны, фольга, пластмасса, лавсан қабыршақ) 

арқылы беріледі. Регенерациялық жылу алмастырғыш аппараттарда жылу 



67 

 

алмастырғыш материал – саптама (алюминий пластинкалар, ұсақталған тастар 

және т.б.) кезекпен біресе сыртқа шығарылмайтын «ыстық» ауа, біресе ішке 

тартылатын салқын ауа ағынында болып, бірінші ауадан екінші ауаға жылылық 

береді. Жылу алмастырғыш аппараттарының жылу бергіш беттеріне өте салқын 

кезеңде мұз қатып қалады. Осы себептен олар мал қораларының жылыту 

жүйелерінде әзірше пайдаланылмайды. 

Жергілікті жылытуға арналған құралдар. Ауыл шаруашылық 

өндірісінде қолданылатын жылыту тәсілдерінің ішінде құрамалы жылыту тәсілі 

тиімді келеді. Бұл тәсіл, әсіресе төлдер тұратын қораларда өте тиімді болады. 

Сондықтан құрамалы жылыту тәсілін мегежін, бұзау, қой қораларында 

пайдалануға ұсынуға болады. Құрамалы жылытуда қоражайларды жалпы 

жылыту жүйесі және жергілікті жылытуға арналған құрылғылар 

пайдаланылады. Жалпы жылыту ыстық сумен, бумен, электр жылылығымен 

немесе жылу генераторларымен орындалуы мүмкін. 

Жергілікті жылыту құрылғылары тек мал төлдері мен құс балапандары 

тұратын орындарды ғана жылытады. Өйткені төлдер мен балапандардың 

туғаннан кейінгі бастапқы күндерінде өздерінің температурасын реттеп 

тұратын қабілеті әлі дамымаған болады. Сондықтан олар өздері денесінің 

температурасын тұрақты ұстай алмайды. Төлдер мен балапандардың денелері 

салқындап кетпес үшін олар тұратын жерлерде температура жоғары мәнде 

тұрақты ұсталуы керек. Осы жағдайда төлдер мен балапандар ауырмай жақсы 

өседі. Олардың өнімділігі мен сақталуы жоғарылайды. Сонымен қатар 

температураны тек төлдер мен балапандар тұратын жерде ғана жоғары 

деңгейде тұрақты ұстағандықтан, құрамалы жылыту тәсілінде жылу 

энергиясының жалпы шығыны аз болады. Осы себептерден өнімнің құны 

төмендейді. 

Жергілікті жылыту көзі ретінде электр энергиясының тасымалдануының, 

бөлінуінің, басқарылуының жеңілдігіне және оның құнының төмендігіне 

байланысты электрлі жылытқыштар кең пайдаланылады. Төлдер мен 

балапандарды жергілікті электрлі жылыту мынадай болып жүзеге асырылады: 

үстінен – «жарық» және «қараңғы» инфрақызыл сәулелендіргіштердің 

көмегімен; астынан – электрлі жылытылатын едендерді, электр панельдерін, 

едендік электр-кілемшелерін, электр-жылытқыштарын пайдаланумен; 

құрамалы тәсілмен - әр түрлі жергілікті жылыту құрылғыларын пайдаланып 

үстінен және астынан; үстінен және жанынан;  үстінен, астынан және жанынан. 

Электрлі жылытылатын едендер мал және құс фермаларында 

мегежіндерді, торайларды, бұзауларды, қозыларды және тауық, үйрек, 

күркетауық балапандарын жалпы және жергілікті жылытуға пайдаланылады. 

Оларды жаңа салынып жатқан және пайдаланылып отырған ескі мал және құс 

қораларында жасауға болады. Электрлі жылытылатын едендер тұтас тілкем 

(полоса) немесе жеке кіші алаң түрінде дайындалады. Бұл тәсілде еденнің 

астына арнайы қыздырғыш элементтер салынады. 

Электрлі жылытылатын еден мал және құс тұратын орындардың микро-

климатын жақсартады. Еден температурасы жоғарылағанда оған жақын 
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деңгейдегі ауаның температурасы және қозғалысы өседі. Сондықтан ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы және зиянды заттардың (аммиак, көмір-қышқыл 

газ және т.б) шоғырлануы азаяды. Сонымен қатар, электрлі жылытылатын 

еденнің құрылысы қарапайым, өртке қауіптілігі аз, жылуды шоғырлап жинау 

қабілеті жоғары келеді. Осы себептен электр энергиясымен үзіліссіз 

жабдықтауды қажет етпейді. 

Электрлі жылытылатын еденнің көлденең қимасы 5.1-суретте 

көрсетілген. 

 

 
Сурет 5.1. Электрлі жылытылатын еденнің құрылысы: 

(мөлшерлері сантиметрмен берілген) 1 - жер; 2 - ұсақталған тас; 3, 6 және 9 - құйматас; 4 - 

гидрооқшаулама; 5 - жылулық оқшаулама; 7 - қыздырғыш элемент; 8 – қорғаныш тор 

Электрлі жылытылатын еденді монтаждау мынадай тәртіппен 

орындалады. Алдымен еденнің бөлінген учаскесінде жерді 0,3...0,6 м 

тереңдікке қазады. Ол жерді түйгіштеп жақсы нығыздайды. Содан кейін 

қабаттап ұсақталған тас 2, құйматас (бетон) 3, рубероидтан гидроизоляция 4 

салады. Рубероидтың бетін битуммен қаптайды. Еден арқылы жылылық 

шығынын азайту үшін битумның үстіне жылулық оқшаулама 5 (қазандық 

қоқыс, керамзит және т.б) төселінеді. Оның үстіне құйма-тас қабат 6 құйылады, 

құйматастың бетіне қыздырғыш элемент 7 белгілі тәртіппен тартылады. 

Қыздырғыштың үстіне құйматас құйылады. Құйматас қабаттың бетіне көзі 

250×150 мм қорғағыш болат тор төселінеді. Тор дайындауға диаметрі 3...4 мм 

болат сым пайдаланылады. Тордың бетіне құйматас қабат құйылып, электрлі 

жылытылатын еденді монтаждау жұмысын аяқтайды. 

Жылытылатын тілкемнің ені малдың түріне байланысты келеді. Сиыр 

қораларында ені 0,5...0,6 тілкемді, торайлы мегежін қораларында ені 1,3 м 

тілкемді жылытады. Құстар еденде ұсталатын қораларда ені қора енінің 0,2...0,3 

бөлігі болатын тілкем жылытылады. 

Жылытылатын тілкемдерді электр торабына шетінен немесе ортасынан 

қосуға болады. Тілкемдер шетінен қосылғанда, оларды қоректендіретін 

өткізгіштер орнатылатын канал малдар жүрмейтін жерде болады. Сондықтан 

бұл тәсіл ыңғайлылау келеді. Бір тілкемнің ұзындығы 30...35 метрден аспауы 

керек. Одан көп болса қыздырғыш элементті төсеуде қиындық болуы мүмкін. 
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Электрлі жылытылатын еденді есептеуде қыздырғыш элементтің 

материалын таңдап алу қажет, оның ұзындығын, көлденең қимасын және 

төселу тәсілін анықтау керек. Қыздырғыш материалдарына бір-сыпыра 

талаптар қойылады. Олардың қатарына қыздырғыштың температурасы, 

сызықтық қуаты, ұзындығы, механикалық беріктігі және технологиямен 

белгіленген температурада жұмыс істеу қабілеті жатады (5.1 - кесте). 

 

Кесте 5.1. Электрлі жылытылатын едендер мен панельдерді есептеуге 

ұсынылатын параметрлер. 
Мал мен 

құстың түрі 

Еденнің 

ұсынылатын 

температурасы, 

°С 

Беттік 

қуаты, 

Вт/м
2
 

Қыздырғыштың 

сызықтық қуаты, 

Вт/м 

Сымды төсеуге 

ұсынылатын 

адым, м 

Балапандар 35...40 150...300 7,5...30 0,05...0,1 

Торайлар 25...30 100...200 7...20 0,1...0,15 

Семірілетін 

шошқалар 

18...20 80...150 12...30 0,15...0,2 

Ауру сиырлар 26...29 150...190 22...40 0,15...0,2 

Бұзаулар 20...24 100...150 10...22 0,1...0,15 

 

Кестедегі мәліметтерді талдаумен еден бетіндегі температура 40 

градустан аспауы керек екендігі анықталады. Бұл көрсеткіш қыздырғыштың 

мүмкіндік температурасын (100 °С) және сызықтық қуатын (7...40 Вт/м) 

шектейді. 

Фазалық кернеуге қосылатын сымның ұзындығы 200 метрге дейін 

болады. Сондықтан монтаждау кезінде ол механикалы жүктелінеді. 

Жоғарыда келтірілген талаптарға болаттан және арнайы қорытпалардан 

(нихромнан, константаннан және т.б) жасалынған қыздырғыштар сәйкес келеді. 

Электрлі жылытылатын едендерде негізінде болат қыздырғыштар 

пайдаланылады. Өйткені олар қорытпалардан дайындалатын қыздырғыштардан 

арзан. Сонымен қатар болат қыздырғыштардың индуктив кедергісі, сызықтық 

ұлғаю коэффициенті және кедергісінің температуралық коэффициенті жоғары 

келеді. 

Электр кілемшелерінің бірнеше типтері ойлап шығарылады. Олар 

аралығына арнайы жылытқыш сым бір қалыпты тәртіппен ирек-ирек төселген 

екі қабат химиялық әсерге берік резеңкеден жасалынады. Олар торайларды 

жылытуға арналады. 

Кілемшелер тасымалды болып дайындалады. Олардың қуаты – 200...650 

Вт, ұзындығы – 1,2...1,5 м, ені 0,5...0,75 м болады. Кілемшелер бетінің 

температурасы – 24...36 °С. Құрылғының электр қауіптілігі жоғары 

болғандықтан, оның қоректену кернеуі 36 вольттен аспайды. Кілемшелердің 

кемшіліктеріне жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілетінің төменділігі, 

механикалық беріктігінің кішілігі және температурасын жеке реттеудің 

күрделілігі жатады. 
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Қозыларды алғашқы сағаттарда кептіріп сақтау үшін электр-

грелкалар қолданылады. Грелка түбіне резеңке ішпек төселген ағаш жәшік 

түрінде жасалады. Ішпектің ішінде мырышпен қапталған болат сымнан 

шиыршық (спираль) түрінде дайындалған қыздырғыш элемент төселген. 

Құрылғының қуаты – 70 Вт, қоректену кернеуі – 36 В. 

Орталық жылыту-желдету қондырғылар орнатылған қора-жайларда 

төлдер мен балапандарды жергілікті қосымша жылытуға электр жылытқыш-

конвекторлар қолданылады. Қуаты 2 және 6 кВт болатын ЭОКС-2/1,5 және 

ЭОКС-6/1,5 типті электр-конвекторлар шығарылады. Оларда қыздырғыш 

элементі ретінде түтікті электр қыздырғыштар пайдаланылады. Қыздырғыштың 

қабырғалы бетімен табиғи қозғалғанда ауа жылылық алып қызады. 

Құрылғының қоректену кернеуі 380 В, қыздырғыштар «жұлдызша» қосылған. 

Қыздырғыштар тек қол режимінде басқарылады. Ауыстырып қосқыштың 

көмегімен номинал қуаттың 50 және 100 % қосуға болады. 

Электрлі жылытылатын панельдер өндірістік және тұрмыстық үй-

жайларды жылытуға арналады. Олар былайша бөлінеді: жылу бергіштігімен 

(бір бетінен және екі бетінен жылу бергіштікті); орнатылу тәсілімен 

(қабырғалық, едендік және қосалқы қабырғалар ішінде орнатылатын); 

қыздырғыш элементінің типімен (арнайы жылытқыш сымдар мен кабельдер, 

индукциялық қыздырғыштар, ТЭҚ, жоғары кедергілі қорытпалардан 

жасалынған сымдар, УТТ-2, ПАН-90 типті ток өткізгіш арнайы маталар, шала 

өткізгіш қабыршақ элементтер және т.б.); қыздырғыш элементінің төселу 

тәсілімен (арнайы қуыстарда, жырақшаларда, құрылғының құйматас немесе 

басқа толтырғыш материалының ішінде); толтырғыштың материалымен 

(құйматас, асфальт-құйматас, кірпіш немесе қазандық қоқыс толтырғыштық 

құйматас). 

Қыздырғыш элементі құйматас ішінде орналасқан электрлі жылытылатын 

панельдер құрылысы 5.2 - суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 5.2. Қыздырғыш элементі құйматас ішінде орналасқан электрлі жылытылатын 

панельдер құрылысы: 

а - екі бетінен жылу бергіштікті; б - бір бетінен жылу бергіштікті; 1 - метал қаңқа; 2 - 

кірмелік клемалық қорапша; 3 - жылулық оқшаулама; 4 - қыздырғыш элемент; 5 - құйматас; 

6 - тор-экран 
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Панель металл қаңқадан 1 және экрандық тордан 6 тұрады. Тор қаңқаға 

балқытылып бекітілген, сондықтан панельдің қажетті механикалық беріктігі 

қамтамасыз етіледі. Қыздырғыш элемент құйылған құйматастың 5 ішінде 

орналасқан. Қабырғалық және едендік панельдердің бір бетін жылулық 

оқшауламамен 3 қаптайды. 

Қазақстанның көп облыстарында мал қораларын және басқа өндірістік 

үй-жайлардың кіші көлемді бөлмелерін жылытуға электрлі жылытылатын 

панель пайдаланылады. Оның техникалық сипаттамалары: номинал қуаты – 1,5 

кВт; номинал кернеуі – 220 В; бетінің температурасы – 70 °С; габариттік 

өлшемдері – 1100×700×50 мм; массасы – 100 кг. Панельдің қаңқасы жеңіл 

швеллерден дайындалады. Панель қаңқасы қызуға төзімді құйматаспен 

толтырылған. Құйматас ішінде ПОСХП немесе ПОСХВТ маркалы сымнан 

спираль түрінде жасалынған қыздырғыш элемент ирек-ирек болып төселінген. 

Сымның есептік ұзындығы – 220 м. Панель бетінің қажетті температурасы ТР-

200 термореттегіштің көмегімен қамтамасыз етіледі. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде төмен температуралы электрлі 

жылытылатын панель ойлап шығарылды (5.3-сурет). Оның техникалық 

мәліметтері: номинал қуаты – 200 Вт; номиналь кернеуі – 36 В; габариттік 

өлшемдері 1100×600×40 мм; сымның ұзындығы – 32 м; спираль диаметрі – 10 

мм; спираль ұзындығы – 12,2 м; панель бетінің шекті температурасы – 36 °С. 

 
Сурет 5.3. Төмен температуралы электрлі жылытылатын панель: 

1 - метал қанқа; 2 - қыздырғыш элемент; 3 - алмалы қақпақ; 4 – құйматас; 5 - көзді 

бекіткіштер; 6 - тарамдық қорапша 

 

 

Панель 40×40×4 мм бұрышты металдан жасалынған қаңқадан 1 және 

металл тордан тұрады. Көзі 150×150 мм тор диаметрі 3 мм болат сымнан 

дайындалады. Тор қаңқаға балқытылып бекітілген. Сондықтан қатаң құрылма 

құрылады да панельдің механикалық беріктігін қамтамасыз етеді. Панель 

қаңқасына құйматас 4 құйылады. Құйматастың негізгі жылу бергіш бетінде ені 

12 мм және тереңдігі 12 мм ирек-ирек жырақшалар орындалған. Оларға 

ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ сымдарынан спираль түрінде жасалынған 
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қыздырғыш элемент 2 ирек-ирек болып төселінеді. Панельдің негізгі жылу 

бергіш бетінде құйматас пен қаңқаның аралығында 1,5 саңлау қалдырылады. 

Бұл саңылау арқылы қалыңдығы 1 мм табақша металдан жасалынған алмалы 

қақпақ 3 кигізіп орнатылады. Қақпақ қыздырғыш элементті механикалық 

зақымнан қорғайды, панель бетіндегі температураны теңдестіреді, сондай-ақ 

жанып кеткені қыздырғыш элементті алмастыруға мүмкіншілік береді. 

ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш сымдар пайдаланылған 

панельдер кең таралған. Олар қарапайым және арзан, бірақ олардың 

айтарлықтай кемшіліктері бар. Панельдердің салқын күйіндегі тұтынатын 

қуаты олардың ыстық күйіндегі тұтынатын қуатынан 20...30 пайызға жоғары 

келеді. Пайдалану кезінде оқшауламасының кедергісі 500 МОм-нан 0,45 МОм-

ға дейін төмендейді. Бұл құбылысты зерттеу нәтижесінде оқшауламаның 

сызықтық ұлғаю коэффициентінің болат пен құйматастың ұлғаю 

коэффициентінен он есе көп екендігі анықтайды. Сондықтан қыздыру 

нәтижесінде оқшаулама құйматасқа сығылып енеді де зақым болады. Осы 

себептен ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы сымдар пайдаланылатын 

панельдерді төмендетілген кернеумен қоректендіру ұсынылады. Бұл шарт 

оқшауламасыз сымдар пайдаланылатын панельдерге де таратылады. 

Түтікті электр қыздырғыштар пайдаланылған панельдер де ойлап 

шығарылды. Зерттеу нәтижесінде олардың ток күші мен қуатының қыздыру 

кезінде өзгермейтіндігі, ал оқшаулама кедергісі мен ақпа тогының (негізгі 

тізбекпен өтпейтін токтың) мәндері оларға қойылатын талаптарға сәйкес 

екендігі анықталады. Сонымен қатар ТЭҚ пайдаланылған панельдердің бағасы 

арнайы жылытқыш сымдар пайдаланылатын панельдер бағасынан жоғары емес. 

Электрлі жылытылатын панельдерді электрлі жылытылатын едендер 

сияқты мына тәртіппен есептейді. 

1. Мына бастапқы мәліметтерді анықтайды: қыздырғыш элементінің 

типін, 𝑡е, 𝑡а, 𝑡т, ℎ1, 𝐵, 𝐿, , 𝑈ф. Панель еденге төселінетін болса, оның бетінің 

температурасын 𝑡е таңдап алады. Қабырғаға және қосалқы қабырғаға 

бекітілетін панельдер бетінің температурасы мына шарт 𝑡е ≤ 95  ℃ бойынша 

анықталады. Тіке орнатылатын панельдің биіктігі 𝐵 0,4...0,5 метр шамасында 

қабылдау ұсынылады. Панельдің қалыңдығын ℎ1(5. . .10 см) және ұзындығын 

𝐿 (1. . .1,6) оны тасымалдау және монтаждау жеңіл болуын ескерумен таңдап 

алады. 

Жергілікті жылытуға арналған инфрақызыл қондырғылар. Малдар 

мен құстарды инфрақызыл сәулелермен жылытуға әр түрлі сәулелендіргіштер 

және брудерлер пайдаланылады (5.2-кесте). 

 

Кесте 5.2. Инфрақызыл сәулелендіргіштердің негізгі техникалық 

мәліметтері 
Сәулелендіргіштің 

типі 

Сәулелену көзінің типі Ескерту 

ОРИ-1 ИКЗК-220-500  

ОРИ-2 ПС-70/Е 11010-375  
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ССПО-250 ИКЗК-220-250  

ОЭИ-500 ИКЗК-220-250  

ОВИ-1 ИКЗК-220-500  

Латв. ИКО КИ-220-1000  

ОКБ-3196 ТЭҚ ТЭҚ қуаты – 500 Вт, кернеуі – 

220В 

ОКБ-3196Б ТЭҚ Қуаты 400 Вт үш ТЭҚ 

БП-1А ТЭҚ Қуаты 250 Вт төрт ТЭҚ 

ЭИС-0,25-И1 «ИРИС» Нихром спираль керамика 

ішінде 

 

 

Мал төлдерін инфрақызыл сәулелерімен жылытуға және ультракүлгін 

сәулелерімен сәулелендіруге ИКУФ-1 және ИКУФ-1м типті қондырғылар 

қолданылады. Қондырғы 40 сәулелендіргіштерден және басқару шкапынан 

тұрады. Әр-бір сәулелендіргіште ИКЗК-220-250 типті екі шам орнатылған, ал 

олардың ортасына бір эритем шам орналас-тырылған. 

Жергілікті жылытуға арналған құрамалы жүйелер. Бұл жүйелерде 

төлдері жанжағынан жылытылады. 5.4 - суретте торайларды құрамалы жылыту 

сұлбасы берілген. 

Торайларды астынан жылытуға электрлі жылытылатын еден, ал үстінен 

жылытуға инфрақызыл сәулелендіргіштер пайдаланылады. Осы кезде 

торайлардың өсіп-өнуіне қолайлы жағдай туғызылады және төлдер тұрмайтын 

жерде ауа температурасын төмендетуге мүмкіншілік пайда болады. Осы 

себептен қораны жылытуға қажетті шығындар азаяды. 

 

 
Сурет 5.4. Торайларды құрамалы жылыту сұлбасы: 

1 - электрлі жылытылатын еден; 2 - торайлар апаны; 3 - инфрақызыл сәулелендіргіш; 

4 - мегежін апаны 

 

 

Еміп жүрген торайларды жылытуға арналған «Комби» типті қондырғы 

шығарылады. Ол 30 бірдей жинақтардан тұрады. Әрбір жинақ құрамына қуаты  

120 Вт электрлі жылытылатын панель және қуаты 250 Вт «Ирис» типті 

инфрақызыл сәулелендіргіш кіреді. Қондырғы құрамына температура реттегіш, 

уақыт релесі, ақпа (негізгі тізбекпен өтпейтін) ток релесі, сигналдау және 

коммутациялау аппараттары кіретін пульттен басқарылады. 

Қозыларды жергілікті құрылмалы жылытуға арналған ЭИС-0,37-И1 

«Руно» типті құрылғы шығарылады. Құрылғы бір-бірімен кронштейін арқылы 
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қосылған жоғарғы және төменгі жылытқыштардан тұрады. Төменгі жылытқыш 

ретінде екі панель пайдаланылады. Әрбір панель саңылаусыз винипласт 

тұрықтың ішінде орнатылған полимер материалдық қабықшалы қыздырғыш 

элемент түрінде орындалған. Жоғарғы жылытқыш ретінде сәулелену 

температурасы 700...750
0
С болатын «қараңғы» инфрақызыл сәулелендіргіш 

қолданылады. Құрылғының техникалық сипаттамалары: қуаты – 370 Вт (соның 

ішінде панельдердің жалпы қуаты – 120 Вт, инфрақызыл сәулелендіргіштің 

қуаты – 250 Вт); номинал кернеуі – 220 В; жылыту аймағындағы температура 

қора температурасынан 10 градусқа жоғары келеді; бір уақытта массасы 5 кг 

онбес қозыны жылытуға болады. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде бұзауларды жергілікті құрамалы 

жылытуға арналған аймақтық тәсіл ойлап шығарылды. Ол тәсіл 

университетте ұсынылған төменгі температуралы электрлі жылытылатын 

панельдер көмегімен жүзеге асырылады. Бұзауларға арналған топтық торларда 

панельдерді ұсынылған тәсілге сәйкес орналастыру схемасы 5.5 - суретте 

көрсетілген. Қондырғыда панельдер екі қатарда орнатылады. 

Төменгі қатардың панельдері 1 жылыту батареялары сияқты қабырғадан 

100 мм және еденнен 50 мм қашықтықта көзді бекіткіштер 3 мен ілмектер 4 

көмегімен тік монтаждалады. Жоғарғы қатардың панельдері төменгі 

панельдердің үстінде горизонталь жазықтыққа 30° жасай күнқағар түрінде 

орнатылады. Әрбір жоғарғы панель төрт көзді бекіткіш 3, екі ілмек 4 және 

штырьге 5 бекітілген тартқыш болат арқан 6 көмегімен монтаждалады. Төменгі 

қатардағы панельдер аралығы 𝑙1 = 280. . .320 мм шегінде, ал жоғарғы 

қатардағы панельдер аралығы 𝑙2 = 220. . .280 мм шегінде қабылданады. 

Панельдер арнайы тіркес 7 бекітілген төмендеткіш трансформатордан 8 

қоректенеді. 

 

 
Сурет 5.5. Төменгі температуралы панельдерді орналастыру сұлбасы: 

1 және 2 - төменгі және жоғарғы қатардағы панельдер; 3 - көзді бекіткіш; 4 - ілмектер; 

5 - штырьлер; 6 – тартқыш болат арқан; 7 - тіреу; 8 - трансформатор; 9 - топтықтар; 10 - еден 
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Университетте осы қондырғыны белгіленген бағдарламамен басқаратын 

шкап ойлап шығарылды. Оның құрамына коммутациялық және сигналдау 

аппараттары, бағдарламалы уақыт релесі және термодатчиктер кіреді. Басқару 

шкапы панельдердің жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілетін 

пайдаланумен электр жүйесінде жүктемелер аз уақытындағы энергияны 

тұтынып, төлдер тұратын жерде қажетті жергілікті температуралық-ылғалдық 

режим жасауға мүмкіншілік береді. 

Университетте қозыларды жылытуға арналған камералық электр-панельді 

жылытқыштар да ойлап шығарылды. Олар үйшікте жаңа туған қозыларды үш 

жағынан құрамалы жылытады: астынан, үстінен және жанынан. Жылытқыш 

электр панельінің модульдерінен жиналады. Жылытқыштағы модульдер саны 

үйшікте саулықтардың ұстау тәсіліне және үйшіктің өлшемдеріне байланысты 

келеді. Саулықтар жеке торларда ұсталғанда модульдер саны, яғни жылытқыш 

мөлшері, тордың және қозының мөлшерлеріне орай анықталады. Бұл жолы 

жылытқыш жеке торлардың аралығында орнатылады. Саулықтар топтық 

торларда қозылағанда, жылытқыштың мөлшері мен саны топтық торлардың 

(оцаркалардың) өлшемдеріне байланысты анықталады. Бұл жолы 

жылытқыштар үйшіктің қабырғаларын жағалай орнатылады. 

Электр панельдің модулі (5.6 - сурет) құйматас тұрықтан 1 және оның 

ішінде монтаждалған қаңқадан тұрады. Қаңқа толқындары бір-біріне қарсы 

орналастырылған өлшемдері 850×300 мм екі толқынды асбест-шиферден 3 

дайындалады. Қаңқаны сыртынан диаметрі 3...5 мм болат сыммен 4 орап 

байлайды. Оқшауламалық қанқа модульдің электрлік және өрттік қауіпсіздігін 

жоғарылатады. Сонымен қатар ол сыртында оралған сыммен бірге модульдің 

тұрқын құйматастан құйғанда арматура ретінде де пайдаланылады. Модульде 

қыздырғыш элементті төсеуге арналған екі канал 2 бар. 

 

 
Сурет 5.6. Электр панельдің модулі: 

1 - құйматас; 2 - канал; 3 - шифер; 4 - сым орау 

 

 

Қыздырғыш элемент ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш 

сымдардан, оқшауламасыз болат сымнан, нихромнан, фехральден және басқа 

материалдардан спираль түрінде дайындалады. 

Модульдің негізгі техникалық мәліметтері: кернеуі – 24-36 В; қуаты 170 

Вт шамасында; бетінің температурасы – 25 °С; өлшемдері – 850×320×120 мм. 
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Модульдің электрлік және өрттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және 

бетінде электр потенциалын теңдестіру үшін қаңқаның болат орауы жермен 

қосылған контурға немесе нөлдік сымға жалғанады. 

Модульдерден жиналған камералы электр-панельді қозыларды 

жылытқыштарды қойлар қозылайтын үйшікте орналастыру сұлбасы (бір 

вариант) 5.7 - суретте берілген. 

 

 
Сурет 5.7. Камералы электр-панельді қозыларды жылытқыштарды 

 қойлар қозылайтын үйшікте орналастыру сұлбасы 

Жылытқыш 27 модульден жиналған: 9 - модуль жылытқыштың төменгі 

бөлігінде, 9 модуль артқы қабырғасында және 9 модуль жоғарғы бөлігінде. 

Қыздырғыш элементтер «жұлдызша» қосылған. Жылытқыштың қуаты – 4,5 

кВт; қоректену кернеуі – 380/220В. Жылытқыш камералары тек қозылар 

сиятындай мөлшерлі болып жасалынған. Қозылар камераларда еркін жатып 

жылынады. Сонымен қатар жылытқыш саулықтар мен қозылардың еркін 

қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. 

Жылытқыштың жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілеті жоғары 

келеді. Осы себептен қозыларға қажетті температуралық-ылғалдық режимді 

жасауға электр жүйесіндегі жүктеме аз уақыттағы энергияны пайдалануға 

болады. Жылытқыштар университетте ойлап  шығарылған шкап көмегімен 

белгіленген бағдарлама бойынша автоматты басқарылады. 

ДӘРІС 5 

 

Тақырыбы: Жанамалы жылытуға арналған электр-термиялық 

жабдықтар және жергілікті электрлік жылытуға арналған құралдар 

Дәрістің мазмұны: жанамалы жылытуға арналған электр-

термиялық жабдықтар; жергілікті жылытуға арналған құралдар 

 

Жанамалы жылытуға арналған электр-термиялық жабдықтар. Лас 

ауамен сыртқа шығарылатын жылылықты қайта пайдаланғанда электр-

калорифердің қуатын азайтуға болады. Жылылықты қайта пайдалану үшін 

жылу алмастыру аппараттары және жылулық сорғыштар қолданылады. 
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Жылу алмастырғыш аппараттар рекуперациялық және регенерациялық 

болады. Рекуперациялық жылу алмастырғыштарда сыртқа шығарылатын 

«ыстық» ауадан ішке тартылатын салқын ауаға жылылық оларды бөліп тұрған 

қабырғалар (табақша болат, шыны, фольга, пластмасса, лавсан қабыршақ) 

арқылы беріледі. Регенерациялық жылу алмастырғыш аппараттарда жылу 

алмастырғыш материал – саптама (алюминий пластинкалар, ұсақталған тастар 

және т.б.) кезекпен біресе сыртқа шығарылмайтын «ыстық» ауа, біресе ішке 

тартылатын салқын ауа ағынында болып, бірінші ауадан екінші ауаға жылылық 

береді. Жылу алмастырғыш аппараттарының жылу бергіш беттеріне өте салқын 

кезеңде мұз қатып қалады. Осы себептен олар мал қораларының жылыту 

жүйелерінде әзірше пайдаланылмайды. 

Жергілікті жылытуға арналған құралдар. Ауыл шаруашылық 

өндірісінде қолданылатын жылыту тәсілдерінің ішінде құрамалы жылыту тәсілі 

тиімді келеді. Бұл тәсіл, әсіресе төлдер тұратын қораларда өте тиімді болады. 

Сондықтан құрамалы жылыту тәсілін мегежін, бұзау, қой қораларында 

пайдалануға ұсынуға болады. Құрамалы жылытуда қоражайларды жалпы 

жылыту жүйесі және жергілікті жылытуға арналған құрылғылар 

пайдаланылады. Жалпы жылыту ыстық сумен, бумен, электр жылылығымен 

немесе жылу генераторларымен орындалуы мүмкін. 

Жергілікті жылыту құрылғылары тек мал төлдері мен құс балапандары 

тұратын орындарды ғана жылытады. Өйткені төлдер мен балапандардың 

туғаннан кейінгі бастапқы күндерінде өздерінің температурасын реттеп 

тұратын қабілеті әлі дамымаған болады. Сондықтан олар өздері денесінің 

температурасын тұрақты ұстай алмайды. Төлдер мен балапандардың денелері 

салқындап кетпес үшін олар тұратын жерлерде температура жоғары мәнде 

тұрақты ұсталуы керек. Осы жағдайда төлдер мен балапандар ауырмай жақсы 

өседі. Олардың өнімділігі мен сақталуы жоғарылайды. Сонымен қатар 

температураны тек төлдер мен балапандар тұратын жерде ғана жоғары 

деңгейде тұрақты ұстағандықтан, құрамалы жылыту тәсілінде жылу 

энергиясының жалпы шығыны аз болады. Осы себептерден өнімнің құны 

төмендейді. 

Жергілікті жылыту көзі ретінде электр энергиясының тасымалдануының, 

бөлінуінің, басқарылуының жеңілдігіне және оның құнының төмендігіне 

байланысты электрлі жылытқыштар кең пайдаланылады. Төлдер мен 

балапандарды жергілікті электрлі жылыту мынадай болып жүзеге асырылады: 

үстінен – «жарық» және «қараңғы» инфрақызыл сәулелендіргіштердің 

көмегімен; астынан – электрлі жылытылатын едендерді, электр панельдерін, 

едендік электр-кілемшелерін, электр-жылытқыштарын пайдаланумен; 

құрамалы тәсілмен - әр түрлі жергілікті жылыту құрылғыларын пайдаланып 

үстінен және астынан; үстінен және жанынан;  үстінен, астынан және жанынан. 

Электрлі жылытылатын едендер мал және құс фермаларында 

мегежіндерді, торайларды, бұзауларды, қозыларды және тауық, үйрек, 

күркетауық балапандарын жалпы және жергілікті жылытуға пайдаланылады. 

Оларды жаңа салынып жатқан және пайдаланылып отырған ескі мал және құс 
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қораларында жасауға болады. Электрлі жылытылатын едендер тұтас тілкем 

(полоса) немесе жеке кіші алаң түрінде дайындалады. Бұл тәсілде еденнің 

астына арнайы қыздырғыш элементтер салынады. 

Электрлі жылытылатын еден мал және құс тұратын орындардың микро-

климатын жақсартады. Еден температурасы жоғарылағанда оған жақын 

деңгейдегі ауаның температурасы және қозғалысы өседі. Сондықтан ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы және зиянды заттардың (аммиак, көмір-қышқыл 

газ және т.б) шоғырлануы азаяды. Сонымен қатар, электрлі жылытылатын 

еденнің құрылысы қарапайым, өртке қауіптілігі аз, жылуды шоғырлап жинау 

қабілеті жоғары келеді. Осы себептен электр энергиясымен үзіліссіз 

жабдықтауды қажет етпейді. 

Электрлі жылытылатын еденнің көлденең қимасы 5.1-суретте 

көрсетілген. 

 

 
Сурет 5.1. Электрлі жылытылатын еденнің құрылысы: 

(мөлшерлері сантиметрмен берілген) 1 - жер; 2 - ұсақталған тас; 3, 6 және 9 - құйматас; 4 - 

гидрооқшаулама; 5 - жылулық оқшаулама; 7 - қыздырғыш элемент; 8 – қорғаныш тор 

Электрлі жылытылатын еденді монтаждау мынадай тәртіппен 

орындалады. Алдымен еденнің бөлінген учаскесінде жерді 0,3...0,6 м 

тереңдікке қазады. Ол жерді түйгіштеп жақсы нығыздайды. Содан кейін 

қабаттап ұсақталған тас 2, құйматас (бетон) 3, рубероидтан гидроизоляция 4 

салады. Рубероидтың бетін битуммен қаптайды. Еден арқылы жылылық 

шығынын азайту үшін битумның үстіне жылулық оқшаулама 5 (қазандық 

қоқыс, керамзит және т.б) төселінеді. Оның үстіне құйма-тас қабат 6 құйылады, 

құйматастың бетіне қыздырғыш элемент 7 белгілі тәртіппен тартылады. 

Қыздырғыштың үстіне құйматас құйылады. Құйматас қабаттың бетіне көзі 

250×150 мм қорғағыш болат тор төселінеді. Тор дайындауға диаметрі 3...4 мм 

болат сым пайдаланылады. Тордың бетіне құйматас қабат құйылып, электрлі 

жылытылатын еденді монтаждау жұмысын аяқтайды. 

Жылытылатын тілкемнің ені малдың түріне байланысты келеді. Сиыр 

қораларында ені 0,5...0,6 тілкемді, торайлы мегежін қораларында ені 1,3 м 

тілкемді жылытады. Құстар еденде ұсталатын қораларда ені қора енінің 0,2...0,3 

бөлігі болатын тілкем жылытылады. 
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Жылытылатын тілкемдерді электр торабына шетінен немесе ортасынан 

қосуға болады. Тілкемдер шетінен қосылғанда, оларды қоректендіретін 

өткізгіштер орнатылатын канал малдар жүрмейтін жерде болады. Сондықтан 

бұл тәсіл ыңғайлылау келеді. Бір тілкемнің ұзындығы 30...35 метрден аспауы 

керек. Одан көп болса қыздырғыш элементті төсеуде қиындық болуы мүмкін. 

Электрлі жылытылатын еденді есептеуде қыздырғыш элементтің 

материалын таңдап алу қажет, оның ұзындығын, көлденең қимасын және 

төселу тәсілін анықтау керек. Қыздырғыш материалдарына бір-сыпыра 

талаптар қойылады. Олардың қатарына қыздырғыштың температурасы, 

сызықтық қуаты, ұзындығы, механикалық беріктігі және технологиямен 

белгіленген температурада жұмыс істеу қабілеті жатады (5.1 - кесте). 

 

Кесте 5.1. Электрлі жылытылатын едендер мен панельдерді есептеуге 

ұсынылатын параметрлер. 
Мал мен 

құстың түрі 

Еденнің 

ұсынылатын 

температурасы, 

°С 

Беттік 

қуаты, 

Вт/м
2
 

Қыздырғыштың 

сызықтық қуаты, 

Вт/м 

Сымды төсеуге 

ұсынылатын 

адым, м 

Балапандар 35...40 150...300 7,5...30 0,05...0,1 

Торайлар 25...30 100...200 7...20 0,1...0,15 

Семірілетін 

шошқалар 

18...20 80...150 12...30 0,15...0,2 

Ауру сиырлар 26...29 150...190 22...40 0,15...0,2 

Бұзаулар 20...24 100...150 10...22 0,1...0,15 

 

Кестедегі мәліметтерді талдаумен еден бетіндегі температура 40 

градустан аспауы керек екендігі анықталады. Бұл көрсеткіш қыздырғыштың 

мүмкіндік температурасын (100 °С) және сызықтық қуатын (7...40 Вт/м) 

шектейді. 

Фазалық кернеуге қосылатын сымның ұзындығы 200 метрге дейін 

болады. Сондықтан монтаждау кезінде ол механикалы жүктелінеді. 

Жоғарыда келтірілген талаптарға болаттан және арнайы қорытпалардан 

(нихромнан, константаннан және т.б) жасалынған қыздырғыштар сәйкес келеді. 

Электрлі жылытылатын едендерде негізінде болат қыздырғыштар 

пайдаланылады. Өйткені олар қорытпалардан дайындалатын қыздырғыштардан 

арзан. Сонымен қатар болат қыздырғыштардың индуктив кедергісі, сызықтық 

ұлғаю коэффициенті және кедергісінің температуралық коэффициенті жоғары 

келеді. 

Электр кілемшелерінің бірнеше типтері ойлап шығарылады. Олар 

аралығына арнайы жылытқыш сым бір қалыпты тәртіппен ирек-ирек төселген 

екі қабат химиялық әсерге берік резеңкеден жасалынады. Олар торайларды 

жылытуға арналады. 

Кілемшелер тасымалды болып дайындалады. Олардың қуаты – 200...650 

Вт, ұзындығы – 1,2...1,5 м, ені 0,5...0,75 м болады. Кілемшелер бетінің 

температурасы – 24...36 °С. Құрылғының электр қауіптілігі жоғары 
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болғандықтан, оның қоректену кернеуі 36 вольттен аспайды. Кілемшелердің 

кемшіліктеріне жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілетінің төменділігі, 

механикалық беріктігінің кішілігі және температурасын жеке реттеудің 

күрделілігі жатады. 

Қозыларды алғашқы сағаттарда кептіріп сақтау үшін электр-

грелкалар қолданылады. Грелка түбіне резеңке ішпек төселген ағаш жәшік 

түрінде жасалады. Ішпектің ішінде мырышпен қапталған болат сымнан 

шиыршық (спираль) түрінде дайындалған қыздырғыш элемент төселген. 

Құрылғының қуаты – 70 Вт, қоректену кернеуі – 36 В. 

Орталық жылыту-желдету қондырғылар орнатылған қора-жайларда 

төлдер мен балапандарды жергілікті қосымша жылытуға электр жылытқыш-

конвекторлар қолданылады. Қуаты 2 және 6 кВт болатын ЭОКС-2/1,5 және 

ЭОКС-6/1,5 типті электр-конвекторлар шығарылады. Оларда қыздырғыш 

элементі ретінде түтікті электр қыздырғыштар пайдаланылады. Қыздырғыштың 

қабырғалы бетімен табиғи қозғалғанда ауа жылылық алып қызады. 

Құрылғының қоректену кернеуі 380 В, қыздырғыштар «жұлдызша» қосылған. 

Қыздырғыштар тек қол режимінде басқарылады. Ауыстырып қосқыштың 

көмегімен номинал қуаттың 50 және 100 % қосуға болады. 

Электрлі жылытылатын панельдер өндірістік және тұрмыстық үй-

жайларды жылытуға арналады. Олар былайша бөлінеді: жылу бергіштігімен 

(бір бетінен және екі бетінен жылу бергіштікті); орнатылу тәсілімен 

(қабырғалық, едендік және қосалқы қабырғалар ішінде орнатылатын); 

қыздырғыш элементінің типімен (арнайы жылытқыш сымдар мен кабельдер, 

индукциялық қыздырғыштар, ТЭҚ, жоғары кедергілі қорытпалардан 

жасалынған сымдар, УТТ-2, ПАН-90 типті ток өткізгіш арнайы маталар, шала 

өткізгіш қабыршақ элементтер және т.б.); қыздырғыш элементінің төселу 

тәсілімен (арнайы қуыстарда, жырақшаларда, құрылғының құйматас немесе 

басқа толтырғыш материалының ішінде); толтырғыштың материалымен 

(құйматас, асфальт-құйматас, кірпіш немесе қазандық қоқыс толтырғыштық 

құйматас). 

Қыздырғыш элементі құйматас ішінде орналасқан электрлі жылытылатын 

панельдер құрылысы 5.2 - суретте көрсетілген. 
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Сурет 5.2. Қыздырғыш элементі құйматас ішінде орналасқан электрлі жылытылатын 

панельдер құрылысы: 

а - екі бетінен жылу бергіштікті; б - бір бетінен жылу бергіштікті; 1 - метал қаңқа; 2 - 

кірмелік клемалық қорапша; 3 - жылулық оқшаулама; 4 - қыздырғыш элемент; 5 - құйматас; 

6 - тор-экран 

 

 

Панель металл қаңқадан 1 және экрандық тордан 6 тұрады. Тор қаңқаға 

балқытылып бекітілген, сондықтан панельдің қажетті механикалық беріктігі 

қамтамасыз етіледі. Қыздырғыш элемент құйылған құйматастың 5 ішінде 

орналасқан. Қабырғалық және едендік панельдердің бір бетін жылулық 

оқшауламамен 3 қаптайды. 

Қазақстанның көп облыстарында мал қораларын және басқа өндірістік 

үй-жайлардың кіші көлемді бөлмелерін жылытуға электрлі жылытылатын 

панель пайдаланылады. Оның техникалық сипаттамалары: номинал қуаты – 1,5 

кВт; номинал кернеуі – 220 В; бетінің температурасы – 70 °С; габариттік 

өлшемдері – 1100×700×50 мм; массасы – 100 кг. Панельдің қаңқасы жеңіл 

швеллерден дайындалады. Панель қаңқасы қызуға төзімді құйматаспен 

толтырылған. Құйматас ішінде ПОСХП немесе ПОСХВТ маркалы сымнан 

спираль түрінде жасалынған қыздырғыш элемент ирек-ирек болып төселінген. 

Сымның есептік ұзындығы – 220 м. Панель бетінің қажетті температурасы ТР-

200 термореттегіштің көмегімен қамтамасыз етіледі. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде төмен температуралы электрлі 

жылытылатын панель ойлап шығарылды (5.3-сурет). Оның техникалық 

мәліметтері: номинал қуаты – 200 Вт; номиналь кернеуі – 36 В; габариттік 

өлшемдері 1100×600×40 мм; сымның ұзындығы – 32 м; спираль диаметрі – 10 

мм; спираль ұзындығы – 12,2 м; панель бетінің шекті температурасы – 36 °С. 

 
Сурет 5.3. Төмен температуралы электрлі жылытылатын панель: 

1 - метал қанқа; 2 - қыздырғыш элемент; 3 - алмалы қақпақ; 4 – құйматас; 5 - көзді 

бекіткіштер; 6 - тарамдық қорапша 

 

 

Панель 40×40×4 мм бұрышты металдан жасалынған қаңқадан 1 және 

металл тордан тұрады. Көзі 150×150 мм тор диаметрі 3 мм болат сымнан 

дайындалады. Тор қаңқаға балқытылып бекітілген. Сондықтан қатаң құрылма 
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құрылады да панельдің механикалық беріктігін қамтамасыз етеді. Панель 

қаңқасына құйматас 4 құйылады. Құйматастың негізгі жылу бергіш бетінде ені 

12 мм және тереңдігі 12 мм ирек-ирек жырақшалар орындалған. Оларға 

ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ сымдарынан спираль түрінде жасалынған 

қыздырғыш элемент 2 ирек-ирек болып төселінеді. Панельдің негізгі жылу 

бергіш бетінде құйматас пен қаңқаның аралығында 1,5 саңлау қалдырылады. 

Бұл саңылау арқылы қалыңдығы 1 мм табақша металдан жасалынған алмалы 

қақпақ 3 кигізіп орнатылады. Қақпақ қыздырғыш элементті механикалық 

зақымнан қорғайды, панель бетіндегі температураны теңдестіреді, сондай-ақ 

жанып кеткені қыздырғыш элементті алмастыруға мүмкіншілік береді. 

ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш сымдар пайдаланылған 

панельдер кең таралған. Олар қарапайым және арзан, бірақ олардың 

айтарлықтай кемшіліктері бар. Панельдердің салқын күйіндегі тұтынатын 

қуаты олардың ыстық күйіндегі тұтынатын қуатынан 20...30 пайызға жоғары 

келеді. Пайдалану кезінде оқшауламасының кедергісі 500 МОм-нан 0,45 МОм-

ға дейін төмендейді. Бұл құбылысты зерттеу нәтижесінде оқшауламаның 

сызықтық ұлғаю коэффициентінің болат пен құйматастың ұлғаю 

коэффициентінен он есе көп екендігі анықтайды. Сондықтан қыздыру 

нәтижесінде оқшаулама құйматасқа сығылып енеді де зақым болады. Осы 

себептен ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы сымдар пайдаланылатын 

панельдерді төмендетілген кернеумен қоректендіру ұсынылады. Бұл шарт 

оқшауламасыз сымдар пайдаланылатын панельдерге де таратылады. 

Түтікті электр қыздырғыштар пайдаланылған панельдер де ойлап 

шығарылды. Зерттеу нәтижесінде олардың ток күші мен қуатының қыздыру 

кезінде өзгермейтіндігі, ал оқшаулама кедергісі мен ақпа тогының (негізгі 

тізбекпен өтпейтін токтың) мәндері оларға қойылатын талаптарға сәйкес 

екендігі анықталады. Сонымен қатар ТЭҚ пайдаланылған панельдердің бағасы 

арнайы жылытқыш сымдар пайдаланылатын панельдер бағасынан жоғары емес. 

Электрлі жылытылатын панельдерді электрлі жылытылатын едендер 

сияқты мына тәртіппен есептейді. 

1. Мына бастапқы мәліметтерді анықтайды: қыздырғыш элементінің 

типін, 𝑡е, 𝑡а, 𝑡т, ℎ1, 𝐵, 𝐿, , 𝑈ф. Панель еденге төселінетін болса, оның бетінің 

температурасын 𝑡е таңдап алады. Қабырғаға және қосалқы қабырғаға 

бекітілетін панельдер бетінің температурасы мына шарт 𝑡е ≤ 95  ℃ бойынша 

анықталады. Тіке орнатылатын панельдің биіктігі 𝐵 0,4...0,5 метр шамасында 

қабылдау ұсынылады. Панельдің қалыңдығын ℎ1(5. . .10 см) және ұзындығын 

𝐿 (1. . .1,6) оны тасымалдау және монтаждау жеңіл болуын ескерумен таңдап 

алады. 

Жергілікті жылытуға арналған инфрақызыл қондырғылар. Малдар 

мен құстарды инфрақызыл сәулелермен жылытуға әр түрлі сәулелендіргіштер 

және брудерлер пайдаланылады (5.2-кесте). 

 

Кесте 5.2. Инфрақызыл сәулелендіргіштердің негізгі техникалық 

мәліметтері 
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Сәулелендіргіштің 

типі 

Сәулелену көзінің типі Ескерту 

ОРИ-1 ИКЗК-220-500  

ОРИ-2 ПС-70/Е 11010-375  

ССПО-250 ИКЗК-220-250  

ОЭИ-500 ИКЗК-220-250  

ОВИ-1 ИКЗК-220-500  

Латв. ИКО КИ-220-1000  

ОКБ-3196 ТЭҚ ТЭҚ қуаты – 500 Вт, кернеуі – 

220В 

ОКБ-3196Б ТЭҚ Қуаты 400 Вт үш ТЭҚ 

БП-1А ТЭҚ Қуаты 250 Вт төрт ТЭҚ 

ЭИС-0,25-И1 «ИРИС» Нихром спираль керамика 

ішінде 

 

 

Мал төлдерін инфрақызыл сәулелерімен жылытуға және ультракүлгін 

сәулелерімен сәулелендіруге ИКУФ-1 және ИКУФ-1м типті қондырғылар 

қолданылады. Қондырғы 40 сәулелендіргіштерден және басқару шкапынан 

тұрады. Әр-бір сәулелендіргіште ИКЗК-220-250 типті екі шам орнатылған, ал 

олардың ортасына бір эритем шам орналас-тырылған. 

Жергілікті жылытуға арналған құрамалы жүйелер. Бұл жүйелерде 

төлдері жанжағынан жылытылады. 5.4 - суретте торайларды құрамалы жылыту 

сұлбасы берілген. 

Торайларды астынан жылытуға электрлі жылытылатын еден, ал үстінен 

жылытуға инфрақызыл сәулелендіргіштер пайдаланылады. Осы кезде 

торайлардың өсіп-өнуіне қолайлы жағдай туғызылады және төлдер тұрмайтын 

жерде ауа температурасын төмендетуге мүмкіншілік пайда болады. Осы 

себептен қораны жылытуға қажетті шығындар азаяды. 

 

 
Сурет 5.4. Торайларды құрамалы жылыту сұлбасы: 

1 - электрлі жылытылатын еден; 2 - торайлар апаны; 3 - инфрақызыл сәулелендіргіш; 

4 - мегежін апаны 

 

 

Еміп жүрген торайларды жылытуға арналған «Комби» типті қондырғы 

шығарылады. Ол 30 бірдей жинақтардан тұрады. Әрбір жинақ құрамына қуаты  

120 Вт электрлі жылытылатын панель және қуаты 250 Вт «Ирис» типті 

инфрақызыл сәулелендіргіш кіреді. Қондырғы құрамына температура реттегіш, 
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уақыт релесі, ақпа (негізгі тізбекпен өтпейтін) ток релесі, сигналдау және 

коммутациялау аппараттары кіретін пульттен басқарылады. 

Қозыларды жергілікті құрылмалы жылытуға арналған ЭИС-0,37-И1 

«Руно» типті құрылғы шығарылады. Құрылғы бір-бірімен кронштейін арқылы 

қосылған жоғарғы және төменгі жылытқыштардан тұрады. Төменгі жылытқыш 

ретінде екі панель пайдаланылады. Әрбір панель саңылаусыз винипласт 

тұрықтың ішінде орнатылған полимер материалдық қабықшалы қыздырғыш 

элемент түрінде орындалған. Жоғарғы жылытқыш ретінде сәулелену 

температурасы 700...750
0
С болатын «қараңғы» инфрақызыл сәулелендіргіш 

қолданылады. Құрылғының техникалық сипаттамалары: қуаты – 370 Вт (соның 

ішінде панельдердің жалпы қуаты – 120 Вт, инфрақызыл сәулелендіргіштің 

қуаты – 250 Вт); номинал кернеуі – 220 В; жылыту аймағындағы температура 

қора температурасынан 10 градусқа жоғары келеді; бір уақытта массасы 5 кг 

онбес қозыны жылытуға болады. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде бұзауларды жергілікті құрамалы 

жылытуға арналған аймақтық тәсіл ойлап шығарылды. Ол тәсіл 

университетте ұсынылған төменгі температуралы электрлі жылытылатын 

панельдер көмегімен жүзеге асырылады. Бұзауларға арналған топтық торларда 

панельдерді ұсынылған тәсілге сәйкес орналастыру схемасы 5.5 - суретте 

көрсетілген. Қондырғыда панельдер екі қатарда орнатылады. 

Төменгі қатардың панельдері 1 жылыту батареялары сияқты қабырғадан 

100 мм және еденнен 50 мм қашықтықта көзді бекіткіштер 3 мен ілмектер 4 

көмегімен тік монтаждалады. Жоғарғы қатардың панельдері төменгі 

панельдердің үстінде горизонталь жазықтыққа 30° жасай күнқағар түрінде 

орнатылады. Әрбір жоғарғы панель төрт көзді бекіткіш 3, екі ілмек 4 және 

штырьге 5 бекітілген тартқыш болат арқан 6 көмегімен монтаждалады. Төменгі 

қатардағы панельдер аралығы 𝑙1 = 280. . .320 мм шегінде, ал жоғарғы 

қатардағы панельдер аралығы 𝑙2 = 220. . .280 мм шегінде қабылданады. 

Панельдер арнайы тіркес 7 бекітілген төмендеткіш трансформатордан 8 

қоректенеді. 
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Сурет 5.5. Төменгі температуралы панельдерді орналастыру сұлбасы: 

1 және 2 - төменгі және жоғарғы қатардағы панельдер; 3 - көзді бекіткіш; 4 - ілмектер; 

5 - штырьлер; 6 – тартқыш болат арқан; 7 - тіреу; 8 - трансформатор; 9 - топтықтар; 10 - еден 

 

 

Университетте осы қондырғыны белгіленген бағдарламамен басқаратын 

шкап ойлап шығарылды. Оның құрамына коммутациялық және сигналдау 

аппараттары, бағдарламалы уақыт релесі және термодатчиктер кіреді. Басқару 

шкапы панельдердің жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілетін 

пайдаланумен электр жүйесінде жүктемелер аз уақытындағы энергияны 

тұтынып, төлдер тұратын жерде қажетті жергілікті температуралық-ылғалдық 

режим жасауға мүмкіншілік береді. 

Университетте қозыларды жылытуға арналған камералық электр-панельді 

жылытқыштар да ойлап шығарылды. Олар үйшікте жаңа туған қозыларды үш 

жағынан құрамалы жылытады: астынан, үстінен және жанынан. Жылытқыш 

электр панельінің модульдерінен жиналады. Жылытқыштағы модульдер саны 

үйшікте саулықтардың ұстау тәсіліне және үйшіктің өлшемдеріне байланысты 

келеді. Саулықтар жеке торларда ұсталғанда модульдер саны, яғни жылытқыш 

мөлшері, тордың және қозының мөлшерлеріне орай анықталады. Бұл жолы 

жылытқыш жеке торлардың аралығында орнатылады. Саулықтар топтық 

торларда қозылағанда, жылытқыштың мөлшері мен саны топтық торлардың 

(оцаркалардың) өлшемдеріне байланысты анықталады. Бұл жолы 

жылытқыштар үйшіктің қабырғаларын жағалай орнатылады. 

Электр панельдің модулі (5.6 - сурет) құйматас тұрықтан 1 және оның 

ішінде монтаждалған қаңқадан тұрады. Қаңқа толқындары бір-біріне қарсы 

орналастырылған өлшемдері 850×300 мм екі толқынды асбест-шиферден 3 

дайындалады. Қаңқаны сыртынан диаметрі 3...5 мм болат сыммен 4 орап 

байлайды. Оқшауламалық қанқа модульдің электрлік және өрттік қауіпсіздігін 

жоғарылатады. Сонымен қатар ол сыртында оралған сыммен бірге модульдің 

тұрқын құйматастан құйғанда арматура ретінде де пайдаланылады. Модульде 

қыздырғыш элементті төсеуге арналған екі канал 2 бар. 

 

 
Сурет 5.6. Электр панельдің модулі: 

1 - құйматас; 2 - канал; 3 - шифер; 4 - сым орау 
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Қыздырғыш элемент ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш 

сымдардан, оқшауламасыз болат сымнан, нихромнан, фехральден және басқа 

материалдардан спираль түрінде дайындалады. 

Модульдің негізгі техникалық мәліметтері: кернеуі – 24-36 В; қуаты 170 

Вт шамасында; бетінің температурасы – 25 °С; өлшемдері – 850×320×120 мм. 

Модульдің электрлік және өрттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және 

бетінде электр потенциалын теңдестіру үшін қаңқаның болат орауы жермен 

қосылған контурға немесе нөлдік сымға жалғанады. 

Модульдерден жиналған камералы электр-панельді қозыларды 

жылытқыштарды қойлар қозылайтын үйшікте орналастыру сұлбасы (бір 

вариант) 5.7 - суретте берілген. 

 

 
Сурет 5.7. Камералы электр-панельді қозыларды жылытқыштарды 

 қойлар қозылайтын үйшікте орналастыру сұлбасы 

Жылытқыш 27 модульден жиналған: 9 - модуль жылытқыштың төменгі 

бөлігінде, 9 модуль артқы қабырғасында және 9 модуль жоғарғы бөлігінде. 

Қыздырғыш элементтер «жұлдызша» қосылған. Жылытқыштың қуаты – 4,5 

кВт; қоректену кернеуі – 380/220В. Жылытқыш камералары тек қозылар 

сиятындай мөлшерлі болып жасалынған. Қозылар камераларда еркін жатып 

жылынады. Сонымен қатар жылытқыш саулықтар мен қозылардың еркін 

қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. 

Жылытқыштың жылу энергиясын шоғырлап жинау қабілеті жоғары 

келеді. Осы себептен қозыларға қажетті температуралық-ылғалдық режимді 

жасауға электр жүйесіндегі жүктеме аз уақыттағы энергияны пайдалануға 

болады. Жылытқыштар университетте ойлап  шығарылған шкап көмегімен 

белгіленген бағдарлама бойынша автоматты басқарылады. 
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Жанамалы жылытуға арналған электр-термиялық жабдықтар дегеніміз 

не? 

 

2. Жергілікті жылытуға арналған инфрақызыл қондырғылардың қандай 

түрлерін білесіз? 

 

3. Қозыларды алғашқы сағаттарда кептіріп сақтау үшін қандай   

қондырғылар  қолданылады? 

 

       4. Жергілікті жылытуға арналған қандай құралдарды білесіз? 

 

 

 

ДӘРІС - 6 

 

Тақырыбы: Ауылшаруашылық өнімдерін жылулық өңдеуге және 

кептіруге арналған ЭТЖ 

Дәрістің мазмұны: пайдалану облыстары; активтi желдету және 

конвекциялық кептіру қондырғылары, жалпы мағлұматтар, астық пен 

пішенді активті желдету қондырғылары, жемістерге арналған кептіретін 

электр пeштepi, активті желдету қондырғыларының ауаны электрлік 

жылыткыштарының қуатын есептеу; электр-терморадиациялық жоғары 

жиілікті және құрамалы кептіргіштер; ауылшаруашылық өнімдерін 

электрлік жылулық өңдеу. 

 

Пайдалану облыстары. Жылулық өңдеу - жылылық әрекетінен 

материалдардың күйін құрылымын немесе физикалық-химиялық қасиеттерін 

өзгертетін технологиялық үрдіс. 

Ауылшаруашылық өндірісінде өнімдер мен мал азығын жылулық 

өңдейді (буландырады, пicipeдi, жылытады). Осының нәтижесінде олардың 

азықтық сапасы жоғарылайды, микроорғанизмдерге қолайлы жағдайлар 

тұрғызылады (сүрлеу ашытқылау және басқа биологиялық үpдicтepi) немесе 

өнімдерді залалсыздандыру мақсатында (cүттi, жеміс-жидек шырындарын 

пастерлеу, стерилдеу) микроорғанизмдердің дамуы басылады. Дәндерді егу 

алдында өңдеу және қойма зиянкестерін құрту үшін астықты дәрілеуде 

жылулық әрекет ету қажет етеді. 

Keптipy жылулық өңдеудің бip түрi болады. Дәндерді, пішенді, жеміс-

жидектерді, көкөністерді, cүттi, қарасораны, зығырды және басқа өнімдерді 

кeптіpy кең таралған. Қазіргі жылулық кептіру тәсілдерінде (конвекциялық 

жылу өткізгіштік, терморадиациялық) электрлік қыздыруды пайдалануға 

болады. Электрлік және оттық кeптipгiштepдe кeптipy үрдістерді бірдей өтеді 

тек жылылықты алу тәсілі бойынша ерекше келеді. Әртүрлі материалдарды 
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жылулық өңдеуге электрлік қыздыруды пайдаланғанда үрдістердің басқарылуы 

және сапасы жоғарылайды және оларды автоматтандыру жеңіл болады. 

Материалға және өңдеу түріне байланысты мына қондырғылар пайдаланылады 

желдеткіштер және электр-калориферлер негізінде дайындалған активті 

желдету және конвекциялық кeптipy қондырғылары; инфрақызыл сәулелерімен 

және жоғарыжиілікті қыздыру қондырғылары; кедергімен тікелей және 

жанамалы қыздыру қондырғылары. Активті желдету және конвекциялық 

кeптipy қондырғылары кең таралған. Инфрақызыл сәулелерімен және 

жоғарыжиілікті қыздыру құрылғыларының болашағы зор деп есептеледі. 

Материалдарды кeптipy және жылулық өңдеу үрдістерінде электр 

термиялық жабдықтарды кең пайдаланбаудың нeгiзгi ceбeбi - осы үрдістерде 

энергия шығындарының үлікен болуы. 

Активті желдету және конвекциялық кептіру қондырғылары. 

Жалпы мағлұматтар. Активті желдету – тыныштық қалпында жатқан 

материал массасын ауамен еркінсіз екпіндете үрлеу. Бұл тәсіл астық пен 

пішенді дайындауда кең пайдаланылады. 

Активті желдету мына мақсаттарға қолданылады: дәнді белгілі уақыт 

ішінде сақтау үшін тез салқындатуға; дәнді фумиғациялағаннан кейін дәнді 

ғазсыздандыруға; орғаннан кейін дәннің тезірек пісіп жетуі үшін оны 

жылытуға; егу алдында дәнді жылулық өңдеуге; дәнді кептіру үшін жылытуға; 

дәнді қоймадағы дәнді өздігінен қызуынан сақтандыруға. 

Активті желдету дәнді өңдеудің өте тиімді және нәтижелі тәсілі болып 

саналады. Бұл тәсілде дән араластырылмайды және аса қыздырылмайды, 

сондықтан оны зақымдай төмөңдейдіі (күрекпен немесе басқа механизммен 

араластырып кептірумен салыстырғанда). Дәнді активті желдету қоймаларда, 

арнайы алаңдарда немесе активті желдету бункерлерінде өткізіледі. 

Қойманық құрастырылымына байланысты ауанық дәндер қабатымен 

өтуінің тік, горизонталь немесе радиальды сұлбалары пайдаланылады. 

Дәнді кептірудің алдында салқын ауамен үрлеп, оны біраз уақыт сақтауға 

болады. Температураны +і0 градусқа дейін төмендеткенде дәнде жүретін 

биохимиялық прөңестер баяулайды, сондықтан ол біраз уақыт сапасын 

төмендетпейді. 

Астық пен пішенді активтi желдету қондырғылары. Астықты активті 

желдету тәсілінде дән араластырылмайды, зақымданбайды, кептіргенде асқын 

қызбайды. Негізінде бұл үрдіс қоймаларда және арнайы бункерлерде 

орындалады. 

Қоймаларда дәнді ауа тарататын каналдың үстіне қалыңдығы і...і,5 м 

болатын қабат кылып салады және оны салқын ауамен немесе калориферде 

жылытылған ауамен желдетеді (6.і,а - сурет). Осы жағдайда астық өздігінен 

қызбайды, және оны көп уақыт сақтауға болады. 
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Сурет-6.і. Астықты активті желдету сұлбасы: а - қоймаларда; ә - желдетілетін бункерлерде; і 

- ауаны тарататын канал; 2 - астықпен толтырылған қойма; 3 - ВПЭ-6А типті агреғат; 4 - 

поршенъ-қақпақша; 5 және 6 - бeтi тeciктi келетін iшкi және сыртқы цилиндрлер; 7 - 

желдеткіш; 8 - электр калорифер 

Қоймаларда астықты кептіргенде ауаны ортадан тепкіш желдеткіштер 

көмегімен ауа тарату жүйесіне береді және түтiктi электр қыздырғыштары бар 

ауа жылытқыштармен (электр-калорифермен) жылытылады. ВПЭ-6А типті ауа 

жылытқыш пайдаланылады. Оның орнатылған қуаты 26 кВт (соның ішінде 

қыздырғыштар қуаты і6 кВт), ауа бepілiмi 6 мың м
3
/сағ-қа дейін. Агреғаты 

қойманық сыртында орнатады және оны қойманық ауа тарататын жүйесіне 

қосады. Ауданы і8 м
2
 дейін, ал қалыңдығы і,5 м дейін болатын астық қабатын 

бip уақытта желдетуге болады. 

Калориферде 32 түтікті электр қыздырғыштар үш секцияға қосылған. 

Бұл жылыту қуатын, осының есебінен технологияға сәйкес калориферден 

шығатын ауанық температурасын реттеуге мүмкіншілік береді. 

Дәнді кептіруге және уақытша сақтауға сыйымдылығы 25 және 40 т БВ 

типті активті желдету бункерлерін қолданады. (6.і,ә - сурет). Әpбip бункерлерді 

электр-калориферлі қондырғымен жабдықтайды. Активті желдету 

бункерлерінде дән біркелікі және сапалы кептіріледі. Бункер уақ тeciктepi бар 

біліктес eкi цилиндрден тұрады. Цилиндрдің аралығындағы сақина тәріздес 

камераға дымқыл астық салынады. Ортадан тепкіш желдеткіш ауаны орталық 

цилиндрдің iшiнe айдайды. Ауа iшкi цилиндрден дән қабаты арқылы өтіп, 

артық ылғалды тартып алумен дәнді кептіреді. Ауанық салыстырмалы 

ылғалдығы 60 пайызға жоғары болса, электр-калорифер icкe қосылып, ауаны 

5...6 градусқа жылытады. 

Активті желдету бункерін принциптік басқару электр сұлбасы 6.2 - 

суретте берілген. 
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Сурет-6.2. Активті желдету бункерін басқару принциптік электр сұлбасы 

SAі және SA2 ауыстырып қосқыштардың екі орынға қоюға болады: К - 

кeптipy және С - сақтау режимдері; Қ - қолмен және А - автоматты басқару. 

SLі және SL2 деңгей датчиктері бункердегі дәннің жоғарғы және төменгі 

деңгейлерін бақылайды. Бункерге дән тасымалдайтын норияны SB2 

бастырмасын басумен icкe қосады, осының нәтижесінде КМі магниттік 

жүргізгіш Mі электр жетегін (қозғалтқышын) жұмысқа қосады. 

Бункердегі дәннің деңгейі максималь мәніне жеткенде SLі түйіспелері 

ажыратылады, КМі магниттік жүргізгіш қорексізденеді де өзінің КМ 

түйіспелерімен КТ уақыт релесін және КМ2 магниттік жүргізгішін энергия 

көзіне қосады. КМ2 магниттік жүргізгіш желдеткіштің М2 электр жетегін 

жұмысқа қосады. (SAі және SA2 ауыстырып қосқыштары К және А 

орындарында). 

Дән қабатына кірердегі ауа ылғалдылығын Ві түйіспелік датчигі бар, ал 

қабаттан шығардағы ауа ылғалдылығын В2 түйіспелік датчигі бар ылғал 

өлшегіштер бақылайды. Түйiспелер бункерге кірердегі және одан шығардағы 

ауанық салыстырмалы ылғалдылығы жоғарылағанда тұйықталады. Егер дәннің 

ылғалдылығы жоғары болса, ауамен шығарылатын ылғал әрекетінен В2 

түйіспелері тұйықталады. Осының нәтижесінде KV2 аралық релесi іске 

қосылады және өзінің К2 түйішспелерімен желдеткіш жетегін басқаратын КМ2 

магниттік жүргізгішін қорек көзіне қосады. Желдеткіш жұмысқа қосылып, 

дәннен шығарылатын ылғал мөлшері белгіленген мәнге жеткенше кептіру 

үpдісі орындалады. Содан кейін В2 түйіспелері ажыратылады, KV2 аралық 

релесi қоректенеді де КМ2 магниттік жүргізгішін қорек көзінен ажыратады. 

Осының нәтижесінде желдеткіштің электр жетегі М2 жұмыстан шығады. Осы 
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уақытта КМ2:2 ажыратылатын түйіспелері НА коңырауды жұмысқа қосып, 

кептіру үрдісінің аяқталғанын дыбыспен сигналдайды. Егер желдеткіш электр 

жетегі жұмысқа қосылғанда, бункерден шығатын ауанық ылғалдылығы 

белгіленген мәннен төмен болса, желдеткіш электр жетегі М2 КТ уақыт реле 

түйіспелерімен белгілі уақыт ұсталымынан кейін электр торабынан 

ажыратылады. 

Дән қабатына кіретін ауанық ылғалдылығы жоғары болғанда электр 

калорифердің ЕК электрлік қыздыратын элементтері қоректену көзіне 

қосылады. Осы жағдайда ылғал өлшегіштің Ві түйіспелері тұйықталады және 

аралық реле KVі өзінің түйіспелерімен электр калорифердің қыздыратын 

элементтерін басқаратын КМ3 магниттік жүргізгішіне қорек береді. Ол ЕК 

қыздыратын элементтерін электр торабына қосады. Ауа ылғалдылығы 

төмендегенде Ві түйіспелерінің ажыратылуынан электр калорифер автоматты 

торабынан ажыратылады. 

Дәнді сақтау режимінде SAі ауыстырып қосқышты С орнына қояды. Осы 

жағдайда үрдіс температура датчигімен SK бақыланатын дән температурасы 

бойынша басқарылады. Дән температурасы максималь мәнге дейін 

жоғарылағанда SK түйіспелері тұйықталады және КМ2 магниттік жүргізгіш 

желдеткішті жұмысқа қосады. Осы кезде ауанық салыстырмалы ылғалдылығын 

65%-ға дейін төмендету үшін, ауаны электр-калорифер арқылы өткізеді. 

Қол режимінде басқару үшін алдын ала SA2 ауыстырып қосқышты Қ 

орнына ауыстырады, содан кейін SBі...SB6 бастырмалар көмегімен бункер 

жабдықтарын басқарады. 

Ауылшаруашылық өндірісінде жылу энергиясын пайдаланудың маңызды 

салаларына өндірілген өнімдер мен мал азығын (жем-шөптерді) кептіру 

жатады. Кептірудің нәтижесінде азық-түлік пен жем-шөп бұзылмай сақталады 

және олардың сапасы жақсарады. 

Кептіру режимінің негізгі параметрлері: уақыт, температура, 

ылғалдық және меншікті ауа беру. Дән ылғалдығын қажетті мәнге дейін 

төмендетуге керек желдету уақыты меншікті ауа беру көлеміне де, сондай-ақ 

дәннің және ауанық температуралары мен ылғалдықтарына да байланысты 

келеді. Ауанық салыстырмалы ылғалдығы төмендеген, ал температурасы 

жоғарылаған сайын дән тезірек кебеді. Дәндерді кептіру үшін жылытылған 

ауаны пайдалану тиімді келеді. Ауаны бір градусқа жылытқанда, оның 

салыстырмалы ылғалдығы 5 пайызға төмеңдейді. 

Ашық ауада кептіргенде пішеннің дымқылдауынан, ультракүлгін 

сәулелерінің әсерінен және жапырақтарының сынауынан оның азықтық сапасы 

төмөңдейдіі. Нәрлі заттардың жалпы шығыны 60 пайызға дейін жетеді. Пішенді 

қажетті ылғалдыққа дейін кептіруге активті желдетуді пайдаланғанда нәрлі 

заттардың шығынын азайтуға болады. Мұндай технология былай болады. 

Шабылған жас шөпті 40...45 пайызға дейін күнге кептіреді. Содан кейін 

пішенді сақтау орнына әкеліп, сарай ішіндегі немесе қалқа астындағы арнайы 

ауа таратқыш жүйенің үстіне жинап салады. Содан соң атмосфералық немесе 
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жылытылған ауамен і7...і8 пайызға дейін кептіреді. Активті желдетуде пішенді 

кептіру ұзаққа созылмайды (7...і6 тәулік). 

Пішен ылғалдылығы 30 пайызға жоғары болса, ауаны жылыту керек. Ауа 

жылытылмаса кептіру үрдісі ұзаққа созылады. Ауа ылғалдылығы жоғары 

болғанда пішен кептірілмеуі мүмкін. Ауаны 5...6 градусқа жылытқанда, пішенді 

жауынды күнде де кептіруге болады. 

Активті желдету қондырғыларында ауаны жылытуға СФО типті 

электркалориферлер, ал ауа беруге Ц4-70 типті центрден тепкіш желдеткіштер 

пайдаланылады. Калориферден шығатын ауанық шекті температурасы мынадай 

болуы керек: тұқымдық дәнге – 30. . .40 °С, пішенге және азық-түліктік дәнге – 

50. . .55 °С. Ауа шығыны: і т дәнге – 0, і. . .0,3 м3/с; і т пішенге – 0, і6. . .0,33 м3/
с. Дәнді кептіргенде ауанық ∆𝑡 = і0. . . і2 ℃-қа, ал пішенді кептіргенде ауаны 

калориферде ∆𝑡 = 5. . .6 градусқа жылытады. 

Желдеткішпен жасалынған ауа арыны материал (дән, пішен) қабатының 

аэродинамикалық кедергісін жеңуге жетерліктей болуы керек. Әдетте арыны 

200...400 Па болатын желдеткіштер пайдаланыады. 

Пішенді кeптipyгe өнеркәсіп УДС-300 және УВС-і0 типті қондырғыларды 

шығарады. УДС-300 типті қондырғы сығымдалған, ал УВС-і0 типті қондырғы 

маяланған пішенді кептіруге пайдаланылады. УДС-300 қондырғы қуаты і5 кВт 

электр-калорифермен, ал УВС-і0 типті қондырғы электр-калориферсіз 

шығарылады. 

Жемістерге apнaлған кептіретін электр пештері. Кептіру - жемістерді 

өңдеудің нeгiзгі тәсілі. Кептіру нәтижесінде жемістердің жоғары сапасы 

сақталады және олардың ұзақ уақыт сақталуы қамтамасыз етіледі. 

Жемістерді конвекциялық кептіру арнайы кептіргіштерде немесе 

кептіретін - электр пештерінде жүзеге асырылады. Осы қондырғыларда жеміс 

қабаты аркылы электр-калориферлерде 50...75°С-қа дейін қыздырылған ыстық 

ауаны өткізеді. Өңдеу үрдісінде жоғары температураны кептірудің басында 

ұстайды. 

Камералық және туннельдік конвекциялық кептіретін электр пештері кең 

таралған. 

Камералық электр пештepi алма мен алмұрттарды кептіруге арналады. 

Пеш ішіндегі тор бетіне қалыңдығы 0,5 м-ге дейін болатын өнім қабатын 

салып, қыздырылған ауамен кептіреді. 

Туннельдік кептіргіш әртүрлі жемістерді кептіруге арналады (6.3-сурет). 
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Сурет-6.3. Туннельдік конвекциялық кептіретін электр пеші: 

1 - желдеткіш; 2 - калорифер; 3 және 6 - ауаны ішке енгізетін және сыртқа шығаратын ауа 

құбырлары; 4 - електермен жабдықталған арбашалар; 5 - кептіретін камера 

 

 

Кептіретін жемісті жұқа қабатпен електердің үстіне салады. Содан соң 

електерді үсті-үстіне бірнеше қабат eтiп тасымалдайтын арбашаларға 

орналастырады. Арбашаларды кептіретін камеранық ішіне енгізеді. Ыстық ауа 

еркін өтуі үшін, електердің арасында саңылаулар қалдырады. Калориферде 2 

қыздырылған ауаны желдеткіштің 1 көмегімен ауаны iшке енгізетін құбырға 3 

береді. Ауаны iшкe енгізетін және сыртқа шығаратын құбырларда орнапасқан 

айналмалы жапқыштардың көмегімен кептіретін камерадағы ауа ағынын 

бірқалыпты таратуға болады. 

Камералық және туннельдік электр пештері бip тонна шикізатты 

жүктеуге және бip тәулік бойы кeптipyгe есептелінген. Калорифердің 

орнатылған қуаты 42 кВт; жеміс қабатының қалындығы 0,5 м болғанда 

желдеткіштің бepілімi 4000 м
3
/сағ. 1 кг кептірілген жемістi алуға электр 

энергиясының шығыны 5,3...5,6 кВт.сағ/кг. 

Активті желдету қондырғыларының ауаны электрлік 

жылытқыштарының қуатын есептеу. Темпертурасы 𝑡0(°𝐶), салыстырмалы 

ылғалдылығы 𝜑0 %, ылғал мөлшері 𝑑0, г/кг, энтальпиясы ℎ0, кДж/кг, сыртқы 

ауа желдеткішпен электр-калориферге беріледі. Электр-калориферден 

параметрлері 𝑡1, 𝜑1, 𝑑1 және ℎ1 жылы ауа кептіргішке беріледі. Жылытылған 

ауа кептірілетін материал (дән) қабатынан өтіп, материалдан артық ылғалды 

алады. Keптipгіштен шыққан ауанық параметрлері 𝑡1, 𝜑1, 𝑑1, ℎ1 болады. 
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Сурет-6.4. Кептірудің технологиялық сұлбасы: 

1 - желдеткіш; 2 - электр-калорифер; 3 - кептіргіш 

 

 

Кептіретін камераға берілген дәннің салыстырмалы ылғалдылығы 𝑤1, %, 

температурасы 𝜃1, %, массасы 𝑀1 кг, болса, кептірілген дәннің салыстырмалы 

ылғалдылығы 𝑤2, %, температурасы 𝜃2, °С, массасы 𝑀2, кг, болады. 

Желдеткіш пен электр-калориферді тандап алуға қажет бастапкы 

мәліметтер: 

Калорифер мен желдеткішті таңдап алуға қажетті бастапқы мәліметтер: 

- дымқыл дәннің (пішеннің) массасы 𝑀1, кг; 

- дәннің бастапқы 𝑤1 және соңғы 𝑤2 ылғалдылығы, %; 

- сыртқы ауанық температурасы 𝑡0, ℃, және салыстырмалы ылғалдылығ 

𝜑0, %; 

- электр-калориферде жылытылған ауанық температурасы 𝑡1, ℃; 

- кептіру уақыты 𝜏, с. 

Keтіргіштен шыққан ауанық салыстырмалы ылғалдылығын 𝜑2 = 80 % 

деп қабылдайды, ал температурасын 𝑡2 = 𝑡1 − (3. . .4) °С деп анықтайды. 

 

Ауанық электрлік жылытқышының қуатын анықтау әдістемесі 

 

1. Бастапкы мәліметтер бойынша дымқыл ауанық «ℎ − 𝑑» 

диаграммасынан мына параметрлерді анықтайды: 

- сыртқы ауанық энтальпиясын ℎ0, кДж/кг; 

- жылытылған ауанық энтальпиясын ℎ1 кДж/кг; 

- жылытылған ауанық ылғал мөлшерін 𝑑1, г/кг; 

- кептіргіштен шыққан ауанық ылғал мөлшерін 𝑑2, г/кг. 

Астық (пішен) қабатына енетін жылытылған ауанық ылғал мөлшері (𝑑1), 

сыртқы ауанық температурасы 𝑡0 және салыстырмалы ылғалдылығы 𝜑0 

мәндерінен анықталады (ауаны электр-калориферде жылытқанда, оның ылғал 

мөлшері өзгермейді). 

Астық қабатынан шығатын ауанық ылғал мөлшері (𝑑2) салыстырмалы 
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ылғалдылық 𝜑2 = 80 % және температура 𝑡2 = 𝑡1(3. . .4) °С мәндері бойынша 

анықталады. 

Ауанық тығыздығын оның орташа ылғалдығында 𝜑 = (𝜑1 + 𝜑2/2) 

есептейді, немесе оның орташа температурасының 𝑡ор = (𝑡1 + 𝑡2)/2 мәнінен 

мына өрнек бойынша анықталынады [1, 2, 3]: 

𝜌 = 1,293
273

273+𝑡ор
∙

𝐵

760
, кг/м

3
                                 (6.1) 

мұндағы 𝐵 - атмосфералық қысымның орташа мәні, мм сынап бағанасы (Алматы облысына 

700 мм с.б.) 

 

2. Дәннен буға айналатын ылғалдың мөлшерін мына өрнекпен анықтайды 

[1, 2, 3]: 

𝑀с = 𝑀1
𝑤1−𝑤2

100−𝑤2
, кг                                          (6.2) 

3. Ылғал мөлшерін төмендетуге қажет желдеткіштің ауа беруін мына 

өрнек бойынша анықтайды 

𝑉𝜏 =
1000∙𝑀с

𝜌∙(𝑑2−𝑑1)∙3600∙𝜏
, м

3
/с                                     (6.3) 

мұндағы 𝜏 - өңдеу уақыты, сағ. 

 

4. Электр-калорифердің (ауанық электрлік жылытқыштарының) қажетті 

қуатын мына өрнек бойынша анықтайды: 

𝑃 =
𝑉𝜏∙𝜌∙(ℎ1−ℎ0)

𝜂∙𝜂к
, кВт                                         (6.4) 

мұнда ℎ0, ℎ1 – ауанық калориферге дейінгі және одан кейінгі меншікті энтальпиясы, кДж/кг, 

(ℎ − 𝑑 диаграммасы бойынша анықталады); 𝜂к – калорифердің п.ә.к; 𝜂 – материалдың 

бейтығыз жиналуынан ауа шығынын ескеретін коэффициент (𝜂 = 0,8. . .0,9). 

 

Желдеткішпен жасалынған ауа арыны материал (астық, пішен) 

қабатының аэродинамикалық кедергісін жеңуге жетерліктей болуы керек. 

Әдетте, арыны 200...400 Па болатын желдеткіштер пайдаланылады. 

 

Мысaл-6.1: Сыйымдылығы 40 т болатын астықты активті желдету 

қондырғысына арналған электрлік ауа жылытқыштарының қуатын анықтау 

керек. Астықты кептіру уақыты 𝜏 = 90 сағат. Дәннің бастапқы салыстырмалы 

ылғалдылығы - 𝑤1 = 23 %, соңғы салыстырмалы ылғалдылығы 𝑤2 = 14 %. 

Сыртқы ауанық параметрлері: 𝑡0 = 15 °С; 𝜑0 = 60%. Ауа 6 °С-қа қыздырылады, 

сонда 𝑡1 = 15 + 6 ℃ = 21 ℃. Астық қабатынан шығатын ауанық 

температурасы 𝑡2 = (21 − 4)℃ = 17 °С, ал салыстырмалы ылғалдылығы 

𝜑2 = 80 %. 

1. «ℎ − 𝑑» диаграммасы бойынша мына параметрлерді анықтаймыз: 

ℎ0 = 31,4 кДж/кг; 𝑑0 = 𝑑1 = 6,5 г/кг; ℎ1 = 37,7 кДж/кг; 𝑑2 = 9,2 г/кг. Орташа 

температура 𝑡ор = (𝑡1 + 𝑡2)/2 = (21 + 17)/2 = 19  ℃ 

2. (6.1) өрнек бойынша ауа тығыздығын анықтаймыз 

𝜌 = 1,293
273

273+19
∙

700

760
= 1,113, кг/м

3
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3. (6.2) өрнек кемегімен буға айналатын ылғалдың мөлшерін есептеп 

анықтаймыз 

𝑀с = 𝑀1
𝑤1−𝑤2

100−𝑤2
= 40 ∙ 103 23−14

100−14
= 4186 кг 

4. (6.3) өрнек бойынша желдеткіштің қажетті ауа беруін анықтаймыз: 

𝑉𝜏 =
1000∙𝑀с

𝜌∙(𝑑2−𝑑1)∙3600∙𝜏
=

1000∙4186

1,113∙(9,2−6,5)∙3600∙90
= 4,3 м

3
/с 

5. (6.4) өрнек бойынша электр-калорифердің қажетті қуатын анықтаймыз: 

𝑃 =
𝑉𝜏∙𝜌∙(ℎ1−ℎ0)

𝜂∙𝜂к
=

4,3∙1,113∙(37,7−31,4)

0,9∙0,92
= 36,4 кВт 

𝜂 = 0,9; 𝜂к = 0,92 деп қабылдаймыз. 

Сыртында қосымша салқындатқыш қабырғалары бар қуаты 2,5 кВт ТЭҚ-

тарды таңдап алып, олардың санын анықтаймыз. 

𝑛 =
𝑃

2,5
=

36,4

2,5
= 14,56 дана, 

𝑛 = 15 дана деп қабылдаймыз. 

 

Электр-терморадиациялық, жоғары жиілікті және құрамалы 

кептіргіштер. Электр-терморадиациялық кептіргіштерде жылылық 

инфрақызыл сәулелену көзінен өңделетін материалға беріледі. Инфрақызыл 

сәулелерімен кептірудің конвекциялық кептірумен салыстырғандағы 

артықшылығына едәуір үлікен жылу ағындарын (ондаған есе үлікен) aлy 

мүмкіншілігін жатқызуға болады. Осының нәтижесінде материал ішіндегі 

ылғалды буландыруды қарқындатуға болады. 

Қарқынды радиациялық кептіруде тек инфрақызыл сәулелерін жұту 

қаблеті жоғары келетін матеиалдарға пайдалануға болады; сонымен 6ipгe 

материалдың қыздырылатын қабатының қалыңдығы сәуленің материалға ену 

тереңдігінен көп болмауы керек, әйтпесе дененің беті мен iшкі қабатындағы 

температуралар айырымы үлікен болғандықтан кептіру үрдісі баяулайды. 

Лактелген-боялған беттерді, маталарды, қағазды, электрлік оқшауламаны, 

дәндерді және т.б. материалдарды терморадиациялық кептіру кең таралған. 

Терморадиациялық кептіргіштер мезгіл-мезгіл және үзіліссіз әрекет 

ететін, стационарлық және тасымалды болады. Стационарлық кeптipгіш 

камералық немесе туннельдік болып дайындалады. Олардың ішінде материал 

вагонеткаларда, таспаларда немесе конвейерлерде жылжиды. (6.5,а – сурет). 

Keптipгiштеp жылулық оқшауламасы бар жабық немесе ашық болуы мүмкін. 
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Сурет-6.5. Электр кептіргіштер: 

а – терморадиациялық конвейрлік; ә - жоғары жиілікті; 1 - тиейтін құрылғы;  2 

- ысырма; 3 - инфрақызылсәулелену көзі; 4 - пайдаланылған ауа шығатын 

канал; 5 - конвейер; 6 - түcipeтiн құрылғы; 7 және 8 -жоғары жиілікті қыздыру 

және салқындату камералары 

 

 

Радиациялық кептіруде материал беті қатты қыздырылады, осының 

нәтижесінде температуралық градиент туғызылады. Ол материалдың iшкі 

қабаттарынан сыртқы бетіне қарай жылжуына кедергі жасайды. Осы себептен 

үзілмелі (үздік-үздік) сәулелендіру пайдаланылады. Бұл тәсілде жұмыстық 

мерзімде материал беті тез қызады және құрғайды, ал үзіліс кезінде ылғал 

материалдың iшкi қабаттарынан сыртқы бетіне қарай жылжиды. 

Жоғары жиілікті кeптipгiштep - диэлектриктік қыздыру қондырғылары. 

Оларда энергия материалға көлемді енгізіледі. Материалдың ішкі қабаттарын 

тез қыздырғанда жоғары бағытталған температуралың және қысымның 

градиенті (арыны) пайда болады. Бұл ылғалды дененің ішкі қабатынан сыртқы 

бетіне қарай жылжуына және кептіру үрдісін қаркындатуға мүмкіндік 

туғызады. Конвекциялық кептірумен салыстырғанда жоғары жиілікті 

кептірудің жылдамдығы ондаған - жүздеген рет жоғары болады. Басқа кептіру 

тәсілдерінен ерекше жоғары жиілікті кептіру кептірілетін материалдың 

бірқалыпты отыруын қамтамасыз етеді. Осы кезде жарылыстар және беттік 

қабыршықтар пайда болмайды. 

Жоғары жиілікті кептіргіштің (6.5,ә - сурет) құрамына жоғары жиілікті 

ток генерторы, қыздыру камерасы, тиейтін бункер, түсіретін құрылғы кіреді. 

Жұмыстық (қыздыру) камера коаксиалдық торлы электродтары бар 
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конденсатор түрінде орындалған. Iшкi электродқа генератордан жоғары кернеу 

беріледі, ал сыртқы электродты жерге қосады. Дән тиейтін бункерден 

жұмыстық камераға өздігінен ағады, жоғары жиілікті токпен қыздырылады, 

кептіріледі және салқындату камерасына беріледі. 

Дәнді кептіругe жиілігі 10...12 МГц ток пайдаланылады. Қондырғының 

жылулық есептеуді орындаумен анықтайды. Жоғары жиілікті кептіруде энергия 

шығыны 1 кг буландырылған ылғалға 1,8...3,5 кВт сағат болады. 

Электр энергиясының шығыны жоғары болғандықтан терморадиациялық 

және жоғары жиілікті кептіруді кептірудің басқа тәсілдерімен (конвекциялық, 

гелиокептіру, отынды кептіргіштермені кептіру) бipiктipy экономика жағынан 

орынды болады. Мысалы, құрамалы жоғары жиілікті кептіргіште дәнді 

жылыту және ылғалды iшкi қабаттардан сыртқы бетіне жылжыту жоғары 

жиілікті өрістің энергиясы есебінен жүзеге асырылады, ал беттік ылғалды 

қыздырылған ауамен кептіреді. Осы кезде кептіру бірқалыпты болады, ал 

электр энергиясының шығыны жоғары жиілікті токтармен кептірумен 

салыстырғанда екі еседей төмеңдейді. 

 

Ауылшаруашылық өнімдерін электрлік жылулық өңдеу. 

Ауылшаруашалық өнімдерін жылулық өңдеуге электрлік кедергілі 

қыздырғыштармен және аралық жылу тасымалдағыштармен жабдықталған 

жанамалы қыздыру қондырғылары кең таралған. Осындай қондырғылардың 

артықшылықтары: кез-келген ток өткізетін және ток өткізбейтін 

материалдарды кең температуралар диапазонында қыздыруға болады; электр 

тоғы қыздырылатын массаға әсер етпейді; қондырғылардың құрастырылымы 

қарапайым және олар эксплуатациялауда қауіпсіз; айнымалы токты да 

пайдалануға болады және т.б. жылу өңделетін материалға тікелей әрекет ететін 

жылу тасымалдағыш ретінде ыстық суы немесе бу пайдаланылады. Оларды 

электрлік су қыздырғыштарында және қазандарында алады. 

Малдарды жемдеуге арналған жемдік астықты жылулық өңдеу онын 

ciңipілyін жоғарылатуға пайдаланылады. Оған бумен өңдеу, микронизациялау, 

электр-гидравликалық термиялық өңдеу және т.б. үрдістер жатады. 

Микронизациялауда ылғалдылығы 18...20 % жемдік астықты 50 с уақыт 

ішінде толқын ұзындығы 1000...5000 нм болатын инфрақызыл сәулелерімен 

өңдейді. Инфрақызыл сәулелері дәнге енеді және оны 90...100°С-қа дейін 

қаркынды қыздырады. 

Дән бөртиді, жұмсайды және жарылады, содан соң дәнді жапырады және 

малдарға жем ретінде үлестіреді. Микронизациялау дәннің энергетикалық 

құнын 10...30%-ға жоғарылатады, жарым-жарты оны залалсыздандырады, арам 

шөптер тұқымдарының өнгіштігін төмендетеді. 

Микронизациялауыштар инфрақызыл кептіретін қондырғылар сияқты 

орындалады (6.5,а - сурет). Өнім жұқа қабатпен конвейер үстіне салынады. 

Өнім түсіретін бункердің астына дәнді жапыратын құрылғыны орнатады. 

Инфрақызыл сәулелерімен қыздыратын қондырғылар сүтті, жеміс-жидек 

және көкөніс шырындарын, басқа органикалық сұйықтарды пастерлеуге, дәнді 



99 

 

дезинсекциялауға (дәрілеуге), тұқымды егу алдында өңдеуге де арналады. 

Дәнді инфрақызыл сәулелерімен дезинсекциялағанда инфрақызыл 

сәулелер бipтeктi емес қоспаға талғамды әрекет етеді, зиянкестер жылылық 

әрекетінен өледі. Инфрақызыл сәулелерімен кептіруді және дәнді 

дезинсекциялауды бipгe орындағанда электр энергиясының шығыны 17 кВт-

сағ/т шамасында болады. 

Электродтық қыздыру қондырғыларының жұмысы электр тоғының 

термиялық әрекетіне негізделінген. Олар мелассаны және көк cүттi жылытуға, 

ұсақталған картопты бумен өңдеуге, cүттi және жеміс-жидек-көкөніс 

шырындарын пастерлеуге пайдаланылады. Осы кезде өнiм массасы қаркынды 

және бірқалыпты қызады, қоршаған ортаға берілетін жылылық шығындары 

азаяды. 

Лазерлік қондырғылар тұқымды егер алдында өңдеуге, жұмыртқаларды 

сәулелендіруге, селекциялық жұмыстарда пайдаланылады. 

Сұйық мал азығын дайындауға ЭВК-100 типті электрлік пicipeтiн қазан  

пайдаланылады. Қазанның қуаты 15 кВт, қоректену кернеуі 380/220 В, 

сыйымдылығы 100 л, п.ә.к - 0,9. Энергоресурстарды үнемдеу көрсеткіші: 

үрдісті жоғары дәрежеде автоматтандыру және жоғары п.ә.к есебінен 5...10%. 

 

БАҚЫЛАУ CҰPAҚTAP 

1. Активтік желдету және конвекциялық кептіру принципін 

түсiндiрiңiз. 

2. Активтік желдету және конвекциялық кептiруге қандай жабдықтар 

пайдаланылады? 

3. Активтік желдету бункерінің құрылысын және жұмысын айтып 

беріңіз? 

4. Активтік желдету бункерiн автоматты басқару қалай жүзеге 

асырылады? 

5. Активтік желдету қондырғыларының электрлік жылыткышының 

қуаты қалай анықталады? 

6. Ауылшаруашылық өнімдерін кептіруге кандай тәсілдер және 

қондырғылар пайдаланылады 

7. Ауылшаруашылық өнімдерін жылулық өңдеуге қандай тәсілдер 

пайдаланылады? 
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ДӘРІС 7 

 

Тақырыбы: Қорғалған топырақтың және көкөніс қоймаларының 

электр-термиялық жабдығы 

7.1. Қорғалған топырақ ғимаратын электрлік жылыту тәсілдері 

7.2. Температураны реттеу 

7.3. Топырақтағы зиянкестерге қарсы күресудің электр-термиялық 

тәсілдері 

7.4. Қауіпсіз эксплуатациялау ерекшеліктері 

7.5. Көкөніс қоймаларына арналған электр-термиялық жабдықтар 
 

 

7.1. Қорғалған топырақ ғимаратын электрлік жылыту тәсілдері 

Өсімдіктер мен олардың көшеттерін жылыжайлар мен көшетжайларда 

өсіруде температураның маңызы зор келеді. Жылыжайлар мен көшетжайларда 

мынадай үш түрлі жылыту тәсілі пайдаланылады: топырақты жылыту, ауаны 

жылыту және топырақ пен ауаны жылыту. Осы тәсілдердің ішінде тиімдісі 

топырақты және ауаны жылыту тәсілі. Көшетжайларда ауа көлемі аз 

болғандықтан кейбір жағдайларда тек топырақ жылытылады. 

Жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытудың басқа тәсілдерге 

қарағанда мынадай артықшылықтары бар: температуралық режимді өте дәл 

реттеуге болады; жылытуға, қосымша жарықтандыруға және автоматтандыруға 

энергияның бір түрі пайдаланылады; еңбек шығыны азаяды. 

Оңтүстік аудандарда көшетжайларды жылытуға электр энергиясы кең 

пайдаланылады. Сумен жылытуға қарағанда электрлі жылытуда энергия 

шығыны аз, көшеттердің сапасы жоғарылайды және өнімі 10. . .15 % көбейеді. 

Бұл көрсеткіштерге жылыту үрдісін өте жоғары автоматтандыру нәтижесінде 

жетуге болады. Көшетжайларды электрлі жылытуға шығындалынған қаражат 

3. . .4 жыл аралығында қайтарылады. 

Пластмассалық қабыршақпен жабылған (қорғалған) көктемдік 

жылыжайларда топырақ пен ауаны электрлі жылыту қолданылады. Қысқы 

жылыжайларды электрлі жылыту тек электр энергиясы арзан аудандарда 

(қуатты электр станциялары бар аудандарда) пайдаланылады. 

Жылыжайлар мен көшетжайларды жылытуға әр түрлі электр термиялық 

қондырғыларды пайдалануға болады (7.1 - сурет). 

Қазіргі уақытта жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытуға 

элементті жылыту тәсілі кең қолданылады. Қыздырғыштың түріне және оны 

монтаждау тәсіліне орай элементті жылыту бірнеше түрге бөлінеді. Ауа мен 

топырақты элементті тәсілмен жылытуда қыздырғыш элементтер диаметрі 

2,5. . .8 мм оқшауламасыз мырышпен қапталған болат сымнан немесе ПОСХВ, 

ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш сымдардан дайындалады. Топырақты 

жылытатын қыздырғыш элементтер мынадай құрылмалық түрде орындалады: 

өңделген топырақтың астына төселген құмды қабатта орнатылған асбест-

цемент немесе қыш түтіктердің ішімен тартылған; өңделген топырақтың 
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астында төселген құмды қабаттың ішіне тікелей орналастырылған; өңделген 

топырақтың астында төселген асфальт-құйматас монолиттің немесе 

плиталардың ішімен тартылған. 

 

 
Сурет-7.1. Жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытуға пайдаланылатын 

тәсілдерді топтастыру 

 

 

Ауаны жылытуға арналған қыздырғыш элементтер жылыжайлар мен 

көшетжайлардың құрылыстық құрылмаларына оқшаулауыштар көмегімен 

ілінеді немесе тартқыш арқан сымға бекітіледі. Жылытқыш сымдар тікелей 

немесе асбест-цемент түтіктердің ішінде тартылуы мүмкін. 

Топырақты жылытуға диаметрі 50. . .150 мм, ал ауаны жылытуға 

диаметрі 50. . .75 мм асбест-цемент немесе қыш түтіктер пайдаланылады. 

Көшетжайларды жылытуға оқшауламасыз сым пайдаланғанда қызмет 

көрсетушілерді электр тогымен зақымдау қауіптігін төмендету үшін сымдарды 

арнайы түтіктер (асбест – цемент, қыш) ішімен тартады немесе сымдар үстіне 

экрандық металл тор салады, сондай-ақ қыздырғышты төмендетілген 

кернеумен қоректендіреді. Түтікті жылыт-қыштарда қыздырғыш элемент 

ретінде диаметрі 2,5. . .4 мм мырышпен қапталған болат сымдар 

пайдаланылады. Түтікті жылулық оқшаулама ретінде қолданылатын қазан 

қоқысының үстіне төселген құмды қабаттың ішіне орналастырады (7.2, а - 

сурет). Түтіктерді бір-бірімен муфталар көмегімен жалғайды. 

Жалғанған жерлерді цемент ертіндісімен сылап саңылаусыздандырады. 

Сым түтікке тиіп тұрмауы үшін оқшауламалық тіректік дисктер үстімен 

тартылады. 

Көшетжайларды үстінде экрандық металл тор орналастырылған 

оқшауламасыз  сымдармен жылытқанда, болат сымды құмды қабаттың ішінде 

ирек-ирек қылып төсейді (7.2б - сурет). Сымның үстіне қалыңдығы 15. . .20 см 

топырақ қабат салады. Оның үстіне экрандық метал тор төселінеді. Торды 

электр торабының нөлдік сымына қосады. Содан кейін өңделген топырақ 

қабаты салынады. Бұл тәсілде жылылық қыздырғыш элементте және сыммен 
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экрандық тор аралығында өтетін ток әсерінен топырақта да бөлінеді. Тәсілдің 

кемшілігі – металл шығынының көптігі. 

 

 
Сурет-7.2. Электрлі жылытылатын көшетжайлардың құрылысы: 

а - түтікті қыздырғыш элементтермен жылытылатын; б - құмды қабат ішінде 

төселінген жылытқыш сымдармен; 1 - көшетжайдың қабырғасы; 2 - ауаны қыздыру элементі; 

3 - топырақты қыздыру элементі; 4 - монтаждау оры; 5 - өткінші ор; 6 - экрандық тор 

 

 

Көшетжайларды оқшауламасыз сымдармен төмен кернеуде жылыту үшін 

280/12. . .42 В арнайы төмендеткіш қосалқы станциялар пайдаланылады. 

Қыздырғыш элементі ретінде беті қыздыруға төзімді лакпен қапталған 

диаметрі 4. . .8 мм болат сым қолданылады. Көшетжайда сымды жоғарыда 

берілген тәсілмен төсейді. Бұл тәсілдің кемшілігі – төмендеткіш қосалқы 

станция пайдаланғандықтан көп қаражаттың қажеттілігі. 

Асфальт – құйматас монолитпен немесе плиталармен жылытылатын 

көшетжайлардың жылу энергиясын шоғырлап жинайтын қабілеті жоғары 

келеді (7.3,а - сурет). Олар топырақты біркелкі жылытуды және жеткілікті 

электр қауіп-сіздігін жеткілікті деңгейде қамтамасыз етеді. Жылытқышты мына 

тәртіппен даярлайды. Жер бетіне қалыңдығы 20 см қазан күл қоқысын төсейді. 

Оның үстіне құм себеді. Құмның үстіне асфальт-құйматас (88 % құм, 12 % 

битум) құяды. Оның бетіне диаметрі 2. . .3 мм болат сымды ирек-ирек қылып 

төсейді де бетіне асфальт–құйматас құяды. Асфальт-құйматас қыздырғышты 

жақсы электрлі оқшаулайды. Осы себептен қыздырғыш элементті 

қоректендіруге 380/220 В кернеу пайдаланылады. Кейбір жағдайларда 

көшетжайдың қыздырғышын жеке асфальт-құйматас немесе асфальт-керамзит 

құйматас плиталардан жинайды. Бұл көшетжайларды салу мерзімін қысқартуға 

және заводта дайындалғандықтан қыздырғыштың сапасын жоғарылатуға 

мүмкіншілік береді. Бірақ бұл тәсілде істен шыққан жылытқыш сымды 

ауыстыру қиын келеді және жылыту жүйесін дайындауға көп қаражат 

шығындалады. 
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Сурет-7.3. Көшетжайлардың құрылысы: 

а - қыздырғыш элементі асфальт-құйматас; монолиттің ішінде орнатылған; 1 - 

клеммалық қорап; 2 - қыздыру элементі; 3 - асфальт- құйматас монолит; 4 - қазандық қоқыс; 

5 - қиыршық тас; 6 - топырақ 

 

 

Жылыжайлар мен көшетжайларды ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ маркалы 

жылытқыш сымдармен жылыту оқшауламасыз сымдармен жылыту сияқты 

орындалады. Сымдарды құмды қабаттың ішінде түтіксіз орналастырғанда 

оларды зақымданудан металл тор көмегімен қорғайды. Электрлік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін торды жерге қосады. 

Жылыжайлар мен көшетжайларда топырақ пен ауаны индукциялық 

қыздырғыштармен жылыту оқшауламасыз сымдармен жылыту сияқты 

орындалады. Қыздырғышты тораптық кернеумен қоректендіргенде электрлік 

қауіпсіздік сыртқы метал түтіктерді нөлдік сымға қосумен қамтамасыз етіледі. 

Топырағы жылытылатын жоғарыда берілген көшетжайлар құрылмаларының 

негізгі кемшілігіне қыздырғыш элементтен жылу ағынының тек топыраққа 

емес, сондай-ақ оның астындағы жерге де бағытталатындығы жатады. Жерге 

өтетін жылу ағынын азайту үшін көшетжайларды жерден өтеру керек. Осы 

жағдайда көшетжай түбі мен жер бетінің аралығындағы ауа жылулық 

оқшаулама ретінде пайдаланылады. 

Кейбір жағдайларда жылыжайларды жылытуға инфрақызыл 

сәулелендіргіштер пайдаланылады. Бұл тәсілдің негізгі кемшілігі - өсімдіктерді 

күйдіріп алу қауіптілігінен қажетті сәулелендіру тығыздығын жасаудың 

қиындығы. 

Топырақты электродты тәсілмен де жылытуға болады. Бірақ электрлік 

қауіпсіздіктің жоғарылығына және электродты дайындаған металл 

шығынының көп болуына байланысты бұл тәсіл кең қолданылмайды. Сонымен 

қатар электродтар топырақты өңдеуге кедергі жасайды. 
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Соңғы жылдарда ауа мен топырақты жылытуға - калориферлі тәсіл 

пайдаланылады. Көшетжайларда электр-калорифер тек топырақты жылытады 

(7.3б - сурет). Бұл тәсілде калориферде жылытылған ауа оған қосылған ауа 

құбырларымен топырақ астында орналасқан құбырлардан құрылған тұйық 

жүйеде айналып топырақты жылытады. Жылыжайларда ауа да және топырақ та 

жылытылуы мүмкін. Бұл жағдайда ауа топырақ астындағы каналдардан 

жылыжайдың ауа кеңістігіне беріледі де одан калорифермен қайта тартылып 

алынады. Тек ауаны жылытқанда диаметрі 18. . .25 см болатын тесіктері бар 

пластмассалық құбырлардан дайындалатын ауа таратқыш жүйелер 

қолданылады. 

Жылыжайлардың ауа кеңістігі көшетжайларға қарағанда бірнеше есе 

көлемді келеді. Сондықтан оларда ауаны жылыту қажет болады. Ауаны 

жылытуға электрлік тәсілдердің ішінде тиімдісі электр-калориферлі жылыту. 

Электр-калориферлі қондырғыларды автоматтандыру жеңіл болады. 

 

 

7.2. Температураны реттеу 

Жылыжайлар мен көшетжайларда ауа және топырақ температураларын 

белгіленген шекте ұстап тұру қажет. Өсімдіктерге қолайлы температуралық-

ылғалдық жағдай жасау және оны тұрақты ұстап тұру – жоғары өнім алудың 

негізгі шарты. 

Бұл мақсатқа тек автоматтандырудың нәтижесінде жетуге болады. 

Сонымен қатар, автоматтандыру еңбек және энергия шығынын азайтады. 

Қажетті микроклимат жасау үшін жылыжайлар мен көшетжайларды 

жылыту, желдету, ылғалдау, қосымша жарықтандыру және басқа жүйелермен 

жабдықтайды. Жылы-жайлардың жеке жылыту жүйесі болады. 

Көшетжайларды жылыту жүйесі ортақ болатын топтарға біріктіреді. Бірнеше 

топ көшетжайларды электр энергиясымен ортақ жабдықталатын учаскелерге 

бөледі. Көшетжайларда жылыту қуаты, қыздырғыш элементтердің қосылу 

сұлбасын өзгертумен немесе элементтерді фазалық кернеуден фазалар аралық 

кернеуге ауыстырып қосумен реттелінеді. 

7.4 - суретте 480 рамадан тұратын көшетжай учаскесінің электр сұлбасы 

берілген. Көшетжайлар учаскесі жылыту жүйесінің орындалуына байланысты 

төрт топқа бөлінген. Сұлбада тек бірінші топтың жылыту жүйесі көрсетілген. 

Басқа топтардың жылыту жүйесі осындай болып орындалады. 
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Сурет-7.4. Топырағы жылытылатын көшетжайлар участкесінің 

 принциптік электр сұлбасы 

 

 

SА2 ауыстырып қосқыш арқылы жылыту жүйесінің электр 

қыздырғыштары «үш бұрышты» немесе «жұлдызша» түрінде қосылады. Жылу 

жүйесінің қуаты осылай реттелінеді. 

Қол режимінде SА1 басқару кілтінің тұтқасын солға бұрып «Қ» орнына 

қою керек. Бұл жағдайда кілттің 1 және 2, 3 және 4 секциялары бір-бірімен 

жалғанады. КМ1 магниттік жүргізгіш өзінің КМ1.1 күштік түйіспелерімен 

жылыту жүйесінің қыздырғыштарын электр торабына қосады. 

Автоматты режимде SА1 басқару кілтінің тұтқасын оңға бұрып «А» 

орнына қояды. Бұл жағдайда кілттің 1 және 2, 5 және 6 секциялары бір-бірімен 

жалғанады. КМ1 магниттік жүргізгіш АТ термореттегішпен басқарылады. 

Топырақ температурасы белгіленген шектен төмен болса, термореттегіш өзінің 

түйіспелерін тұйықтап (RК датчигінің сигналымен), КМ1 магниттік жүргізгіш 

көмегімен жылыту жүйесінің қыздырғыштарына кернеу береді. Температура 

белгіленген шектен жоғарылағанда термореттегіш өзінің түйіспелерін 

ажыратып, КМ1 магниттік жүргізгіш көмегімен жылыту жүйесінің 

қыздырғыштарын электр торабынан айырады. 

Төмен кернеумен қоректендірілетін қыздырғыш элементтерді басқаруға 

КП1 типті жабдықтар жинағы пайдаланылады. Жинақ төрт ТМОБ-63 типті 

төмендеткіш трансформатордан, төрт жергілікті басқару шкапынан және 

ТМС-239С типті он алты температуралық датчиктерден тұрады. КП-1 

жинақпен екі позициялы реттегенде температураның белгіленген мәннен 

ауытқуы ±1,5 ℃-тан аспайды. 

Жылыжай және көшетжай жабдықтарының сенімді жұмыс істеуін 

жоғарылату үшін шала өткізгішті термореттегіштермен жабдықталған ПТ типті 

тиристорлы жүргізгіштер немесе РТБ-1 термореттегіштермен жабдық-талған 

күштік тиристорлы блоктар пайдаланылады. 
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7.3. Топырақтағы зиянкестерге қарсы күресудің электр-термиялық 

тәсілдері 

Жылыжайлар мен көшетжайлардағы оптималь микроклимат және 

өсімдіктердің өсіп-өнуі мен өмір сүретін кезеңінің ұзақтылығы өсімдіктер 

зиянкестерінің және оларда түрлі ауруды қоздырушы бактериялардың өсіп-

өнуіне және көбейуіне қолайлы жағдайлар жасайды. Жылыжайлар мен 

көшетжайларда ауру себебінен өнім шығыны 50 ℃-ға дейін болады. 

Сондықтан топырақты мезгіл-мезгіл зарарсыздандырады немесе түгел 

ауыстырады. Топырақты түгел ауыстыруға көп шығын кетеді, сондықтан көп 

жағдайларда топырақты зарарсыздандыру пайдаланылады. 

Топырақты 90. . .100 ℃-қа дейін бумен немесе электр тогымен қыздыру – 

зиянкестерге қарсы күресудің ең тиімді тәсілі. 

Электрлі қыздырудың жақсы жағы – топырақты зарарсыздандырғаннан 

кейін-ақ пайдалануға болатын-дығы. Сонымен қатар, бұл үрдісті бақылау және 

автоматтандыру жеңіл келеді. Топырақты қыздырумен өңдеуге элементті 

немесе электродты қыздырғыштармен жабдықталған зарарсыздандырғыштар 

қолданылады. 

Элементті зарарсыздандырғыштар – ішінде алюминий қорытпалары 

негізінде жасалынған пластинкалар орнатылған жәшік. Пластинкаларға түтікті 

электр қыздырғыштар бекітілген. Қыздырғыштарды электр торабына қосқанда 

жылу ағыны олардан пластинкаларға, ал пластинкалардан топыраққа беріледі. 

Осы себептен топырақ қызып, жоғары температура әрекетінен зарарсызданады. 

Құрылғының ұсынылған құрылмасы топырақтың біркелкі қыздырылуын 

қамтамасыз етеді. 

Электродты зарарсыздандырғыш – ішіне төрт металл электродтар 

орнатылған ағаш жәшік. Фазаларды бірдей жүктеу үшін екі шекті электродтар 

бір бірімен өткізгіш көмегімен жалғанған. Электродтардың қоректену кернеуі 

– 380 В. Электр тоғы бір электродтан екінші электродқа топырақ арқылы өтеді 

де оны қыздырады. Өңдеу уақыты 1 сағаттан кем болмауы керек. Өңдеу 

уақыты бұл шамадан аз болса, кейбір зиянкестердің өсіп-өнуіне қолайлы 

жағдай жасалуы мүмкін. 

 

 

7.4. Қауіпсіз эксплуатациялау ерекшеліктері 

Электрлі жылытылатын сыртқы ортадан қорғалып, өңделген топырақтар 

үй-жайларда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасының және техникалық 

эксплуатациялау ережелерін ұқыпты сақтау керек. 

Электр тогымен зақымдану қауіптілік дәрежесіне орай жылы-жайлар мен 

көшетжайларды екі категорияға бөледі. 

А категория. 65 В-тен жоғары қоректену кернеуде оқшауламасыз 

қыздырғыш элементтермен жылытылатын үй-жайлар. Бұл категорияға 380/220 

В кернеуге қосылатын асфальт-құйматас плиталармен жылытылатын 

жылыжайлар мен көшетжайлар жатады. 
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Б категория. 65 В-ке дейін қоректену кернеуде қыздырғыш элемент-

термен жылытылатын үй-жайлар. Бұл категорияға ПОСХВ, ПОСХП 

сымдардан дайындалған қыздырғыштары 380/220 В кернеумен қоректенетін 

және жермен қосылған экрандық торлары бар жылыжайлар мен көшетжайлар 

жатады. 

Қыздырғыш элементтеріне кернеу берілген болса, А категориясына 

жататын жылыжайлар мен көшетжайларда жұмыс істеуге болмайды. Б 

категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайларда жылыту жүйесі іске 

қосылған болса, мына жағдайларда жұмыс істеуге болады: қызмет 

көрсетушілер тұтқасы оқшауланған құралдар пайдаланса және оны топыраққа 

25 см тереңдікке дейін батыратын болса. 

Электрлі жылытылатын жылыжайлар мен көшетжайларда жұмыс 

істейтін адамдарды жылыту жүйесінің құрылысымен, оны іске қосу және 

ажырату тәртібімен таныстыру керек. Жылыжайлар мен көшетжайларда 

орнатылған электр-термиялық қондырғыларды эксплуатациялау 

жауапкершілігі арнайы дайындалған электрмонтерге жүктеледі. 

Әрбір электрлі жылытылатын жылыжайлы-көшетжайлы шаруашылықта 

жабдықтарға құжаттар және қызмет атқарушыларға нұсқаулар болуы керек. А 

категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайлар орналасқан учаске 

биіктігі 2 м дуалмен қоршалуы керек. Кернеу берердің алдында электр – 

монтер учаскеде адамдардың жоқтығын анықтауға, қақпаны жабуға және 

«Кернеу берілген» және «Территорияға кіруге болмайды» деген плакаттарды 

ілуге міндетті. 

Б категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайлардағы электрлі 

жылыту жүйесін қосардың алдында электр-монтер оларда жұмыс істеп жатқан 

адамдарды кернеу берілетіндігін ескертуі және көзге түсетін жерлерде «Кернеу 

берілген», «Өмірге қауіпті» деген плакаттарды ілуі керек. 

 

 

7.5. Көкөніс қоймаларына арналған электр-термиялық жабдықтар 

Сақтау мерзімінде картоп, көкөніс және жемістер көмір қышқыл газ, су 

буларын және жылылық бөліп шығарады. Сондықтан оларда өтетін тіршілік 

үрдістерін тоқтату немесе баяулату және артық ылғал мен жылылықты 

қоймадан шығару керек болады. Қоймаларда табиғи және жасанды желдету 

қолданылады. Жасанды активті желдету пайдаланғанда өнімдерді ұзақ уақыт 

ішінде сақтау мүмкіншілігі ұлғаяды. Бұл жолы өнім қабатына мезгіл-мезгіл 

еріксіз белгіленген температурамен, ылғалдылықпен және жылдамдықпен ауа 

беріледі. 

Картоп пен көкөністі ұзақ уақыт аралығында сақтау үрдісі үш мерзімнен 

тұрады. 

Даярлық (емдеулік) мерзім қойманы өніммен толтырғаннан кейін 

басталады және 10. . .18 тәулікке созылады. Екі-үш тәулік аралығында өнімді 

кептіреді. Содан кейін өнімнің (мысалы, картоптың) зақымдарын емдеу үшін 

тәулікте 4. . .6 рет 20. . .30 минут уақыт аралығында жылы ауамен желдетеді. 
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Осы кезде өнім қабатындағы ауа ағынының жылдамдығы 0,12. . .0,5 м/с 

шегінде болуы керек. Бұл 1 т өнімге ауа беру мөлшері 0,014. . .0,06 м3/с 

болғанға сәйкес келеді. 

Даярлық мерзімдік пиязды кептіреді және оны шірітетін 

микроорганизмдерді өлтіру үшін термиялық өңдейді. Пиязды кептіруге 

30. . .35 ℃-қа дейін жылытылған ауа пайдаланылады. 

Пиязды жоғары жиілікті электр өрісінде кептіруге арналған ғылыми-

зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу нәтижесінде бұл тәсілді пайдаланғанда 

сақтау мерзімінде пияз шығынының азаятындығы анықталды. 

Салқындату мерзімі  емдеу мерзімі аяқталғаннан кейін басталады. Бұл 

мерзімде өнім температурасы біркелкі төмендетіледі. Температураның 

төменде-тілген шегінде зияндық микроорганизмдер өсіп-өнбеуі, ал өнімнің 

өзінде оның сапасын төмендететін өзгерістер болмауы керек. Осы мерзімде 

картопты сақтағанда температура +2. . .4  ℃-қа дейін төмендетіледі. Бір 

тәулікте температураны төмендету жылдамдығы 0,5. . .1 ℃/тәулік шегінде 

болады. 

Сақтау мерзімі – негізгі мерзім. Бұл мерзімде өнімнен бөлінетін 

жылылық және алмасу өнімдері активті желдету көмегімен сыртқа 

шығарылады. Өнім температурасы - өнімнің сапалы сақталуына әсер ететін 

негізгі фактор. Бұл температураның мәні өнімнің сортына, түріне және 

пайдалану мақсатына байланысты келеді. 

Желдету жүйесін әрбір өнімді сақтау мерзіміне жеке есептейді. Жүйені 

есептеу тәсілі «Жылу техникасы» пәнін оқығанда біледі. 

Салқындату мерзімінде қоршаулық құрылмалар температурасы өнім 

қабатындағы ауа температурасынан төмен болады. Өнім қабатынан шығатын 

ылғалды ауа қойманың салқын қабырғаларымен және төбесімен жанасады. 

Осының нәтижесінде қоршаулық құрылмалар дымқылданып суланады. Су 

тамшылары өнімнің жоғарғы қабатына тамып оны дымқылдайды. Осы 

құбылыс болмау үшін қойманың жоғарғы кеңістігіне электр-калориферде 

жылытылған ауа беріледі. Ауаны жылытуға жылыту-рециркуляциялық 

қондырғы пайдаланылады. Қондырғыда қуаты 10 және 16 кВт СФО типті 

электр-калориферлер пайдаланылады. 

Сақталатын өнімнен бөлініп шығатын жылылық мөлшері қойманың 

қоршаулық құрылмалары арқылы шығынданатын жылылық мөлшерінен кем 

болмайды. Сондықтан қоймаларда оның жоғарғы кеңістігіне берілетін ауаны 

жылытатын электр-калориферден басқа жылыту қондырғылар 

пайдаланылмайды. 

Көкөніс қоймаларында оптимал температура мен ылғалдылықты 

тұрақты сақтауға арналған ОРТХ (қоймалар температурасын реттеу 

жабдығы) типті жабдықтар жинағы шығарылады. Жинақ сыйымдылығы 1000 т 

қоймаларға арналған. Жабдықтар жинағы ШАУ-АВ типті автоматты шкаппен 

басқарылады. ШАУ-АВ шкапының электр сұлбасы 7.5 - суретте берілген. 

Қойманың ауаны ішке және сыртқа тартуға арналған шахталары бар. 

Ауаны ішке тартуға арналған шахтаға өнімді (картопты, көкөністі) активті 
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желдету жүйесі қосылады. Желдету жүйесі өнім астында орналастырылған. 

Жүйеде сыртқы салқын және ішкі жылы ауаларды араластырумен өнімді 

желдетуге пайдаланылатын ауаның температурасын реттеуге арналған 

араластырғыш клапан орнатылған. Оның электр жетегі және жылытқышы бар. 

Жүйеде өнімді активті желдетуге арналған желдеткіш орнатылған. Желдету 

жүйесіндегі ауа температурасын екі термореттегіштер өздерінің датчиктерінің 

көмегімен бақылайды. 𝐴𝑇5 термореттегіш өнімді желдетуге пайдаланылатын 

ауа температурасын аралас-тырғыш клапан көмегімен реттейді 𝐴𝑇4 

термореттегіш өнімді аса салқын ауамен желдетуден қорғайды. Ауа өте салқын 

болса, термореттегіш көмегімен араластырғыш клапан жабылады. Өнім ішкі 

ауамен желдетіледі. Араластырғыш клапан жұмыстан шығып қалса, 

термореттегіш желдеткішті тоқтатуға әмір береді. Қойманың жоғарғы 

кеңістігіне берілетін ауаны жылытуға рециркуляциялық жылыту-желдету 

агрегаты пайдаланылады. Агрегат өнім қабатының үстіндегі температураны 

бақылайтын 𝐴𝑇2 термореттегіш көмегімен басқарылады. Өнім температурасы 

датчигі оның ішкі қабатында орналасқан 𝐴𝑇3 термореттегіш көмегімен 

бақыланады. Термореттегіш өнім температурасы жоғарылағанда желдеткішті 

жұмысқа қосады. Дифференциалды 𝐴𝑇1 термореттегіштің бір датчигі 

қойманың сыртында, ал екінші датчигі өнім қабатында орналастырылады. 

Термореттегіш датчиктерінің көмегімен екі температураны салыстырады. Олар 

айырымы дифференциалдан (сыртқы ауа температурасы өнім қабатындағы 

температурадан 2...3 градусқа төмен болса) көп болса, 𝐴𝑇1 термореттегіш 

жұмысқа қосылып, 𝐾𝑉2 аралық релеге кернеу береді. Реле 𝐴𝑇3 және 𝐴𝑇5 

термореттегіштерін іске қосады. 
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Сурет-7.5. ШАУ-АВ басқару шкапының электр сұлбасы 

 

 

Активті желдету жүйесі қолмен және автоматты басқару режимдерінде 

жұмыс істейді.  

Қолмен басқару режимінде 𝑆𝐴3 және 𝑆𝐴5 ауыстырып қосқыштардың 

тұтқаларын «Қ» орнына қояды. Содан кейін 𝑆𝐵1 және 𝑆𝐵2 бастырмаларымен 

рециркуляциялық агрегаты, 𝑆𝐵3 және 𝑆𝐵4 бастырмаларымен араластырғыш 

клапан жылытқышын, 𝑆𝐵5 және 𝑆𝐵6 бастырмаларымен желдеткіш электр 

қозғалтқышын басқарады. Бұл режимде араластырғыш клапан істен шыққанда 

немесе сыртқы ауа температурасы белгіленген шектен төмендегенде 𝐴𝑇4 

термореттегіш 𝐾𝑀4 магниттік жүргізгіш көмегімен желдеткіш электр 

қозғалтқышын автоматты түрде электр торабынан ажыратады. Бұл өнімді 

сыртқы ауамен аса салқындатудан қорғауға қажет. 

Автоматты режимде 𝑆𝐴3 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «А» орнына 

қояды. Басқару тәртібі өнімді сақтау мерзіміне байланысты болады:  
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Емдеулік мерзімде  𝑆А4 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «Е» орнына, ал 

𝑆𝐴5 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «Б» (бейтарап) орнына қояды. Бұл 

мерзімде желдеткіш электр қозғалтқышы 𝐾𝑇1 бағдарламалы уақыт релесі 

көмегімен басқарылады. Реле өзінің белгіленген бірінші бағдарламасы 

бойынша (𝐾𝑇1.2 түйіспелері) 𝐾𝑀4 магниттік жүргізгіш көмегімен желдеткішті 

жұмысқа қосып және тоқтатып тұрады. 

Салқындату мерзімінде 𝑆𝐴4 ауыстырып қосқыш тұтқасын «Сл» орнына 

қояды. Осы кезде 𝐴𝑇1 термореттегіш іске қосылады. Ол өзінің датчиктері 

көмегімен сыртқы және өнім қабатындағы температураларды салыстырады. 

Температуралар айырымы 2...3 градустан жоғары болса (сыртқы ауа 

температурасы өнім қабатындағы температурадан 2...3 градус төмен болса), 

𝐴𝑇1 термореттегіш іске қосылады да өзінің 𝐴𝑇1.1 түйіспелерін тұйықтап, 𝐾𝑉2 

аралық релесін қоректендіреді. Реле өзінің 𝐾𝑉2.1 түйіспелерімен 𝐴𝑇3, ал 𝐾𝑉2.2 

түйіспелерімен 𝐴𝑇5 термореттегіштерді жұмысқа қосады. Осының нәтижесінде 

𝐴𝑇3 термореттегіш өзінің 𝐴𝑇3.1 түйіспелерімен КМ4 магниттік жүргізгішті 

іске қосады. Жүргізгіш желдеткіш электр қозғалтқышын электр торабына 

қосып, өнімді активті желдетеді. АТ5 термореттегіш өзінің АТ5.1 және АТ5.2 

түйіспелері және У атқару механизмі көмегімен желдету жүйесіндегі ауа 

температурасын реттейді. Ауа температурасы белгіленген мәннен ауытқығанда 

АТ5 термореттегіш өзінің АТ5.1. және АТ5.2. түйіспелерімен У атқару 

механизмін іске қосады. Механизм араластырғыш клапанды сыртқы салқын 

және ішкі жылы ауаларды араластырумен жүйедегі ауаның қажетті 

температурасын қамтамасыз ететін орынға жылжытады. Желдеткіш өнім 

температурасы белгіленген мәніне дейін төмендегенше жұмыс істейді. Содан 

кейін АТ3 термореттегіш өзінің АТ3.1. түйіспелерінің көмегімен КМ магниттік 

жүргізгішті қорексіздендіреді. Жүргізгіш желдеткіш электр қозғалтқышын 

электр торабынан ажыратып желдеткішті тоқтатады. Сыртқы ауа 

температурасы өнім температурасынан жоғары болса активті желдетуге қойма 

ішіндегі ауа пайдаланылады. Желдеткішті жұмысқа қосу сигналы 

бағдарламалы уақыт релесінен беріледі. Бұл кезде араластырғыш клапан жабық 

болады. Сондықтан сыртқы жылы ауа қоймаға берілмейді. 

Сақтау мерзімінде SА4 ауыстырып қосқыш тұтқасын «Сқ» орнына 

қояды. Желдеткіш жұмысқа КТ1 бағдарламалы уақыт релесінің КТ1.2. 

түйіспелері көмегімен қосылады. Активті желдетумен өнім температурасы 

төмендетіледі. Осы уақытта мына тізбекпен АТ1 термореттегіш іске қосылады: 

фаза – SА3 қосқыштың 3 және 4 секциялары – SВ5 бастырма – КМ4.1. 

түйіспелері – АТ4.2. түйіспелері – КМ4.2. түйіспелері - SА4 қосқыштың 5 және 

6 секциялары – SА3 қосқыштың 1 және 2 секциялары – АТ1 термореттегіш – 

нөл. Әрі қарай сұлба салқындату режиміндегідей жұмыс істейді. КТ1 реле 

көмегімен белгіленген уақыт аралығында температура қажетті деңгейге дейін 

төмендемесе желдеткіш жұмыс істей береді. Ол АТ3 термореттегіштің АТ3.1 

түйіспелері ажырағанға дейін істе болады. АТ3.1 түйіспелері ажырағанда КМ4 

магниттік жүргізгіштің шарғысы қорексізденеді де желдеткішті тоқтатады. 

Желдеткіш электр қозғалтқышы электр торабынан ажыратылғанда 



112 

 

жүргізгіштің КМ4.3. түйіспелері және SА4 қосқыштың 9 және 10 секциялары 

арқылы У атқару механизмі қоректенеді. Ол араластырғыш клапанды 

автоматты түрде жабады.  

Қойманың жоғарғы кеңістігінде температура белгіленген деңгейден 

төмен болса өнім үстіне су тамшылары тамуы мүмкін. Бұл өнім сапасын 

төмендетеді. Осы құбылыс болмау үшін АТ2 термореттегіш өнім үстінде 

орнатылған датчигінің сигналымен іске қосылады. Термореттегіш КМ1 және 

КМ2 магниттік жүргізгіштер көмегімен рециркуляциялық жылыту-желдету 

қондырғысын жұмысқа қосады. 

Араластырғыш клапан жылытқышы КТ1 уақыт релесінің бірінші бағдар-

ламасымен автоматты басқарылады. Сыртқы ауа температурасы – 15 градусқа 

дейін төмендегенде реленің КТ1.1. түйіспелері арқылы жылытқыш автоматты 

түрде іске қосылады. 

Сыйымдылығы жоғары және бірнеше желдеткіш қондырғыларымен жаб-

дықталған «Среда-1», «Среда-2» құрылғылар шығарылады (7.1-кесте). 

 

Кесте 7.1. Автоматика жүйелерінің негізгі техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші ШАУ-АВ «Среда - 1» «Среда – 2» 

Өнім Картоп көкөніс пияз 

Желдету камераларының саны 1 сегізге 

дейін 

төртке 

дейін 

Температураны реттеу диапазоны, °С -10...+15 -20...+20 -20...+60 

Температураны реттеу дәлдігі, °С ±1 ±1 ±1 

Қоректену кернеуі, В 220 220 220 

Тұтынатын қуаты, Вт 500 500 500 

«Среда» жүйесі қамтамасыз етеді:  

- өнімді салқындату үшін температурасы өнім температурасынан төмен 

болатын сыртқы ауаны беруді; 

- механикалық зақымдарды емдеу, артық жылылықты сыртқа шығару, 

температураның және ылғалдың градиенттерді жою үшін белгіленген 

бағдарлама бойынша өнімді мезгіл-мезгіл рециркуляциялық (қойма ішіндегі) 

ауамен активті желдетуді; 

- қойманың жоғарғы кеңістігін электр–калориферлі қондырғының 

көмегімен жылытуды; 

- өнім қабатына белгіленген температуралы ауаны беруді; 

- өнімді желдету кезінде аса салқындатудан және аса қыздырудан 

қорғауды; 

- тоңазытқыш қондырғыларды іске қосуға әмір беруді; 

- басқару шкапы мен араластырғыш клапанды жылытуды; 

- қойманың 39 нүктесінде температураны көзбен бақылауды (логометр 

көмегімен). 

«Среда - 2» жүйесі осы функцияларға қосымша пиязды кептіруге және 

термиялық өңдеуге қажетті белгіленген температуралы ауаны өнім қабатына 

беруді қамтамасыз етеді. 
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«Среда - 1» құрылғыны бір түрлі және әр түрлі өнімдер сақталатын 

қоймаларда пайдалануға болады. 

«Среда-1» жүйесінің құрылмалық сұлбасы 7.6 - суретте берілген. 

 

 
Сурет-7.6. «Среда-1» құрылғының құрылмалық сұлбасы: 

1ӨТБ - 8ӨТБ, ӨТБ - 1...8 ӨТБ-1 өлшеу және тапсырмалар блоктары; ПРБ-1, ПРБ-2 - екі 

позициясы және пропорционал реттегіштер блоктары; ЭР-1, ЭР-2 – электрондық релелер; РБ-

1, РБ-2-релелер блоктары; ЭБ-электрондық блок; 1ББ...8ББ – басқару блоктары; РРТ-2 – 

температуралар айырымын реттегіш; ЖБ-жалпы блок; 1ТД...8ТД, 1ТД-1...8ТД-1, 1ТД...39ТД – 

температуралық датчиктер 

 

 

ТД датчиктерден түскен температураның белгіленген шамадан ауытқуы 

туралы сигналдар ӨТБ өлшеу және тапсырмалар блоктарында қалыптасады. 

Бұл сигналдар ПРБ таратқышында коммутацияланады да ЭР электрондық 

релеге беріледі. ЭР электрондық реледе аналогтық сигнал релелік сигналға 

түрлендіріледі де РБ релелер блогына беріледі. Сонымен ӨТБ, ЭР және РБ 

блоктары екі позициялы және пропорционал реттейтін температура 

реттегіштерді құрады. РБ релелер блоктарынан түскен сигналдар ПРБ 

таратқышымен коммутацияланады да ББ басқару блоктарына беріледі. ББ 

басқару блоктарында қойманың атқару құрылғыларын басқару әмірі 

қалыптасады. Атқару құрылғылар қоймада белгіленген температураны 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, басқару блоктарында қойманың әр түрлі 

аймақтарында температура белгіленген шамадан ауытқығанда және олардағы 

атқару құрылғылар жұмыс істегенде жарықтық сигналдау қарастырылған. 

ЭБ электрондық реле ПРБ таратқышты басқаруға арналған ЖБ жалпы 

блокта мына аспаптар мен құрылғылар орнатылған: екі бағдарламалы уақыт 

релесі, екі бір бағдарламалы уақыт релелері; құрылғы элементтерін 

қоректендіру көзі. РРТ-2 температуралар айырымын реттегіш сыртқы және 

ішкі ауа температураларын салыстыруға пайдаланылады. Сыртқы температура 

ішкі температурадан төмен болғанда реттегіш өнімді сыртқы ауамен желдетіп 

салқындатуға рұқсат береді. 
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Бақылау сұрақтары 

1.Микроклимат жасауға арналған электр-термиялык жабдық- 

тарды топтастырудың негізгі белгілерін атаңыз. 

2. Ауылшаруашылық үй-жайларын жалпы электрлік жылы- туға 

арналған электр-термиялық жабдыктарды жэне олардың 

артыкшылыктары мен кемшіліктерін атап шығыңыз. 

3. Мал төлдерін жергілікті жэне кұрамалы жылытуға арналған 

электр-термиялық күрылғыларды және олардың артыкшылыктары 

мен кемшіліктерін атап көрсетіңіз. 

 4.Жылылыкты жинактаушы қондырғылардың артықшылык- тары мен 

кемшіліктерін атап өтіңіз. 

 5.Жылыжайлар мен көшетжайларды жылытуға арналған электрлік 

тэсілдерін жэне олардың артыкшылықтары мен кемшіліктерін атап 

келтіріңіз. 

 6.Көкөніс коймаларында кандай басқару жүйелері пайдаланы- лады? 

 7.Жылыжайлар мен көшетжайларда электрлік жылыту кұрылғыларын 

пайдаланғанда қандай электрлік кауіпсіздік шарала- рын қарастыру керек? 

 8.Микроклимат жүйелерінде энергияны үнемдеу тәсілдерін жэне осы 

мақсатта пайдаланылатын жабдыктарды атаңыз. 
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ДӘРІС - 8 

 

Тақырыбы: Жөндеу-механикалық шеберханаларының электр-

термиялық жабдықтары 

8.1. Электр-доғалық балқытып бipiктipyгe және балқытылған 

металмен қаптауға арналған электр-термиялық жабдықтар 

8.2. Электр-түйіспелік қыздырумен балқытып біріктіруге, қаптауға, 

ұнтақтарды жапсыруға және электр-механикалық өңдеуге арналған 

электр-термиялық жабдықтар 

8.3. Жанамалы қыздыруға және кептіруге арналған жабдықтар 

 

8.1. Электр-доғалық балқытып біріктіруге және балқытылған 

металмен қаптауға арналған электр-термиялық жабдықтар 

Электр доғалық балқытып біріктіруге және балқытылған металмен 

қаптауда электр доғасының жылылығы пайдаланылады. Металды қыздыруға 

және балқытуға жұмсалатын жылу ағыны: 

 

Ф = 𝑈д ∙ 𝐼д ∙ 𝜂, 
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мұндағы 𝑈д – доғадағы кернеу, В; 𝐼д – доғаның ток күші, А; 𝜂 – доғаның жылылығын 

пайдалану коэффициенті (𝜂 = 0,8. . .0,9 флюс астында балқытып біріктіргенде; 𝜂 = 0,5. . .0,6 

қорғағыш газдар ортасында балқытып біріктіргенде). 

 

Электрлі қолмен балқытып біріктіруді 1882 ж. орыс инженері  

Н.Н.Бенардос ойлап тапты. Оның мәні баяу балқитын электрод пен бұйым 

аралығында доғаның жануында болады. Доғада бөлінетін жылылықпен 

балқытып біріктіретін бұйымның кішкентай участкесі және металл шыбық 

балқиды. Шыбықтың балқыған металы бұйымның бөлек бөліктерінің 

аралығындағы кеңістікті толтырады және сондықтан оларды бір-біріне 

жалғайды. 1888 ж. Н.Г.Славянов осы электр балқытып біріктіру тәсілін 

жетілдіреді. Ол балқығыш электродтармен балқытып біріктіруді ұсынады. Бұл  

тәсілде электр доғасы балқығыш электрод пен бұйым аралығында жанады. Бұл 

электрлік балқытып біріктіруді едәуір жеңілдетті және оны әр түрлі 

технологиялық процестерге кең түрде енгізуге мүмкіншілік берді. Ашық 

доғамен балқытып біріктірудің бірсыпыра кемшіліктері бар. Оларға 

балқытылған металдың қоршап тұрған ортамен қарқынды химиялық реакцияға 

түсуі себепші болады. Бұл кемшілікті жою үшін флюс астында балқытып 

біріктіру қолданылады. Бұл жағдайда электр доғасы электрод пен бұйым 

аралығында қалыңдығы 20...30 мм құрғақ түйіршіктенген флюс қабатының 

астында жанады (8.1 - сурет). Флюс қабатының астында балқыған металмен 

қаптау үшін әр түрлі құрылмалы қаптағыш құрылғылар (ППШ-5, ПШ-54, А-

530М, ОКС-1252М және т.б.) пайдаланылады. Доғаны қоректендіруге ПС-500, 

ПСО-500, ВС-400, ИПП-500 және т.б. ток көздері қолданылады. Қорек 

көздерінің негізгі техникалық мәліметтері 8.1 - кестеде берілген. 

Жөндеу кәсіпорындарында плазмалы – доғалық қаптау және шыңдау 

пайдаланылады. Плазманы жоғары температуралы доғаның көмегімен алады. 

Ішінде плазмалық ағыс пайда болатын құрылғы плазмалы жанарғыш немесе 

плазмотрон деп аталады. 

 

 
Сурет-8.1. Флюс қабатының астында балқыған металмен қаптау сұлбасы: 

1 - металмен қапталған қабат; 2 - шлакты қабыршақ; 3 - флюсті қабықша; 4 - 

мундштук; 5 - флюс бункері; 6 - электрод (сым); 7 - газды кеңістік; 8 - бұйым 
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Кесте 8.1. Электр доғалық балқытып біріктіруге, шыңдауға және қаптауға 

арналған кейбір қорек көздерінің негізгі техникалық мәліметтері 
Қорек көзінің типі Балқытып біріктіру 

тогы күшін реттеу 

шегі, А 

Номинал 

екінші 

кернеуі, В 

Жүксіз жүрістегі 

екінші кернеу, В 

Қуат, кВА 

Трансформатор 

ТС-300 110...385 30 60 20 

ТС-500 165...650 30 60 32 

ТСД-500 200...600 45 80 42 

ТД-306 90...300  80 19,4 

СТН-500-1 150...700  60 32 

ТДФ-1001 400...1200  68...71 82 

Түрлендіргіштер 

ПС-300 70...380 35 50...73 17 

ПС-500 120...600 40 60...90 30 

ПСУ-500-2 60...600 40 80 30 

ПСО-500 60...500 40 50...86 30 

ПСГ-500-1 60...500 40 80 30 

Түзеткіштер 

ВСУ-300 50...330 18...35 50...70  

ВСУ-500 100...550 20...40 50...60  

ВКС-300 30...330 30 58...65  

ВД-306 45...315  70 24 

ВДУ-504 100...500  80 40 

АДБ-3122 15...350  100 29,4 

АДД-4002 60...450  90 36,8 

 

Плазмалы жанарғыштың принциптік сұлбасы 8.2 - суретте берілген. 

Сумен салқындатылатын анод 2 пен вольфрам электрод 3 аралығында өтетін 

доға арқылы плазма жасайтын газ (аргон, азот, гелий) үрленеді. Газ иондалады 

да плазма ағынын жасайды. Плазма ағыны сопладан шырақ түрінде шығады. 

Плазма ағынының ортасында температура 10000...18000 градусқа дейін жетеді. 

Плазмалық жанарғышты қоректендіруге ПС-300, ПСО-500 типті балқытып 

біріктіруге түрлендіргіштерін немесе ИПН типті шала өткізгішті түзеткішін 

пайдаланады. Плазмалы ағын бұйымдарды балқыған металмен қаптауға, беттік 

шыңдауға және металдауға қолданылады. 
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Сурет-8.2. Плазмалық беттік шыңдау сұлбасы: 

1 - бөлшек; 2 - анод; 3 - вольфрам электрод; 4 - плазма жасайтын газ 

 

 

8.2. Электр-түйіспелік қыздырумен балқытып біріктіруге, қаптауға, 

ұнтақтарды жапсыруға және электр-механикалық өңдеуге арналған 

электр-термиялық жабдықтар 

Түйіспелік балқытып біріктіруге метал бөлшектерді бір-бірімен түйістіріп 

қысады, содан кейін бөлшектер арқылы электр тогын өткізеді. Бөлшектер 

түйісінде кедергі жоғары мәнді болады, сондықтан ол жерде көп жылылық 

бөлінеді. Түйісу жерінде температура балқытып біріктіруге қажетті мәнге 

жеткенде қысу күшінің әрекетінен бөлшектер бір-біріне созымды балқытып 

біріктіріледі. Балқытып біріктіру тогының тығыздығы (1. . .1,5)108 А/м
2
 

болады. Түйіспелік балқытып біріктіруге тұрақты токты және айнымалы токты 

пайдалануғаболады. Практикада қорек кернеуі бірнеше вольт болғанда 

балқытып біріктіру тогы ондаған мың ампер болатындықтан тек айнымалы ток 

пайдаланылады. Өйткені, бұл мақсатқа пайдаланылатын тұрақты ток көзі өте 

күрделі және қымбат болар еді. Түйіспелік балқытып біріктірудің нүктелік, 

тігістік және түйістік түрлері пайдаланылады. Электр-түйіспелік балқытып 

біріктіруге арналған кейбір машиналардың негізгі техникалық мәліметтері 8.2 - 

кестеде берілген. 

 

Кесте-8.2. Электр-түйіспелік балқытып біріктіруге арналған кейбір 

машиналардың негізгі техникалық мәліметтері 
Машина 

типі 

Номинал 

қуаты, кВА 

Бірінші 

кернеуі, 

В 

Екінші 

кернеуі, В 

Балқытып 

біріктірілетін 

максимал диаметрі 

немесе қалыңдығы, 

мм 

Атқару 

міндеті 

АСП-10 10 220 1,2...3,2 8 Түйіспелік 

балқытып 

біріктіру 
МС-1202 55 220 2,5...5,0 34 

МСО-750 750 380 5,5...14,5 66 

МТ-809 20 220 1,42...2,84 3 Нүктелік 

балқытып МТ-1209 50 220 2,2...4,4 4 
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МТП-400 400 380 6...12 8 біріктіру 

МШ-1001 27 220/380 1,75...3,5 1,2 Тігістік 

балқытып 

біріктіру 
МШ-1601 75 220/380 3,8 1,5 

МШП-200 200 220/380 4,3...8,6 2,5 

 

Электр тоғын өткізетін бөлшектерге металл ұнтақтарды балқытып 

біріктіріп жапсыру тәсілі де қолданылады. Бұл тәсілде электр тогы өткенде 

бөлінетін жылылық әсерінен бөлшек пен қосымша мыс шығыр түйісінде 

бөлшекке металл ұнтақтар балқытылып  жапсырылады. Ұнтақтарды балқытып 

жапсыруға ток тығыздығы (2. . .4) ∙ 105 А/м
2
 және кернеуі 2...4 В айнымалы ток 

пайдаланылады. Үрдіс сапасын жоғарылату және ұнтақтарды тегіс қабатты 

жапсыру үшін бөлшектерді бір біріне гидро немесе пневмоцилиндрлер 

көмегімен қысады. Қапталатын бөлшек пен қосымша мыс шығырдың 

аралығындағы қысым (12. . .18) ∙ 106 Па болғанда ұнтақтардың негізгі металға 

балқытылып жапсырылу сапасы жеткілікті болады. Тәсілді диаметрі 10 мм-ден 

жоғары келетін бөлшектер өлшемдерін қалпына келтіруге пайдалануға болады. 

Электр-түйіспелік қаптаудың балқытып біріктіріп жапсырудың 

айырмашылығы: бөлшек пен қосымша шығыр түйісетін жерге ұнтақтардың 

орнына балқытылып жапсырылатын металл шыбық сым беріледі. Балқытып 

жапсырылған қабаттың бөлшек бетімен берік ілінісуі түйісу жерінде металдың 

жұқа қабатының жарым-жартылай балқуынан, сондай-ақ диффузиядан пайда 

болады. Балқытылып қапталатын қабаттың қалыңдығы – 0,2...0,15 мм, ток күші 

– 4...12 кА, тұтыну қуаты – 5...40 кВА. Бұл тәсілмен бөлшектер өлшемдерін 

қалпына келтіруге УКЕ-8 типті қондырғы пайдаланылады. 

Электр-шлактық балқытылып қаптау тәсілінде электр тогы электродтан 

бөлшекке шлак арқылы өтеді (8.3 - сурет). Осы кезде бөлінетін жылылық 

шлакты электродтың балқу температурасынан жоғары температураға дейін 

қыздырады. Шлак электродты балқытады. Балқыған металл төменге тұнады. Ол 

жерде сумен салқындатылатын кристаллизатор (қалып) оған қажетті пішін 

береді. Балқытып қаптау кернеу 34 В және ток күші 800...900А мәндерінде 

өткізіледі. Электр-шлактық балқытып қаптауға ОКУ-7755 типті қондырғы 

шығарылады. Бұл қондырғыны шынжыр табанды тракторлардың жүріс 

бөлігінің бөлшектерін қалпына келтіруге пайдалану тиімді болады. 
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Сурет-8.3. Электр-шлактық балқытып қаптау сұлбасы: 

1 - салқындатылатын қалып; 2 - қапталған қабат; 3 - габариттік дискалар; 4 - қалпына 

келтіретін бөлшек; 5 - шлактық ванна; 6 - болат электрод 

 

 

Электр-механикалық өңдеу қалыпқа келтірілетін бөлшек бетіне 

термиялық және күштік әрекет етуді біріктіруге негізделінген (8.4 - сурет). 

Бөлшек пен құрал түйіспелері арқылы электр тогы өткізіледі (ток күші – 

300...1300 А, кернеу – 1...6В). Электр тогы түйіскен жерде металды лез 800...900 

градусқа дейін қыздырады. Станокта айналып тұрған бөлшектің қыздырған 

қабатынан металл арнайы құралмен сығылып шығарылады да бөлшек бетінде 

бұранда тәріздес шошақтар жасалынады. Құрал екінші рет өткенде бөлшек 

диаметрін қажетті мәнге дейін жеткізеді. Бұл тәсілмен біліктердің 

қозғалмайтын қосылыс жерлеріндегі беттерін (шкив, шестерня, подшипник 

орнатылатын жерлердің беттерін) қалпына келтіруге болады. Қалыпқа 

келтірілген бет тегіс болмайды. 

 

 
Сурет-8.4. Электр-механикалық өңдеудің сұлбасы: 

1 - сығып шығаратын құрал; 2 - өңделетін бөлшек; 3 - станок патроны 

 

 

Сондықтан бөлшектердің түйісу ауданы кемиді. Бірақ ол түйіскен жерде 

қажетті беріктікті қамтамасыз етуге жеткілікті болады. Кейбір жағдайда осы 

станокта сығылып жасалынған жырақшаға сым орайды. Сымды бөлшекке 

400...500 Н күшпен қысып, оны 1300...1500А электр тогымен қыздырады. Сым 

900...1200 градусқа дейін қыздырылады. Сығып шығаратын құралмен 

деформацияланады да жырақшаларды тығыздап толтырады. Қондырғыны 

қоректендіруге электр-түйіспелік балқытып біріктіру қондырғыларының 

трансформаторлары пайдаланылады. 

 

 

8.3. Жанамалы қыздыруға және кептіруге арналған жабдықтар 

Жөндеу кәсіпорындарында жанамалы қыздыру қалпына келтірілген 

бөлшектерді шыңдауға, жасытуға, жұмсартуға, нормализациялауға 

(тұрақтандыруға), полимеризациялауға, сондай-ақ жуғыш сұйықтарды 
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қыздыруға пайдаланылады. Осы жұмыстарды орындау үшін жөндеу 

кәсіпорындары әр түрлі жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Олардың 

өнеркәсіпте пайдаланылатын жабдықтардан айтарлықтай айырмашылықтары 

болмайды. 

Жөндеу кәсіпорындарында қыздырғыш элементтерінде электр энергиясы 

жылу энергиясына айналатын кедергілі электр пештері кең пайдаланылады. 

Кедергілі электр пештерін негізгі белгілер бойынша былай топтастырады: 

- қыздыру тәсілі бойынша тікелей және жанамалы қыздыру пештері; 

- технологиялық арналым бойынша – металдарды термиялық және термо-

химиялық өңдеуге арналған термиялық, балқыту және кептіру пештері; 

- жұмыс сипатына және өңделетін бұйымдармен жүктелу тәсіліне орай 

мезгіл-мезгіл және үзіліссіз әрекет ететін пештер. 

Кедергілі типтік пештердің шартты белгілеріндегі әріптер: 

бірінші әріп С қыздыру тәсілін – кедергімен (орыстың сопротивлением 

деген сөзінен); екінші әріп пештің құрастырылымын (Н – камералық, Ш – 

шахталық, В – ванна); үшінші әріп – пештің жұмыс кеңістігіндегі ортаның орыс 

тіліндегі сипатын (О – окислительная, С – соляная, З – защитная, Г – щелочная) 

көрсетеді. Әріптік белгілерден кейінгі цифрлармен:  алымында жұмыс 

кеңістіктің өлшемдері дециметрде, ал бөлімінде пештің максимал 

температурасы жүздеген градуста беріледі. 

Жөндеу кәсіпорындарында камералық электр пештерін, электрлік тұзды 

және майлы ванналары мен кептіруге арналған пештерді кең пайдаланады. 

Камералы пештер бұйымдарды тотықтыратын (СНО) және қорғалған 

(СНЗ) орталарда қыздыруға арналған. Олар әмбебапты келеді. Пештер отқа 

төзімді материалдан жасалынған камера түрінде орындалады. Жылылық 

шығынын азайту үшін камераның сырты жылулық оқшауламамен қапталған. 

Камераның ішкі отқа төзімді қабырғаларына кедергісі жоғары келетін 

қорытпалардан ирек-ирек немесе шиыршық түрінде жасалынған қыздырғыш 

элементтер орнатылған. Жөндеу кәсіпорындарында бұйымдарды 1000 градусқа 

дейін қыздыратын СНО типті камералы пештер кең қолданылады. 

СШО және СШЗ типті шахталы пештердің өңделетін бұйымдарды 

салатын қақпағы жоғарғы жағында орнатылған. Пештер тұрықтан, сыртқы 

қаптамадан, қыздырғыш элементтерден, қақпағын көтеретін және бұратын 

механизм мен бұйымдарды пешке салатын бөлшектерден тұрады. Пештердің 

тұрқы отқа төзімді және жылулық оқшауламалығы жоғары болатын 

материалдардан дайындалады. Ирек-ирек орындалған қыздырғыштар пештің 

ішкі қабырғаларына ілмектердің көмегімен ілінеді және еденіне төселінеді. 

Пештер 380/220 В электр торабынан төмендеткіш трансформаторлар арқылы 

қоректенеді. Өңделетін бұйымдар камералы және шахталы пештерге арнайы 

ұялы торқалыптарға орнатылып салынады. Камералы және шахталы пештердің 

негізгі техникалық мәліметтері 8.3-кестеде берілген. 

 

Кесте-8.3. Кедергілі пештердің негізгі техникалық мәліметтері 
Пештің типі Қуаты, Бұйымдар Жұмыс Қалыпсыз 
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кВт салынған 

қалыптың 

массасы, кг 

кеңістігінің 

өлшемдері, м 

қызу 

уақыты, сағ. 

СНО-3.6.2/10-М1 14 100 0,3×0,6×0,2 3,0 

СНО-4,8.2,5/10-М1 25 220 0,4×0,8×0,25 3,0 

СНО-6.12.4/10-М1 58 800 0,6×1,2×0,4 2,0 

СНО-8.16.5/10-М1 81 1350 0,8×1,6×0,5 3,0 

СШО-6.6/10-М1 70 600 φ 0,6×0,6 3,0 

СШО-6.12/10-М1 85 1000 φ0,6×1,2 3,1 

СШО-6.20/10-М1 100 1200 φ0,6×2,0 3,0 

 

Кедергілі электр пештерінде температураны негізінде екі позицияда 

реттейді. 

СНО типті пештерді басқаруға ИЗР (өлшеу, жазу, реттеу) типті немесе ИР 

(өлшеу, реттеу) басқару қалқандары шығарылады. 

Электрлік ванналар металл бұйымдарды сұйық жылу тасымалдауыш 

орталарда (майларда, сілтілерде, тұздар ерітінділерінде) термиялық өңдеуге 

арналады. Электродты тұзды ванналар, сондай-ақ қыздыратын элементтері бар 

тұзды және майлы ванналар кең таралған. 

 

Кесте-8.4. Кейбір электрлік ванналардың негізгі техникалық мәліметтері 
Белгіленуі Қуаты, кВТ Қоректену кернеуі, 

В 

Максимал жұмыс 

температурасы, °С 

Электродтық қыздырумен 

СВС-1,3/13 63 6,5...20 1300 

СВС-2,3/13 160 6,5...20 130 

Элементтік қыздырумен 

СВГ-1,5. 2/8,5 10 380/220 850 

СВГ-2,5. 3,5/8,5 20 380/220 850 

СВГ-3,5. 4/8,5 30 380/220 85 

СВС типті электродты тұзды ванналарды кесуге және соққылауға 

арналған аспаптарды термиялық өңдеуге пайдаланады. Тұздардың құрамын 

таңдап алып, термохимиялық өңдеуді жүзеге асыруға болады. Оларда арнайы 

қыздырғыш элементтер болмайды. Ванналарда электр тогы бір электродтан 

екінші электродқа олар аралығындағы балқытылған тұз арқылы өтеді. Осы 

кезде бөлініп шығатын жылылық өңделетін бұйымға конвекциямен және жылу 

өткізгіштікпен беріледі. Тұздылы ванналар электр торабынан екінші кернеуі 

6...18 В болатын төмендеткіш трансформатор арқылы қоректендіріледі. 

Максимал қыздыру температурасы 1300 градусқа дейін болады. 

Электрлік майлы және сілті ванналар бөлшектер мен аспаптарды 

шыңдағаннан кейін жұмсартуға арналған. Жұмыс температурасы 200...250 °С. 

Қыздыру  түтікті электр қыздырғыштардың көмегімен орындалады. 

Жөнделген электротехникалық бұйымдарды (статор, ротор және т.б.), 

оларға лак сіңдірер алдында және лак сіңдіргеннен кейін, кептіруге төмен 

температуралы конвекциялық кептіргіш пештер пайдаланылады. Ауа 200 

градусқа дейін қыздырылып  пеш  камерасына беріледі. Ыстық ауа пеш 
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ішіндегі бұйымға жылылық береді. Салқындаған  ауаны камераның төменгі 

жағынан желдеткіш сорып алып қайтадан электр-калориферге береді. 

Сондықтан  пеш тұйықталған циклде жұмыс істейді. Мұндай пештерді боялған 

бұйымдарды кептіруге де пайдаланады. Кептіру камерасының көлемін  және  

электр-калориферлі қондырғының қуатын технологияға қажетті өнімділікке 

орай таңдап алады. 

Жөндеу алдында және техникалық қызмет атқаруда құрастырылатын 

жүйелерді және бөлшектерді жууға жуғыш машиналар пайдаланылады. Оларда 

жуғыш сұйықтарды электр қыздырғыштармен жылытады. Мысалы, жөндеу 

шеберханаларында қозғалтқыштың майлау жүйелерін, жанармай бактарын, 

гидро-жүйелерін және басқа құрастырылатын жүйелерді жууға ОМ-

2871АГОСНИТИ типті жылжымалы жуғыш машиналар пайдаланылады. Бұл 

машиналарда жуғыш сұйық бак ішіне орнатылған қуаты 3,7 кВт түтікті электр 

қыздырғыштармен 60 градусқа дейін жылытылады. Мұндай мақсатқа арналған 

басқа машиналар да осылай дайындалған. 

Жуғыш машиналарда пайдаланылатын ТЭҚ қуатын анықтау және оларды 

таңдап алу су қыздырғыш-тарындағы сияқты орындалады. 

 

 

БАҚЫЛАУ CҰPAҚTAP 
 

1.  Жөндеу өндірісінде пайдаланылатын электр-термиялык жабдыктарды 

топтастырудың негізгі белгілерін атаңыз. 

2.  Жөндеу өндірісіне арналған электр-термиялык жабдықтар түрлерінің 

пайдалану салаларын атап өтіңіз. 

3.  Электр доғасымен балқытып біріктіруге арналған жабдык- тардың 

артықшылыктары мен кемшіліктерін атап көрсетіңіз. 

4.  Электр доғасымен балқытып біріктіруге арналған жабдык- тардың 

шартты белгіленуіне түсініктеме беріңіз. 

5.  Кедергілі типтік электр пештерінің шартты белгіленуін айы- рып оқып 

беріңіз. 

6.  Электрлік ванналардың типтері мен пайдалану салаларын атап 

келтіріңіз. 

 

 

 

Дәріс-9 

 

Тақырыбы: Тұрмыстық электр-қыздырғыш аспаптары 

Дәрістің жоспары: 9.1 Тұрмысты электрлендірудің әлеуметтік-

экономикалық және техникалық алдыңғы ceбeптepi 

9.2 Тамақ дайындауға арналған электр-термиялык аспаптар 
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9.3 Су кыздыруға арналған электр-термиялық аспаптар 

9.4 Жылытуға арналған электр-термиялық қондырғылар 

9.5 Адамның өзінің гигиенасына және үтіктеуге арналған электр-

термиялық жабдықтар 

9.6 Қыздырғыш электр құралдар 

 

9.1 Тұрмысты электрлендірудің әлеуметтік – экономикалық және 

техникалық алдыңғы себептері 

Ауылды жердегі үйлерде жылылық алуға негізінде қатты отын 

қолданылады. Оны пайдаланғанда едәуір еңбек және уақыт шығынданады. 

Сонымен қатар ауылдық елді мекендерде үй-жайлар аз қабатты және олардың 

жанында учаскелер болғандықтан жылулық жүктеме төмен мәнді болады. 

Сондықтан оларды орталықтан жылылықпен жабдықтау тиімсіз келеді. 

Өйткені, жылу тораптары ұзын болғандықтан оларда қызмет көрсетуге қажетті 

эксплуатациялық шығындар көбейеді және қосымша жылылық шығындары 

болады. Осы себептерден тек электр энергиясын пайдалану ауыл тұрғын 

үйлерін жылумен жабдықтау мәселесін ұтымды шешуге мүмкіншілік береді. 

Ауыл тұрғын үйлерін электр энергиясын пайдалану негізінде жылумен 

жабдықтау жүйесінің дамуына әсер ететін негізгі техникалық факторлар: 

- электр-энергетикасының дамуы; 

- электр-термиялық тұрмыс аспаптарымен түнгі уақытта электр 

станцияларының артық қуатын пайдалану; 

- қазып алынатын жылу ресурстары қорының өлшеулігі және оларды 

өндірудің қымбатсуы; 

- үй-жайларда температураны біркелкі реттеу мүмкіншілігін, жоғары 

дәрежелі ауа тазалығын және үлкен комфорт қамтамасыз ететін электрлі 

жылыту жүйелеріне үлкен сұраныс. 

Осы себеп факторлар ауыл тұрмысын электрлендірудің болашағын 

қамтамасыз етеді. 

Электр-термиялық тұрмыс аспаптары пайдалану мақсатына орай бес 

топқа бөлінеді: тамақ дайындауға арналған, тұрғын үйлерді қосымша жылытуға 

арналған, су қыздыруға арналған, адамның өзінің гигиенасына және үтіктеуге 

арналған және қыздырғыш электр-құралдар. 

Негізгі топқа жататын аспаптар дайындалуына, жылу бергіштігіне, 

құрылмалық және басқа белгілерге орай қосымша топтарға бөлінеді. 

 

 

 

9.2 Тамақ дайындауға арналған электр-термиялық аспаптар 

Тамақ дайындауға пайдаланылатын аспаптар үлкен төрт топқа бөлінеді: 

қуырғыш шкаптар, электр-плиталар, электр-плиткалар және 

мамандандырылған аспаптар (электр шашлық қуырғыштар, электр табалар, 

электрлі вафель дайындағыштар, электр кастрюльдер, электрлі бумен 

пісіргіштер және т.б.). 
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Қуырғыш шкаптар және плиталар. Қуырғыш шкаптар стол үстіне 

қойылатын және плитаның алдыңғы қабырғасына бекітілетін металл тұрық 

түрінде дайындалады. Шкаптардың жылулық оқшауламасы (минералдық 

мақтадан) болады. Екінші түрлі шкаптың жылулық оқшауламасы алюминий 

фольгамен қапталған. Фольга экран ретінде пайдаланылады. Шкап есігіне 

байқауға арналған шыны бекітілген. Шкап ішінде азық-түлік түтікті электр 

қыздырғыштармен қыздырылады. Кейбір шкаптарда магнетрондар 

орнатылады, сондықтан азық-түлік асқын жоғары жиілікті токпен 

қыздырылады. 

Электр плита тамақ дайындауға арналған жан-жақты аспап. Плиталар 

столға қойылатын, еденге орнатылатын және бөлме қабырғасына енгізіліп 

орнатылатын болып дайындалады. Плитаның негізгі бөліктері: конфоркалар 

орналасқан конфоркалық панель, қуырғыш шкап, басқару панельі. 

Конфоркалық панельді шойын, түтікті және пирокерамикалық 

конфоркалармен дайындайды. Конфорка қыздырғыш функциясын атқарады. 

Дөңгелек конфоркалар кең пайдаланылады. 

Шойын конфоркаларда екі немесе үш ойықтар болады. Олардың ішіне 

электрлік оқшаулама (периклаз) төселінеді. Периклаздың үстіне нихромнан 

спираль түрінде дайындалған қыздырғыш элемент орналастырылады. 

Конфоркада бірнеше спираль болғандықтан оның қуаты қарапайым реттелінеді. 

Түтікті конфоркаларды бір, екі немесе үш түтікті электр қыздырғыштардан 

дайындайды. Конфорканың пайдалы әрекет коэффициентін жоғарылату үшін 

ТЭҚ астына шағылыстырғыш орнатады. ТЭҚ жоғары температурада (500...700 

°С) жұмыс істейді және оларға тұрақты механикалық және химиялық әрекет 

жасалынады. Сондықтан олардың қабықшасы (түтігі) тот баспайтын болаттан 

жасалынады. 

Пирокерамикалық конфоркалық панельдер-плиталарды жетілдірудегі 

үлкен қадам. Конфоркалық панельдің беті түгел шыныкерамикамен қапталған. 

Ол механикалық және химиялық әрекетке төзімді болады. Оның сызықтық 

ұлғаю коэффициенті және жылу өткізгіштігі төмен келеді. Инфрақызыл 

қыздырғыштарды керамиканың астында орналастырады. Олар орнатылған 

жерлер арнайы суреттермен белгіленеді. Жылылық шығынын азайту үшін 

қыздырғыштар астына жылулық оқшаулама төселінеді. Пирокерамикалық 

конфоркалық панельдерде екі немесе төрт қыздырғыш  орнатылады. Әрбір 

конфорканың астына термореттегіштің датчигі орналастырылады. Инфрақызыл 

қыздырғыш ретінде миканит қаңқаға оралған нихром таспалар, керамика ішінде 

орналасқан спираль, ТЭҚ және инфрақызыл шамдар пайдаланылады. 

Конфоркалардың негізгі техникалық сипаттамалары 9.1 - кестеде берілген. 

Кесте-9.1. Конфоркалардың негізгі техникалық мәліметтері 
Типі Диаметрі, 

мм 

Қуаты, мм Пайдалы әрекет 

коэффициенті, 

% 

Жұмыс 

температурасына 

дейін қызу уақыты, 

мин. 
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Шойын 

 

145 

 

180 

 

220 

800, 1000, 

1500 

1200, 1500, 

2000 

1800, 2000, 

2600 

69...72 10 

Түтікті 145 

 

180 

 

200 

1000,1200, 

1600 

1500, 1800, 

2100 

2000 

75...79 3...4 

Пирокерамикалық 145 

 

180 

1000,1200, 

1500 

1800, 2000 

70 6 

 

Кейбір тұрмыстық электр плиталардың техникалық мәліметтері 9.2-

кестеде берілген. 

 

Кесте-9.2. Кейбір электр плиталарының техникалық мәліметтері 
Электр 

плиталар аты 

Номинал 

қуаты, 

кВт 

Конфоркалар Қуырғыш 

шкаптың 

қуаты, 

кВт 

Қуатты ауыстырып 

қосқыштың позициялар 

саны 

конфор-

каның 

шкаптың 

саны қуаты, кВт 

«Томь» 5,8 3 1; 1,5; 1,5 1,8 7 5 

«Электра -

1001» 

8 4 1; 1,5; 1, 2 2 7 Термореттегіш 

«Нина - 3» 6,8 3 1; 1,5; 2 1,8 7 Сондай 

«Мечта» 6,1 3 0,8; 1,2; 1,8 2,25 5 Сондай 

«Эльмета» 4 2 1; 1,2 1,8 7 Сондай 

«Тайга» 3,8 2 1; 1,2 1,8 7 5 

«Нева-320» 3,8 3 1; 1; 1,8 - Сатысыз 

реттеу 

- 

 

Электр плиткалары және мамандандырылған аспаптар. Плитка 

конфоркалық және басқару панелдерінен тұрады. Оның конфоркалық панелі 

бір және екі конфоркалы болып дайындалады. Электр плиткалар қуаты 1...2 кВт 

болады. 

Мамандандырылған аспаптарды үш топқа бөлуге болады. Бірінші топқа 

тамақ дайындауға инфрақызыл сәулелері пайдаланылатын аспаптар кіреді. 
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Оларға электр грильдер, электр кәуап қуырғыштар және электр тостерлер 

жатады. Екінші топты жылу өткізгіштікке (түйіспелік қыздыру) негізделген 

аспаптар (электр табалар, электр қуырғыштар, электрлі вафель дайындағыштар) 

құрады. Үшінші топқа электр кастрюльдер, электрлі бумен пісіргіштер, 

электрлі фритюр дайындағыштар жатады. 

Электрлі кәуап дайындағыш – жалпы қуаты 1,2 кВт түтікті электр 

қыздырғыштардың инфрақызыл сәулелену әсерінен шампурларға кигізілген 1 

кг дейін етті қуыруға арналған столға қойылатын құрылғы. 

Электр тостер – қыздырғыштардың инфрақызыл сәулелері әсерінен 

сандвичтер, кесілген нан, кіші кесек етті қуыруға арналған столға қойылатын 

құрылғы. Тостер тұрқының ішінде ашық спираль, ТЭҚ немесе түтікті 

инфрақызыл шам орнатылған. Тостердің жұмыс режимін ауыстырып қосқышы 

(тамақты қуыру немесе қыздыру) және таймері (қыздырғыштар жұмыс істеу 

уақытын белгілегіш құрылғы) бар. 

Тамақ дайындауға арналған кейбір электр-термиялық құрылғылардың 

негізгі техникалық мәліметтері 9.3 – кестеде берілген. 

 

Кесте-9.3. Тамақ дайындауға арналған кейбір электр-термиялық 

құрылғылардың негізгі техникалық мәліметтері 
Көрсеткіші ЭД-

0,8/220 

типті 

электр 

духовка 

Қуырғыш шкаптар ЭШВ-1,2/220 

типті электрлі 

шашлық 

дайындағыш 

Р-2 

типті 

электр 

тостер 

«Подоль-

ск» 

ЭШМ-

1,25/220 

«Новоси-

бирск» 

ЭШМ-

1,25/220 

ЭШПМ-

1,2/220 

Қуаты, кВт 0,8 2×0,625 1,25 1,2 1,2 0,8 

Кернеуі, В 220 220 220 220 220 220 

Қуатты реттеу 

сатылар саны 

- 4 3 5 - 5 

Массасы, кг 6,5 10,5 12 10,7 2,5 4,2 

 

 

9.3 Су қыздыруға арналған электр-термиялық аспаптар 

Бұл аспаптар мынадай екі топқа бөлінеді: электр су қыздырғыштар және 

кіші көлемді суды қыздыруға және қайнатуға арналған тасымал аспаптар. 

Тұрғын үйлерді ыстық сумен қамтамасыз етуге ЭВБО-10/1,25 типті кіші 

көлемді және ЭВАН-100/1,25 типті аккумуляциялық электр су қыздырғыштар 

пайдаланылады (9.4 - кесте). 

 

 

Кесте-9.4. Электр су қыздырғыштардың техникалық сипаттамалары 
Көрсеткіші ЭВБО-10/1,25 ЭВАН-100/1,25 

Номинал сыйымдылығы, л 10,0 100 

Номинал қуаты, кВт 1,25 1,25 

Номинал кернеуі, В 220 220 

Судың максимал температурасы, °С 85 ± 5 85 

Максимал температураға дейін қыздыру уақыты, сағ. 1 7...8 
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Судың салқындау жылдамдығы, °С/сағ - 0,7...0,9 

Массасы, кг 5 42 

Габариттік өлшемдері, мм 505×360×305 1550×447×630 

 

ЭВБО-10/1,25 типті тез әрекет ететін ағынды электр су қыздырғыш 

тұрғын үйді шаруашылыққа қажет ыстық сумен жабдықтауға (қамтамасыз 

етуге) пайдаланылады. Су қыздырғыш термореттегішпен басқарылады. Ол су 

температурасын 40...85 °С шегінде белгіленген деңгейде автоматты ұстап 

тұрады. 

ЭВАН-100/1,25 аккумуляциялық электр су қыздырғыштың жылылық 

шығынын азайтуға арналған жылулық оқшауламасы бар. Осы себептен оны 

электр торабына түнде қосу орынды келеді. 

Кіші көлемді су қыздыруға және қайнатуға арналған тасымал аспаптарға 

электр самаурындар, электр шәйнектер, электр құмыралар және электрлі 

батырылмалы қайнатқыштар жатады. 

Электр самаурындар, электр шәйнектер, электр құмыралар кіші көлемді 

суды тез қыздыруға арналған. Бұл аспаптарда су қыздыру электр 

плиткаларында қыздырудан тиімді және қолайлы келеді. Олардың 

құрылмалары бірдей, тек сыртқы дайындалуында айырмашылық бар. 

Батырылмалы электр қайнатқыштарқай ыдыста да су қыздыруға арналған 

қосымша аспаптар. Олар құрылмалық жағынан электр торабына қосуға 

арналған сыммен жабдықталған ТЭҚ түрінде орындалады. Өндіріс қуаты 0,3; 

0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,6 және 2 кВт ЭПМ, ЭПО, ЭПОТ типті электр 

қайнатқыштарды шығарады. Қуатты қайнатқыштар термоажыратқыштармен 

жабдықталады. Қайнатқыштарды жұмысқа қосудың алдында оларды міндетті 

түрде суға батыру керек. 

Кейбір тасымал су қыздырғыш аспаптардың техникалық сипаттамалары 

9.5 - кестеде берілген. 

 

Кесте-9.5. Кейбір тамысал электр су қыздырғыштардың техникалық 

мәліметтері 
Қыздырғыш аты Қуаты, 

кВт 

Сыйымдылығы, 

л 

95 °С-қа дейін 

қыздыру 

уақыты, мин. 

Массасы, кг 

ЭС-3,0-1,0/220 типті электр 

самауырын 

1,0 3,0 20 2,4 

ЭЧ-3,0-1,0/220 типті электр 

шәйнек 

1,0 3,0 20 1,5 

Бастырмалы қайнатқыштар 

ЭПО-1,2/220 типті 1,2 3,0 15 0,49 

ЭПО-1,0/220 типті 1,0 3,0 20 0,34 

ЭПМ-0,7/220 типті 0,7 1,5 20 0,19 

 

 

9.4 Жылытуға арналған электр-термиялық қондырғылар 
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Тұрмыстық электрлі жылыту аспаптарын мына белгілеріне орай 

топтайды: 

- пайдалану мақсаты бойынша: 

- жылулық жүктемені толық жабдықтауға, шыңдық жүктемені 

жабдықтауға және жеке үйлерді қосымша жылытуға арналған; 

- орнатылу тәсілі бойынша: 

- тұрақты орнатылатын (электр конвекторлар, электр радиаторлар, 

электродты қазандар, жылылықты аккумуляциялайтын пештер, электрлі 

жылытылатын едендер және т.б.) және тасымал (электрлі жылу желдеткіштер, 

электр каминдер, инфрақызыл электр қыздырғыштар, электр маталар және т.б.); 

- жылылықты аккумуляциялауы бойынша: 

- тәуліктік жүктеме төмендегенде 10...15 сағатқа жұмысқа қосылып, 

үйді күні-түні жылытатын аккумуляциялық; 

- электр энергиясымен жабдықтауда үзіліс болғанда үйді 2...4 сағат 

аралағында жылытатын жарым-жартылай аккумуляциялық; 

- жылылықты аккумуляцияламай үйді тікелей жылытатын; 

- жылу бергіштігі бойынша: 

- еркін конвекциямен және сәулеленумен. 

Электр-каминдер – кең таралған электрлі жылытқыш аспаптар. Олардың 

бір-бірінен сыртқы пішініне, құрылмасына, қыздырғыш элементінің түріне, 

шағылыстырғышының пішініне, қуат реттегішінің барлығына және қуат реттеу 

сатылар санына орай өзгешеліктері бар көптеген түрлері шығарылады. 

Дайындалуына орай ЭКС типті қабырғаға бекітілетін, ЭКП типті еденге 

қойылатын және ЭКУ типті жан-жақты каминдер болады. Пайдалану 

мақсатына орай олар тек жылытқыш және сәндікті-жылытқыш болып 

орындалады. Бірінші түрі бөлмені тек жылытуға, ал екінші түрі бөлмені 

жылытуға және тұрмыстық жиhаз ретінде де пайдаланылады. Электр-

каминдердің қуаты 0,5; 0,8; 1,0; 1,25 кВт болады. 

Электр радиаторлар панельді және секциялы болып дайындалады. 

Олардың барлық түрлерінде де жылылық қыздырғыш элементтен тұрыққа 

аралық жылу тасымалдағыш – минерал май – арқылы беріледі. Минерал 

маймен тол-тырылған қуыс тұрықтың төменгі бөлігінде түтікті электр 

қыздырғыш орнатылған. Қыздырылған май аспаптың ортаңғы бөлігінде жоғары 

көтеріледі. Май суып тұрық қабырғаларымен төмен түседі де оларға өзінің 

жылылығын береді. Аспап барлық беттерінен жылылық сәулелендіреді. 

Өнеркәсіп панельді электр-радиаторлардың мына типтерін шығарады: қуаты 

реттелмейтін ЭРМТ-0,5/220; қуаты сатысыз реттелінетін ЭРМБ-0,5/220, ЭРМБ-

0,75/220. Қуаты сатылы реттелінетін ЭРСМ-1,0/220 және ЭРМС-1,25/220 типті 

секциялы электр-радиаторлар шығарылады. 

Электр-конвектор асты мен үстінде қорғағыш сәндік торы бар қуыс 

тұрықтан және оның төменгі бөлігінде орнатылған қыздырғыш элементтен 

тұрады. Аспапты жұмысқа қосқанда табиғи конвекция пайда болады, яғни 

қыздырылған ауа жоғары көтеріледі, оның орнына салқын ауа келіп 

қыздырылады және солай жалғаса береді. Бұл жағдайда қуыс тұрық түтін 
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шығатын құбыр сияқты жұмыс істеп табиғи конвекцияны үдеулейді. Өндіріс 

электр-конвекторлардың алты түрін шығарады. Олар қуатты сатылы реттеуге 

арналған клавишті ауыстырып қосқыштармен жабдықталады. Қуаты 750, 1000 

және 1250 Вт ЭВЧ-1,25/220, ЭВУС-1,25/220, ЭВПС-0,75/220, ЭВПС-1,0/220, 

ЭВПС-1,25/220 типті электр-конвекторлар шығарылады. 

Жоғарыда берілген жылытқыш аспаптардан басқа құралмалы аспаптар да 

шығарылады. Оларға «Уголек-2»; «Салют-3» және «Мария» типті электр-

камин-конвекторлар және «Очаг» типті электр-камин радиаторлар жатады. 

 

 

9.5 Адамның өзінің гигиенасына және үтіктеуге арналған электр-

термиялық жабдықтар 

Бұл топқа жайлы жылылық аспаптары, фендер, шашты тәртіппен 

электрлік жыйнағыштар (электр бигудилер), шаш бұйралайтын электр 

қысқыштар және электр үтіктер жатады. 

Жайлы жылылық аспаптар қатарына электр грелкалар, электр көрпелер, 

электр бинттер, электрлік жамылғы, жылы орамалдар және тағы басқа адам 

денесіне жылылық беретін аспаптар кіреді. Олардың ішінде иілгіш қыздырғыш 

элементтер ирек-ирек болып орналастырылады. 

Фендер адам шашын күтуге арналған жан-жақты аспаптар. Фен ішінде 

қыздырғыш элемент, желдеткіш және электр қозғалтқыш орнатылған 

пластмасса тұрықтан тұрады. Қол және тасымал фендері шығарылады. Тасымал 

феннен шығатын жылы ауа шланг арқылы дымқыл шашқа кигізілетін 

пластикалық қалпаққа беріледі. 

Электр үтіктер – ең кең таралған қыздырғыш электр аспаптар. Олардың 

мынадай типтері шығарылады: УТ-термореттегіші бар; УТП-термореттегіші 

және бумен дымқылдағышы бар; УТПР-термореттегіші, бумен дымқылдағышы 

және су шашқышы бар; УТУ-термореттегіші бар, ауырландырылған. 

Электр үтіктерінің техникалық мәліметтері 9.6 - кестеде берілген. 

 

Кесте-9.6. Электр үтіктерінің техникалық мәліметтері 
Типі Номинраль қуаты, 

Вт 

Қызу уақыты, мин Массасы, кг 

УТ-400-0,8 400 3,5 0,8 

УТ -1000-1,2 1000 2,5 1,2 

УТ -1000-1,6 1000 3,0 1,6 

УТП-1000-1,8 1000 3,5 1,8 

УТПР -1000-2,0 1000 5,0 2,0 

УТ У-1000-2,5 1000 7,8 2,5 

 

Электр үтігінің табаны алюминийден немесе шойыннан жасалынады. 

Оған ТЭҚ құйылып немесе сығымдалып бекітіледі. Табанының ішкі бетіне 

биметалдық термореттегіш орнатылды. Табан термореттегішімен және басқа 

монтаждау тетіктерімен бірге үстінен тұрықпен жабылады. Тұрықтың 

пластмасса тұтқасы болады. 
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9.6 Қыздырғыш электр құралдар 

Бұл топқа электрлік дәнекерлегіштер, ағашқа күйдіріп өрнек салуға және 

полиэтилен қабыршақтарын балқытып бір-біріне жапсыруға арналған электр 

аспаптар және электр вулканизациялағыштар жатады. 

Электр дәнекерлегіштерді мына белгілер бойынша топтайды: 

пайдаланылу мақсаты, қыздыру режимі, қыздырғыш элементінің типі, 

тұрқының құрылмасы, қоректену кернеуі. Пайдалану мақсатына орай электр 

дәнекерлегіштер тұрмыстық және өндірістік болып бөлінеді. Тұрмыстық электр 

дәнекерлегіштер 220В, ал өндірістік электр дәнекерлегіштер 42 және одан 

төмен кернеуге шығарылады. Қыздыру режиміне орай электр дәнекерлегіштер 

үзіліссіз және мезгіл-мезгіл режимдерге арналады. Үзіліссіз қыздырылатын 

дәнекерлегіштердің дәнекерлегіш стержені көлемді болады, сондықтан ол 

жылылықты аккумуляциялайды. Мезгіл-мезгіл қыздырылатын 

дәнекерлегіштердің дәнекерлегіш стерженнің массасы аз болады, сондықтан ол 

жұмыс температурасына дейін бірнеше секунд ішінде қызады. Дәнекерлегіш 

стержень жуан сымнан тұзақ түрінде орындалады. 

Дәнекерлегіштер тұрқы түзу, пистолет және балға тәріздес болып 

дайындалады. Түзу дәнекерлегіштердің тұтқасы, тұрқы және дәнекерлегіш 

стержені бір өстің бойында орналасады. Пистолет типті дәнекерлегіштің 

тұтқасында төмендеткіш трнасформатор, ажыратқыш және қосымша жарық 

бергіш шам орналастырылған. Балға типті дәнекерлегіштер көлемді 

бөлшектерді дәнекерлеуге арналады. Сондықтан олардың дәнекерлегіш 

стерженінің массасы едәуір (1 кг шамасында) болады. Олардың қуаты - 

100...200 Вт. 

Қыздырғыш элементі ретінде сым және индукциялық электр қыздыр-

ғыштар пайдаланылады. Сым қыздырғышты слюдамен немесе слюдопластпен 

оқшауланған метал түтіктің үстіне бір-екі қабат қылып орайды. 

Қуаты және жұмыс сипаты бойынша электр дәнекерлегіштер кіші қуатты 

(радио-монтаждаулық, 15...25 Вт), орта қуатты (электр-техникалық, 40...65 Вт) 

және қуатты (100 Вт және одан жоғары) болып бөлінеді. 

Ағашқа күйдіріп өрнек салуға арналған аспаптардың құрылмасы 

қарапайым келеді. Аспаптың негізгі элементі – екінші кернеуі 1...1,5 В болатын 

төмендеткіш трансформатор. Екінші орамына көлденең қимасының ауданы 

үлкен келетін сымдар көмегімен аспаптың жұмыс органы – қалыңдығы 

шамамен 1 мм нихром сымнан дайындалған ине қосылады. Ине  қарындаштың 

тұтқасына бекітілген. Трансформатор тұрықтың ішінде орнатылады. Тұрық 

ішіне температурасын реттегіш орналастырылады. Ол – трансформатордың 

бірінші немесе екінші орамына қосылатын айналымы кедергілі резистор. 

Полиэтилен қабыршақтарынан пакеттер немесе саңылаусыз орауыштар 

жасауға арнайы электр аспаптар пайдаланылады. Олар мезгіл-мезгіл және 

үзіліссіз әрекет ететін болып шығарылады. Бірінші түрлі аспаптар ұзындығы 

шекті, ал екінші түрлі аспаптар үзіліссіз қажетті ұзындықты жік жасауға 
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қолданылады. Үзіліссіз әрекет ететін аспаптың қыздырылатын табаншасы 

балқытылып жапсырылатын жіктің бойымен жайлап жылжиды. 

Мезгіл-мезгіл әрекет ететін аспаптың жұмыс элементі төмендеткіш 

трансформатордың екінші орамына қосылған нихром таспа түрінде 

орындалады. Жапсырылатын жіктің ұзындығы осы таспаның ұзындығымен 

шектеледі. 

Өнеркәсіп электрлік вулканизаторлардың бес типін шығарады. Олардың 

бір-бірімен қоректену кернеуіне (6, 12 және 220 В), пішініне және мөлшеріне 

орай айырмашылықтары болады. Вулканизаторлар негізінде автомобиль, 

мотоцикл, велосипед камераларын жөндеуге пайдаланыл 

 

 
        БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАР 

1.  Түрмыстық электр-қыздырғыш аспаптарды топтастырудың негізгі 

белгісін атап өтіңіз. 

2.  Тамақ дайындауға арналған аспаптардың топтарын атап беріңіз. 

3.  Үй-жайларды жылытуға арналған аспаптар түрлерін салыстырыңыз. 

4.  Түрмыста пайдаланылатын электр кыздырғыш күралдарын атаңыз. 

5.  Бұл аспаптар дегеніміз не? 

6. Түрмыстық электрлі жылыту аспаптарын мына белгілеріне орай 

топтайды: пайдалану максаты бойынша: 

7. Фендер адам шашын күтуге арналған жан-жакты аспаптар. 

  

ДӘРІС-10 

 

Тақырыбы: Электрлік жылумен қамтамасыз етуді техникалық-

экономикалық негіздеу және осы салада энергияны үнемдеу ерекшеліктері 

1. Электрлік жылумен қамтамасыз етуді техникалық-экономикалық 

негіздеу 

2. Электрлік жылумен қамтамасыз етуде энергияны үнемдеу 

 

1. Электрлік жылумен қамтамасыз етуді техниқалық-экономиқалық 

негіздеу 

Ауылшаруашылық өндірісінің технологиялық үрдістерінде 

пайдаланылатын энергия тасымалдағыштардың өзара ауыстырмалығы мен 

техниқалық шешімдердің алуан түрлі энергиямен қамтамасыз етудің әртүрлі 

нұсқаларын қарастыруды және оларды техниқалық-экономиқалық 

салыстыруды және олардың ішіндегі тиімдісін таңдап алуды қажет қылады. 

Тиімді нұсқауды таңдап алу келтірілген шығындар әдісімен жүзеге 

асырылады. Салыстырылатын нұсқаларда күрделі жұмсалым бip жыл ішінде 

жүзеге асырылатын болса, нұсқалардың келтірілген шығындары мына формула 

бойынша анықталады: 
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З = 𝐸н ∙ К + Ш,                                               (10.1) 

 

мұндағы К – бастапқы біржолғы күрделі жұмсалым, тг; Ш - жыл сайынғы 

эксплуатациялық өндіріс шығындары, тг; 𝐸н - күрделі жұмсалым тиімділігінің 

нормативтік коэффициенті, 𝐸н = 0,15 деп қабылданылады. 

Таңдап алынған энергия тасымалдағышты пайдалану тиімділігін 

бағалағанда, жылылықты генерациялайтын (өндіретін) қондырғыларын 

орнатумен және жылу тораптарын салумен байланысты келтірілген 

шығындарын мына формула бойынша анықтайды: 

  

З = 𝐸н ∙ Кжгқ + Шжгқ,                                   (10.2) 

 

мұндағы Кжгқ -  жылылық генерациялайтын жабдықтарға және жылумен 

қамтамасыз ету жүйесіне күрделі жұмсалым, тг; Шжгқ - жылылықты 

генерациялайтын қондырғылар және сыртқы күштік тораптар бойынша жыл 

сайынғы эксплуатациялық шығындар, тг. 

Энергиямен қамтамасыз ету сұлбасын және энергия тасымалдағыш 

құрылымын таңдау бойынша есептеулерді мынадай реттілікпен орындайды: 

а) үрдістер бойынша жылу энергиясына қажеттілікті (тұтынушылардың 

есептік жылулық жүктемелерін), олардың режимдік сипаттамаларын және 

оларға сай жылу энергиясына жылдық қажеттілікті анықтайды; 

ә) жылумен қамтамаыз етудің мүмкіндік нұсқалары мен сұлбаларын 

белгілеу; 

б) тұтынушылардың есептік жылулық жүктемелері бойынша энергия 

тасымалдағыштардың қарастырылатын түрлеріне жылылықты 

генерациялайтын қондырғылар мен приборларды таңдап алады және олардың 

берілген технологиялық үрдістерде және табиғи-климаттық аймақта жұмыс 

icтey режимдерін қарап талқылайды; 

в) қарастырылатын нұсқаларға келтірілген шығындары анықтайды. 

Бастапқы техниқалық-экономиқалық ақпараттардың дәлдігі жоғары 

болмағандықтан, келтірілген шығындары айырымы 5 %-дан аз болатын 

салыстырылатын нұсқаларды тең бағалы деп қабылдау керек. Осы жағдайлардa 

тиімді нұсқа қарастырылатын нұсқаларды басқа көрсеткіштер (материалдар 

шығыны, еңбек шығындары, энергия шығындары, еңбек ету жағдайларын 

жақсарту, экологияны жақсарту және т.б.) бойынша салыстырумен таңдап 

алынады. 

Жылылық генерациялайтын қондырғыларға біржолды күрделі 

жұмсалымдарды және оларға сай жыл сайынғы эксплуатациялық шығындарды 

пайдаланылатын энергия тасымалдағыштың түріне, пайдаланылатын 

жабдықтардың типіне және қарастырылатын нысанның eceптік жылулық 

жүктемеci мәніне сай анықталатын жабдықтардың есептік қуатына байланысты 

анықталады. 
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Жылылықпен қамтамасыз ету жүйесіне күрделі жұмсалым шамасын 

мына өрнек бойынша анықтайды: 

 

Кжгқ = Кнж + Кст + Кқм + Кжт + Кақ,                          (10.3) 

 

мұндағы Кнж - негізгі жылу-энергетиқалық және қосымша жабдықтардың құны, 

тг; Кст - сақтауға және тасымалдауға шығындар, Кст = 0,11 ∙  Кнж, тг; Кқм - 

құрылыс және жабдықтарды монтаждау құны, тг; Кжт - сыртқы және ішкі жылу 

тораптарының құны, тг; Кақ - жабдықтар еркінсіз графикпен жұмыс істегенде 

жылу энергиясын жинақтаушы резервуардың құны, Кақ = 0,4 ∙ Кнж, тг. 

 

Жылылық генерациялайтын қондырғылары және сыртқы жылу тораптары 

бойынша жыл сайынғы эксплуатациялық шығындарды мына өрнек бойынша 

анықтайды: 

 

Шжгқ = Ша + Шеа + Шаж + Шб.ш + Шэ.т,                        (10.4) 

 

мұндағы Ша - амортизациялық қаржы бөлу, тг; Шеа – салыстырылатын 

жылумен қамтамасыз ету жүйесінде қызмет көрсетушілердің еңбеқақысы 

(жалақысы), тг; Шаж - ағымдағы (кезекті) жөндеуге қаржы бөлу, тг; Шб.ш - 

жылылықты генерациялайтын қондырғыларға және жылу тораптарына жалпы 

және басқа шығындар, тг; Шэ.т - отынның немесе электр энергиясының құны, 

тг. 

 

Жылылықпен қамтамасыз ету жүйесіне амортизациялық қаржы бөлуді 

нормативтік құжаттарға сай анықтайды. 

Жылылықпен қамтамасыз ететін жүйеде қызмет көрсетушілердің 

ақысына шығындар лауазымына сәйкес анықталады (сыйлыққа қосымша 

үстемені, сондай-ақ тұтынудың қоғамдық қорынан халыққа төлеуі мен 

жеңілдіктеріне өкімет шығындарын есепке алумен). 

Тұтынудың қоғамдық қорынан төлеуді жалақының 40 %-на (0,4Шеа) тең 

қабылдайды. 

Ауылшаруашылық нысандарының жылу-энергетикалық жабдықтарын 

ағымдағы жөндеуге қаржы бөлуді амортизациялық қаржы бөлудің 20 %-ы 

мөлшеріне тең деп (Шаж = 0,2Ша) қабылдауға болады. 

Жалпы және басқа шығындарға майлайтын материалдарды сатып алуға, 

суды химиялық тазартуға, басқаратын қызметкерлер жалақысына, өрттік және 

күзеттік қорғауға жұмсалатын шығындар жатқызылады. Осы шығындарды 

жалақыға, амортизациялық және ағымдағы жөндеуге қаржы бөлу шығындар 

қосындысының 30 %-на тең деп [Шбж = 0,3(Шеа + Ша + +Шаж)] қабылдауға 

болады. 
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2. Электрлік жылумен қамтамасыз етуде энергияны үнемдеу 

Ауыл шаруашылығында электр энергиясының 40 % шамасында жылулық 

қажетке пайдаланылады. Энергияны тұтыну одан да жоғарылауы керек. 

Энергияны тұтыну жоғарылауының 50 − 75 %-ын оны үнемдеумен және тиімді 

(рационалды) пайдаланумен қамтамасыз етуге болады. Зерттеулер нәтижесінде 

үнемделген шартты отынның 1 тоннасының өзіндік құны өндірілген отынның 

құнынан шамамен екі есе арзан екендігі анықталды. 

Энергияны үнемдеудің және тиімді пайдаланудың тек қана экономикалық 

емес, сондай-ақ әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуде маңызы зор 

келеді. Өндірілетін өнімнің бірлігіне шығынданатын энергияны төмендету 

энергияны үнемдеудің нeгізгi көрсеткіші болып табылады. 

Энергияны үнемдеу шараларын құрылғыларды, қондырғыларды, 

нысандарды жобалау кезінде ғана емес, сондай-ақ оларды эксплуатациялау 

мерзімінде де қарастыруға және өндіріске енгізуге болады. 

Энергияны үнемдеудің нeгізгі бағыттарына мына шараларды жатқызуға 

болады: 

- энергияны өндірудің жаңа прогрестік (болашақтық) және экономикалық 

тәсілдерін ойлап табу; 

- энергияны үнемдеудің жаңа технологияларын ойлап табу және осындай 

белгілі технологияларды кең пайдалану; 

- жоғары біліктілікті эксплуатациялық қызмет көрсету нәтижесінде 

энергияны, соның ішінде электр энергиясын, тиімді пайдалануды 

ұйымдастыру; 

- материалдарды, жабдықтарды, энергияны шығындаудың ғылыми 

негізделінген нормативтерін ойлап табу және өндіріске енгізу. 

Ауыл шаруашылығын электрлендіру саласындағы мамандарына 

энергияны үнемдеудің екінші, әcipece үшінші бағытында жұмыс icтeyгe тура 

келеді. Жабдықтарды эксплуатациялауды дұрыс ұйымдастыру энергияны 

30. . .40 %-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Энергияны үнемдеу 

мәселелерін шешуде электрлік технологияны өндipicкe енгізу үлкен мүмкіндік 

береді деп саналады. 

Электрлік технология әдістерімен энергияны үнемдеу бағыттары мен 

шараларын жалпы және арнайы деп екі топқа бөлуге болады. Жалпы топқа 

мына бағыттар мен шараларды жатқызуға болады: 

- электр-технологиялық қондырғыларды автоматтандыру; 

- электрлік жылумен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану; 

- электр-жылулық сорғыштарын энергияны алуға пайдалану; 

- екінші peттік және төмен потенциалды энергия көздерін, электр-

термиялық қондырғыларды шыңдық (энергияны көп тұтыну уақытындағы) 

резервтік қоректендіру көзі және жүктемелер графигін реттегіш ретінде 

пайдалану; 

- материалдарды электрлік физиқалық-химиялық және электр-

биологиялық өңдеу әдістерін пайдалану. 

Арнайы топқа кіретін нeгізгі бағыттар мен шаралар: 
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- орталықсыздандырылған электрлік жылумен қамтамасыз етуді 

пайдалану; 

жергілікті электрлік жылытуды пайдалану; 

- материалдарды құрамалы тәсілдермен кeптipy; 

- суды тек қажетті температураға дейін кыздыру; 

- балкытып бipiктipy трансформаторлары мен генераторларын жүксіз 

жұмыс режимінде қоректендіру көзінен ажырату; 

- өңдеу нысанына электр тоғының белгілі мәнімен, жиілігімен және 

пішінімен тікелей әрекет ету; 

- өңдеу нысандарына электр-импульстерімен әрекет ету. 

Электрлж жылумен қамтамасыз ету жүйелері пайдалану отындық 

жүйелермен салыстырғанда мынадай нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді: 

- әр жыл сайын 1,2...1,5 млн. тонна-ға дейін шартты отынды үнемдеуге; 

- қызмет көрсетушілер санын қысқарту нәтижесінде еңбек өнімділігін 

l,5...2,0 есе жоғарлатуға; 

- мал төлдерін 98...100%-ға дейін сақтауға; 

- мал азығының меншікті шығындары 5...10% - ға төмендетуге. 

Электрлік жылумен қамтамасыз ету жүйелері режимдік (epкiнciз) 

графикпен жұмыс істегенде энергетиқалық жүйені бірқалыпты жүктеуге 

болады. Бұл бірінші реттік энергетикалық ресурстарын айтарлықтай үнемдеуге 

мүмкіндік туғызады. Мысалы, куаты 300 МВт энергоблоктарын 40%-ға дейін 

жүктегенде өндіретін электр энергиясының 1 кВт-сағатына отынның меншікті 

шығыны шамамен 318,2 г-нан 334,5-г-ға дейін жоғарылайды. 

Электр-технологиялық қондырғыларды өндіріске енгізгенде энергия көзін 

тұтынушыға жақындату және параметрлерді үлкен дәлдікпен ұстап тұру 

есебінен энергияны 25...30% дейін үнемдеуге, қызмет көрсетушілер санын 

азайтуға болады. 

Энергияны үнемдеудің маңызды бағытына электрлік жылу сорғыштарын 

және әртүрлі жылу алмасу жүйелерін пайдалануды жатқызуға болады. 

Электрлік физиқалық-химиялық әрекет ету әдістерінің ерекшелігі - электр 

энергиясын тікелей технологиялық үрдістерде пайдалану. Бұл әрі тиімді және 

энергия сыйымдылығы (энергия шығыны) аз әдіс болып табылады. Мысалы, 

мал азығын электр тоғымен өңдегенде үрдістердің энергия сыйымдылығын 

1,5...2,5 есе, ал жылыжайлар мен көшетжайлардағы топырақты 

залалсыздандырғанда осы көрсеткішті 1,5...3,0 есе төмендетуге болады. Электр-

импульстік технологияны пайдалану энергияны үнемдеуде үлкен мүмкіндік 

береді. Мысалы, мал азығын кептіргенде оны өндіруге жұмсалатын жылу 

энергияның 96...97% шығындалады. Шөпті электр-импульстік өңдегенде 

кептіру үрдісінің энергия сыйымдылығы 1,5...2,0 есе төмендейді; өсімдіктік 

шикізатты электрлік плазмолиздегенді механиқалық әдіспен сусыздандырумен 

салыстырғанда энергия шығыны 2...2,5 есе азаяды. 

 

 

БАҚЫЛАУ CҰPAҚTAP 
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1. Келтірілген шығындар қандай формуламен анықталады? 

2. Жылылықты генерациялайтын қондырғыларға күрделі жұмсалымды 

анықтайтын формуланы келтіріңіз. 

3. Жылылықпен қамтамасыз ету жүйесшдегі эксплуатациялық 

шығындарды анықтайтын өрнекті жазып беріңіз? 

4. Энергияны үнемдеу бағыттарын атап шығыңыз. 

5. Энергияны үнемдеудің жалпы бағыттары мен шараларын атап өтіңіз. 

6. Энергияны үнемдеудің арнайы бағыттары мен шараларын көрсетіңіз. 

 

 

 

 

ДӘРІС 11 

Тақырыбы: Электр тоғымен өңдеу 

1. Жалпы мағлұматтар 

2. Электр тоғының технологиялык қасиеттері мен байқалулары 

3. Мал азығын өңдеу 

4. Ауыл шаруашылық орталары мен жабдықтарын 

залалсыздандыру 

1. Жалпы мағлұматтар 

Электр тоғы электр-магниттік өрістің жеке формасы болады және оның 

технологиялық қасиеттері мен байқалуларына өрістің қасиеттері себепші 

болады. 

Ауылшаруашылық өндірісіндеде электр тоғын мынадай негізгі 

облыстарда пайдаланады: жем-шөп материалдарды пайдалану тиімділігін 

жоғарылату үшін оларды өңдеу; ауылшаруашылық орталарды 

залалсыздандыру; дезинфекциялайтын ертінділерді алу; тұқымдар мен 

өсімдіктердің тіршілік әрекетін стимуляциялау және басу (төмендету) 

мақсатында әрекет ету; топырақты электрлік мелиорациялау; дымқыл 

материалдарды сусыздандыру, суды және сулы ерітінділерді электр-

флотациялау, тұщыландыру және активтеу; жөндеу өндірісінде өңдеудің 

электр-химиялық әдістері және т.б. 

Электр тоғынын қасиеттерін технологиялық пайдалану электролиз, 

электрокоагуляция, электроосмос және электродиализ құбылыстарына 

негізделінген. 

Электролиз - электролит арқылы тұрақты электр тоғы өтікенде, 

электролитіке батырылған электродтарда болатын тотығу-қалпына келтіру 

үрдістерінің жиынтығы. Былайша айтқанда, электролит арқылы электр тоғы 

өтікенде электродтарда заттардың бөлiну құбылысы, сондай-ақ зат 

бөлшектерінің электрондарды жоғалтуымен немесе ие болуымен қоса өтетін 

тотығу немесе қалпына келтіру үрдістері электролиз деп аталады. Электролиз 

экономиканық әртүрлі салаларында әртүрлі заттарды алуға және оларды жұқа 

қабатпен қаптауға пайдаланылады. 
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Электр-коагуляция - коагулянттарды (қалқыңқы бөлшектердің тұнбаға 

көшуін қамтамасыз ететін электролиз көмегімен алынатын химиялық заттарды) 

құрамына енгізумен су жүйесін ұсақ қалқыңкы бөлшектерден тазарту әдici. Бұл 

әдісті табиғи және ағынды суды тазартуға пайдаланады. 

Электр-осмос - бұл сыртқы электрлік өpicпeн әрекет етікенде капилляр 

немесе ұсақ тесікті диафрагма арқылы сұйықтың қозғалысы. Былайша 

айтқанда, қатты денемен сұйықтың түйіскен шегі бойымен сыртқы электрлік 

өpicпен әрекет етікенде сұйықтың қатты денемен салыстырғанда қозғалысқа 

келу құбылысын электроосмос деп атайды. 

Электр-диализ - сыртқы электрлік өpic әрекетінен ионталдағыштық 

мембраналар арқылы иондарды тасымалдау. Электр-диализдің нeгiзгi пайдалану 

облысы - суды тұщыландыру. 

 

2. Электр тоғының технологиялық қасиеттері мен байқалулары 

Электролитті орталардағы электр тоғы — электрлік өpicтeгі иондардың 

бағытталған ағыны. Электр тоғының электролиттерде өтyi затты 

тасымалдаумен, орталардың полярлануымен, электр-кинематикалық 

құбылыстармен (электр-форезбен, электр-осмоспен, ағын потенциалдарымен), 

электр-химиялық байқалулармен қоса жүреді. 

Полярлану - электрлік өpic әрекетінен зат зарядтарының ығысуы немесе 

тегістелуi. Электрондық, иондық, миграциялық, концентрациялық, 

бағыттағыштық және электр-химиялық полярлануларды ажыратады. Kiшi 

жиілікпен электр тоғымен өңдегенде полярланудың соңғы үш түpi айтарлықтай 

әсер етеді. 

Қатты дене мен сұйықтың шеқарасында электр зарядтарының кеңістіктік 

таралуы өтеді. Осының нәтижесінде шектесіп тұрған заттар арасында 

потенциалдар айырымы пайда болады. Иондар алмасудың қалыптаскан 

режимдерінде, ертіндіде де, электродта да электр зарядтары болмайтын ерітінді 

концентрациямен анықталатын, тепе-теңдік потенциалы пайда болады. Егер 

ертінді концентрациясы әдеттегідей болса, әдеттегідей электродтық потенциал, 

В, 

𝜑п = − (
𝑅𝑇

𝜁𝐹
) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑐0 ,                                 (11.1) 

мұндағы 𝑅 = 8,3144  Дік/(моль ∙ К) - әмбебап газ тұрақтысы; Т-

термодинамикалық температура. К; 𝜁 - тиicтi таңбалы ионның, заряды; 𝐹 =
96485 Кл/моль - Фарадей саны; 𝑐0- ток өтікенге дейінгі иондар 

концентрациясы, моль/см3. 

Концентрация бастапқы жағдайдан ауытқығанда электрод пен ертінді 

арасындағы потенциалдар айырымы 

𝜑1 − 𝜑2 = − (
𝑅𝑇

𝜁𝐹
) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (

𝑐1

𝑐2
)  

немесе 

𝜑1 = 𝜑п + (
𝑅𝑇

𝜁𝐹
) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑐|                                                    (11.2) 
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мұндағы 𝑐1 және 𝑐2 - электродтағы және ертіндідегі потенциал анықтайтын 

химиялық активті иондардың концентрациясы, моль/см3; 𝑐 - ерітінді 

концентрациясының қaзipгi мәні, моль/см3. 

Концентрациялар мен потенциалдың өзгеруі тек электродтарда ғана емес, 

сондай-ақ мембраналарда және ертндіде байқалады. Полярланудың ceбeбi — 

иондардың әртүрлі активтілігі. Ток күші мен полярлану арасындағы байланыс 

тұрақты токқа пәннің бipiнші бөлімінде қаралады, ал айнымалы токқа Крюгер 

теңдеуімен анықталады 

𝜂п =
𝐼𝐹∙𝑅

𝑛2∙𝐹2∙𝑐0√𝜔∙𝐷
𝑠𝑖𝑛(𝜔 ∙ 𝜏 − 𝜋/4)                                            (11.3) 

мұндағы 𝐼𝐹 – ток амплитудасы, 𝐴; 𝑛 - бip бөлшек разрядталуына жауап беретін 

электрондар саны; 𝜔 - токтың шеңберлік жиілігі, с−1; 𝐷 - потенциал 

анықтайтын (химиялық активті) иондар диффузиясынын коэффициенті, см2/с. 

Электр-кинематикалық құбылыстар — электрлік өpic әрекетінен қатты 

денелердің сұйықта (электрофорез) немесе сұйықтың қатты фазамен 

салыстырғандағы (электр-осмос) қозғалысы. Қатты және сұйық фазалар бөліну 

шеқарасында ерекше адсорбцияның салдарынан электр зарядтар қайта белінеді 

және қос электрлі қабат құрылады. Электр-кинематикалық 𝛹 потенциалдың 

«кенет көтерілуі» пайда болады. Егер фазалар бөліну шеқарасы бойымен 

сыртқы энергия көзінен, бipaз потенциалдар айырымын жасап, кернеу берсек, 

қатты дененің және оған жанасып тұрған сұйықтың қабаттары ток көзінің 

қарама-қарсы полюсіне қарай (осы қабаттың заряды таңбасымен 

салыстырғанда) орнын ауыстырады. Iшкi үйкелістің нәтижесінен қозғалыс 

көpшi қабаттарға беріледі. Сөйтіп, жақсы бекітілген қатты дене бойымен 

сұйықтың қозғалысы басталады. Бұл құбылыс электр-осмос деп аталады. 

Бірлік капиллярдағы электр-осмостың сызықтық, жылдамдығы, м/с, 

𝑣 =
𝜀∙𝜓∙𝐸

(4𝜋𝜇ж)
 ,                                                    (11.4) 

мұндағы: 𝜀 - ортанық диэлектриктік өтімділігі, Ф/м; 𝜓 - электр-кинематикалық 

потенциал, В; 𝐸 - электрлік өpic кернеулігі, В/м; 𝜇ж - сұйықтың динамикалық 

жабысқақтығы (тұтқырлығы), Па·с, 1 Па·c=l кг/(с·м). 

Электрофорез жылдамдығы Смолуховскнй формуласымен анықталады, 

м/с, 

𝑣 =
𝜀∙𝜁∙𝐸

4𝜋𝜇ж
 ,                                                             (11.5) 

мұндағы 𝜁 – дзета-потенциал (электр-кинематикалық потенциал бөлігі), В. 

Электр-кинематикалық құбылыстарды дымқыл орталарды 

сусыздандыруға және капиллярлы ұсақ тeciкті орталарды ылғалмен 

қанықтыруға пайдаланады. 

Ұсақ тесікті орталар арқылы сұйық өтікенде, әсіресе, талғағыштың 

өтімділікті (мысалы, ионитті мембраналар), иондар бөлінеді. Осы құбылысқа 

электродиализ және сулы ерітінділерді активтеу үрдістері негізделінген. 

Электродиализдің нeгiзгi пайдалану облысы — суды тұщыландыру. 

Әдістің мәнін қарапайым үш камералы электродиализатордың жұмыс icтeyiмeн 

қарастырып өтейік (11.1-сурет). Орталық камера шетікі камералардан А және К 
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ион талғағыштың ионитті мембраналармен бөлінген. Орталық камераға тұзды 

су беріледі. Шетікі камераларда анод 1 және катод 2 орналастырылған. Егер 

электродиализатор арқылы тұрақты электр тоғын өтікізсек, 

тұщыландырылатын суда epiген тұздардың, катиондары (+) электрлік өpic 

әрекетінен катодқа қарай, ал аниондар (-) анодқа қарай жылжиды. Электрлік 

өpicте катионды мембрана К арқылы тек катиондар, ал анионды мембрана 

арқылы тек аниондар өте алады. Сондықтан орталық камерада су тұщыланады. 

Анодты камерадағы жуып тазартатын су қышқылданады, ал катодты 

камерадағы жуып шаятын су сілтілінеді. 

Keйбip зерттеушілер, анодтық және катодтық кеңістіктерді тек иониттi 

мембраналармен ғана емес, сондай-ақ ұсақ тесікті диафрагмалармен (асбест 

табағымен, резенкеленген матамен) бөлгенде де бастапкы ертіндінің 

қышқылдығымен және сілтілігімен қатар ертінділердің химиялық және 

биологиялық активтігінің, олардың физикалық қасиеттерінің өзгеретіндігін, 

сулы ертінділердің активтелетіндігін, айтып ескертеді. Сонымен, анод 

маңындағы кеңістіктегі ертіндінің - аналиттің қышқылдық көрсетікіші, ал катод 

жанындағы кеңістіктегі ертіндінің - католиттің сілтілік көpceтікіші болады. 

 

 
Сурет-11.1. Үш камералы электродиализатордың сұлбасы: 

 1 - анод; 2 - катод; А және К - анионды және катионды мембраналар 

 

 

Аналиттің бактерецидтік қасиеттері болады, католит клетікалардың 

регенерациялау және даму үрдістеріне жағдай жасайды. Активтелінген 

ертінділер сұйық бетонды (құйматасты) алғанда, балауса массаларды 

сүрлегенде, бөлшектерді жуғанда химиялық реакциялардың өту жылдамдығын 

өзгертеді. 

Электр-химиялық үрдістер тотығу-қалпына келтіру реакцияларымен, 

зарядтарды тасымалдау жағдайларын өзгертумен, мембраналар арқылы 

зарядталған бөлшектерді тасымалдаумен, электрокоагуляциямен байланысты 

болады. Электродтарда өтетін тотығу-қалпына келтіру реакцияларының 

жиынтығы электролиз деп аталады. Электролиз негізінде әртүрлі заттарды 

алуға және жұка қабатпен қаптауға пайдаланылады. Электролиз үрдісі арнайы 

аппаратта-электролизерде өтеді. Электролизер ішінде ертіндіге немесе 
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химреагент балқытпасына батырылған электродтар бар ыдыс болады (сурет-

11.2). 

 

 
Сурет-11.2. Қарапайым электролизер сұлбасы: 

1 - электродтар; 2 - диэлектриктік ыдыс; 

 3 - электролизге түсіретілетін ерітінді 

Суретте хлорлы ерітінділерді ас тұзының сулы ертіндісінен электролиз 

көмегімен алу сұлбасы келтірілген.  Электролизер ішінде электролиздік 

аппарат орналастырылған диэлектриктік бак түрінде орындалған. 

Электролизерді жұмысқа қосу алдыңда бакқа ас тұзының 5%-дық ертіндісін 

құяды. Содан соң электролиздік аппарат электродтарына 24 В тұрақты кернеу 

береді. Осы кезде 𝑁𝑎+ және 𝐻+ иондарының катодқа қарай, ал 𝐶𝑙 және 𝑂𝐻− 

иондарының анодқа қарай жылжуынан ас тұзының 𝑁𝑎𝐶𝑙 сулы ерітіндісі 

арқылы электр тоғы өтеді. 𝐻+ иондарының қалпына келуінен катодта газ 

тәрізді сүтегі, ал 𝐶𝑙− иондарының тотығуынан анодта газ тәрізді хлор бөлінеді. 

𝑁𝑎+ иондары 𝑂𝐻− иондарымен қосылып ащы 𝑁𝑎𝑂𝐻 құрады. Хлор суда epiп 

хлорлылау және тұз қышқылдарын құрады: 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 ⇔ 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙 
Хлорлылау қышқыл ащы натриймен әрекеттесіп, натрийдің гипохлоритін 

𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 құрады: 

𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 
Хлорлылау қышқыл мен натрий гипохлориттері күшті тотықтырғыштар 

болғандықтан ертіндінің дезинфекциялау әрекетін қамтамасыз етеді. 

Дайын реагенттерді (сұйық хлор, хлорлы ізбес, кальций гипохлориті) 

пайдалануға қарағанда, қолданылатын жерде алынатын электролиттік натрий 

гипохлориті көмегімен залалсыздандыру уытты заттарды тасымалдауға және 

сақтауға байланысты қиындықтар мен шығындардан құтылуға мүмкіншілік 

береді. 

Егер анод еритін болса, оның бөлшектері оң таңбамен ертіндіге түседі 

және де катодқа қарай жылжиды. Катодта олар бейтараптандырылады және 

шөгеді, яғни анодтан катодқа затты тасымалдау (гальваностегия және 

гальванопластика үрдістері) болады. Электролизді қалқыңқы (асылған) ұсақ 

бөлшектерді коагуляциялауға мүмкіндік жасайтын алюминий гидроаксиді 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 және тeмip гидрооксиді 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 сияқты заттарды алуға пайдалануға 

болады. Осы мақсатта электрокоагуляция әдісі пайдаланылады. Әдіс мәні — 

сулы ортада металды (әдетте алюминийді немесе темірді) анодтың еріту 
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нәтижесінде тиісті гидрооксидтің (алюминий немесе темір) пайда болуы. Суда 

ерімейтін гидрооксид жапалақтары өздері бетімен қалқыңқы (асылған) ұсақ 

бөлшектерді жұтады да солармен бipгe тұнбаға түседі Электрокоагуляцияны 

табиғи және ағынды суларды тазартуға пайдаланады. Электрлік коагуляциялар 

алюминий немесе темip пластинкаларынан дайындалған электродтар 

пакеттерінен жиналады. Электродтар аралығы 10...12 мм, ал ток тығыздығының 

оптималь мәні 10...40 А/м
2
 болады. 

Электролиз үрдістерін сандық жағынан Фарадей заңымен суреттеп 

жазады. 

Электродтың epyi немесе оның бетінде иондардың шөгуі электрод 

потенциалына тәуелді келеді. Электрод заттарының иондары бар ертіндіде 

орналасқан электрод біршама тепе-теңдік электродтық потенциалда ерімейді 

және оның бетіне иондар шөкпейді. 

Егер электродқа тепе-теңдік электродтық потенциалмен салыстырғанда 

теpic потенциал берілсе электродтың epyi басталады. Әр түрлі металдарға тепе-

теңдік электродтық потенциал мәні — 2,42 В-тен (калий) +0,8 В-ке дейін 

(күміс) шегінде болады. Нөлдік тепе-теңдік электродтық потенциалға сүтектік 

электродтық потенциалы қабылданылған. Нақты болатын потениал мен тепе-

теңдік электродтық потенциал арасындағы айырым асқын кернеу деп аталады. 

Асқын кернеу 𝜂п, В, мен ток тығыздығы 𝑗, А/м
2
, Тафель теңдеуімен 

анықталады 

𝜂п = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑔𝑗                                                  (11.6) 

мұндағы 𝑎 және 𝑏 - константалар. 

Анодтағы және катодтағы реакциялар жылдамдығының константалары 

электрод потенциалына тәуелді болады: 

𝐾а = 𝐾0
а𝑒𝑥𝑝 [

−𝛼а𝐹(𝜑−𝜓1)

𝑅𝑇
] ,                                      (11.7) 

𝐾к = 𝐾0
к𝑒𝑥𝑝 [

−𝛼к𝐹(𝜑 − 𝜓1)

𝑅𝑇
] 

мұндағы 𝐾0
а жене 𝐾0

к - анодтық және катодтық реакциялар жылдамдығының 

константалары, см/с; 𝛼а және 𝛼к - анодтық және катодтық реакциялардың 

зарядты тасымалдау коэффициенттері; 𝐹 = 96485 Кл/моль - Фарадей саны; 

(𝜑 − 𝜓1) - қос қабаттың тығыз бөлігінде потенциалдың "кенет өcyi", В; 𝑅 - 

әмбебап газ тұрақтысы, Дік/(К·моль); 𝑇 - орта температурасы, К. 

Электр тоғы әрекет етуінің биологиялық эффектілері биологиялық 

нысандардың өсіп дамуына жағдай жасаумен немесе қысым көрсетумен 

байқалады. Олар кешенді термиялық және физикалық-химиялық әсер ету 

нәтижесінде пайда болады. 

 

 

3. Мал азығын өңдеу 

Мал азығын пайдалану тиімділігін жоғарылату және рационға құны аз 

өндіріс қалдықтарын енгізу мал шаруашылығының азық қорын жасауға 

мүмкіндік береді. 
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Мал азығын ұтымды пайдалану үшін оны өңдеу, сақтау және 

азықтандыруға дайындау технологияларын жетілдіру керек болады. Өңдеудің 

нeгізгі мақсаты — жоғары молекулалық табиғи полимерлерді сіңімділігі 

жоғары болатын төмен молекулалық полимерлерге айналдыру және малдар 

асқазаны микрофлораларының тіршілік әрекетіне қолайлы жағдайлар жасау. 

Өңдеудің дәстүрлі тәсілдерінде термиялық әрекет жасау пайдаланылады. 

Бұл үрдістердің энергетикалық сыйымдылығын жоғарылатады. Электр тоғы 

көмегімен термиялық және физикалық-химиялық (ткандарды иондармен 

қанықтыру, масса тасымалдауды, өтімділікті, иондардың активтігін 

жоғарылату) әрекеттерді бipiктipyгe, яғни жылулық емес эффектілерді 

қолданумен химиялық айналуларды қарқындатуға және энергия шығынын 

азайтуға болады. 

Көлемдік енгізу және энергиянын жоғары шоғырлану нәтижесінде 

электрлік өңдеуде азық тез және бірқалыпты қызады, ал энергия ағынын 

қарапайым реттеу арқасында температура, үрдіс технологиясына байланысты, 

ең кіші мәніне дейін төмендейді. Мысалы, картопты ұсынылатын 92...96°С 

температурада емес, ал 70°С температурада буға пicipyгe болатындығы 

анықталды. Бұл энергия шығынын азайтады, С витаминінің мөлшерін 

жоғарылатады және т.б. 

Электрлік өңдеуді салыстырмалы ылғалдың 50%- дан жоғары болғанда 

ғана өткізуге болады, сондықтан азықты дайындау керек — ұсақтау, 

химреагент ертінділерімен (көбінесе сілтілердің сулы ертінділерімен) 

дымқылдау, араластыру және тығыздау. 

Өңдеудің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері және 

материалдардың электр-физикалық сипаттамалары 11.1 - кестеде берілген. 

Құрылғылардың жұмыс icтey қабілеттілігі электродтар мен өңделетін 

материал арасындағы түйіспенің сенімділігіне, электродтардың эрозиялық 

төзімділігіне, олардың химиялық инерттілігіне, диэлекгриктік материалдардың 

ecкipyiнe байланысты болады. 

Электродтарды дайындауға материалдар ретінде тот баспайтын болат, 

графит, титан ұсынылады. Графит электродтардың түйіспелік кедергісі ең кіші 

және эрозиялық төзімділігі жоғары болады. 

 

Кесте-11.1. Өңдеудің негізгі техникалық- экономикалық көрсеткіштері 

және материалдардың электр-физикалық сипаттамалары 
Көрсеткіш Сабанды электр-термия-

химиялық өңдеу 
Дәнді электр-

гидро-термиялық 

өңдеу 

Картопты электрлік 

өңдеу 

Энергияның мeншікті шығыны, 

МДж/г 
0,5...0,8 0,288 0,32 

1,0...2,3 0,324...0,36 0,40...0,44 

Өңдеу ұзақтылығы, с 300...420 400...500 300...400 

1800 500...1800 3600 
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Температура, °С 95...99 79...81 70 

Жемдік құндылығын жоғарылату, 

ж.б. 
0,48 дейін 1,14 дейін 0,38 дейін 

Электрлік өрістің оптимал 

кернеулігі, кВ/м 
0,8...1,0 2,5...3,0 1,5...2,0 

 

Ескерту. Алымында электр тоғымен өңдегендегі мәні берілген, ал 

бөлімінде кіші қысымды бумен термиялық өңдегендегі. 

Ток тығыздығының мүмкіндік мәні азықтың түріне, электродтар 

материалына, электр торабы кернеуіне, жұмыс icтey принципіне (мезгіл-мезгіл 

немесе үзіліссіз әрекет ететін құрылғы) байланысты келеді. 

Сабанды, ipi азықты және тамыр жемістерін өңдегенде 𝑗мүм =

1000. . . 1500 А/м, мелассаны өңдегенде 𝑗мүм = 500 … 1000 А/м. 

11.4. Ауылшаруашылық, орталары мен жабдықтарын 

залалсыздандыру 

Ауылшаруашылық орталарды (көшетжайларды, топырақты, көңді, жемді 

және т.б.) залалсыздандыру олар арқылы термиялық, химиялық, биологиялық 

(бактерецидтік) әсер ететін тұрақты немесе айнымалы токты өткізумен жүзеге 

асырылады. Залалсыздандырудың жалпы тиімдідігін белгілі Арндт-Шульце 

заңымен анықталады. Өңдеуді стационар немесе жылжымалы қондырғыларда 

өткізеді. 

Саңырауқұлақты микрофлораны жою үшін топырақты 60. . .65 ℃ 

температурада және 5. . .7 кВ/м электрлік өpic кернеулігінде 1,5. . .4,0 минут 

ішінде өңдеу ұсынылады. Осы кезде топырақтың оңтайлы ылғалдығы 

25. . .30 %, электр энергиясының шығыны 25. . .30 кВт сағ/м3 болады. 

Көңді залалсыздандыруда тұрақты және айнымалы токты пайдаланады. 

Айнымалы токпен өңдеу кебшесе оның термиялық әрекетіне негізделінген 

және айтарлықтай энергия шығындарымен - 50. . .60 кВт · сағ/м3 байланысты 

келеді. Тұрақты токпен өңдеу электролизбен және электрофлотациямен қоса 

жүреді. Бұл электр энергиясының шығынын азайтуға мүмкіншілік береді. 

Ұсынылатын өңдеу режимдері: соңғы температура - 55. . .60 °С, ток тығыздығы 

3 кА/м2, электр энергиясының шығыны 3. . .5 кВт · сағ/м3. 

Жабдықтарды (сиыр сауатын, сүт және ветеринарлық ыдыстарын) 

залалсыздандыру дезинфекциялайтын ертінділерде өткізіледі; соның ішінде, 

𝑁𝑎𝐶𝑙 ас тұзының су ертіндісінен электролиз нәтижесінде хлорлы ертінді алуға 

болады. Дайын реагенттерді (сұйық хлор, хлорлы iзбеc, кальций гипохлориті) 

пайдаланумен салыстырғанда қолданылатын жерде алынатын электролиттік 

натрий гипрохлориті көмегімен залалсыздандыру уытты заттарды 

тасымалдауға және сақтауға байланысты қиындықтар мен шығындардан 

құтылуға мүмкіншілік береді. 

Дезинфекциялайтын ерітіндіні ЭДР-1 типті қондырғысында (11.3-сурет) 

1,5 - 2 сағат ішінде дайындайды. 1 кг активті хлорды алуға 8 - 10 кг ас тұзын 

пайдаланады және 5,5 - 7 кВт·caғ электр энергиясы шығынданады. 
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Сурет-11.3. Дезинфекциялайтын epiтіндінi дайындауға арналған ЭДР-1 типті электролиздік 

қондырғы: 

1 - электролизер; 2 - тұз ерітіндісін дайындауға арналған бак; 

 3 - басқару пульті; 4 - приборлары бар панель 

Тәуліктік тұтыну көлемі 10 М3 шамасында болғанда ауыз суын кешенді 

тазартуға және залалсыздандыруға УВ-0,5 типті электр-химиялық қондырғы 

пайдаланылады. Қондырғы мына құрылғылардан тұрады: ұсақ дисперсиялық, 

соның ішінде бактериялық, ластануды электрокоагуляциялауға арналған сүзгі-

электролизер; суды залалсыздандыруға арналған гипрохлоритті электролизер; 

суды консервілеуге арналған күміс электролизер. Су күміс иондарымен 

өңделгеннен кейін бip айдан артық уақыт ішінде бұзылмай өзінің қасиеттерін 

сақтайды. 

Қондырғының тұтыну қуаты - 2,5 кВт. 

Актив хлор алуға арналған электролиздік қондырғы (11.2-кесте) 

ертінділік тораптан, электролизерден, жинаушы бактан, түзеткіштік агрегаттан, 

басқару шкапынан және желдеткіштен тұрады. 

 

Кесте-11.2. Электролиздік қондырғылардың негізгі техникалық-

экономикалық сипаттамалары 
Көрсеткіш ЭН-1,2 ЭН-5 ЭН-25 

Активті хлор бойынша өнімділігі, кг/тәулік 1,2 5 25 

1кг активті хлорға тұздың, меншікті шығыны, көп те емес 12...15 12...15 8...10 

Электролиз циклінің ұзақтылығы, сағ 0,75...0,9 7.-9 10...12 

Ваннадағы жұмыс кернеуi, В 40...42 40...42 55...60 

Жұмыс тоғы, А 50...70 50...70 130...140 

1 кг активті хлорға электр энергияның меншікті шығыны, кВт·caғ., көп те 

емес 
7...9 7...9 8...10 

 

Суды тұщыландыруға электродиализдік қондырғылар пайдаланылады 

(11.3- кесте). 

 

Кесте-11.3. Электродиализдік қондырғылардың негізгі техникалық- 

экономикалық сипаттамалары 
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Көрсеткіш ЭОУ-НИИПМ СЭХО-2 ЭОСХ-2М 

Өнімділігі, м3/сағ 0,5 0,15 3,5 

Судағы тұздар мөлшері, г/л: 
бастапқы 

 

4 
 

10 
 

7 

тұщыландырылған 0,85 1 1 

Электр энергияның меншікті шығыны, кВт ∙ сағ/м3 1,5 7 2,3 

 

 

Сулы ерітінділерді активтендіру Я8-ФЭА қондырғыларында өткізеді 

(11.4- сурет). Электродтық блок сектор түрінде орындалған төрт электродтар 

iшінде орнатылған цилиндр болады. Электродтар бip-бipiнен асбест табақтармен 

(мембраналармен) бөлінген. Электродтарға тұрақты ток бергенде иондардың 

бөлінуі (активтендірілуі) өтеді. Қоректендіруге ВАС-600/30 блогі пайдалынады. 

Қондырғының өнімділігі 2000 л/сағ., қоректендіру кepнeyі 30 В, номинал тоғы 

300 А көп те емес, қуаты 11,5 кВт. 

 

 
Сурет-11.4. Сулы ерітінділерді активтендіруге арналған Я8-ФЭА қондырғының электродтық блоғы: 

1 - құрылғыға сулы ерітінді беруге арналған кран; 2 - штуцер; 3 - тұрық; 4 - электродтар аралық 

кеңістік; 5 - рама; 6 - электрод; 7 және 14 - активтендірілген ерітінді фракцияларын шығаруға 

арналған жону; 8- тығыздайтын төсем; 9 - қақпақ; 10 - ток жеткізетін құрылғы; 11 және 12 - 

диэлектриктік материалдан жасалған рамка және түтіктер; 13 - мембрана; 15 - төсемдер; 16 - гайка; 17 

- активтендірілген ертінді фракцияларын шығаруға арналған крандар; 18 - мембраналарды бекітуге 

арналған жону. 

 

 

11.5. Электр тоғын ветеринарияда пайдалану 
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Тұрақты және төмен, орташа және жоғары жи1лікті айнымалы токты 

ветеринарияда пайдалану термиялық құбылыстарға, биологиялық жүйелерден 

полярлануға, электронаркозға және электрокоагуляцияға негізделінген. 

Тұрақты токтың физиологиялық әрекеті клеткалар мен тканьдерді 

толтырып тұрған электролитте өтетін үрдістермен байланысты келеді. 

Клеткалардың байқалатын тітіркенуіне көбінесе, олардың полярлануы ceбeптi 

болады. Тітіркенудің белгілі табалдырығы бар, одан кіші болғанда токтың 

әрекеті тipi организммен сезілмейді. Тіркенудің табалдырықтың мәні тек ток 

әсерінің деңгейімен ғана емес, сондай-ақ оның ұзақтылығымен де анықталады. 

Гальванизаңия — кернеу берілген электродтарды ауыратын орынға 

салып, әлсіз токтармен емдеу әдісі. Электродтарды салу орнына байланысты 

тітіркену теріден нерв талшықтарымен сол немесе басқа органға беріледі де, 

оның алмасу немесе функциялық қасиеттерін өзгертеді. Tiтipкeнyге жауап 

реакцияға каппиллярдың рефекторлы ұлғаюы, клеткалық мембраналар 

өтімділігінің өзгеру, физиологиялық активтілігі басқа болатын жаңа заттардың 

құрылуына әкелетін клеткалар мен тканьдердегі электролиз құбылысы және т.б. 

жатады. Электродтар ретінде қорғасын пластинкалар, қоректендіру көзі ретінде 

"Поток-1", АГН-32, АГН-33 құрылғылар пайдаланылады. Қоректендіру кepнeyi 

220/127В, емдеу процедурасы кезіндегі ток тығыздығы 5 А/м
2
 көп те емес, 

тұтынатын қуаты 15 Вт. 

Айнымалы токтармен емдеуде дарсонвализаңияны, диатермияны, 

ультражоғары жишкті және микротолқынды терапияны, электрохирургияны 

ажыратады. 

Дарсонвализация — кернеу 20 кВ-ке дейін болғанда күші 15...20 мА-ден 

көп те емес, жиілігі 200...500 КГц болатын импульстік токтармен емдеу әдісі. 

Ветеринариялық практикада 0,2 интервалдармен ұзақтылығы 100 мкс болатын 

импульстерді тудыратын "Искра-1" және "Ультратон" аппараттарын 

пайдаланады. Электр тоғын генератордан малға беруге әртүрлі пішінді 

шынылық вакуумды түтіктер жиынтығы қолданылады. Оларды генераторға 

кабелмен жалғанған тұтқа түрінде жасалынған резонаторға енгізеді 

Д"Арсонваль токтарының физиологиялық әрекетінің негізінде клеткалық 

мембраналарда өтетін полярлану эффектілерімен байланысты пайда болатын 

рефлекторлық құбылыстар жатады. 

Диаметрия — 200...250 В кернеуде күші 1...3 А, жиілігі 1...1,5 Мгц 

болатын токтар тудыратын эндогенналық жылылықпен тереңдікте жатқан 

тканьдерді жылыту. Осының нәтижесінде тканьдердің жергілікті 

температурасы 2. . .5°С-қа жоғарылайды. Бұл қан тамырларының ұлғаюына, 

қанмен қамтамасыз етуді және биологиялық үрдістерді, соның ішінде 

тканьдердің фагоцитарлық және бактерицидтік қасиеттерін, активтендіруді 

өcipyге әкеледі. 

Ультражоғары жиілік — терапия — 30. . .300 МГц жиілікті ығысу 

токтарымен емдеу әдісі. УЖЖ- терапияда сүйек, бұлшық ет және май 

тканьдерi, қан тамырларымен және лимфа тораптарымсн салыстырғанда, 

қарқынды қызады. Токтың термиялық әрекетімен қатар ферменттерді 
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активтендірумен және үлкен дисперсті белоктың молеқулаларды кішірек 

дисперсті молеқулаларға айналдырумен байланысты әрекеті де маңызды келеді. 

Молеқулалардың түрленуінде цитоплазманық 𝑝𝐻 көрсеткіші де сәйкес өзгереді. 

Бұл тәсіл қатты ісіп, қызару үрдістерін, буындар ауруларын, маститтерді, 

фурункулезді және т.б. ауруларды емдеуде пайдаланылады. Қоректендіру 

көздері ретінде УВЧ-30 (шықпалық қуаты 15...30 кВт), УВЧ-66 және УВЧ-4 

(шықпалық қуаты 20...70кВт) аппараттары қолданылады. Олар ЭВТ-1 

элсктродтармен жабдықталады. Маститтерді емдеуге арналған ЛПДА-УВЧ-1 

қондырғысы өзгертілген ПДА-1 арбаның және үштактылы "Волга" сиыр сауу 

аппаратының базасында дайындалған. Ультражоғары жиілікті токтар сауу 

кезінде сауын стакандарынын ішінде орналасқан пластинкалы электродтарға 

беріледі. 

Микротолқынды терапия — магнетронды генераторларда алынатын 

және арнайы фокустейтін сәулелендіргіштер көмегімен нысанға (сүйек және 

бұлшық ет тканьдеріне) бағытталатын жиілігі 2375 немесе 2450 МГц болатын 

электромагниттік толқындармен тереңдікке әрекет ету. Негізгі әрекеті 

термиялық эффектілермен (әсерлермен) байланысты келеді. Бірақ организмнің 

нейрорефлекторлы және нейрогуморалды реакциялары белгілі өзгерістерді 

тудырады (экстратермиялық және осцилляторлық әсерлер). "Луч-2" және 

СМВ20-3 аппараттарын пайдаланады. Cәyлeлeндipy қарқындылығы 1...4 Вт/м
2
. 

Электронаркозды, электротомияны және электрокоагуляцияны кейде 

электрохирургия деп жалпы түсінікпен бipiктipeдi. Электрохирургияда ток күші 1 А-

ден көп те емес, жиілігі бipнеше килогерцтен бірнеше мегогерцке дейін болады. 

Электронаркоз — айнымалы синусоидалды немесе импульсті токтың 

ауруды сездірмейтін әрекеті. Жалпы ауру сезілмейтін қылу үшін инелі 

электродтар пайдаланылады. Оларды желке жақтың теpiciнің астына енгізеді. 

Электродтарға генератордан (ЭИ-1, УЭИ-1 және т.б.) кернеу береді. Айнымалы 

токты пайдаланғанда ауру сезілмейтін эффектіге (әсерге) ipi қара малға 1 кГц 

жиілікте және 80...100 мА ток күшінде, ал қойлар мен теpici қымбат аңдарға 5 

кГц жиілік шамасында және 15...30 мА ток күшінде жетуге болады. 

Ет өңдейтін кәсіпорындарында малды сою алдыңда, малдың сезімін 

өшipy үшін және қорғайтын функциялардан айыру үшін оны электрлік тәсілмен 

естен тандырады. Малға түйіспелер жапсырады: екеуін бастың самай-тебе 

сүйектер аумағына және екеуін жамбас-бел сүйектер аумағына. 220 В кернеуде 

ток күші 0,8... 1,2 А болатын айнымалы ток пайдаланылады. Естен тану күш 

ток бергеннен кейін 5 минут шамасында сақталады. ЯО1-80УХЛ4 

қондырғыларды пайдаланады. 

Электротомия (электрлік кесу) — электродқа жанасқан аумаққа тканьдік 

сұйықтың бу тізілyi нәтижесінде тканьдерді кесу. Электр тоғы ткань арқылы 

өткенде бөлініп шығатын жылылық белоктардың коагуляциясын тудырады. 

Бұл кесілетін беттің балқуына және қан тамырларының балқып бipiктipілуіне 

әкеледі. Ток тығыздығы 40 кА/м
2
 дейін болады. Скальпельдің немесе иненің 

дене бетімен түйісу ауданы өте кіші болғандықтан ток тығыздығы үлкен 

болады. 
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Электрокоагуляция — катерлі iciктi күйдіруге, қан тамырларын және 

альвеолаларды (жақ сүйегінің тic eнiп тұратын қуыстарын) балқытып 

бipiктipyгe, көз торын көздің тамырлы қабығына бекітуге пайдаланылатын 

операция. Ток тығыздығы 5...10 кА/м. 

Электрхирургияға арналған активтік электродтар оқшауланған тұтқалары 

бар скальпельдер, инелер, шмектер немесе дисктер түрінде дайындалады. Олар 

генератордың бip шықпасына кабельмен жалғанады. Пассивтік электродтар 

ауданы 0,2 м дейін болатын пластина түрінде орындалады. Keйбip 

аппараттардың негізгі техникалық мәліметтері 11.4-кестеде берілген. 

 

Кесте-11.4. Электрохирургияға арналған аппараттардың негізгі 

техникалық мәліметтері 
Көрсеткіш ЭХВИ-500-5* ЭХВ-100* (ЭС-100 

"Левқой” 
ЭН-57 

Негізгі жиілік, кГц 1760 1760 1900 

Шықпалық қуаты, Вт:    

кескенде 460 100 20 

коагуляциялауда 150 50 - 

аралас режимде 250 - - 

Тұтынылатын қуат, В·А 1700 800 1200 

*Жұмыс режимі — қайталамалы қысқа - уақытты. 

 

 

11.6. Тұқымдар мен өсімдіктерді өңдеу 
Электр тоғының өсімдіктерге әсер eтyi, жылыжайлар мен көшетжайларда 

өсіргенде, олардың тіршілік әрекетіне жағдай жасайды, өсімдіктердің көк 

массасында электроплазмолиз тудырады, сондықтан шырын бөліну көбейеді, 

кептіруді жылдамдатады, арам шөптерді жоюға мүмкіндік туғызады. Топырақ 

арқылы тәулігіне 12 сағат тығыздығы 0,1 А/м тұрақты немесе тығыздығы 5 А/м 

өнеркәсіптік жиілікті айнымалы ток өткізумен көк массаның өнімін 40% 

жоғарылатуға болады. Токтар тығыздығы көрсетілген мәндерден жоғары болса, 

өсімдікке қысым көрсетіледі және өнім төмендейді. 

Тамыр жүйесі аймағындағы токтар топырақтың қоректену үрдістеріне, ал 

атмосферадағы токтар фотосинтезге әсер етеді. Токтың әсер етумен 

топырақтың нәрлі заттары электролиз болғандықтан өсімдіктерге жеңіл сіңеді, 

топырақтың микрофлорасы өзгереді, жер бетіне қарай он иондар ағыны 

(атмосфералық токтар) ұйымдастырылады. Жермен салыстырғандағы 

атмосфера потенциалын жасанды туғызып (мысалы, қоректеңдіру көзінің теpic 

полюсіне қосылған метал торды өсімдіктер үстімен тартып, ал сол уақытта он 

полюс жермен қосылған болса), өсімдіктер дамуын қаркындатуға немесе оларға 

қысым көрсетуге болады. 

Электростимуляция. Тұқымды егу алдыңда өңдеу олардың ену 

энергиясын, шығымдылығын, дақылдардың өнімділігін, ауа райының қолайсыз 

жағдайларына төзімділігін жоғарылатуға, өсіп-өну және даму кезеңін 
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қысқартуға қажет болады. Тұқымдарды қоздырғанда клеткалардың бөлініп 

көбейеді, ылғалды жұту жоғарылайды және табиғи электр-физикалық 

факторлардың (күн радиациясының, температуралық және т.б.) жеткіліксіз әсер 

етуін өтемдейді. 

Тұқым конденсатор астарларының аралығына салынады. Астарлар 

арасында кернеулігі 100...400 кВ/м жоғары немесе төмен жиілікті электрлік өpic 

тудырылады. Әсер ету экспозициясы (өңдеу уақыты) 20...180 с, энергетикалық 

сыйымдылығы 30...60 Вт·сағ/т. Лабораториялық - далалық және өндірістік 

сынаулар осындай өңдеудің көптеген ауылшаруашылық дақылдарына тиімді 

екенін дәлелдеді. Мысалы, дәнді дақылдардың өнімділігі 10...15%-ға, жүгері 

көк массасынын өнімділігі 25%-ға жоғарылаған, өнімнің сапасы жақсартылған, 

өciп-өну және даму кезеңі қысқартылған. 

Тұқымды өңдеуге жоғары жиілікті кептіру қондырғыларын пайдалануға 

болады: ток жиілігі 1...2450 МГц, өpic кернеулігі 104 В/м шамасында, 

экспозиция 12...120 с, энергетикалық сыйымдылығы 22...24 кВт-сағ/т. 

Операцияны егуден 7...30 тәулік бұрын және тұқымды аздап кептірумен бірге 

өткізеді. Бақылау тәжірибелері тұқым шығымдылығының 10...15%-ға 

жоғарылайтындығын анықтады. 

Тығыздығы үлкен болатын токтардың өсімдіктерге қысым көрсетуін 

электроплазмолизде және арам-шөптерге қарсы күресуде пайдаланады. 

Клетка протопластысының оның қабықшасынан қабатталып бөлінуі 

протоллазмалық қысылуымен қоса өтеді. Бұл құбылыс плазмолиз деп аталады. 

Оны механикалық, термиялық, электрлік және басқа әдістермен тудыруға 

болады. Электроплазмолизге өнеркәсіптік немесе жоғары жиілікті айнымалы 

токтар немесе тұрақты полярлы токтар импульсі керек болады. Өңделетін 

массаны электролиз өнімдерімен ластау мүмкіндігіне байланысты тұрақты ток 

пайдаланылмайды. 

Электроплазмолизді электроплазмолизатор деп аталатын, көбінесе 

жаныштап үгітетін типтік арнайы құрылғыда өткізеді. Бұл бip-бipiнe қарама-

қарсы айналатын екі метал цилиндр; екеуінің арасындағы саңылауға өсімдік 

масса түседі. Масса саңылаудың ұзындығы бойынша бірқалыпты өңделуі үшін, 

бір білік бip-бipiнен оқшауламалық дисктермен бөлінген бірнеше 

секциялардан орындалады. 

Өндipicтік жиілікті айнымалы токпен өңдегенде энергетикалық 

сыйымдылық критерийі бойынша оңтайлы параметрлер: өpic кернеулігі 70 

кВ/м, материалдың өту жылдамдығы 30 м/с, электродпен түйісетін аймақтағы 

масса тығыздығы 1000 кг/м
3
 қабат биіктігі 5...6 мм. Осы жағдайда энергия 

шығыны 0,6 кДж/кг немесе 16 кВт·сағ/т шамасында болады. 

Ауа райы қолайлы болса, шөпті далада электрлік өңдегенде пішендемеге 

салынатын массаны бip тәуліктен кейін алуға болады; бұл өңделмеген шөпті 

кептіргеннен 1,5...2 есе жылдамырақ, сонымен бірге нәрлі заттар шығыны 

25...50%-ға кемиді. 

Ауылшаруашылық өнімдерін электрлік өңдегенде шырын шығуы: 

жүзімде 2...6%-ға, алманы 5...12%-ға, асханалық қызылшаны 15...18%-ға өседі. 
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Электр тоғы көмегімен жылыжайда өсетін көкөністер сабағынан шырын 

ағызып алынады. Шырын қоректендіретін ерінділерді дайындауға қажет 

минералды заттарды қайтадан алуға пайдаланылады. Сондай-ақ шөпті жасанды 

тәсілмен кептіргенде оны алдын ала электр тоғы көмегімен өңдейді 

Өнеркәсіптік жиілікті немесе өте жоғары жиілікті токтармен өңдеу 

арамшөптерге қарсы күресуге көптеген елдерде пайдаланылады. 

Өнеркәсіптік жиілікті токпен өңдеуде трактор базасында орындалған 

мобильді құрылғыларды пайдалану ұсынылған жалпы техникалық шешім 

болып саналады. Трактордың қуатты беліп алу білігінен электр генераторы 

айналмалы қозғалыска келтіріледі. Генератор жоғарылатқыш 

трансформатордың, бipiнші реттік орамасына жалғанады. Екінші реттік 

ораманың шықпалары электродтармен қосылады. Электродтық жүйенің үш 

варианты кең қолданылады. Бірінші вариантта ток мына тізбек бойымен өтеді: 

топырақ, бетінің үстімен жылжитын аспалы электрод- өсімдік сабағы-тамырлар 

жүйесі топырақ-жер калындығымен немесе оның бетімен жылжитын 

жepлecтipiлгeн (жермен қосылған) электрод. Екінші вариантта ток бip аспалы 

электродтан екінші электродқа екі өсімдіктің сабағы мен тамырлар жүйесі және 

олар аралығындағы топырақ арқылы өтеді. Үшінші вариантта ток екі 

жерлестірілген электродтар арасындағы топырақ және оның ішіндегі 

өсімдіктердің тамырлары арқылы өтеді. Аспалы электродтар қызметін тарақтар, 

пластиналар, сымдар, стержендер, ал жерлестірілген электродтар қызметін 

түрендер (лемехтер), қультиватор табандары, жер тығыздағыштар (катоктар) 

атқарады. Мысалы, арамшөптерге қарсы күресуде аспалы электродтар ретінде 

алым ені 0,5 м болатын пластиналар және стержендер, ал жерлестірілген 

электродтар ретінде диаметрі 10 см және массасы 6,6 кг жер тығыздағыштар 

пайдаланылған. Электродтар аралығындағы кернеу 2...5 кВ. электродтық 

жүйенің жылжу жылдамдығы 1...4 км/сағ. Арамшөптер пicy фазасына жеткенге 

дейін жердің жоғарғы қабаты кеуіп қалғанда (өсімдіктер кедергісі минималь, ал 

топырақтар кедергісі максималь) өңделді. Меншікті қуат 8...17 кВт/м және 

электр энергиясының меншікті шығыны 20...90 кВт·caғ/гa болғанда учаскенің 

арамшөптенуі 80...90%-ға төмендеді. 

Арамшөптер тұқымдарына қарсы күресуге өте жоғары жиілікті 

қондырғыларда пайдаланылады. Өңдеуді немесе "арандату" режимінде, яғни 

тұқымның көктеуіне жағдай жасайды және содан соң өсімдіктерді әдеттегі жер 

жыртатын құрылғылармен жояды немесе тұқымдарға тікелей әсер етеді. 

Құрылғылар-мобильді, қоректендіру көзі - трактордың қуатты бөліп алу 

білігінен жұмыс істейтін генератор. 

Генераторда алынатын ток өте жоғары жиілікті токқа түрлендіріледі және 

фидерлік жолмен сәулелендіргіш-антеннаға беріледі. Өңдеуде экспозиция 1,45 

с, электрлік өрістің кернеулігі 115 кВ/м, ток жиілігі 2450 МГц, құрылғының 

жылжу жылдамдығы шамамен 0,2 км/сағ, алым ені 1 м, бұл режимдегі өте 

жоғары жиілікті генератордың қажетті қуаты 26 кВт. 
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11.7. Топырақты электрлік мелиорациялау 

Сорға айналған топырақта өсімдіктерге қысым көрсететін уытты тұздар 

болады. Белгілі технологиялар бойынша осындай топырақтарды тұщы сумен 

жуып тазартады. Су шығыны 5...30 мың м
3
/га, үрдіс 6...8 айға созылады. 

Тұзсыздандыруға электр тоғын пайдаланғанда судың қажеттілігі және 

жуып тазарту уақыты айтарлықтай қысқарады, электроосмостың әсерінен сорға 

айналған топырақтың сүзгілік қабілеті жоғарылағанынан үрдістің 

қаркындылығы артады, электролиз әрекетінен ортанық 𝑝𝐻 көрсеткіші өзгepyi 

және электр өрісінде масса алмасу үдерicтepi үдеуі (салдарынан) себебінен 

тұздардың еpiгiштiгi өседі. Бұл еритін уытты тұздарды топырақтың жоғарғы 

қабатынан төмен жатқан қабаттарына қысып шығару мүмкіндігін тудырады, ал 

төмен қабаттардан тұздар құрғату (сорғыту) жүйелері көмегімен ағызып 

алынады. 

Далалық жағдайларда электрлік мелиорацияны мынадай тәртіппен 

орындайды. Бөлінген учаскелерді (чектерді) әдеттегі технологияны пайдаланып 

тұщы сумен жууға дайындайды. Содан кейін электродтарды (анодтар мен 

катодтарды) монтаждайды. Электродтар ретінде диаметрі 35...70 мм метал 

түтіктер немесе стержендер пайдаланылады. Әдетте, катодтарды (3...5 м) 

анодтарға (0,6...1,8 м) қарағанда, терең орналастырады. Катодтар мен анодтар 

жеке сызық бойымен орнатылады. Сызықтағы бip таңбалы электродтар 

аралығындағы қашықтық 10...20 м, ал сызықтар арасындағы қашықтың 40...80 

м. 

Чектерді сумен толтырғаннан кейін бip таңбалы электродтар қатары ток 

түзеткіш құрылғыға қосылады. Тұрақты ток кepнeyi 75...100 В, топырақтағы 

ток тығыздығы 1...10 А/м
2
, электр энергиясының шығыны 5...20 мың кВт·сағ/га. 

Жуып тазартуға қажетті су мөлшері шамамен үш есе азаяды, үрдіс 1...2 айға 

созылады. 

Электр тоғының ерекше қасиеттерін пайдаланып, ток жиілігін және пішін 

коэффициентін өзгертумен жуып тазарту уақытын және тұзсыздан-дыруға 

энергия шығынын азайтуға болады. Мысалы, токтың симметриясыз қос 

полярлы импульстерін пайдаланып уытты иондарды 2...10 есе тез кетіреді, су 

шығынын азайтады, энергия шығынын 2...3 есе кемітеді. 

Eгic шаруашылығын қарқынды дамытудың болашақтағы бағыты — 

топырақты суаратын суды немесе қоректендіретін ертінділерді (жылыжай-лар 

мен көшетжайларда) микроэлементтермен (мыспен, марганецпен, кобальтпен 

және т.б.) байыту. Микроэлементтер тиicтi материалдардан жасалынған 

анодтарды еріткенде алынатын иондар түрінде өңделетін ортаға енгізіледі Осы 

тәсілмен топырақты байыту жер жырту кезеңінде арнайы жұмыс органы бар 

соқа көмегімен орындалады. 

Электроосмос нәтижесінде соқада (катодта) ылғал қабыршағын тудырып 

және анод ретінде соқаның шым аударғышын пайдаланып, топырақ өңдейтін 

машиналардың тарту күшін 10...15%-ға төмендетуге болады. Электросмос 

құбылысын топырақты, жерді және көңді құрғатуға пайдаланады. Мысалы, егер 

анод пен тесік-тесік катодтың арасына көңді салсақ, электроосмостық ағын көң 
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құрамындағы ылғалды катод арқылы алып шығады. Бұл тәсілдің кемшілігіне 

электр энергиясы шығынының көптігі жатады. 

 

 

11.8. Жөндеу өндірісінде пайдаланылатын электр-химиялық әдістер 

Өңдеудің электр-химиялық әдістерш бұйымдарға каптау қондырғында, 

штамптар, пресс- және құю қалыптары бeттepiн жетілдіріп өңдегенде, қатты 

қорытпалардан жасалынған пластинкатары бар кесетін аспаптарды қайрағанда, 

күрделі пішінді бұйымдарды пішіндеуде, дөңгелек, тік бұрышты және фасонды 

тесіп өтетін тесіктерді алғанда, бөлшектерді қышқылмен өңдегенде және 

майдан тазартқанда пайдаланады. 

Жөндеу өндірісінде пайдаланылатын материалдарды электр-химиялық 

өңдеу әдістері электролиз құбылыстарына негізделінген. Гальванотехникалық 

тәсілмен бұйым бетіне шөгетін анод металынан катодқа бұйымды пішіндейді. 

Катодтық қышқылмен өңдегенде бұйым - катодты оның бетінде бөлініп 

шығатын cyтeгi көпіршектерімен тазартады. Көпіршектер бұйым бетінен 

майлар мен ластануларды кетіреді. Электролиттік анодтық қышқылмен 

өңдегенде және жылтыратқанда бұйым анод болады, оның беттік қабаты 

тазартылады және де тегістеледі жалтырайды. Анодтың электролиттік epiтy 

әдісімен бұйымға қандай болса да күрделі пішін беруге болады. 

Гальванотехникада гальваностегияны және гальванопластиканы 

ажыратады. 

Гальваностегия — коррозиядан қорғау, сәндік қаптама алу, 

бөлшектердің бepiктігін арттыру (мыстау, алтындау, никельдеу) үшін бұйымға 

металдың жұқа қабатын (5...30 мкм) қондыру. 

Гальванопластика — көркемдік кәсіпте және полиграфияда 

пайдаланылатын бұйымдарды металдың қалың қабатымен қаптау. 

Қондырылатын қабат пен төсеніш арасындағы іліністі жақсарту үшін бұйым 

бeтi таза, тотықтарсыз и майсыз болуы қажет. 

Жөндеу өндірісінде жергілікті темірлеумен, хромдаумен, никель-

кобальтты қаптауды қондырумен бөлшектерді қалпына келтіреді. Бұл 

металдарды стационар ванналарда шөгіндіреді: үрдіс ток бойынша металдың 

жоғары шығуымен (75...95%), шөгудің үлкен жылдамдығымен (0,25...0,3мм/сағ) 

сипатталады. 

Жергілікті темірлеу саңылаусыз ванналарда өткізіледі (11.5-cуpeт). 

 

 
Сурет-11.5. Отырғызу орындарын темірлеуге арналған сайманның сұлбасы: 
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 1 – қоректендіру блогі (ВАС-600/300 түзеткіш); 2 - шықпалар; 3 - анод; 4 - электролит; 5 – қалпына 

келтірілетін бөлшек; 6 - табан; 7 - гайка; 8 – тipeктік штифт; 9 - бастырықтық фланец; 10 - резинке 

тығыздауыш 

 

 

Өндірістік жағдайларда электролиттік аз көмipтeктi болаттың метал 

жоңқаларын тұз қышқылының ертіндісінде өңдеумен (қаныққанға дейін) 

дайындайды. Каустик соданық 10% -дың ертіндісінде 60....70 с температурада 

жонқанық майын кетіреді және оны ыстық сумен ұқыпты жуады.Содан соң 

ішінде дистиллирленген су және тұз қышқылы (2:1 қатынасында) бар ыдысқа 

(қышқыл әcepiнe төзімді) жоңқаны аздаған мөлшермен салып отырады және 

30...40°С температурада сутегінің бөлініп шығуы тоқтағанға дейін өңдейді. 

Тұндырғаннан кейін электролитті шыны-мата арқылы сүзгімен өткізеді 

және оның тығыздығын ареометрмен тексереді. 

Темірлеуді температура 35...40°С және ток тығыздығы 1...1,5 кА/м
2
: 

𝜏 =
102 ∙ℎ∙𝜌

(𝛼∙𝑗к∙𝜂т)
 ,                                               (11.8) 

мұндағы ℎ - тeмip қабаттың қажетті қалындығы, м; 𝜌 = 7820 кг/м3- темip тығыздығы; 𝛼 = 1,042 ∙
10−3 кг/(А·сағ) - темірдің электр-химиялық эквиваленті; 𝑗к - токтың катодтық тығыздығы, А/м

2
; 

𝜂т = 75. . .85 % - ток бойынша метал шығуы - тәжірибе кезінде алынған зат мөлшерінің Фарадей 

заңы бойынша анықталған есептік мөлшеріне %-ды қатынасы. 

 

Электролизер параметрлерш анықтауда электр-технологиялық, жылулық, 

гидравликалық, механикалық және басқа есептеулер орындалады. Электр-

технологиялық есептеуді орындау тәртібі: 

1. Қажетті өнімділікті (шөгу жылдамдығын) белгілейді, 𝑚, кг/с. 

2. Фарадей заңы негізінде электролизердің тоғын, А, анықтайды: 

𝐼 =
96485∙𝑚∙𝑛

(𝐴∙𝜂т)
 ,                                                         (11.9) 

мұндағы 96485 - Фарадей саны, Кл/моль; 𝑛 - заттың валенттілігі; 𝐴 - заттың атомдық; массасы. 

 

Өңдеу шарты бойынша ұсынылатын ток тығыздығын 𝑗оңт, А/м
2
, белгілеп 

электродтар ауданын анықтайды: 

𝑆 =
𝐼

𝑗оңт
                                                       (11.10) 

Электролизерге берілетін кернеу мәнін есептейді: 

𝑈эл = 𝐸р + 𝐸п + 𝑈э + 𝑈 ,                                                   (11.11) 
мұндағы 𝐸р - ыдырату кернеуi (анодтық және катодтық реакциялардағы потенциалдар айырымы), В; 

𝐸п - анодтық және катодтық асқын кернеулердің қосындысы, В; 𝑈э = 𝐼𝑅н - элeктpoлиттегі кернеу 

түcyi, В; 𝑅н - электролиттің (жүктеме) кедергісі, Ом; 𝑈 = 𝐼(𝑅ш + 𝑅түй. + 𝑅э) - шиналаpдағы, 

түйіспелердегі және электродтардағы кернеу түcyi, В. 

 

Электролиздің ванна жұмысының тиімділігі заттың энергия бойынша 𝑞э 

және ток бойынша 𝜂т шығуына тәуелді келеді: 

𝑞э =
𝛼∙𝜂т

𝑈эл∙100
 ,                                                     (11.12) 
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Егер алынатын метал мелшері айтарлықтай болса, өңдеу жылдамдығы 

төмендейді, өйткені, анодта реакция өнімдері бөлініп шығады. Осы кемшілікті 

жою және үрдістің жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін реакция өнімдерін 

өңделетін бұйым - анод бетінен үзіліссіз алып тұру қажет, яғни депассивацияны 

өткізу керек. Оны екі тәсілмен орындауға болады: немесе электродтар 

аралығындағы кеңістікті пассивация өнімдерінен жуып тазалайтын ағынды 

электролиттің күшті шапшаң ағуымен (11.6-сурет), немесе механикалық 

жолмен (11.7-сурет). Бірінші жағдайда үрдісті анодты-гидравликалық өлшемдік 

өңдеу деп атайды, ал екінші жағдайда - анодты-механикалық өңдеу. 

 
Сурет-11.6. Анодты-гидравликалық өңдеу сұлбасы (анодтық катод пішіні суретін қайталау): 

1 - электролит; 2 - аспап; 3 - еру өнімдерінің қабыршағы; 4 - дайындама 

 

 

 
Сурет-11.7. Таза анодты-механикалық өңдеудің сұлбасы: 

1 - катод; 2 - электролит; 3 - анодта түсірілген катод пішіні; 4 - анод 

 

 

Ажарлаумен анодты-гидравликалық өңдеуде ток тығыздығы 0,5...0,2 А/см 

болады, басқа операцияларда 50...2000 А/см
2
 жетуі мүмкін, электродтардағы 

кернеу 10...30 В, электролит жылдамдығы 4...5 м/с, алынатын металдың 

меншікті көлемі 8...16 см
3
/(кВт·сағ), болаттарды өңдегенде мeншiкті 

энергетикалық сыйымдылық 6...25 кВт·сағ/кг. 

Анодты-механикалық таза және өрнеулік өңдегенде ток тығыздығы 

0,5...10 А/см
2
; алғашкы өңдеуде - 100...500 А/см

2
; электродтардағы кернеу - 

2...36 В. 

Электр-химиялық өңдеуге арналған қоректендіру көздеріне 

(түрлендіргіштерге) мынадай талаптар қойылады: шықпалық кернеу 12...115 В; 

номиналь ток 100...25000 A; шықпалық кернеуді бірқалыпты және үлкен шекте 

(нөлден номиналь мәніне дейін) реттеу; шықпалық параметрлерді (кернеуді, 

гальваникалық ваннадағы токтың күші мен тығыздығын барлық диапазонда) 

автоматты тұрақтандыру; тұрақты және айнымалы ток жағынан қысқаша 
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тұйықталудан, сондай-ақ тиристорларды асқын жүктелуден және қызудан 

қорғау; шықпалық токты автоматты реверстеу; гальваникалық ваннаға жақын 

орналастыру мүмкіншілігі. 

Алты фазалы сұлба бойынша түзететін тиристорларда орындалған және 

теңдеу реакторы бар ВАК және ВАКР сериялы түрлендіргіштер пайдаланылады 

(11.5-кесте). 

 

 

 

Кесте-11.5. Түрлендіргіштердің негізгі техникалық мәліметтері 
Маркасы Номинал ток, 

А 
Номинал 

кернеу, В 
Ең үлкен 

шықпалық 

кернеу, В 

Шықпа-лық 

қуат, кВт 
п.э.к 𝑐𝑜𝑠𝜑 Масса, 

кг 

ВАК-100-12 100 12 13,2 1,32 0,78 0,83 135 

ВАКР-100-12 100 12 13,2 1,32 0,78 0,83 145 

ВАК-100-24 100 24 26,4 2,64 0,83 0,83 175 

ВАК-100-36 100 36 39,6 3,96 0,83 0,83 250 

ВАК-320-18 320 18 19,8 6,34 0,79 0,83 220 

В АКР-320-18 320 18 19,8 6,34 0,79 0,83 
1 230 

ВАК-630-12 630 12 13,2 8,32 0,82 0.84 250 

ВАКР-630-12 630 12 13,2 8,32 0,82 0,84 260 

 

Түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы 11.8 - суретте берілген. 

 

 
Сурет-11.8. Түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы: 

КҚ - коммутация құрылғысы; Т - трансформатор; ВБ - вентильдік бөлім; 

 Р - реактор; БЖ - басқару жүйесі; КЖ - қорғау жүйесі 

 

 

Коммутация құрылғысы КҚ күштік тізбекті коммутациялауға 

пайдаланылады және сонымен бірге, түрлендіргіштің қорғау жүйесінің 

атқарушы органының бipeyi болады, әдетте, КҚ автоматты тез әрекет ететін 

айырғылармен жинақталады. 

Трансформатор T кірмелік және шықпалық кернеулерді сәйкестендіруге, 

сондай-ақ қоректендіретін торап пен жүктемені гальваникалық айыруға 

арналған. Трансформатор параметрлері негізінде түрлендіргіштің күштік 



157 

 

сұлбасының типімен және оның сипаттамаларымен, жүктеменің түрімен және 

жұмыс режимімен анықталады. 

Күштік вентильдік бөлім ВБ — түрлендіргіштің негізгі бөлігі. Ол электр 

энергиясының барлық ағынын түрлендірудің және басқарудың негізгі 

функциясын орындайды. Тегістейтін реактор Р ток толықсуын төмендетеді. 

Басқару жүйесі БЖ түрлендіргіштің шықпалық параметрлерін 

басқаруды, реттеуді (соның ішінде автоматты режимде де) жүзеге асырады; 

сонымен қатар ол қорғау жүйесінің бipiншi реттік түйіспесіз атқарушы органы 

да болуы мүмкін. 

Қорғау жүйесі ҚЖ негізінде күштік вентильдік бөлімді қорғауды 

қамтамасыз етеді; ҚЖ функциясына жүктемені апаттық және технологиялық 

асқын жүктелуден қорғау да кіреді. 

Түрлендіргішті басқаруға және шықпалық параметрлерді реттеуге 

басқару сұлбасы ойлап құрастырылған (11.9-сурет). 

 

 
Сурет-11.9. Түрлендіргіштерді басқарудың құрылмалық-функциялық бірыңғайландырылған 

жүйеci: 

 ББ - басқару блоғы; КД - қоректендтру жүйесі; ИФБЖ – импульсті-фазалық басқару жүйесі; ШК- 

шықпалық каскадтар; АРЖ - автоматтық реттеу жүйесі; ҚСЖ - қорғау және сигналдау жүйесі; СШ - 

сигналдау шамдары; НРТ - нөлдік реттілік трансформатор; Р және Р1 -реттегіштер; Д1 және Д2- ток 

және температура датчиктері; 𝑈к.б.т және 𝑈к.б.к - шықпалық ток және кернеу бойынша кepi байланыс 

 

 

Осы типті басқару құрылғыларының негізгі функциялары: автоматты ток 

күшін шектеумен шықпалық параметрлерді қолмен реттеу; шықпалық кернеуді, 

токтың күші мен тығыздығын автоматты тұрақтандыру; реверсивті 

эксплуатациялау режимдерінде тікелей және кepi түзетілген токтың немесе 

кернеудің амплитудасы және ұзақтылығы, сондай-ақ импульсті 

эксплуатациялау режимдерінде ток импульстерінің және олар арасындағы 

үзілістердің (кідірістердің) амплитудасы мен ұзақтылығы бойынша басқару; 

түрлендіргіштерді ток бойынша асқын жүктелулерден, қысқаша тұйықталудан, 

тиристорлардың асқын қызуынан қорғау; түрлендіргіштер тізбектерінің 

күйлерін (жұмыс түрін, жүктемедегі ток бағытын, қоректендіретін электр 

торабы кернеуінің берілуін және т.б.) индикациялау; қорғаныстың әртүрлерінің 
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icкe қосылуын басқару; автоматтандырылған технологиялық үрдіс жүйесінде 

ЭЕМ көмегімен түрлендіргіштің шықпалық параметрлерін басқару. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Электролиз дeгeнiмiз не? Физикалық мәнін түсіндіріңіз және пайдалану 

облыстарын атаңыз. 

2. Электрокоагуляция дегеніміз не? Физикалық мән-мағынасын 

түсіндіріңіз және пайдалану облыстарын атап өтіңіз. 

3. Электродиализ дегеніміз не? Физикалық мәнін түсіндіріңіз және 

пайдалану облыстарын атап шығыңыз. 

4. Мал азығын электр тоғымен өңдеу үрдісіңің мән-мағынасын 

түсіндіріңіз. 

5. Ауыл шаруашылық орталар мен жабдықтарды залалсыздандыру 

қондырғыларын, атап көрсетіңіз. 

6. Ветеринарияда электр тоғының қандай физиологиялық әрекеттері 

пайдаланылады? 

7. Электр тоғы тұқымдар мен өсімдіктерге қандай әрекеттер жасайды 

және олар технологиялық үрдістерде қалай жүзеге асырылады? 

8. Топырақты электр тоғы көмегімен тұзсыздандыру үрдісінің физикалық 

табиғатын түсіндіріңіз. 

9. Жөндеу өндірісінде пайдаланылатын электр-химиялық әдістердің және 

оларға негізделінген технологиялық үрдістердің физикалық табиғатын 

түсіндіріңіз. 

 

 

 

 

ДӘРІС-12 

 

Тақырыбы: Электр-импульстік технология 

1. Ерекшеліктері және пайдалану облыстары 

2. Импульстер генераторлары және олардың параметрлері 

3. Электрлі қоршамдар 

4. Өсімдік материалдарын электр-импульстік өңдеу 

5. Электр-гидравликалык өңдеу қондырғылары 

6. Металдарды электр-эрозиялық өңдеу 

 

1. Ерекшеліктері және пайдалану облыстары 

Энергияны үзіліссіз бергенде, әрекет етілетін нысанда бөлініп шығатын 

энергияны көбейту қоректендіру көзі қуатын айтарлықтай өcipyдi қажет етеді. 

Бұл жағдайда параметрлердің кейбір табалдырықтық немесе кризистік 

мәндерінде үрдісті жүзеге асыруға болмайды. 
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Электр-импульстік технологиялық үрдістер энергияны белгілі 

ұзақтылықпен және жиілікпен үзілмелі жеткізумен сипатталады. Энергияны 

импульсті жеткізгенде қуатты шоғырлау арқасында көп үрдістерді 

қарқындатуға, олардың энергиялық сыйымдылығын төмендетуге, ал кейбір 

жағдайларда дәстүрлі әдістерді пайдаланғанда жетуге болмайтын нәтижелерді 

алуға болады. Қaзipгi электр-техникалық құралдар көмегімен токтың немесе 

кернеудің импульстерін тудырады. Олар нысанның өзінде механикалық, 

магниттік, оптикалық, химиялық энергияға және энергияның басқа түрлеріне 

айналуы мүмкін. 

Электр-импульстік әсер етудің құрылмалы сұлбасы 12.1-суретте 

көрсетілген. 

Қоректендіру көзінен ҚК біршама ұзақ уақыт ішінде аккумуляциялайтын 

АЭ элементіне электр энергиясы беріледі және де осы элементте энергия 

жиналады. Көп жағдайларда аккумуляциялайтын элемент ретінде конденсатор 

батереялары пайдаланылады. Оларда зарядталғанда белгілі кернеу (бipнeшe 

ондаған киловольтке дейін) тудырылады. Зарядтау уақытында 

коммутациялайтын КЭ элемент жүктеменің жұмыс ЖО органын 

аккумуляциялайтын элементтен ажыратады. Дайын өнім Ө алынғанға дейін 

өңделетін технологиялық ТМ материал жұмыс ЖО органына түседі. 

Акқумуляциялайтын элементте энергиянын белгілі мөлшері жиналғанда, 

коммутациялайтын элемент өз бетімен немесе басқару БЖ жүйесінен 

басқаратын импульс берілгенде жүктемені қосады. Жүктемеге жинап алынған 

энергия түседі. Коммутациялайтын элементтер ретінде тиристорлар, 

тиратрондар, игнотрондар және т.б. пайдаланылады. 

 

 
Сурет-12.1. Электр-импульстік әсер етудің құрылмалық сұлбасы: 

БЖ - басқару жүйесі; ТМ - технологиялық материал; ҚК - қоректендіру көзі; 

 АЭ - аккумуляциялайтын элемент; КЭ - коммутациялайтын элемент; 

 ЖО - жұмыс органы; Ө - өнім 

 

 

Энергияны тез бөліп шығару (1...10 мкс ішінде) нысанға әсер ететін 

иондану, жаратын және тасқындық үрдістерді тудырады. 

Импульстік әрекет етуді, соның ішінде әртүрлі орталардағы жоғары 

кернеулік разрядтарды, пайдалануға негізделген технологиялық үрдістерді 

ауылшаруашылық шикізаттары мен материалдарын өңдеуге (мысалы, 

тазартуға, залалсыздандыруға), малдардың жүріс-тұрысын басқаруға, 

металдарды электр-физикалық өңдегенде, қойтастарды (валундарды) қиратуға, 

уатуға және ұсақтауға пайдаланады. Әрекет етудің тіимділігі тек қуаттың, 

токтың және кернеудің амплитудалық мәндеріне ғана емес, сондай-ақ олардың 
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уақыт бойынша өзгеруіне, яғни импульстер пішініне және олардың 

мерзімділігіне байланысты болады. Импулъстердің бастапқы тұрақты немесе 

айнымалы токты қажетті параметрлі импульстік токта немесе үзіліссіз берілетін 

электрлік емес энергияны үзілмелі электр энергиясына түрлендіретін 

генераторлар көмегімен қалыптастырады. 

 

 

2. Импульстер генераторлары және олардың параметрлері 

Күштік импульстерді генерациялау әдістерін шартымен тікелей, 

инверторлау, қалыптастыру (қисық пішінін өзгерту) және қосу немесе өтемдеу 

жолымен генерациялайтын деп бөледі. 

Тікелей генерациялайтын құрылғыларға симметриялық униполярлық 

импульстердің магниттік қаныққан элементтерді пайдаланумен орындалған 

электр-машиналық және статикалық электр-магниттік генераторларын 

жатқызады. Олардың жұмысы энергиялардың бастапқы түрлерін импульстік 

энергияға бip сатылы түрлендіруге негізделген. 

Импульстерді генерациялау жүйелері жүктемеге параллель 

(релаксациялық, электр-машиналық және т.б.), онымен тізбектен қосылатын 

(үзгіштері және кілттері бар генераторлар ) және құрамалы болып бөлінеді. 

Жүктеменің генераторға әсер ету сипаты, және оның жүктемеге 

қарсылығы бойынша импульстердің тәуелсіз және тәуелді генераторларын 

бөліп айтуға болады. Тәуелсіз генераторларда импульстердің амплитудасы, 

ұзақтылығы, полярлығы, жиілігі және пішіні жұмыс кезіндегі жүктеменің 

күйіне байланысты болмайды, ал тәуелді генераторларда бұл параметрлер тек 

генератормен ғана емес, сондай-ақ жүктемемен де анықталады. 

Электроэрозиялық өңдеуде кең пайдаланылған бірінші генераторлар 

релаксациялық болды. Олар құрылысы бойынша және эксплуатациялауда 

қарапайым, сондықтан ауылшаруашылық өндірісте пайдаланылады. 

Генератордың аты импульс параметрлерінің электродтар аралығының күйіне, 

оның ионсыздану үрдісіне тәуелді болуына байланысты.  𝑅𝐶-, 𝑅𝐿𝐶-, 𝑅𝐶𝐿-, 𝐶𝐿-, 

𝐿𝐶-, 𝐶𝐶-генераторларын ажыратады. Олардың барлықтарында зарядталу және 

зарядсыздану (қалың сызықпен көрсетілген) тізбектері болады. (12.2, а-сурет). 
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Сурет-12.2. Релаксациялық 𝑅𝐶-генератор: 

а - принциптік электрлік сұлба; ә - конденсатордағы кернеулер және зарядсыздану тізбегіндегі 

токтың өзгерулерінің тәуелділіктері 

 

 

Генератор мынадай тәртіппен жұмыс істейді 𝑆𝐴 айырғыны тұйықтағанда 

𝐶 конденсатор 𝑅𝑃 резистор арқылы 𝐺 қоректендіру көзінен зарядталады және 

кондснсатордағы кернеу, ал сондықтан және де ЭА электродтар аралығындағы 

кернеу жоғарлайды. Кернеу тесілу мәніне тең болғанда, аралық тесіледі, 

зарядталу уақыты ішінде 𝐶 конденсаторда жиналған энергия ЭА электродтар 

аралығында бөлініп шығады. Конденсатордағы кернеу төмендейді және де 

зарядсыздану тоқталады. Электродтар аралығының ионсыздануы (оның 

диэлектрлік қасиеттерінің қалпына келуі) және де конденсатордың зарядталуы 

басталады. 

Үрдістің әдеттегідей өтyi үшін зарядталу уақыты ионсыздану мерзімінен 

(кезеңінен) артығырақ болуы қажет, өйтпесе испульстік разряд доғалық 

разрядқа ауысуы мүмкін. Конденсатордағы кернеудің және зарядсыздану 

тоғының осциллограммалары 12.2,б-суретте берілген. Теориялық 

тәуелділіктерден айырмашылығы зарядсыздану контурының жойылмайтын 

индуктивтілігіне байланысты болады. 

Зарядталу мерзімінде (кезеңінде) конденсатордағы кернеу экспонента 

заңы бойынша өceдi: 

𝑈к = 𝑈н ∙ (1 − 𝑒−𝜏/𝑇з) ,                                                (12.1) 
мұндағы 𝑈н - номиналь кернеу, В; 𝜏 - зарядталу басталудан өткен уақыт, с; 𝑇з - зарядталу тiзбегі 

уақытының тұрақтысы, с. 
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Зарядталу уақыты 𝜏з ішінде жететін біршама кернеуде 𝑈р разряд 

басталады: 

𝑈р = 𝑈н ∙ (1 − 𝑒−𝜏з/𝑇з)                                           (12.2) 

(19.2) формуладан зарядталу уақытын, с, анықтауға болады: 

𝜏з = 𝑅𝐶 𝑙𝑛 𝑙𝑛 [
𝑈н

𝑈н−𝑈р
]  = 𝑅𝐶 𝑙𝑛 𝑙𝑛 [

1

1−𝛼з
]  ,                                         (12.3) 

мұндағы 𝛼з =
𝑈р

𝑈н
 - конденсатордың зарядталу дәрежесі. 

 

Зарядсыздану кезеңінде конденсатордағы кернеу де экспонента заңы 

бойынша өзгереді: 

𝑈к = 𝑈р𝑒−𝜏/𝑇р ,                                                  (12.4) 

мұндағы 𝑇р = 𝑅р ∙ 𝐶 - зарядсыздану уақытының тұрақтысы, с. 

 

Зарядсыздану тоғының (импульс тоғының) лездік мәні: 

𝑖 =
−𝑑𝑞к

𝑑𝜏
 ,                                                           (12.5) 

мұндағы 𝑞к = 𝐶 ∙ 𝑈к - 𝜏 уақыт моментіндегі конденсатордың заряды (электр мөлшері), Кл. 

 

Зарядсыздану басында конденсатордағы кернеу 𝑈к = 𝑈р, ал конденсатор 

заряды: 

𝑞к = 𝐶𝑈р                                                       (12.6) 

Зарядтың берілген мәніне конденсатордың қажетті сыйымдылығы, Ф, 

𝐶 =
𝑞к

𝑈р
                                                      (12.7) 

Импульс энергиясы, Дж: 

𝑊 = ∫
𝜏

0
𝑈к(𝜏) ∙ 𝑖(𝜏) ∙ 𝑑𝜏 =

𝐶𝑈р
2(1−𝑒−2𝜏𝑛/𝑇р)

2
                                         (12.8) 

Зарядсыздану энергиясынын максимал мәні: 

𝑊 =
𝐶 ∙ 𝑈р

2

2
 

Импульстегі (заряд) электр мөлшері, Кл, 

𝑞𝑛 = ∫
𝜏

0
𝑖 = (𝜏) ∙ 𝑑𝜏 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇р(1 − 𝑒−𝜏/𝑇р),                                       (12.9) 

мұндағы 𝐼𝑚𝑎𝑥 - зарядсыздану тоғының амплитудалық мәні, А. 

 

Импульстер периоды, с, 

𝑇 = 𝜏з +  𝜏р                                              (12.10) 

жиілік, с−1 

𝑓 =
1

𝑇
=  

1

𝜏з+ 𝜏р

 ,                       (12.11) 

мұндағы 𝜏р - импульс 𝜏и уақытына тең зарядсыздану уақыты, с. 

 

Зарядталу тазбегінің кедергісі зарядсыздану тізбегінің кедергісінен көп 

есе үлкен болғандықтан (𝑅 ≫ 𝑅р), 𝜏з ≫ 𝜏р. (12.11) өрнектегі 𝜏р мәнін елемесек, 

аламыз: 
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𝑓 =
1

𝜏з
=

1

𝑅𝐶𝑙𝑛𝑙𝑛 [
1

1−𝛼з
] 
 .                                                      (12.12) 

Кейде импульстерді сипаттау үшш тығыз еместік деген тусшк өңпзеді 

𝑆 =
𝑇

𝜏𝑖
                                                              (12.13) 

Зарядсыздану контурына берілетін орташа қуат, Вт, 

𝑃 =
𝑊

𝑇
= 𝑓𝑊 .                                       (12.14) 

Импульстер генераторының қуаты, Вт, 

𝑃 =
𝑃𝑛

𝜂з
 ,                                             (12.15) 

мұндағы 𝜂
з
 - зарядтау контурының П.Э.К. 

 

Импульстер генераторларының негізгі параметрлері технологиялық 

жағдайлармен анықталады. Бұл — импульстер параметрлері (зарядсыздану 

токтарының амплитудасы, импульстің энергиясы және орташа қуаты, 

импульстегі электр мөлшері (заряд), қайталану мерзімділігі, тығыз eмecтігі), 

сондай-ақ қоректендіру кepнeyi, генератор қуаты, зарядсыздану басталардағы 

кернеу. 

𝑅𝐶-генераторларында энергияның айтарлықтай бөлігі резисторды 

қыздыруға шығынданады. Сондықтан осындай генераторлардың П.Э.К. 25 %-

дан аспайды және олардың қуаты 5...7 кВт болады. Конденсатордың 

зарядталуын жылдамдату және оның кернеуін жоғарылату үшін, 

резисторлардың орнына индуктивтік элементтер пайдаланылады (𝐿𝐶-, 𝐶𝐶-

немесе 𝑅𝐿𝐶-генераторларда). Осының нәтижесінде П.Э.К. 50 %-ға тең болады. 

Әдетте, релаксациялық генераторларды басқа типті генераторларда қосымшы 

блок ретінде пайдаланады. 

Электр-машиналық генераторлар көмегімен үлкен токтар алады (П.Э.К. 

70...75%), бipaқ олардың шуы жоғарғы деңгейде болады. МГИ типті электр-

машиналық генераторлар пайдаланылады. 

Шала өткізгіштік және шамдық ауыстырып қосқыштың элементтер 

негізінде жиналған ШГИ, ТГ және ГКИ типтерлі генераторлар өзгермелі 

жиілікпен берілген пішінді (көп жағдайларды өте күрделі пішінді) 

импульстерді алуға мүмкіндік тудырады. Олар металдарды электр-эрозиялық 

өңдегенде пайдаланылады. 

3. Электрлік қоршамдар 

Малдарды қашада бағуға, олардың жазғы жайылымын қоршауға және 

жүріс-тұрысын басқаруға электрлік қоршамдар пайдаланылады. 

Электрлік қоршам жоғары кернеулі электр импульстерінің 

генераторынан, қоректендіру көзінен және қоршамның өзінен тұрады. Қоршам 

құрамына оқшаулағыштар орнатылған метал тipeктep және ток жүргізетін желі 

кіреді. Tipeктep қоршалатын учаскенің периметрі бойымен бip-бipiнeн 10...20 м 

қашықтықта орнатылады. Оларға бекітілген оқшаулағыштар көмегімен ток 

жүргізетін желі тартылады. Желіні диаметрі 1,2...2 мм мырышпен қапталған 

болат сымнан немесе синтетикалық негізді баулық ток өткізгіштен орындайды. 
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Малдар түріне байланысты желі бip немесе бірнеше сымды болады. Сымдарды 

30...90 см биіктікке іледі. 

Электрлік қоршамдарды пайдалану электр тоғының биологиялық 

әрекетіне негізделінген. Импульстер генераторының бip полюсін жерге, ал 

екінші полюсін ток жүргізетін желіге қосады. Мал желіге тиіп кетіп (жанасып) 

ток тізбегін тұйықтайды. Электр тоғы мал және жер арқылы өтеді. Электр тоғы 

мал денесі арқылы өткенде клеткаларға әрекет етеді және нервтер мен бұлшық 

еттерді тітіркендіреді де, ұнамсыз электрлік "соққы" сезімін қоздырады. Осы 

себептен мал үркіп кетеді. Электрлік қоршамда бipaз уақыт ішінде бағылғаннан 

кейін малдарда қоршағыштық сымға тиіп кетуден "қорқу" шартты рефлекс 

пайда болады. 

Электрлік қоршамдардың станционар қоршамдармен салыстырғанда 

мынадай артықшылықтары бар: материалдар шығыны 1,8...15 есе кем, 

қоршамды салу және жөндеу уақыты айтарлықтай аз. 

Электрлік импульстер малдарды айтарлықтай күшті тітіркендіруі және 

сонымен қатар малдар мен адамдарға қayiпciз болуы керек. 

Төменде келтірілген импульстер параметрлерінің кiшi мәні оларды әсер 

етуінің тиімділігі жағдайы бойынша сипаттайды, ал үлкен мәні қауіпсіздік 

жағдайы бойынша сипаттайды. 

Импульстердің ұсынылатын параметрлері: 

желдегі кернеудің амплитудалық мәні ......................................... 2...10 кВ 

импульстегі токтың амплитудалық мәні ................................. 50...150 мА 

импульстер жиілігі ................................................................. 60...120 мин
-1

 

мал денесі арқылы өтетін электр зарядтар мөлшері ................ 2...2,5 мКл 

импульс ұзақтылығы, көп те емес ........................................................ 0,1 с 

импульстердің тығыз еместігі, кем де емес ............................................ 15 

Электрлік қоршамдарға арналған импульстер генераторларының 

маңызды элементі - энергия жинауыш-конденсатор. Осы конденсаторға энергия 

салыстырмалы көп уақыт аралығында келіп түседі, ал жүктемеге өте аз уақыт 

ішінде беріледі. Бұл жағдайда жүктемеде үлкен лездік қуат пайда болады, ал 

қоректендіру көзі импульстер генераторының аз мәнді орташа қуатына 

есептелінуі мүмкін. 

Әдетте, электрлік қоршамдарда қарапайым және жеңіл басқарылатын 𝑅𝐶-

генераторлары пайдаланылады. Олар индуктивті және сыйымдылықты 

шықпалы болуы мүмкін. 

Индуктивті шықпалы генераторларда энергия жинауыш конденсаторда 

зарядталу кезінде төмен кернеу тудырылады; содан кейін ол коммутациялау 

құрылғысы арқылы жоғарылатқыш трансформатордың бipiнші реттік 

орамасына зарядсызданады. Трансформатордың екінші орамасында 

индукцияланған жоғары кернеу импульстері электрлі қоршамның ток өткізетін 

желісіне түседі. Бұл типке қоршамдардың ИЭ-200, ЗК-1М, ЛCXA, ГИЭ-1 

генераторларын жатқызады. 
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Сыйымдылықты шықпалы генераторларда энергия жинайтын 

конденсаторда жоғары кернеу тудырылады; содан соң коммутациялайтын 

құрылғы арқылы ол тікелей ток өткізетін желіге зарядсызданады. 

Импульстер генераторлары eкi жұмыс режимінде жұмыс icтeyi мүмкін: 

автотербелісті (ток өткізетін желіге импульстер үзіліссіз түсіп тұрады) және 

күтпелі (импульстер тек желіге малдар тиіп кеткен жағдайда ғана беріледі). 

Күтпелі режимде жұмыс істегенле автономиялы тұрақты ток қоректендіру 

көздерінің қызмет істеу мерзімін айтарлық ұзартуға болады. 

12-3-суретте ИЭ-200 электрлі қоршамына арналған индуктивті шықпалы 

ГИЭ-1 импульстер генераторының негізгі электр сұлбасы берілген. 

 

 
Сурет-12.3. ГИЭ-1 импульстер генераторының принциптік электрлік сұлбасы 

 

 

Егер ауыстырып қосқыш 𝑆𝐴1 "торап" орнында болса, генераторға кернеу 

электр торабынан трансформатор 𝑇𝑉1 және түзеткіш А1 арқылы бершеді 

Ауыстырып қосқыш 𝑆𝐴1 "Бат" орнында болғанда, генератор немесе ішкі құрғақ 

элементтер батереясынан 𝐺𝐵, немесе кepнeyi 12 В сыртқы акқумулятор 

батереясынан қоректенеді. Қоректендіру кepнeyi стабилитроннан 𝑉𝐷3, 

транзисторлардан 𝑉𝑇2, 𝑉𝑇4 және 𝑉𝑇5 және резистордан 𝑅7 тұратын 

тұрақтандырғышқа түседі. 

Автотербеліс режимге жұмыс icтey үшiн ауыстырып қосқыш 𝑆𝐴 "Авт" 

орнына ауыстырылып қойылады. Сонда тұрақтандырғыш шықпасынан 

кезектік деп аталатын кернеу (7,2 В) тұрақты кернеулі жоғарылатқыш 

түрлендіргіштің шықпасына беріледі. Түрлендіргіш сұлбасы құрамында 

резисторлар 𝑅13 және 𝑅14, конденсатор 𝐶5, транзисторлар 𝑉𝑇8 және 𝑉𝑇9, 

трансформатор 𝑇𝑉2 және түзеткіш 𝐴2 болады. Түзеткіштен конденсатор 𝐶6 

(сыйымдылықты энергия жинауыш) зарядталады. Конденсаторда 200 В кернеу 

тудырылады. Бip уақытта резистор 𝑅15 арқылы конденсатор 𝐶7 зарядталады. 
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Осы конденсатордағы (𝐶7) кернеу Белгілі мәнге жеткенде, тиратрон VL 

ашылады, ал конденсатор 𝐶7 тиратрон 𝑉𝐿 және коммутациялайтын 

тиристордың VS басқаратын электроды арқылы зарядсызданады. Тиристор VS 

ашылады және де сыйымдылықты энергия жинауыш 𝐶6 жоғарылатқыш жоғары 

кернеулі трансформатордың 𝑇𝑉3 бірінші peттік орамасына зарядсызданады; 

жоғары вольтті импульс пайда болады. Ол электрлі қоршамның ток жүргізетін 

желісіне түседі (трансформатордың 𝑇𝑉3 екінші peттiк орамасының бip 

шықпасы желіге қосылған, ал екінші шықпасы стабилитрондар 𝑉𝐷1 және 𝑉𝐷2 

тізбектері арқылы жерлестірілген). Одан әpi конденсаторлар 𝐶6 және 𝐶7 

қайтадан зарядтала бастайды; негізгі үрдіс қайталанады. 

Малдарда электрлі қоршамнан қорқу шартты рефлексі дағдыланғанда, 

импульстер генераторын күтпелі жұмыс режиміне келтіруге болады. Ол үшін 

ауыстырып қосқыш 𝑆𝐴2 "Қут" орнына ауыстырьтлады. Осы кезде тұрақты 

кернеу түрлендіргіш тұрақтандырғыштан транзистор 𝑉𝑇7 арқылы белінген. 

Тұрақтандырғыштың шықпасынан кернеу 7,2 В резистор 𝑅1 және 

трансформатордың 𝑇𝑉3 екінші peттiк орамасы арқылы қоршамның ток 

жүргізетін желісіне беріледі. Стабилиторондар 𝑉𝐷1 және 𝑉𝐷2 тiзбeгi жабық, 

өйткені берілген кернеу оларды ашуға жеткіліксіз. Конденсатор 𝐶1 зарядталады 

және де сол конденсаторда ток жүргізетін желідегі кернеуге тең кернеу 

тудырылады. Бөлгіш 𝑅4, 𝑅5, 𝑅3 арқылы транзисторларда 𝑉𝑇1 және 𝑉𝑇3 

жиналған табалдырықтық құрылғының шықпасына тұрақты ығысу беріледі. 

Егер мал ток жүргізетін желіге тиіп кетпесе, табалдырықтық құрылғының 

кірмесінде icкe қосатын сигнал жоқ, симметриялы емес мультивибратор 𝑉𝑇6, 

𝑉𝑇7, 𝐶4, 𝑅8 − 𝑅12 әрекет етпейді, тұрақтандырғыштан тұрақты кернеу 

түрлендіргішіне қорек түспейді және генератор жоғары кернеулі импульстерді 

ендірмейді. 

Егер мал ток жүргізетін желiгe тиіп кетсе, желі мен жер арасындағы 

кедергі кенет төмендейді. Бұл конденсатордағы 𝐶1 кернеудің азаюына әкеледі. 

𝐶2 және 𝑅2 элементтер арқылы табалдырықтық құрылғының кірмесіне icкe 

қосу импульсі түседі, ал оның шықпасынан (резистор 𝑅6) сигнал симметриялы 

емес мультивибратордың кipмeciнe беріледі, транзистор 𝑉𝑇7 ашылады және де 

сол арқылы тұрақтытандырғыштан тұрақты кернеу түрлендіргішінің сұлбасына 

қорек беріледі. Одан әpi жоғары вольтті импульс автотербелісті режимдегі 

сияқты қалыптастырылады. Импульс берілгеннен кейін генератор қайтадан 

күту режиміне, желіге мал келесі рет тиіп кетуіне дейін, көшеді. 

ГИЭ-1 генераторының ерекшелігі — ток жүргізетін желі мен жер 

арасындағы кедергінің өзгеру жылдамдығына қарсылығы (реакциясы). 

Қоршаған ортаның оқшауламасына әсер еткенде ток жүргізетін желі мен жер 

арасындағы кедергі біршама баяу өзгереді, ал ток жүргізетін желі мен мал 

түйісу нәтижесінде бұл кедергі секундтың үлесі ішінде өзгереді. Бұл өте 

маңызды. 

Электрлік қоршамдарды эксплуатациялауда белгілі қауіпсіздік 

ережелерін сақтау керек. Қоршамның ток жүргізетін желісінің жақсы көрінетін 
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жерлеріне "Қayiпті! Электрлік қоршам" сақтау плакаттары бекітілуі қажет. 

Кернеу берілген ток жүргізетін желіге тиіп кетуге болмайды. Импульстер 

генераторын ашып тексеруте тек қауіпсіздік техникасы бойынша біліктілік 

тобы үшінші топтан төмен болмайтын электрикке ғана рұқсат етіледі. 

Генератор блогын тұрқынан шығарып орындалатын жұмыстарды жоғары 

қауіптілік болмайтын үйжайларда атқарады. Найзағай уақытында ток 

жүргізетін желіге және импульстер генераторына жақындауға болмайды. 

 

 

4. Өсімдік материалдарын электр-импулъстік өңдеу 

Электр тоғы өзінің параметрлеріне байланысты өсімдіктердің тіршілік 

әрекетіне немесе жағдай жасайтыны немесе қысым көрсететіні немесе оны 

толық тоқтататыны бұрынырақ айтылып кетті. Импульстік әсер жасауда 

соққылы толқын, химиялық реагенттер, полярлану сияқты факторларды бip 

шектен шығармауға және күтетін эффектілі токпен үзіліссіз өңдеумен 

салыстырғанда айтарлықтай төмен энергия шығындарымен жетуге болады. 

Шөпті және жемді кептіргенде, шырын алғанда ылғалды бөліп шығару 

жылдамдығы айтарлықтай дәрежеде клетка кабырғаларының 

(мембраналарының) бүтіндігімен анықталады, ceбeбi клеткалар 80...90% судан 

тұрады. Шикізаттарды ұсақтау, жаныштау, термиялық өңдеу жолымен алдын 

ала өңдеудің қолданылатын технологияларында энергия шығындары 

айтарлықтай жоғары келеді және әрқашанда да тиімді бола бермейді. 

Импульстік әсер етуде ұшқындауға, массаны жалпы тесуге әкелмейтін өpic 

кернеулігінің және электр тоғы тығыздығының жоғары табалдырықтық мәндері 

алынады. Ұшқындау массаны жалпы тесу құбылыстары өpic кернеулігі мен ток 

тығыздығының жоғары мәндерінде тәуелсіз болады. Клетка iшіндегі қысым 

(тургор) салдарынан клеткалардың ішіндегі заттар ағып кетеді және оны 

әдеттегі әдістермен шығарып жібереді. 

Өңдеудің басқа түрлерімен (ұсақтаумен, жаныштаумен және т.б.) 

біріктірілген және арнайы болатын электр-импульстік өңдеуге арналған 

көптеген құрылғылар белгілі. Құрамалы ағынды қондырғылар да пайданылады, 

оның бipeyi 12.4-суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет-12.4. Шөпті кептіру алдыңда бірлескеи электр-ұшқындық және механикалық өңдеуге арналған 

қондырғының сұлбасы: 
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1 және 3 - негізгі және оқшаулайтын тартқыш; 2 және 4 - жерлестірілген және көтермелейтін 

роликтер; 5 - оқшаулайтын тұрық; 6 – разрядтауыштың электроды; 7 - өңделетін шөп; 8 - бункер; 9 - 

жаныштайтын цилиндр тетіктepi; 10 – транспортер барабандары; 11 - оқшауламалы транспортерлік 

таспа 

 

 

Өздігінен жүретін агрегатпен шабылған шөп тасымалдауышқа (транспортерге) 

беріледі. Оның таспасы оқшауламалы материалдан дайындалған. Шөп 

тасымалдауышта алдымен жерлестірілген 2, ал содан соң көтермелейтін 4 

роликтердің астына түседі, одан кейін электродтың 6 астымен өтеді және оған 

ұшқынды разрядтар әсер етеді. Импульстер генераторынан кернеу 

разрядтауыштың электродына және жерге түсіріледі. Ұшқын сабақтың сыртқы 

қабатын теседі. Таспанық электрлік кедергісі өсімдіктің кедергісінен әлдеқайда 

көп болғандықтан өткізгіштің импульсі өсімдік бойымен өтеді және ролик 2 

арқылы жерге кетеді. Ұшқынды өңдеуден кейін 0,15 МПа қысымда тегіс 

цилиндр бөлшектердің 9 көмегімен жаныштау өткізеді. Осының нәтижесінде 

сабақтарда бойлық жарықтар пайда болады, олар арқылы өсімдіктерден epкін 

ылғалды бөліп шығарады. 

Е-067/la сүрлем орып жинап алатын комбайны базасында орындалған 

қондырғының тәжірибелік үлгісі сыналған. Оның параметрлepi: кepнeyi 25 кВ, 

тасымалдауыш таспасының жыддамдығы 0,04 м/с; импульстер саны (1 кг 

шөпке (қызыл бедеге) есептегенде) 67. 

1 т шөпті (қызыл бедеге) электр-ұшқынды өңдегеннен кейін 

жаныштағандағы электр энергиясының шығыны 2,6 кВт ∙ сағ, соның ішінде 

жаныштауға 0,8 кВт ∙ сағ; шөп қабатының қалындығы 0,03 м. Осылай 

өңдегеннен кейін далалық жағдайда кептipy ұзақтылығы өңдеусіз кептірумен 

салыстырғанда 2,2 есе кем, ал тек жаныштаумен салыстырғанда 1,4 есе аз 

болады. Кептірілген шөпте нәрлі заттар шығыны 12%-ға, ал протеин шығыны 

2,3 есе азаяды. 

Жемістерді электр-импульстік өңдеу өpic кернеулігі шамамен 200 кВ/м 

болғанда жеткізіледі. Осы жағдайда плазмолиз тек полярлану және электр-

кинематикалық құбылыстарының салдарынан ғана емес, сондай-ақ 

клеткаларды механикалық бұзуға әкелетін микрогидравликалық соққылардың 

әрекетінен де болуы мүмкін. Осындай тәсілде ауылшаруашылық шикізат 

толығырақ пайдаланылады және 10...20 %-ға шырын көп алынады. 

Ұшқынды разрядты орылмаған ұнамсыз өсімдіктерді зақымдау (арам 

шөптерге қарсы күресу, мәдени өсімдіктер өскендерін сирету) үшін пайдалану 

бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары өткізеді. Бұл жағдайда аспалы электрод 

топырақтың үстімен, ал жерлестіргіштен электрод топырақтың қалыңдығында 

немесе бетімен жылжытылады. Осындай тәciлдepдi eгic шаруашылығында кең 

пайдалану алдыңда, олардың технологиялық және экономикалық тиімділігін 

анықтау керек болады. 

 

 

5. Электр-гидравликалық, өңдеу қондырғылары 
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Электр-гидравликалық эффект (ЭГЭ) - ток өткізбейтін сұйыққа 

батырылған электродтар аралығында жоғары кернеулі импульстік электр 

разрядты қоздырғанда сол сұйықта жоғары қысымның пайда болуы. Мәні 

жөнінде, ЭГЭ - электр энергиясын механикалық энергияға тікелей түрлендіру 

тәсілі. Осы кезде электр разряды салдарынан сұйықпен толтырылған 

электродтар аралығындағы кеңістікте қысқа уақыт айтарлықтай үлкен қуат 

бөлігі шығады. Бұл үрдіс соққыш толқындармен, ультрадыбыс тербелістермен, 

кавитациялық құбылыстармен, сондай-ақ инфрақызыл, ультракүлгін 

сәулеленулермен және сұйық элементтерін иондаумен қоса өтеді. ЭГЭ-i алудың 

қарапайым сұлбасы (12.5-суретте) мына бөліктерден тұрады: зарядтайтын 

тізбек (жоғарылататын трансформатор 𝑇𝑉 және түзеткіш 𝑉𝐷); энергия 

жинауыш - конденсатор 𝐶; қалыптастыратын аралықтан 𝐹 (әдетте, ауалы 

ұшқынды зарядсызданғыш) және жұмыстық сұйықтағы негізгі аралықтан А 

(әдетте, суда) тұратын зарядсыздандыратын тізбек. 

 

 
Сурет-12.5. Электр-гидравликалық эффект алудың принциптік сұлбасы: 

1 және 2 - электродтар 

 

 

Берілген сұлба электрлік импульстер генераторы болып саналады. Оның 

жұмыс icтey циклы мынадай болады. Зарядтайтын тізбек 𝜏з уақыт ішінде 𝐶 

конденсаторды қалыптастыратын 𝐹 аралықты тесуге жеткілікті кернеуге дейін 

зарядтайды. Дәл осы уақытта конденсатор сұйықтағы негізгі А аралықка 

қосылады сәуле сол аралықтың электрлік тесілуі басталады. Сұйық тесілгеннен 

кейін электродтар аралығында ток өткізетін канал пайда болады. Сол каналға 

энергия жинайтын 𝐶 конденсатор 𝜏р уақыт ішінде зарядсызданады. Ондаған 

және жүздеген килоамперге дейін жөтетін электр тоғы каналда плазманы 104 К 

температураға дейін қыздырады. Сұйықтың аз сығымдалу қасиетіне 

байланысты, плазманы аса қыздыру зарядсыздандыратын каналдағы қысымды 

109 Па мәніне дейін жоғарылатады. Осы қысым жан-жаққа таралады да, 

сұйықта соққыш толқындар тудырады. ЭГЭ өткенде әрекет ететін факторлар 

ретінде, соққыш толқындармен қатар, ультра-дыбысты тербелістер, 

кавитациялық құбылыстар (сиретілу фазасы кезінде сұйық ішінде үзілулер 

немесе қуыстар пайда болуын және олардың сығылу фазасында сарт eтіп 

жабылып қалуынан микрогидравликалық соққылардың тудырылуы), сұйықтың 

шапшаң ағындары, сондай-ақ инфрақызыл сәуле ультракүлгін сәулеленулер 

және сұйық элементтерінің иондануы болуы мүмкін. 

Зарядсыздану үрдісінде конденсатордағы кернеу төмендейді және 

соңында зарядсыздануды ұстап тұруға жеткілікті болмайды. Зарядсыздану 
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үзіледі, электродтар аралығында иондану үрдісі тоқталады. Одан әрі осы цикл 

қайталанылады. Оның қайталану жиілігі тізбектің параметрлерімен 

анықталады. 

Ұшқынды разряд каналының кедергі зарядтау тізбегінің кедергісінен 

айтарлықтай кіші болғандықтан зарядсыздану 𝜏р уақыты зарядтау 𝜏з уақытынан 

анағұрлым аз келеді, 𝜏р ≪ 𝜏з. Осы себептен негізгі А аралықта бөлінетін лездік 

қуат қоректендіру кезінде электр торабынан тұтынатын қуатынан бірнеше есе 

көп болады. 

Технолгогиялық нысандарға әрекет ететін жоғары қысымды аймақтардың 

орналасуы 12.6-суретте көрсетілген. Электродтар аралығында орналаскан А 

аймағы разряд кезінде плазма ағыны болып табылады; Б - талқандау аймағы. 

Бұл аймақта барлық материалдар түгелдей дисперсиялық (ұсақ) бөлшектерге 

бөлінеді. В - тойтармалап жапсыру аймағы, аймақ шегінде көптеген 

материалдар талқанданады, ал металдар тойтармалап жапсырылады; Г - 

серпімді әрекет ету аймағы. Бұл аймақта бөлшектерді шығарып тастау болады, 

қуатты итеріп шығаратын күштер пайда болады, ал сұйық өте серпімді дене 

қасиеттерін көрсетеді. Д - сығылу аймағы, бұл аймақта разряд каналынан 

қашықтық өскен сайын қысым тез төмендейді және сұйықтың үлкен көлемі 

кенет қозғалысқа келеді. Гидравликалық қысым жүздеген және мыңдаған 

мегапаскальге дейін жоғарылайды, ал сұйық секундына жүздеген метрге дейін 

жететін жылдамдықпен қозғалысқа келеді. 

 

 
Сурет-12.6. Электр-гидравликалық эффект кезінде жоғары қысым аймақтарының ұшқынды разряд 

каналының айналасында орналасуы (бастапқы кезеңде): 

А - плазма ағыны аймағы; Б - талқандау аймағы; В - тойтармалап жапсыру аймағы; Г - серпімді 

әрекет ету аймағы; Д - сығылу аймағы 

Электр-гидравликалық қондырғыларды есептегенде электродтар 

аралығындағы қашықтықты, зарядсыздандыратын тізбектің қуатын, 

түзеткіштен тұтынатын қуатты, энергия жинауыш конденсатор 

сыйымдылығын, технологиялық талаптармен анықталатын әсер ету нысанына 

түсетін бөлігі (зарядталу) қысымдағы қоректендіру кернеуін анықтайды. 

ЭГЭ қондырғыларында кең пайдаланылатын өте біртекті емес электрлік 

өрістерінде (стержень-жазықтық) тесілу әлі де мүмкін болатын электродтар 

аралығындағы максималь қашықтық, м: 

𝑙𝑚𝑎𝑥 = {
𝑈2𝐶

𝑎𝑏𝛾
[

𝑈1
2

𝑈0
2 − 4

𝑈1

𝑈0
+  3 +  𝑙𝑛

𝑈1
2

𝑈0
2 − 4

4𝜋𝐴

𝑏2
+]}

1/2

−
2√𝜋𝐴

𝑏
            (12.16) 

мұндағы 𝑈0 - стержень ұшындағы электрлік өрістің кернеулігі, сұйықтың иондануы пайда болуына 

жеткілікті, кризистік мәнін алуына сәйкес келетін кернеу, В; 𝐶 - энергия жинауыш конденсатор 
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сыйымдылығы, Ф; 𝑎 = 3,6 ∙ 105 В2с/м - тұрақты; 𝑏 = 2 ∙ 10−4 𝑈1 - кернеуге тәуелді коэффициент, В; 

𝛾 - сұйықтың меншікті электр өткізгіштігі, См/м; 𝑈1 - зарядталған энергия жинауыш конденсатордың 

кepнeyi, В; А - стерженнің оқшауланбаған бетінің ауданы, м
2
. 

 

Егер электрод-стержень ұшы гиперболоидқа жақын пішінді болса, 

𝑈0 =
𝐸к∙𝑟∙𝑙𝑛(4𝑙/𝑟)

2
,                                               (12.17) 

мұндағы 𝐸к = 3,6 ∙ 106 В/м - 𝛾 = 2,5 ∙ 10−2  См/м болғанда суға электрлік өрістің кризистік 

кернеулігі; 𝑟 - электрод ұшының дөңгелектену радиусы, м; 𝑙 - жұмыстық сұйықта электродтар 

аралығындағы қашықтық, м. 

 

Кернеу 𝑈 қашықтықка 𝑙 = 𝑙𝑚𝑎𝑥 тәуелді болғандықтан электродтар 

аралығындағы максимал қашықтық дәйекті (логикаға сәйкес келетін) жуықтау 

әдісімен анықталады: 𝑈0 мәнін бepiп, оны (12.16) формулаға қояды, ал 𝑙𝑚𝑎𝑥 

алынған мәніне (12.17) өрнек бойынша 𝑈0 жаңа мәнін анықтайды; егер 𝑙𝑚𝑎𝑥 

мәні қабылданылған мәннен өзгеше болса, есептеуді қайталайды. 

Тесілу уақытында конденсатор біраз зарядсызданады және разрядталу 

моментінде 𝑈2 < 𝑈1 сондықтан кернеу 𝑈2 мына қатынастан анықталады: 

𝛼з =
 𝑈2

2

𝑈1
2                                                 (12.18) 

Коэффициент 𝛼з (конденсатордың зарядталу дәрежесі) мына теңдеуді 

шешумен есептеп шығаруға болады. 

𝑙 = {
𝐶

𝑎𝑏𝛾
[𝑈1

2(1 − 𝛼з) − 4𝑈1𝑈0(1 − √𝛼з) + 𝑈0
2𝑙𝑛𝛼з] + 4

4𝜋𝐴

𝑏2 }
1/2

−
2𝜋𝐴

𝑏
  (12.19) 

Қуатты соққыш толқынды алуға қажет конденсатордың мерзімдік 

басылатын разряды мына қатынаста тудырылады 

𝑅 < 2√
𝐿

𝐶
 .                                             (12.20) 

Зарядсыздану тізбегінің индуктивтілігі 𝐿, әдетте, (0,4. . .10) ∙ 10−6 Гн 

болады. Тізбектің кедергісі 𝑅 тізбектің тізбектеп қосылған элементтерінің 

кедергілерінен құрастырылады, соның ішінде каналдың сызықсыз кедергісінен 

𝑅К, Ом. Зарядсыздану тоғы максимал болған моментте: 

𝑅к = 4,4 ∙ 107 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥
−1,5

,                                           (12.21) 

Максималь ток күші, А, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,5𝑈2√
𝐿

𝐶
                                                    (12.22) 

Разряд каналында дамитын максималь қуат, Вт 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑚𝑎𝑥
2

𝑅к.                                    (12.23) 

Шекті мүмкіндік қуатқа сәйкес келетін электродтар аралығындағы 

қашықтық оңтайлы деп аталады, м 

𝑙оңт = 48 ∙ 10−9 ∙ 𝑈2
3/2

(
𝐶

𝐿
)

1/4
                               (12.24) 

Электродтар аралығындағы қашықтық 𝑙оңт болғанда, разрядтық ток 

тербелісінің бірінші жартылай периодының 𝑇1 ≈ 3,8√𝐿𝐶 ішінде электродтар 

аралығында бөлініп шығатын энергия, Дж: 
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𝑊1 =
𝐶𝑈2

2

2
                                                           (12.25) 

Канал өсімен 𝑥 < 2,51 қашықтықта толқын фронтындағы қысым, Па, 

𝑃ф = 6,1 ∙ 𝑥−1/2 ∙ 𝑊5/6 ∙ 𝑇−3/4 .                                   (12.26) 

Егер 𝑥 > 2,51 болса, 𝑥 = 2,51 сәйкес келетін мәнімен салыстырғанда 

қысым шамамен, 30%-ға кемиді. 𝑥 > 51 болғанда, қысым (1/𝑥)1,1 

пропорционалды төмендейді. 

Разрядталу тізбегінің және зарядталу тізбегінің түзеткіштен тұтынатын 

қуаттарының орташа мәндерін (12.14) және (12.15) өрнектер бойынша 

анықтайды. 

Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының әртүрлі салаларында ЭГЭ 

пайдаланудың болашағы бар. Кейбір технологиялық үрдістер өндірісте, ал 

басқалары ойлап құрастыру сатысында пайдаланылады. Keйбip технологиялық 

үрдістерді қарастырып өтейік. 

Материалдарды талқандау, уату және ұсақтау — құймалар мен 

стержендерді қалыптық қоспалардан электр-гидравликалық тазартумен, мал 

азығын өңдеумен, шырындар алумен және т.б. байланысты үрдістер. 

ЭГЭ далалардан шығарылатын үлкен қойтастарды (вулкандарды) уатуға 

пайдалануға болады. Бұл үшін қойтаста терең оның биіктігінің 1/3 дейін және 

диаметрі 22...40 мм болатын шпур (қуыс) бұрғыланып тесіледі және сумен 

толтырылады. Қуыста ЭГЭ жасалынады. Осы тәсілді "Вулкан" және "ЭГУРН" 

типті жылжымалы қондырғылар көмегімен жүзеге асыруға болады. "ЭГУРН" 

қондырғысынын құрамына импульстер генераторы, басқару шкапы, айнымалы 

ток генераторымен бірге істейтін іштен жанатын мотор, ДК-9 типті 

компрессормен (ауа сығымдауышпен) жабдықталған екі электр немесе 

пневмоперфоратор кіреді. Кернеуі 6 кВ, импульс энергиясы 150 кДж, электр 

энергиясы шығыны 0,2 кВт·сағ/м орнатылған қуаты 10 кВ·А. 

ЭГЭ көмегімен материалдарды пластикалық деформациялау (19.7-

сурет) металдарды қысыммен өңдегенде (штамптауда, кеңейтуде) және тозған 

қуыс бөлшектерді (поршень саусақтарын және т.б.) қалпына келтіргенде 

пайдаланылады. 

 

 
Сурет-12.7. Электр-импульстік штамптау сұлбасы: 

а - ашық камерада; ә - жабық камерада; б - түтікті дайындамада; 1 - 

электродтар; 2 - разряд өтетін орта (су); 3 - дайындама 
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Жылу алмасу аппараттарында тутіктерді престеп салуға және бекітуге 

"Молния" типті қондырғыларды, ал деформациялауға "Удар", Т1200 және т.б. 

типті электр-гидравликалық престерді пайдалануға болады. Кернеу - 5...50 кВ, 

жиналатын энергия 7,5...150 кДж, дайындамалар өлшемдері 16...2000 мм. 

Материалдарды тазартуға, жууға және залалсыздандыруға соққылы 

толқынды және сұйықтың, жеделдік ағындарын, сондай-ақ ультрадыбыстық 

тербелістерді пайдаланады. 

Жүнді электр-гидравликалық тазартуға ВТМ-15/50 типті трансформатор-

түзеткішпен және КЭМ-50-1 типті импульстік конденсаторлармен жинақталған 

импульстер генераторын пайдалануға болады. Қондырғы параметрлері (19.8-

сурет): кернеуі 50 кВ, конденсатор сыйымдылығы 1...4 мкФ, импульс 

энергиясы 1,25...3,75 кДж, электродтар аралығындағы қашықтық 45...60 мм, 

жиілігі 1 Гц, индуктивтілігі 5 мкГн. Қондырғы өнімділігі 250 кг/сағ болғанда 

тұтынатын қуат 15 кВт. 

 

 
Сурет-12.8. Жүнді электр-гидравликалық тазарту камерасының сұлбасы: 

1 және 7 - электродтар; 2 - тұрық; 3 - жуатын сұйық; 4 - жүн; 5 - пайдаланылған сұйықты жинауыш; 6 

- қақпақ бағыттағыштармен жуатын сұйықтың камераға кipyi мен шығуы 

 

 

Камераның төменгі бөлігі айналған параболоид пішінді орындалған. 

Оның фокусы разрядталатын аралықпен беттестірілген. Бұл соққыш 

толқындарды және сұйықтың шапшаң ағындарын өңделетін материал аймағына 

шоғырландыруға мүмкіндік береді. Электр-гидравликалық тәсіл қолмен 

тазартумен бірдей жүнді тазарту сапасын қамтамасыз етеді. Бірақ еңбек 

өнімділігін жоғарылату (1,5...2 есе), су (1,5...2 есе) және жуатын жабдықтар 

(2,5...3 есе) шығынын азайту есебінен экономикалық жағынан тиімді келеді. 

Суды залалсыздандыруда ЭГЭ кешенді әрекет ету байқалады. Суды 

залалсыздандыру үpдici мына эмпирикалық қатынаспен сипатталады: 

𝑁/𝑁0 = 𝑒−𝑏𝑛,                                                       (12.27) 
мұндағы 𝑁 және 𝑁0 - 𝑛 разрядтан кейінгі және бастапқы бактериялар концентрациясы; 𝑏 - 

залалсыздандырудың, тиімділік коэффициенті. 

 

Егер суды су тартқы қондырғыларда залалсыздандырса, электр энергиясы 

шығыны шамамен 1 кВт ∙ сағ/м3 болады. Шошқа көңінің сұйық фракциясын 
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толық залалсыздандыруға және дегельминтизациялауға 50 кВ кернеуде және 

сыйымдылығы 1 мкФ конденсатормен жұмыс істейтін қондырғылар 

пайдаланылады, импульстер саны 150...200 (1 литрге). 

Су скважиналарының (тік қазбаларының) сүзгілерін тазартуға мынадай 

параметрлерлі импульс генераторлар пайдаланылады: импульс энергиясы 7,35 

кДж, кернеу 70 кВ-ке дейін, конденсаторлар батареясы сыйымдылығы 3 мкФ. 

Қондырғыны автомобильге монтаждайды және сериялы жабдықтар 

пайдаланылады: ВТМ 15/50 типті түзеткіш-трансформатор, КЭМ-50-1 типті 

импульсьтік конденсаторлар. Қондырғы көмегімен бip жыл ішінде 100-ден көп 

скважиналарды тазартуға болады, тазартудан кейін скважинаның су шығыны 

бipнеше есе артады. 

 

 

6. Металдарды электр-эрозиялық өңдеу 

Электродтар аралығындағы газды ортада электр разряды өткенде 

олардың беті эрозияға (жергілікті бүлінуге) ұшырайды. Белгілі жағдайларда бұл 

құбылыс тек зиянды-релелердің, айырғылардың және басқа коммутациялық 

аппараттардың түйіспелері эрозияға ұшыраған жағдайда олардың қызмет icтey 

уақыты қысқарады және электр қондырғылардың сенімділігі төмендейді. 

Диэлектриктік сұйықтықтарда электр разрядтары кезінде газдардағы 

разрядтарға қарағанда эрозия айтарлықтай қарқынды өтеді және оны 

металдарды өңдеуге пайдалануға болады. 

Электр-эрозиялық қондырғылардың жұмыс icтey режимдері 

ұзақтылығымен ажыратылады. Әдетте, ұшқынды доғалық разрядтарды электр-

импульстік режим - электр-эрозиялық өңдеу (ЭЭӨ) деп атайды, ал ұшқынды 

разрядтар - электр ұшқынды режим - электр-импульстік өңдеу (ЭИӨ) деп 

аталады. 

Импульстер генераторларының негізгі сұлбасы 12.1-суретте келтірілген 

сұлбаға ұқсас болады. Негізінде релаксациялық генераторларды пайдаланады. 

 

 
Сурет-12.9. Металларды электр ұшқынды өңдеудің сұлбасы: 

1 - электрод-аспап; 2 - сұйық, диэлектрик (керосин, минерал майлар, су және т.б.); 

 3 - электрод дайындама 

 

 

Электр ұшқынды режимнің мәнін 12.9-суретте берілген сұлбамен 

түсіндіруге болады (сұлбада 𝑅𝐶 типті қарапайым импульстер генераторы 
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көрсетілген). Энергия жинауыш конденсатор 𝐶 ток шектейтін резистор 𝑅 

арқылы тұрақты ток көзінен зарядталады. 

Электр-эрозиялық өңдеу кезінде электродтар аралығындағы саңылауда 

кезең-кезең өтетін физикалық үрдістердің көрінісі 12.10-суретте берілген. 

 

 
Сурет-12.10. Электр-эрозиялық өңдеу кезінде электродтар аралығындағы саңылауда өтетін 

физикалық үрдістердің сұлбасы: 

1 - электрод-дайындама; 2 - диэлектриктік-сұйық; 3 - страммер (ұшқын); 4 - электрод-аспап; 5 - 

электр разряды; 6 - сұйық металл тамшылары; 7 - булы-газды қуыс; 8 - электродтар маңындағы 

салалар; 9 - кішкентай сфералық бөлшектер (түйіршектер) 

 

 

Конденсатордағы кернеу белгіленген мәнге жеткенде электрод-аспап 4 

пен электрод-дайындама 1 арасында диэлектриктік сұйықта электрлік тесілу 

болады. Тап осы кезде катод рөлін атқаратын электродтан страммер (ұшқын) 3 

бөлініп шығады да анодқа қарай бағытталады. Ол өз жолында сұйықты 

иондайды. Осы фаза (оның ұзақтылығы 10−9. . .10−7 с) нәтижесінде сұйықта 

алмаспайтын (тура) өткізгіштік каналы пайда болады және электродтар 

аралығының кедергісі бірнеше Мегоомнан Омның үлесіне дейін төмендейді 

(12.10а-сурет). Конденсатор да жиналған электр энергиясы өткізгіштік канал 

арқылы импульс түрінде бөлінеді (12.10ә-сурет). Тап осы кезде электрлік 

разряд 5 өтеді, оның ұзақтылығы 10−6. . .10−4 с. Разрядтын вольт-амперлік 

сипаттамасы құрамалы келеді. Разряд энергиянын; жоғары дәрежеде 

шоғырлануынан разряд аймағында және электродтар жанындағы аймақтарда 

жоғары температуралар дамиды. Олардың әрекетінен булы-газды қуыс 7 пайда 

болады. Электродтар маңындағы аймақтарда 8 электрод бетіндегі металдың 

микроүлестері балқиды және буланады. Қысымның жоғарылау нәтижесінде 

сұйық металдың тамшылары 6 разряд аймағынан лақтырылып шығарылады 

және электродтарды қоршап тұрған сұйықта, олар кішкентай сфералық 

бөлшектер (түйіршіктер) 9 түрінде қатып қалады (12.10,б-сурет). 

Энергия жинайтын конденсатор зарядсызданғанда, оның кернеуі 

төмендейді біршама уақыт өткеннен кейін кернеу разрядты үзбей ұстап тұруға 

жеткіліксіз болады, сондықтан разряд тоқталады, электродтар аралығының 

электрлік беріктігі қалпына келеді. Келесі разряд электродтар бетінің басқа 

тегіс емес орындарының аралығында өтеді, яғни үрдістің келесі циклі 

басталады. Әр разряд кезінде дайындама бетінен әрдайым металдың микроүлесі 

алынады. Осы кезде электрод-аспаптың өңделетін дайындаманың ішіне ену 

мүмкіншілігі пайда болады. 
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Электродтар бетінің ток импульсi әрекет еткен жерінде тереңдігі 

кішкентай келетін шұңқыр-қуыс пайда болады. Қуыс разрядтың әрекет етуі 

салдарынан бұйым бетінен металдың біршама мөлшерін балқытып алып тастау 

нәтижесі болады. Қуыстың диаметрі мен тереңдігі импульстің қуатымен, оның 

ұзақтылығымен және материалдың қасиеттерімен анықталады. 

Электр-эрозиялық өңдегенде басқа тәсілдермен орындалмайтын 

технологиялық операцияларды жүзеге асыруға болады, мысалы, күрделi 

пішінді немесе кіші диаметрлі (0,3 мм-ден кіші) тесіктерді жасау. Бұл тәсілдің 

кесумен өңдеумен салыстырғанда мынадай негізгі артықшылықтары бар: 

әртүрлі механикалық қасиетті (бepiктігі, қаттылығы, тұтқырлығы, морт 

сынғыштығы әртүрлі болатын) ток өткізетін материалдарды өңдеу кезінде 

дайындама мен аспапқа механикалық әрекет етудің жоқтығы, металл 

қалдықтарының аздығы. 

Электр-эрозиялық өңдеу құрылғыларын қоректендіруге импульстер 

генераторлары пайдаланылады. Импульстік генератордың құрылымдық 

сұлбасына қоректендіру көзі, ток шектеуіш, энергия жинауыш, коммутатор 

және электродтар аралығы кіреді. 𝑅𝐶, 𝐿𝐶, 𝑅𝐿𝐶 және 𝐶𝐶 типті релаксациялық 

импульстік генераторлар, сондай-ақ статикалық жалпақ диапазонды машиналы 

коммутаторлық және машиналы индукторлық генераторлар болады. 

Өңдеудің сапасы мен жылдамдығы импульстер параметрлеріне (ток пен 

кернеудің амплитудалық мәндеріне, импульстің пішініне, жиілігіне, тығыз 

еместігіне, ұзақтылығына) байланысты болады. Коммутациялайтын 

элементтермен (тиратронмен, тиристормен, электронды шаммен немесе 

транзистормен) жабдықталған генераторлар көбірек икемді келеді. Кернеуін 

жоғарылату үшін генераторларды импульстік трансформаторларға қосады. 

Электр-эрозиялық әдіспен өңделетін бөлшектің сырт пішінінің 

қалыптасуын үш сұлба бойынша жүзеге асыруға болады. 

1. Бөлшек пішінінің кepi бейнесі болатын электрод-аспаптың пішінін 

көшіру. Осы сұлба бойынша өңдегенде электр энергиясы импульстерінің әрекет 

eтyi салдарынан бұйым бетінен металды балқытып алу нәтижесінде алға 

бағытталған қозғалыспен электрод-аспап дайындамаға енеді. 

2. Электрод-аспап пен дайындаманың белгілі заң бойынша бір-біріне 

қарама-қарсы жылжуы. 

3. Сырт пішінді қалыптастырудың екі сұлбасының бірге орындалуы. 

Арнайы аспапты және дайындаманы белгілі заң бойынша бір-біріне қарама- 

қарсы жылжытумен күрделі пішінді бұйым алады. 

Іс жүзінде бipiнші сұлба кең таралған. Оның көмегімен орындалатын 

операциялар көшірмелік тесетін деп аталады. 

Электр-эрозиялық өңдеу қондырғыларында жұмыс істегенде тек 

қауіпсіздік техникасының және электр қондырғыларын техникалық 

эксплуатациялаудың жалпы талаптарын орындау ғана емес, сондай-ақ ерекше 

сақтық керсету керек, өйткені, разрядтар әрекет етумен электр-эрозиялық 

өңдеуде пайдаланылатын сұйықтар жануы мүмкін. Бұл үрдіс сұйықтың бетінде 
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өтеді, сондықтан оны булар пайда болатын температураға дейін қыздыруға 

болмайды. 

 

 

Бақылау cұpaқтapы 

1. Электр-импульстік технологияның ерекшеліктерін атап шығыңыз. 

2. Релаксациялық генератордың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

3. ГИЭ-1 импульстер генераторының жұмыс icтey принципін түсіндіріңіз. 

4. Өсімдік материалдарын электр-импульстік өңдеу қандай мақсатпен 

орындалады? 

5. Электр-гидравликалық эффектінің әрекет ететін факторларын атап 

өтіңіз және олардың табиғатын түсіндіріңіз. 

6. Электр-гидравликалық эффектінің нысандарға әрекет ететін жоғары 

қысымды аймақтарын атап өтіңіз. 

7. Электр-гидравликалық эффект пайдаланылатын технологиялық, 

үрдістерді атап түсіндіріңіз. 

8. Металды электр-ұшқынды өңдеу кезінде ететін физикалық үрдістерге 

түсініктеме беріңіз. 

 

 

 

ДӘРІС-13 

 

Тақырыбы: Электронды-ионды технология 

1. Жалпы мағлұматтар. 

2. Бөлшектерді зарядтау тәсілдері. 

3. Электрлік өрісте зарядталған бөлшектерге әрекет ететін күштер. 

4. Астықтың электр сепараторлары. 

5. Ауаны электрлк иондауыштар 

 

1.Жалпы мағлұматтар 

Электронды-ионды технологияда электрлік өрістің күштік әрекеті 

пайдаланылады. Электронды-ионды технология (ЭИТ) – белгілі технологиялық 

үрдістерді орындау үшін, күшті электрлік өрістердің электрлі зарядталған 

немесе сол өрістерде зарядталатын қатты немесе сұйық материалдардың 

(заттардың) бөлшектерімен әсерлесуін пайдаланатын, бөлшектерге белгілі 

тәртіпке келтірілген және бағытталынған қозғалыс беретін электрлік 

технологияның бір негізгі облысы. 

ЭИТ аппараттарында жұмыс органы ретінде күшті электрлік өрістер 

(кернеулігі 100 кВ/м-ден жоғары болатын) пайдаланылады. Өңдеу нысандары - 

өлшемдері микрометрден ондаған миллиметрге дейін болатын (шаң, ұнтақтар, 

суспензиялар, тұқымдар, талшықтар және т.б.) жеке бөлшектер жиынтығы 

болатын материалдар. 
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ЭИТ үрдістерінің негізінде төрт айрықша сатылар жатады: материалды 

беру; материал бөлшектерін зарядтау; материалдың зарядталған бөлшектерінің 

электрлік өрісте қозғалысы; дайын өнімді қалыптастыру. Осы кезде электрлік 

өрісте алған зарядына сәйкес бөлшектердің бағытталынуы, қозғалысы-ның 

реттелінуі және оларды ретке келтіру, іріктеп бөлу және шөгіндіру мүмкін 

болады.  

ЭИТ мына түрлерін ажыратады: 

- газды электрлік тазарту – газ (ауа) ағынынан оның құрамындағы  

қатты және сұйық бөлшектерді бөліп алу; 

- электрлік сепарация – құрауыштар (компоненттер) бөлшектерінің 

электр-физикалық және физикалық-химиялық қасиеттерін пайдаланумен көп 

құрауышты жүйелерді құрауыштарға бөлу;  

- электрлік шөгіндіру – электр-аэрозольді өңдеудің көптеген түрлері: 

дәндер мен өсімдіктерді улы химикаттармен өңдеу, бұйымдар бетіне қатты 

немесе сұйық қаптамаларды  қондыру (электрлік бояу); 

- электрлік басылым – көріністі қалыптастыру, көптеген көшірмелерді 

алу, көбейтуге арналған ұяқалыпты (матрицаны) дайындау. 

 

2. Бөлшектерді зарядтау тәсілдері 

Бөлшектерді зарядтау деп оларға артық еркін электр зарядтарын беруді 

айтады. Зарядтаудың негізгі тәсілдері: ионды (жиі тәж разряд өрісінде), 

түйіспелік (электрлік өрісте электродта), құрамалы (электродта және ионды), 

индукциялы-полярланулы, электрлеумен (механикалық, химиялық немесе 

жылулық). 

Тәж разряд, немесе қысқаша тәж, деп электродтардың біреуінің немесе 

екеуінің де қисықтық радиусы олардың ара қашықтығынан едәуір кіші 

болғанда, бейбіртектілігі басым электрлік өрісте пайда болатын газдағы 

(ауадағы) электрлік разрядтың түрін айтады. Разряд деп электродтар 

маңындағы немесе олардың аралығындағы газдың (ауаның) бейтарап элементар 

бөлшектерінің (молекулаларының, атом-дарының) иондануын айтады.  

Тәж разряд тұрақты және айнымалы токтың тәж разряды болып 

бөлінеді. Тұрақты ток тәж разряды биполярлы (қос полярлы) және униполярлы 

(бір полярлы) болады. Биполярлы тәж разряд кезінде екі электродтың 

маңындағы газдың элементар бөлшектері иондану нәтижесінде зарядталады. 

Тек бір электрод маңындағы газдың элементар бөлшектері ионданғанда 

униполярлы тәж разряд пайда болады. Осындай қисықтық радиусы кіші 

электрод тәж разрядтауыш, ал екінші электрод разрядтамайтын (шөктендіруіш) 

электрод деп аталады. Униполярлы тәж разряд оң және теріс таңбалы боуы 

мүмкін. Теріс униполярлы тәж разрядта электродтар аралығын тесу кернеуі оң 

униполярлы тәж разрядтағыдан жоғары келеді. Осы себептен теріс униполярлы 

тәж разрядында электрлік өрістің кернеулігі жоғары болады, сондықтан ауаны 

иондау дәрежесі де жоғары болады. 

Ионды зарядтау бөлшек бетіне оны қоршап тұрған газ көлемінен 

иондарды шөктіру нәтижесінде жүзеге асырылады. Ионды зарядтауға негізінде 
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униполярлы тәж разряд пайдаланылады. Өйткені бұл тәсіл бір таңбалы 

иондардың өте жоғары концентрациясын жеңіл алуға мүмкіншілік береді. 

Бөлшек электродтармен түйісіп тұрмағанда ғана таза ионды зарядтау өтеді. 

Материал бөлшегі униполярлы өріс ішінде болса, өрістің күш сызықтарының 

жарым-жартылай бөлігі бөлшектің бетін қиып өтеді. Өрістің күш 

сызықтарының бойымен қозғалатын иондар материал бөлшегімен соқтығысады 

және оның бетінде қонып қалады. Сондықтан олар бөлшекке тәж разрядтауыш 

электродтың потенциалына сәйкес таңбалы артық электр зарядын береді. 

Бөлшек бетіне шөккен иондар өздерінің өрісін тудырады. Ол бөлшекке 

жақындап келе жатқан келешек иондарды итеріп тастайды. Осы себептен уақыт 

өтуінде зарядталу тоқталады, және де бөлшек шекті заряд алады. 

Ионды зарядтаудың артықшылығына оның әмбебаптығын жатқызуға 

болады. Өйткені оның әрекеті ток өткізетін және ток өткізбейтін 

материалдардың бөлшектеріне, сонымен қатар ауа немесе газ ағынында ілініп 

тұрған бөлшектерге де таратылады.  

Электрлік өрісте электрод үстінде (түйіспелік) зарядтау электрлік 

өріс әрекетінен еркін  зарядтың электродтан бөлшекке немесе, керісінше, 

бөлшектен электродқа ауысуымен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда бөлшек 

зарядының таңбасы ол қай электродтың үстінде жатса сол электрод 

потенциалының таңбасына сәйкес болады. Егер осы электрод жермен қосылған 

болса, кейбір жағдайда бұл зарядтауды индукциялық деп атайды. 

Ток өткізбейтін бөлшектер электр-статикалық өрісте электрод үстінде іс 

жүзінде зарядталын-байды. 

Бөлшек тәж разряд өрісінде разрядталмайтын электрод үстінде 

орналасса, электрод үстінде зарядталу мен ионды зарядталу бірге өтуі мүмкін. 

Бұл тәсілді қысқаша құрамалы зарядтау деп атайды. Бұл жолы бөлшек бір 

уақытта разрядтауыш электродтан разрядтамайтын электродқа қарай 

бағытталған иондармен, және де түйіспелік тәсілмен разрядтамайтын электрод 

үстінде зарядталады. Осының нәтижесінде бөлшек шекті заряд алады. Зарядтың 

таңбасы бөлшектің және оның жанындағы тәж разряды өрістің меншікті 

электрлік өткізгіштігіне және «бөлшек-электрод» түйіспесінің өтпелі 

кедергісіне тәуелді келеді. Кіші өткізгішті бөлшек зарядының таңбасы тәж 

разрядтайтын электрод потенциалының таңбасына сәйкес келеді, ал ток 

өткізетін бөлшек разрядтамайтын металл электродпен жақсы түйісіп тұрса, 

бөлшек зарядының таңбасы сол электрод потенциалының таңбасымен бірдей 

болады. 

 

 

3. Электрлік өрісте зарядталған бөлшектерге әрекет ететін күштер 

Электрлік өрісте бөлшектерге механикалық және электрлік табиғатты 

күштер, сондай-ақ бағыттауышты момент әрекет етеді. 

Механикалық күштер - үйкеліс, ауырлық, ортадан тепкіш, орта 

кедергісі күштері және т.б. 
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Электрлік табиғатты күштер - бөлшек зарядымен анықталатын, 

айналы бейнелеу, электрлік өрістің біртекті еместігінен пайда болатын күштер. 

Электрлік өрістің бөлшек Q зарядына әрекет етуінен пайда болатын 

күш Fк, H. 

Fк = Е· Q 

Кулон заңы бойынша, сыртқы Q зарядпен ток өткізетін жазықтықта 

индукцияланатын қарсы таңбалы - Q зарядтың әрекеттесуімен байланысты 

болатын, айналы бейнелеу күші Fа, H. 

Fа = Q
2
/[4πεо(2h)

2
], 

мұндағы h-зарядтан ток өткізетін жазықтыққа дейінгі қашықтық, м. 

Электрлік өрістің біртекті еместігінен тудырылатын пондеромоторлық 

күш Fп полярлану себебінен пайда болады. Полярлану салдарынан бөлшек 

шеттерінде әр аттас полярланулық зарядтар + q және – q жиналады. Оларға 

электрлік өріс жағынан бір-біріне қарама-қарсы бағытталған күштер әрекет 

етеді. Электрлік өріс біртекті болмағандықтан, күштер де бірі-біріне тең 

болмайды. Өйткені + q және – q зарядтары орналасқан нүктелердегі сыртқы 

электрлік өрістің кернеуліктері Е1 және Е2 бір-біріне тең емес. Осы себептен 

бөлшекке қорытынды күш Fп әрекет етеді. Егер бөлшек ауалы ортада 

орналасса, күш Fп электрлік өрістің кернеулігі жоғарылаған жағына 

бағытталады. 

Егер электрлік өрісте ұзын үлкен осімен кернеулік векторының  

бағытына біршама бұрышпен β орналасса, бөлшектің әр аттас полярланулық 

зарядтарына электрлік өріс жағынан әрекет ететін күштер айналдырушы 

момент тудырады. Осы моменттің әрекетінен бөлшек өзінің үлкен өсімен 

электрлік өрістің бағытының бойымен орналасуға тырысады. Осы орында 

айналдырушы момент нөлге тең болмайды. 

Бөлшектердің электрлік өрістегі қозғалысы қорытынды күшпен, сондай-

ақ ортаның аэродина-микалық қасиеттерімен анықталады. 

 

4. Астықтың электр сепараторлары 
Тұқым тазартатын және сорттайтын машиналардың қолданылатын 

кешені тұқымды механикалық белгілері бойынша бөлуге негізделінген: 

өлшемдері, пішіні, тығыздығы, ұшқыштығы ж.б. Бірақ кейбір арамшөптер мен 

мәдени өсімдіктер дәндерінің сыртқы белгілері өте ұқсас келеді (бидайдың, 

қарасұлының, қарамықшаның). ЭИТ әдістерімен дәндерді электрлік қасиеттері 

(электрлік өткізгіштігі, диэлектриктік өтімділігі, бөлшектер зарядтары және 

т.б.) бойынша да бөлуге болады. 

Электрлік өрістерде сусымалы қоспаларды бөлуге арналған құрылғылар 

электр сепараторлар деп аталады. Оларды мына белгілер бойынша 

топтастырады: электрлік өріс түрі бойынша – электр-статикалық, тәж разрядты, 

айнымалы өріспен және құрамалы; құрастырылымы бойынша- барабанды, 

транспортерлі, камералы, електік ж.б. 

Электр сепараторларында материал бөлшектері өздерінің физикалық, 

соның ішінде электрлік, қасиеттерінің жиынтығымен бөлінеді. Осындай 
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қасиеттер жиынтығы бөліну белгісі деп аталады. Бөліну белгісі реттелінетін 

және реттелінбейтін болады. Егер белгінің құрамына кіретін қасиеттердің  бөлу 

үрдісіне әсер ету дәрежесі сепаратордың жұмыс режимінің параметрлеріне 

тәуелді келсе белгі реттелінетін, ал ондай тәуелділік болмаса белгі 

реттелінбейтін болады. 

Кейбір электр сепараторларының сұлбалары 13.1-суретте келтірілген. 

Астықты электрлік тазарту және сорттау принципін тәж разрядты 

барабанды сепаратор мысалымен қарап өтеміз (13.1, а-сурет). Дәндер тиеуіш 

бункерден 3 жерлестірілген айналатын барабанның 6 бетіне беріледі және де 

тәж разрядты электрлік өріске енеді. Өрісте олар құрамалы зарядталады (ионды 

зарядталу және барабаннан зарядталу). Әдетте кондицияға сәйкес ылғалды 

дәндердің электр тогын өткізгіштігі өте төмен болады, сондықтан олар тәж 

разрядтауыш электрод потенциалының таңбасындай таңбалы заряд алады. 

Жоғарғы жартылай цилиндр бетіндегі (яғни электрлік өріс 

аймағындағы) бөлшекке (дәнге) 4 мынадай күштер әрекет етеді: ауырлық күш 

Fg (оны нормаль Fg1 және тангенциалық Fg2 құраушыларға ажыратуға болады), 

ортадан тепкіш күш Fц, электрлік күштер Fк және Fа. Fц және Fg2 күштер 

бөлшекті барабан бетінен жұлып алуға тырысады, ал Fg1, Fк және Fа күштер оны 

барабан бетіне қысады. 

Егер бөлшек барабанның жоғарғы бөлігінде түсіп қалмаса, оның бетінде 

қалып, электрлік өріс аймағынан өтеді де барабанның төменгі бөлігіне шығады. 

Барабанның бұл бөлігінде электрлік өрістің кернеулігі біртіндеп нөлге дейін 

төмендейді. Күш Fк жоғалады, ал күш Fg1 бөлшекті барабан бетінен жұлатын 

күш болады. Жерлестірілген барабанның төменгі бөлігінде бөлшек біртіндеп 

зарядсызданады, сондықтан күш Fа біртіндеп кішірейеді. 
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Сурет-13.1. Кейбір электр сепараторларынң сұлбасы: а, ә, б, және в – тәж разрядты 

(барабанды, транспортерлі, камералы және «горка» типті);  

г және д – диэлектриктік барабанды; 1 және 3 – қабылдауыш және тиеуіш бункер; 2-

шөтке; 4-дән; 5-тәж разрядтауыш электрод; 6-барабан; 7-транспортер таспасы; 8-

жерлестірілген металл табақ (разрядтамайтын электрод); 9-қосарланған (бифилярлы) орама 

 

 

Барлық күштердің жалпы әрекетіне байланысты бөлшектердің біреулері 

барабаннан оның жоғарғы бөлігінде, ал кейбіреулері өріс аймағынан тыс жерде 

ұшып түседі, ал үшіншілері оның бетінен шөтке 2 көмегімен бөлініп алынуы 

мүмкін. Жоғарыда келтірілген күштер мәндері дәндердің қасиеттеріне тәуелді 

болғандықтан әртүрлі қасиетті дәндер барабанның әртүрлі нүктелерінен ұшып 
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бөлінеді және де содан соң қабылдауыш бункердің 1 әртүрлі секцияларына 

түседі. 

 

5. Ауаны электрлік иондауыштар 

Әртүрлі физикалық факторлардың (радиоактивтік сәулеленудің, 

ғарыштық сәулелердің, нажағай разрядтарының ж.б.) әрекет етуінен ауаны 

иондау үзіліссіз өтеді. Қозғалғыштығы мен өлшемдеріне байла-нысты 

иондарды жеңіл, орташа, ауыр, ультраауыр иондарға және Ланжевен 

иондарына бөледі. Заряды бойынша оң және теріс аэроиондар болады. 

Оттегінің иондары жиірек теріс иондар болады. 

Су буы молекулалары тобымен қоршалған иондалған молекула жеңіл 

ион болып саналады. Электр зарядын тасымалдайтын аэрозольді бөлшек (шаң, 

күйе, ылғал тамшысы, микробты дене ж.б.) ауыр ион  деп аталады. 

Атмосфералық жеңіл иондардың қозғалғыштығы  К>0,1...0,5 см
2/(В⋅с), ал 

ауыр иондардың қозғалғыштығы          К<0,1...0,5 см2/(В⋅с) 

болады. 
Иондардың бағытталған қозғалысының орташа жылдамдығының υ 

электрлік өрістің кернеулігіне Е қатынасы иондардың қозғалғыштығы К деп 

аталады, яғни К=υ/Е. 

Бізді қоршап тұрған ауадағы иондар саны сыртқы метеорологиялық 

және геофизикалық жағдайларға, жыл маусымына, тәулік мерзіміне және басқа 

себептерге тәуелді өзгереді. Сыртқы таза ауаның 1 см
3
 көлемінде 700...1000 

жеңіл теріс және бірнеше мың ауыр иондар болады. «Құрылыстық нормалар 

және ережелер» (СНиП) талаптарына сәйкес өндірістік және қоғамдық 

үйжайларда жеңіл теріс иондардың қажетті  концентрациясы 600 иондар/см
3
, ал 

оңтайлы деңгейі 3000...5000 иондар/см
3
 болуы керек. Әртүрлі жерлерде жеңіл 

теріс иондар концентрациясы мынадай шекте болуы мүмкін: қала пәтерлері-нің 

ауасында – 50...100 иондар/см
3
, қала көшелерінің ауасында – 100...500 

иондар/см
3
, орман және теңіз ауасында – 1000-5000 иондар/см

3
,
 
таулы курорт 

ауасында 5000...10000 иондар/см
3
, нажағайдан кейінгі ауада 50000...100000 

иондар/см
3
. 

Зерттеулер нәтижесінде белгіленген дозаларда жеңіл теріс иондардың 

адамдар мен жануарларға жағымды әсер ететіндігі, ал жеңіл оң иондарға 

мұндай әрекет ету сипатты еместігі анықталды. Ауыр иондар, ең алдымен оң 

таңбалы иондар, физиологиялық жағымсыз фактор болады. 

Ауаны жасанды иондау үшін аэроиондауыштар деп аталатын арнайы 

құрылғылар қажет болады. Ауаның бейтарап молекулаларынан аэроиондарды 

әртүрлі тәсілдермен алуға болады. 

Униполярлы тәж разряды пайдаланылатын аэроиондауыштар құрылысы 

бойынша қарапайым болады. Тәж разрядтың маңызды артықшылығы – қажетті 

полярлы аэроиондарды алу мүмкіншілігі.  

Аэроиондауыш құрамына қоректендіру блогы және разрядтаушы 

құрылғы кіреді. Разрядтаушы құрылғы ретінде мына элементтер пайдалануы 



184 

 

мүмкін: бетіне инелер орнатылған табақ түрінде орындалған тәж разрядтайтын 

электроды бар жүйелер; диаметрі 0,8...2 мм болатын бір тарамды жіңішке сым 

немесе оқшаулатқыштар аралығында тартылған және қабырғаларға немесе 

еденнен 2,5...3,0 м биіктікте төбеге бекітілген көп тарамды сым, мысалы арқан 

сым; ток өткізетін арқан сымға бекітілген сымның кішкентай кесектері; 

ұшталған өткізгіштері сыртына шығарылған өндірістік керамикалық (қышты) 

резисторлар ж.б. 

Ауылшаруашылық үйжайларындағы ауаны жасанды иондау режимдері 

ойлап құрастырылған. Зерттеулер нәтижесінде ауаны жасанды иондаудың 

малдар мен құстардың шаруашылық көрсеткіштерін жоғарылататындығы 

анықталды. 

 

6. Электр-аэрозольді технологияның қондырғылары 

Аэрозольдер деп газ тәріздес ортада ілініп тұрған, өлшемі шамамен 1 

нанометрден миллиметрдің үлесіне дейін болатын, қатты немесе сұйық 

бөлшектерден тұратын жүйелерді айтады. 

Заттар мен материалдарды аэрозольді күйге көшіргенде, олардың масса 

бірлігіне келетін бетінің ауданы өседі. Сондықтан аэрозольдердің физикалық-

химиялық әсерлігі жоғары болады. 

Ауыл шаруашылығында аэрозольдер мәдени өсімдіктердің кеселдері 

мен зиянкестеріне қарсы күресуге (өсімдіктер мен тұқымды улы химикаттармен 

өңдеуге), үйжайларды дезинфекциялауға және дезинсекциялауға, малдар мен 

құстарды профилактикалауға (сақтандыруға) және емдеуге, жөндеу өндірісінде 

бұйымдарды бояуға пайдаланылады. 

Көптеген жағдайларда аэрозольді өңдеу тиімділігін униполярлы электр 

аэрозольдерін пайдалану нәтижесінде едәуір жоғарылатуға болады. 

Униполярлы электр аэрозольдері деп бөлшектерінің бір таңбалы артық электр 

заряды болатын аэрозольдерді айтады. Электр аэрозольді өндіруге аэрозольді 

генератор пайдаланылады. Генератор зарядтауыш құрылғысы бар 

тозаңдатқыштан және жоғары кернеулі қорек-тендіру көзінен тұрады. Осындай 

генераторларда негізінде аэрозольді бөлшектерді зарядтаудың үш тәсілі 

пайдаланылады: ионды, электрлік өрісте электрод үстінде және индукциялық 

зарядтау. 

Ионды зарядтау пайдаланылатын генераторларда әдеттегі 

тозаңдатқышпен жасалынған аэрозоль ағыны одан әрі униполярлы тәж 

разрядты зарядтауыш құрылғы арқылы өтеді. 

Бөлшектерді электрлік өрісте электрод үстінде зарядтау аэрозольдің 

пайда болуымен бір уақытта және сол кеңістікте де өтеді. Мысалы, РПУ-1типті 

тозаңдатқышта бөлшектер шаң-газды қоспаның электродпен түйіскен кезінде 

заряд алады. Пестицидтерді зарядтауға және тозаңдатуға арналған форсункада 

(бүріккеде) пестицидтер мен ауаның қоспасы потенциал берілген электрод 

арқылы өткенде, қоспа бөлшектері индукциялық тәсілмен зарядталады. 

Әдеттегі аэрозоль ауырлық күштің, инерциялық күштердің, броун 

қозғалысының және басқа құбылыстардың әрекет ету нәтижесінде өңделетін 
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нысанға шөгінеді.  Электроаэрозоль осы күштермен қатар электрлік күштердің 

әрекет етуімен нысанға шөгінеді. Электрлік күштер аталған табиғаты электрлік 

емес күштерден айтарлықтай үлкен болуы мүмкін. 

Аэрозольді техниканың кейбір пайдалану облыстарын қарастырып 

өтейік. 

Улы химикаттар аэрозольдерінің электрлік өрісте өсімдік бетіне шөгіп 

қону принципін былай түсіндіруге болады. Тозаңдатқыш арқылы электрлік 

өріске берілетін аэрозоль бөлшектері зарядталады. Жердің потенциалына ие 

болатын өсімдіктер мен тозаңдатқыштың электроды аралығында пайда болатын 

электрлік өрісте қозғалыстағы униполярлы заряды бар бөлшектер бірін-бірі әрі 

итереді. Осының нәтижесінде аэрозоль бөлшектерінің электрлік шашырауы 

өтеді, аэрозль бұлттары өседі және де өсімдіктерді бірқалыпты қаптайды. Жер 

үстінде орналасқан заттардың маңында электрлік өрістің күштік сызықтары 

қоюлау болғандықтан аэрозоль бөлшектерін шөгіндірудің нәтижелілігі 

жоғарылайды. Шашыраудың салдарынан және айналы бейнелеу күштерінің 

әрекет етуінен өсімдіктің төменгі жағында шөгінген улы химикаттардың 

мөлшері 5...20 есе өседі. Осының нәтижесінде химикаттар шығыны 20...30%-ға 

төмендейді, ал өңдеу сапасы жақсарады. Қоршаған кеңістікке қарағанда Жердің 

потенциалы теріс таңбалы болғандықтан, тозаңдатқыштың электродын көп 

жағдайда жоғары кернеулі қоректендіру көзінің оң полюсіне жалғайды. 

Электрлік бояу – практикада кең пайдаланылатын электрлік аэрозольді 

өңдеудің бір түрі. Оның мәні – бояуды тозаңдату, оның бөлшектерін зарядтау 

және сол бөлшектерді электрлік өрісте бұйым бетіне шөгіндіру. 

Электрлік бояуға арналған қондырғыда бояуға дайындалынған 

бұйымдарды жерлестірілген конвейерге іліп қояды. Конвейер камера-ның 

кірісінен шығысына қарай қозғалады. Камераның ішінде конвейердің үстінде 

және астында оқшаулатқыштарда металл торлары бар рама (кәсәк) ілулі 

болады. Олар кернеуі 80...140 кВ болатын тұрақты токтың жоғары кернеулі 

қоректендіру көзіне қосылады және тәж разрядтауыш электрод болады. 

Берілген кернеуде торлар мен конвейер аралығында тәж разряд өтеді.  

Пневматикалық тозаңдатқыштың соплосы (бағыттауыш шүмегі) арқылы 

үрленетін бояудың бөлшектері электрлік өрісте зарядталады және де теріс 

таңбалы иондарға айналып, оң таңбалы зарядталынған (жерлестірілген) 

бұйымдарға бағытталады. Зарядталған бөлшектер бұйымға барлық жағынан да 

түседі. Электрлік тәсілмен бояғанда лак және бояу материалдарының шығыны 

5...10%-дан аспайды, ал тек пневматикалық тәсілмен тозаңдатқанда шығындар 

50% шамасында болады. Сонымен қатар, электрлік күштермен бұйымға 

бояудың зарядталған қабатын қысудың салдарынан қаптама тегіс және тығыз 

болып шығады. 

Пневматикалық тозаңдатқыштардан басқа электр-механикалық ортадан 

тепкіш тозаңдат-қыштарда пайдаланылады. Олар диск, тостаған немесе 

саңырауқұлақ түрінде дайындалады. Оларды 900...15000 мин
-1

 жиілікпен 

айналдырады. Осындай тозаңдатқыш жоғары потенциалды теріс полярлы 

электрод болады. Бояу бөлшектерін түйіспелік тәсілмен зарядтайды және де 
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ортадан тепкіш және аттас зарядтардың (тозаңдатқыштың және бөлшектердің) 

бірін-бірі әрі итеру күштерінің әрекет етуімен оларды тозаңдатады. Тәж 

разрядтауыш электродтарға 80...140 кВ теріс потенциал береді, ал өңделетін 

бұйымды жерлестіреді. Бояу бөлшектері электрлік өрісіне енгеннен кейін теріс 

таңбалы заряд алады және де электрлік өрістің күштік сызықтарының бойымен 

жерлестірілген бұйымға қарай қозғалады. Осылай электрлік тәсілмен бұйымды 

бояу жүзеге асырылады. 

 

7. Электрлік сүзгілер 

Өндірістік үйжайларда шаңның, түтіннің, микробтар спораларының 

(ұрықтарының) және басқа ілініп тұрған бөлшектердің мөлшері нормалық 

мәндерден айтарлықтай көп болуы мүмкін. Ауаны тазарт-қанда ілініп тұрған 

бөлшектер концентрациясын нормаға дейін жеткізуге және оның қайтадан 

қалпына келуін қамтамасыз етуге болады. Бұл микроклимат жасауға қажетті 

энергия шығындарын азайтады. 

Басқа сүзгілермен салыстырғанда электрлік сүзгілердің мынадай 

артықшылықтары бар: газдың үлкен көлемін жоғары дәрежеде тазартады, кең 

диапазонда (жүздеген микроннан оның үлестеріне дейін) бөлшектерді ұстап 

алады; аэродинамикалық кедергісі төмен болады, олардың көмегімен ауаны 

кешенді өңдеу (тазарту, иондау және озонның реттелінетін концентрациясын 

жасау)  мүмкіншілігі бар. 

Электрлік сүзгі, агрегат ретінде, оған беру үшін газды дайындауға 

арналған жүйеден, тұрақты токтың жоғары кернеулі қоректендіру көзінен және 

электрлік сүзгінің өзінен тұрады. 

Электрлік сүзгілерде электрлік өрістің зат бөлшектеріне әрекет ету 

үрдісі екі сатыдан тұрады: 

а) бөлшектерді алдын ала түйіспесіз тәсілмен зарядтау; 

ә) бөлшектер зарядтарының электрлік өріспен Кулон заңына сәйкес 

әрекеттесуі есебінен бөлшектердің шөгінуі. 

Электрлік сүзгілердің әрекет ету принципін былай түсіндіруге болады. 

Қоректендіру көзінен оқшаулатқыш кірме арқылы тәж разрядтауыш және 

шөгіндіретін (разрядтамайтын) электродтарға тұрақты токтың жоғарғы кернеуі 

беріледі. Электродтар аралығында кенет біртекті емес электрлік өріс пайда 

болады. Потенциалдар айырымы қажетті мәнге жеткенде электрлік сүзгіде тәж 

разряд пайда болады. Тәж разряд пайда болғаннан кейін кернеу жоғарылаған 

сайын электр тогының мәні өседі. Электрлік сүзгіде әдетте жұмыстық токтың 

мәні электродтың ұзындығына 0,1...0,5 мА/м шамасында болады. 

Электрлік сүзгінің электродтар арлығындағы потенциалдар айырымы 

50...80 кВ-ке дейін жоғарылағанда электрлік өрістің кернеулігі газдың еркін 

электрондары мен иондарына ауыспалы жылдамдықтан жоғары жылдамдық 

бере алады. Осындай электрондардың энергиясы бейтарап бөлшектерді 

соққылау тәсілімен иондауға жеткілікті болады. Осы кезде пайда болған иондар 

мен еркін электрондар электрлік әрекетінен ауыспалы жылдамдыққа дейін 

қарқындайды және де олар басқа атомдар мен молекулаларды иондайды.  Осы 
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үрдіс тасқын тәрізді өседі. Осындай иондау тәж разрядты деп аталады. Тәж 

разряд пайда болғаннан кейін электрлік сүзгіде екі аймақ пайда болады. 

Олардың біріншісі тәж разрядтауыш электродтың айналасында орналасады. Ол 

оң және теріс таңбалы иондармен және электрондармен толық болады. Екінші 

аймақ тәж разряд пен шөгіндіретін электрод аралығындағы аймақты алады. Ол 

тек теріс таңбалы иондармен және электрондармен толтырылады. Осы себептен 

электрлік сүзгінің кеңістігі арқылы өткенде шаңды газдың көптеген шаң 

түйіршіктері теріс таңбалы заряд алады және де оң таңбалы шөгіндіретін 

электродтқа қарай жылжиды. 

Нақты арналымды электрлік сүзгінің құрастырылымын негізінде оның 

жұмыс істеу технологиялық жағдайы анықтайды: тазартылатын газдың және 

оның құрамындағы ілініп тұрған бөлшектердің құрамы мен қасиеттері, 

тазартылатын газдардың температурасы, қысымы және ылғалдылығы, қажетті 

тазарту дәрежесі және т.б. 

Бір аймақты және екі аймақты электрлік сүзгілерді ажыратады. Бір 

аймақты сүзгілерде бөлшектерді зарядтау және шөгіндіру бір 

құрастырылымдық аймақта өткізіледі. Сол аймақта тәж разрядтауыш және 

шөгіндіретін электродтар орналасады. Екі аймақты сүзгілерде зарядтау және 

шөгіндіру екі құрастырылымдық аймақта жүзеге асырылады: бірінші аймақта 

тәж разрядтауыш жүйе – иондауыш, ал екінші аймақта шөгіндіретін жүйе – 

шөгіндіруіш орналастырылады.  

Шөгіндіретін электродтың құрастырылымы бойынша электрлік 

сүзгілерді түтікті және пластинкалы (жалпақ тілімді) деп ажыратады. 

Түтікті электрлік сүзгілерді шөгіндіретін электродтар деп аталатын 

болат түтіктерден дайындайды. Түтіктің өсі бойымен сым – тәж разрядтауыш 

электрод тартылады. 

Пластиналы электрлік сүзгілерді параллель орналасқан металл 

пластинкалар қатарынан немесе жиі орналасқан сымдар қатарынан жинайды. 

Олар шөгіндіретін электродтар рөлін атқарады. Шөгіндіретін электродтар 

қатарының аралығына сымнан дайындалған тәж разрядтауыш электродтарды 

іліп қояды. 

Пластинкалы электрлік сүзгінің бір тұрқында бірнеше тәуелсіз, бірізді 

орналастырылған электродтық жүйелер (электрлік өрістер) болуы мүмкін. 

Өрістер саны бойынша осы электрлік сүзгілер екі-, үш-, төрт- және көп өрісті 

деп аталады. 

Екі аймақты электрлік сүзгінің сұлбасы 13.2-суретте берілген. 
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Сурет-13.2. Екі аймақты сүзгінің сұлбасы: 

1-желдеткіш; 2 және 3 – жерлестірілген және потенциалы бар пластиналар;  

4 және 7 – шаңның зарядталған және бейтарап бөлшектері; 5-жерлестірілген 

жазықтық; 6-тәж разрядтауыш электродтар; 8-кірмелі келте түтік 

 

 

Екі аймақты электрлік сүзгілерде электродтарды қоректендіру кернеуі 

6...15 кВ, ауа берілімі 1000 м
3
/сағ болғанда тұтынатын қуаты 10....30 Вт, 

сүзгінің көлденең қимасындағы ауа жылдамдығы 2 м/с, сүзгінің 

аэродинамикалық кедергісі 10...50 Па, шаңнан тазарту дәрежесі 90...95%, 

микроорганизмдердің тазарту дәрежесі 80...85 % болады. 

 
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1.  Электронды-ионды технологияның негізгі пайдалану салала- рын атап 

өтіңіз. 

2.  Электрлік өрістерді топтастырудың негізгі белгілерін жэне оларды 

зерттеу эдістерін атап шығыңыз. 

3.  Тәж разрядының мэн-мағынасын түсіндіріңіз. 

4.  Тэж разрядтың пайда болу шарттарын атап беріңіз. 

5.  Тәж разрядтың пайдалану салаларын атаңыз. 

6.  Бөлшектерді зарядтаудың кандай тәсілдері бар? 

7.  Бөлшектерді зарядтау үдерістерінің физикалық табиғатын түсіндіріңіз. 

8.  Электрлік өрісте зарядталған бөлшектерге әрекет ететін күштердің 

физикалық табиғатын түсіндіріңіз. 

9.  Астықтың электрлік сепараторларының типтерін атаңыз. 

10.  Электр сепараторларының кұрылысын жэне жүмысын түсіндіріңіз. 

11.  Аэроион дегеніміз не? 

12.  Аэроионның электр генераторларының жүмысын түсіндіріңіз. 

13.  Электр аэрозольді өңдеу кандай максатта пайдаланылады? 

14.  Электр сүзгілерде ауаны тазарту қалай жүзеге асырылады? 

15.  Астықты электрлік өңдеу принципін түсіндіріңіз. 
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16.  Электрліктехнология қондырғыларына арналған коректендіру көздерін 

атаңыз. 

 

     

 

ДӘРІС 14 

 

Тақырыбы: Ультрадыбыстық технология 

1. Ультрадыбыстык тербелістердің табиғаты мен қасиеттері 

2. Ультрадыбыстык кондырғылар құрылысы 

3. Ултрадыбысты пайдалану 

 

1. Ультрадыбыстык тербелістердің табиғаты мен қасиеттері 

Ультрадыбыс өзінің табиғаты бойынша, естілетін дыбыс сияқты, серпімді 

тербелістер мен толқындар болады. Олар - қатты, сұйық және газ тәріздес 

орталарда таратылатын, белгілі уақыт бойынша алмасып тұратын механикалық 

сығылу және сиретілу үрдістері. 

Ультрадыбыстың естілетін дыбыстан айырмашылығы оның жиілігінде 

болады. Адам 16 Гц-тен 15. . .20 кГц-ке дейінгі жиіліктегі дыбыстарды ести 

алады. Жиілігі 15. . .20 кГц-тен 106 кГц-ке дейінгі естілмейтін дыбыстар 

ультрадыбыстар (УД) деп аталады. Техника саласында 16. . .1600 кГц 

ультрадыбыстық диапазон кең таралған. 

УД таралатын ортаның бөлшектері тепе-теңдік орнының жанында 

мезгіл-мезгіл белгілі жылдамдықпен тербеліп тұрады. Ол тербелмелік 

жылдамдық деп аталады. 

Серпімді толқын өткен кезде ортада пайда болатын сығылу және 

сиретілу үрдістері қосымша айнымалы артық қысыммен сипатталады. Оны 

дыбыстық қысым деп атайды. 

Орта тығыздығының серпімді толқынның таралу жылдамдығына 

көбейтіндісі толқындық кедергі деп аталады. 

Кейбір материалдарға зат тығыздығының 𝜌 және ультрадыбысты 

толқынның таралу жылдамдығының 𝑐 мәндері 14.1-кестеде келтірілген. 

 

Кесте-14.1. Зат тығыздығы және УД толқынның таралу жылдамдығы 

Зат 𝜌, кг/м
3
 𝑐, м/с Зат 𝜌, кг/м

3
 𝑐, м/с 

Ауа 1,3 343 Пермендюр К49Ф2 8080 5200 

Су 997 1497 Альфер 6650 5100 

Сынап  13595 1451 Барий титанаты 5300 4400 

Темір 7800 5850 Пьезокварц 2650 5700 

 

УД таралған ортада энергия тасымалданады. УД қарқындылығы 

ультрадыбысты тербелістердің энергетикалық сипаттамасы болып есептеледі. 
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УД қарқындылығы – дыбысты толқындар таралу бағытына перпендикуляр 

орналасқан бет ауданының  бірлігіне келетін қуат. 

УД толқындар бір ортадан екінші ортаға өткенде, егер олардың 

толқындық кедергілері тең болмаса, толқындар энергиясының жарым-

жартылай бөлігі екі ортаның айырық шегінен бірінші ортаға қайта 

шағылысады, ал қалған бөлігі екінші ортаға өтеді. Шағылысқан толқын 

қарқындылығының түскен толқын қарқындылығына қатынасы шағылысу 

коэффициенті деп аталады. Коэффициент мәні орталардың толқындық 

кедергілеріне тәуелді келеді. 

УД өзі өтетін ортаға бірнеше түрлі әсер (эффект) етуі мүмкін. Оларды 

бірінші және екінші деп бөледі. 

Бірінші әсерлердің табиғаты механикалық болады. Олардың қатарына 

айнымалы дыбыстық қысым, тұрақты ағын, кавитация, беттік үйкеліс жатады. 

Кавитация – сиретілу фазасы кезінде сұйық ішінде үзілулер не-месе 

қуыстар пайда болуын және олардың сығылу фазасында сарт етіп жабылып 

қалуынан микрогидравликалық соққылардың тудырылуы, микроаймақтардағы 

лездік қысым бірнеше мегапаскальдерге жетеді. 

Беттік үйкеліс - әртүрлі орталарды бөліп тұратын шектес бетте 

бөлшектердің қозғалуы салдарынан пайда болатын құбылыс.  

Ультрадыбыстың екінші әсерлері (эффектілері) бірінші әсерлердің 

салдары болады. Оларды механикалық, жылулық, акустикалық, химиялық және 

биологиялық деп ажыратады. 

 Екінші механикалық әсерлерге коагуляция (газда немесе сұйықта 

ілініп тұрған ұсақ бөлшектердің бір-біріне жақындауы және содан кейін 

жабысып айтарлықтай үлкен бөлшектерді құруы), дегазация (сұйықтағы газ 

құрамын азайту), ұсақтау (қандай болса да ортада қатты немесе сұйық 

заттарды жұқалап ұсақтау) және басқа құбылыстар жатады. 

Жылулық әсерлер беттік үйкелістің және орталарда толқындарды 

жұтудың салдары болады. 

Акустикалық әсерлер орталарда дыбыстық толқындардың 

таралуынан, сынуынан және шағылысуынан тұрады. 

Химиялық әсерлерде ультрадыбыс әрекет етуінен химиялық 

реакциялардың өту жылдамдығы өзгереді немесе жаңа химиялық реакциялар 

пайда болады. 

Биологиялық әсерлер ұлпаларды (тканьдерді) жергілікті уқалау және 

қыздыру, физикалық-химиялық айналдырулар салдарынан физио-логиялық 

үрдістердің өту жылдамдығының өзгеруімен сипатталады. Ультрадыбыстың 

кіші қарқындылығында бұл құбылыстар заттар алмасуын жақсартумен 

биологиялық нысанның тіршілік әрекетінің дамуына мүмкіншілік тудырады. 

Ультрадыбыстың қарқын-дылығы жоғарылағанда қатты қыздырудың және 

кавитацияның әрекет етуінен ұлпалар қиратылуы мүмкін. 

 

 

2. Ультрадыбыстык кондырғылар құрылысы 
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2.1 Ультрадыбыстық құрылғылардың негізгі элементтері 

Ультрадыбысты қондырғылар түрлендіргіштен, акустикалық 

трансформатордан (шоғырландыр-ғыштардан), оларды бекітуге арналған 

бөлшектерден және қоректендіру көзінен (генератордан) тұрады (14.1-сурет). 

 

 
Сурет-14.1. Ультрадыбысты генерациялаудың блок-сұлбасы: 

1 - ультрадыбысты жиілікті генератор; 2 - акустикалық түрлендіргіш; 

3 - акустикалық трансформатор 

 

 

Түрлендіргіш – ультрадыбысты толқындар көзі. Ол механикалық және 

электр-акустикалық болуы мүмкін. Механикалық түрлендіргіште (ысқырықтар, 

дабыл қаққыштар және т.б.) газ немесе сұйық ағынының жылдамдығын және 

қысымын ультрадыбыстық тербелістерге түрлендіреді. Олар құрылысы 

бойынша қарапайым және сенімді келеді, бірақ олардың тербелістер қуаты мен 

жиілігі төмен болады.  

Магнитострикциялық және пьезоэлектриктік әсерлер (эффектілер) 

негізінде орындалған электр-акустикалық түрлендіргіштер кең таралған. 

Электр-акустикалық түрлендіргіш – ультрадыбысты жиілікті айнымалы 

ток электр энергиясын қатты дененің (өзектің, жалпақ тілімнің – пластинаның 

және т.б.) тербеліс энергиясына түрлендіретін құрылғы. 

Акустикалық трансформатор – толқынжолдар және 

шоғырландырғыштар – ультрадыбысты тербелістерді материал өңделетін 

аймаққа енгізуге, сондай-ақ түрлендіргіш параметрлерін жүктемемен 

сәйкестіруге пайдаланылады. 

Ультрадыбысты қондырғылардың қоректендіру көзі – 

ультрадыбысты генераторлар - өнеркәсіптік жиілікті айнымалы ток электр 

энергиясын жоғары жиілікті, ультрадыбыстың жиілігіне тең, айнымалы ток 

электр энергиясына түрлендіруге арналған құрылғы. 

 

2.2 Магнитострикциялық түрлендіргіштер 

Тікелей магнитострикциялық әсер (эффект) – қоршап тұрған 

магниттік өріс өзгергенде ферромагнетиктің өлшемдерінің өзгеруі 

(ферромагнетиктің деформациялануы) – магнитострикциялық 

түрлендіргіштердің жұмыс істеу негізіне салынған. Түрлендіргіштерді никель, 

темір, кобальт немесе пермендюр және альфер қорытпаларының жалпақ 

тілімдерінен  екі – және көп өзекті тұйықталған магниттік өткізгіш түрінде 

дайындайды (14.2-сурет). 
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Магнитострикциялық түрлендіргіштің актив элементі жұқа жалпақ 

тілімдерден (пластиналардан) топтама (пакет) түрінде орындалады. 

Топтаманың өзегіне орама орнатылады. Түрлендіргіш орамасымен жиілігі 

ультрадыбыстың жиілігіне тең келетін айнымалы электр тогы өткізіледі. Осы 

электр тогы өзекте айнымалы магниттік өрісті тудырады. Мезгіл-мезгіл 

магниттелінудің әрекет етуінен топтама өзектері өріс жиілігіне сәйкес өзінің 

ұзындығын өзгертеді, және де тербелмелі қозғалыстағы өзектің бүйір-жақтары 

қоршап тұрған ортада ультрадыбысты толқын тудырады. 

 

 
Сурет-14-2. ПСМ типті магнитострикциялық түрлендіргіш: 

а) – жалпы көрінісі; ә) – екі стерженді топтама (пакет); б) – топтаманың есептік сұлбасы; 1 – 

сәулеленгіштік актив элементі; 2 – бастырма; 3 – орама; 4 – салқындататын суды енгізу және 

шығару келте түтіктері; 5 – орамалар шықпалары 

 

 

Техникада пермендюр (49% темірден, 49% кобальттен және 2% 

ванадийден тұратын қорытпа – У49Ф2 және К50Ф2) және альфер (темір-

алюминий қорытпалары – Ю-10, Ю-12, Ю-14) жиі пайдаланылады. 

Өзектің тербеліс жиілігі өзін қоздыратын электр-магниттік өрістің 

жиілігінен екі есе жоғары болады. Өйткені әрбір жартылай период сайын өзек 

ұзару-қысқару циклін өтеді. 

Магнитострикциялық түрлендіргіштердің негізгі артықшылықтары: 

механикалық беріктігі мен сенімділігінің жоғарылығы; салсыстырмалы өлшем 

өзертуінің үлкендігі, осының нәтижесінде едәуір акустикалық қуат алуға 

болатындығы, коррозияға төзімділігі. 

Магнитострикциялық түрлендіргіштердің негізгі кемшіліктері: П.Ә.К-і 

төмен және актив материал құны жоғары. 

Кері магнитострикциялық әсер де болады: ферромагнетикті созғанда 

немесе қысқанда оның магниттелінуі өзгереді. Тікелей магнитострикциялық 

әсер ультрадыбыс көздерінде, ал кері магнитострик-циялық әсер 

ультрадыбысты қабылдағыштарда пайдаланылады. 

 

2.3 Пьезоэлектриктік түрлендіргіштер 
Кейбір кристалдарды (кварцты, сегнет тұзын және т.б,) белгілі 

бағыттарда қысқанда немесе созғанда, полярлану нәтижесінде, олар бетінде 

электр зарядтары пайда болады. Бұл құбылыс тікелей пьезо-электриктік әсер 

деп аталады және ультрадыбысты қабылдағыштарда пайдаланылады. Кері 
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пьезоэлек-триктік  әсер – электрлік өріс әрекет етуінен кристал өлшемдерінің 

өзгеруі. Бұл әсер ультрадыбыс көздерін-де қолданылады.  

Пьезоэлектриктік түрлендіргіштерді жиі пьезоэлектриктік материалдан 

жасалынған жалпақ тілім (пластина) түрінде дайындайды. Тілімнің үлкен 

қырларына электродтарды жапсырады. Электродтарға ультрадыбыс жиілікті 

генератордан айнымалы кернеу беріледі. Берілген электрлік өрісті өзгерткенде 

тілім өзінің қалыңдығын өзгертеді, және де қоршап тұрған ортаға 

ультрадыбысты сәулелендіреді. 

Пьезоэлектриктік материал ретінде кварцтің және сегнет тұзының 

кристалдары, сондай-ақ жасанды пьезокерамика – барий титанаты, қорғасын 

титанаты – цирконаты пайдаланылады. Температура жоғарылаған сайын әсер 

әлсірейді және 573 
о
С-та жоғалады. 

Пьезоэлектриктік түрлендіргіштер өте жоғары жиілікте (ондаған МГц-ке 

дейін) жұмыс істейді. Өйткені, пьезоэлектриктік әсер инерциясыз келеді және 

гистерезиске шығын болмайды. Бірақ пьезоэлек-триктік материалдардың 

механикалық беріктігі төмен келеді. Пьезо-электриктік түрлендіргіштің қуаты 

электрлік өрістің мүмкіндік шекті кернеулігі мәндерімен және механикалық 

беріктілікпен шектеледі. Олар салыстырмалы кіші қуат өндіре алады. 

Қоректендіру кернеуі пьезокерамикаға – 50...400 В және кварцқа – 2...20 кВ; 

ультрадыбыс қарқындылығы – 100 кВт/м
2
; ПЭК – 40...70% жұмыс жиілігі – 

40...16000 кГц. 

Пьезоэлектриктік түрлендіргіштер негізінде ультрадыбысты ақпараттық-

өлшейтін техникасында пайдаланылады. 

 

2.4 Акустикалық трансформаторлар және ультрадыбысты 

генераторлар 

Акустикалық трансформаторлар әртүрлі пішінді өзек түрінде 

орындалады. Олардың пішіндерін трансформатордың арналымын және 

жүктемені ескере отырып таңдап алады. Өзектердің шығындар коэффициенті 

кіші, механикалық беріктігі, коррозиялық, кавитациялық, химиялық төзімділігі 

жоғары болуы керек. Өзектің ұзындығын оның бойында тек бүтін тақ санды 

жартылай толқындар «төселінуі» керек шарты бойынша анықтайды. 

Акустикалық трансформаторлар (кедергі трансформаторлары) технологиялық 

жүктеменің механикалық кедергісін түрлендіргіш топтамасының (пакетінің) 

кедергісімен сәйкестіруге арналады. Жылдамдық трансформаторлары 

магнитострикциялық түрлендіргіш тербелісін күшейтуге пайдаланылады. Олар 

шоғырландырғыштар деп аталады. 

Шоғырландырғыштар көлденең қимасы айнымалы келетін өзек түрінде 

дайындалады. Ол жуан жағымен түрлендіргіш топтамасына қосылады, ал оның 

жіңішке ұшы тербелісті технологиялық ортаға бере-ді. Көлденең қимасының 

ауданы кішірейтілгендіктен энергия шоғыр-ланады. Шоғырландырғыштар 

ультрадыбысты тербелістер амплитудасын 10...15 есе күшейтеді және оны 50 

мкм-ге дейін үлкейтуі мүмкін. 
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Ультрадыбысты генераторлар түрлендіретін құрылғы типіне 

байланысты машиналы, шамды және шала өткізгіштікті (транзисторлы және 

тиристорлы) болып бөлінеді. Ультрадыбысты генераторлардың принциптік 

электрлік сұлбасы индукциялық және диэлектриктік қыздыруға арналған 

жоғары жиілікті қондырғылардың сұлбаларына ұқсас келеді. Ультрадыбысты 

генераторлар қарапайым келеді. Оларда тәуелсіз қоздыру пайдаланылады. 

Тәуелсіз қоздырылатын генераторлар көп каскадты болып орындалады. 

Өздігінен қоздырылатын кіші қуатты генератор ток пен кернеудің белгіленген 

пішінін қамтамасыз етіп, ультрадыбысты жиілікті электрлік тербелістер 

өндіреді. Келесі каскад сигналды қажетті қуатқа дейін өсіреді. Осындай 

сұлбалардың негізгі артықшылығы – жиілікті үлкен шекте және бірқалыпты 

реттеу мүмкіншілігі. 

Шамды және шала өткізгішті генераторларға жиіліктердің жұмыс алқабы 

тағайындалған, кГц: 18±1,35;  22±1,65; 44±4,4; 66±6,6. 

Генератордың П.Ә.К-і оның қуатына, жұмыс режиміне, сұлбалық 

дайындалуына тәуелді келеді. Шамды генераторларға ПӘК-η=30...50%, шала 

өткізгішті генераторларға - η=50...70%. 

 

3. Ультрадыбысты пайдалану 

Қуатты ультрадыбысты тербелістер бөлшектерді тазартуға және жууға, 

оларды дәнекерлеуге, балқытып біріктіруге, өлшемдік өңдеуге, технологиялық 

үрдістерді қарқындатуға және т.б. мақсаттарға пайдаланылады. 

Бөлшектерді ультрадыбысты жуудың және тазартудың негізінде 

кавитация, гидродинамикалық және басқа әсерлер жатыр. Осы әсерлер 

арқасында ластарды бөлшек бетінде ұстап тұрған күштерді жеңуге болады. 

Кавитациялық көпіршіктер ультрадыбысты тазарту үрдісінде негізгі рөлді 

атқарады. Олар ластар қабыршақтарының астына енеді, оларды жарады және де 

бөлшектер бетінен қабаттап түсіреді. Бұл тәсілде тазартылатын (жуылатын) 

заттарды жуғыш ерітінді толтырылған ванна ішіне салады. Электр-акустикалық 

түрлендіргішті ванна түбіне немесе қабырғасына бекітеді немесе ерітіндінің 

ішіне орналастырады және де оның көмегімен ванна ішінде ультрадыбысты 

тербелістер тудырады. Сәулеленгіштен кіші қашықтықта әрекет етудің 

қарқындылығы сұйық көлемінде салыстырмалы бірқалыпты таралады. Бұл 

әртүрлі пішінді бұйымдарды тазартуға мүмкіншілік береді. Ультрадыбыспен 

және жуатын сұйықтармен құрамалы өңдегенде тазартудың сапасы 

жоғарылайды, еңбек шығыны 2...10 есе төмендейді, ал химикаттар шығыны 

айтарлықтай азаяды. 

Қарапайым пішінді бөлшектерді жууға тербелістер жиілігі  20...25 кГц 

шегінде, ал күрделі пішінді және ұсақ бөлшектерді тазартуға ультрадыбыс 

жиілігі – 200...1600 кГц шегінде болады. Ультрадыбыс қарқындылығы (5...10 

)·10
4
 Вт/м

2
 болғанда жұмыс ең тиімді келеді, қарқындылықтың максималь мәні 

– 10
6
 Вт/м

2
. Ультрадыбыспен жууға кең пайдаланылатын сұйықтар қатарына 

сұйық шыны және кальцийленген сода жатады. Ерітінділер температурасы – 

40...60 
о
С. Тазартылған бөлшектерді салқын ағынды сумен жуады. 
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Бөлшектерді жууға қуаты 0,1...25 кВт, сыйымдылығы 1...350л УЗУ және 

УЗВ типті әмбебап тазартқыш қондырғылар пайдаланылады. 

Ультрадыбысты металдарды дәнекерлеуге және балқытып біріктіруге 

пайдалануға болады. 

Ультрадыбыспен дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуште өзекті 

қыздыратын әдеттегі орамадан басқа қосымша орама болады. Оған 

ультрадыбысты тербелістер беріледі. Қыздырған кезде дәнекер балқи-ды, ал 

ультрадыбысты тербелістер оның ішінде кавитация құбылысын тудырады. 

Кавитацияның әрекетінен қосылатын бөлшектер бетіндегі тотықты 

қабыршақтар талқанданады. Қабыршақ бөлшектері қалқып шығады және де 

тазартылған бетке қалайы жалату жеңіл келеді. Пайдаланылатын жиілік 18...23 

кГц, ультрадыбыс қарқындылығы – (0,25...1,0) 10
6
 Вт/м

2
, қуат 0,01...0,6 кВт. 

Жеңіл тотығатын металдар мен қорытпалардан дайындалған бөлшектерді 

бір-біріне жалғау үшін ультрадыбыспен балқытып біріктіру пайдаланылады. 

Біріктірілетін металл бөлшектерді бір-біріне салыстырмалы кішкентай күшпен 

(бөлшектер жігіне перпендикуляр бағытталған) қысады, және де түрлендіргіш 

(трансформатор) көмегімен (оның әрекет ету нәтижесінде) бір бөлшекті екінші 

бөлшекке қарағанда ультрадыбысты жиілікпен қозғалысқа келтіреді, яғни, 

бөлшектердің түйіскен беттеріне жанама бойымен ультрадыбысты тербелістер 

бағытталады. Үйкеліс шекарасында балқытылып біріктірілетін беттерді 

байланыстыратын ортақ кристалдар пайда болады. Өйткені, ультрадыбысты 

тербелістер бөлшектер бетіндегі тотықты қабыршақтарды бұзады және де 

балқытып біріктіру аймағындағы бөлшектер беттерін созылымдылық немесе 

аққыштық күйге келтіреді. Осы кезде бөлшектер жігіне перпендикуляр 

бағытталған қысу (сығымдау) күші әрекет етуі-нен бөлшектер бір-біріне 

жалғанады (біріктіріледі). Балқытып біріктіру металл айтарлықтай 

қыздырылмай-ақ, қатты фазада өтеді, сондықтан салқын балқытып біріктіру 

деп аталады. Балқыту біріктіру нүктелік немесе жіктік (тігістік) болуы мүмкін. 

Ультрадыбысты балқытып біріктіру тәсілімен металл табақтар (мысалы, 

қалыңдығы миллиметрдің үлесі болатын алюминий, титан, мыс табақтар) жеке 

нүктелері бойынша немесе жігі үзіліссіз (тігістік) түрде балқытылып 

біріктіріледі. Қуаты 0,1...4 кВт болатын металдарды балқытып біріктіруге 

арналған әртүрлі ультрадыбысты жабдықтар пайдаланылады. 

Ультрадыбысты қатты морт материалдарды өлшемдік өңдеуге де 

пайдалануға болады. Өңдеу мәні 18...44 кГц жиілікпен және 10...60 мкм 

амплитудамен тербелетін аспаппен жүзеге асырылады. Өңдеу кезінде аспап пен 

дайындаманың өңделетін бетінің аралығына түрпілі заттың суда ілініп тұрған 

түйірлері беріледі. Аспап берілген жиілікпен түрпілі заттың түйірлерін 

соққылайды. Осы кезде түйірлер дайындама бетінен өте ұсақ бөлшектерді 

шұқылап шығарады. Аспап өңделетін бұйымға қысылатындығынан, бұйым 

бетінде біртіндеп аспаптың жұмыс бөлігі тәріздес тереңдік пайда болады. 

Осылай бұйымдарды кеседі, теседі, бұрғылайды. 

Балқытып жапсыру және флюс астында өңдеу әдістерімен бөл-шектерді 

қалпына келтірудің сапасын арттыру үшін ультрадыбысты пайдалануға болады.  
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Ультрадыбысты толқындарды қосымша жапсырылатын металл арқылы да және 

негізгі металл арқылы да енгізуге болады. Ультрадыбысты тербелістердің 

әрекет етуінен сұйық металл газсыздандырылады. Осының нәтижесінде 

жапсырылған металл қабатының кеуектігі 3...5 есе төмендейді, ал қалпына 

келтірілген ұзын бұйымдардың, мысалы иінді біліктердің, технологиялық 

қисаю дәрежесі азаяды. 

Ультрадыбысты өңдеуді ток өткізетін және диэлектриктік материалдарды 

да өңдеуге пайдалануға болады. Бұл тәсілді өте қатты және морт 

материалдардан (шыныдан, қыштан, германийден, кремнийден және т.б.) 

бөлшектер дайындауға және оларда күрделі пішінді ойықтар мен тесіктерді 

бұрғылап жасауға пайдалану тиімді болады. Бұл материалдарды басқа 

тәсілдермен өңдеу өте қиын келеді.  

Ультрадыбысты дисперсиялаудың (ұсақтаудың) көмегімен 

суспензияларды (сұйықта қатты заттарды ұсақтау), сұйық аэрозольдерді (ауада 

сұйықтарды тозаңдату) және эмульсияларды (бір-бірінде өзара ерімейтін 

сұйықтардың біреуінің ішінде екіншісінің кішкентай тамшыларын алу) алуға 

болады. Ультрадыбыспен эмульсияларды дайындауды балық майын, бензинді, 

мұнайды суға араластыруға пайдалануға болады. Мысалы, малдар мен 

құстарды суаруға пайдаланылатын суға балық майын араластыруға пайдалану. 

Ультрадыбыспен өңдегенде мұнай (70%) ішіндегі судың (30%) кішкентай 

домалақшалары лезде қызады және де буға айналып жарылады. Осы кезде олар 

мұнайды кішкентай бөлшектерге бөледі, олар жылдам және толық жанады, ал 

пайдаланған уытты газдар шығымы төмендейді. 

Ультрадыбысты сүтті гомогенизациялауға (сүттің сақталуын және 

сіңімділігін жоғарылату үшін оның құрамындағы майлы домалақшаларды 

ұсақтау), қаспаққа қарсы күресуге және басқа мақсаттарға пайдалануға болады. 

Ультрадыбысты тербелістер кейбір химиялық үрдістердің өтуіне 

айтарлық әсер етеді. Ультрадыбысты тербелістердің жиілігін және 

қарқындылығын өзгертумен химиялық реакцияның технологияға сәйкес 

қажетті өту жылдамдығын қамтамасыз етуге болады. Кейбір металдар, мысалы 

қорғасын және алюминий сұйық күйінде араласпайды. Балқыт-паға 

ультрадыбысты тербелістерді беру металдың екінші металл ішінде «еруіне» 

мүмкіндік туғызады. 

Әлсіз ультрадыбысты тербелістер өлшеу техниксында және 

дефектоскопияда пайдаланылады және екі ортаның айрық шегінен 

шағылысады. Бұл ультрадыбысты дайындамалар мен орталардың қалың-

дығын, ақаудың жату тереңдігін анықтауға, сондай-ақ гидролакацияда, 

медициналық және ветеринарлық диагностика пайдалануға мүмкіншілік береді. 

Ультрадыбыстың әртүрлі орталарда таралу жылдамдығы бірдей 

болмайды. Ультрадыбыстың осы қасиетін заттардың тығыздығын және 

құрамын анықтауға пайдаланады. Ультрадыбыстың жылдамдығын өлшеп, сол 

ортадағы физикалық-химиялық өзгерістер туралы пікір алысуға, оның 

концентрациясын бақылауға, оның құрамында қоспалардың болуын анықтауға, 

технологиялық үрдістің өтуін қадағалап байқауға болады. 
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Орташа ультрадыбысты тербелістер (меншікті қуат   1...12 кВт/м
2
) 

көзді күту және емдеу, сүйек зақымдарын және сыздауықты емдеу, 

кеміргіштерді шошыту үшін пайдаланады. 

 

 

 
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1.  Ультрадыбыска анықтама беріңіз. 

2.  Ультрадыбыстың табиғаты мен касиеттері кандай? 

3.  Ультрадыбыстық толкындардың ортаға эрекеті кандай бірінші 

эффектілермен сипатталады? 

4.  Ультрадыбыстык тербелістердің ортаға әрекет ететін екінші 

эффектілерінің физикалық мән-мағынасын түсіндіріңіз. 

5.  Ультрадыбысты қүрылғылардың негізгі элементтерін атап шығыңыз 

жэне олардың арналымына түсініктеме беріңіз. 

6.  Магнитострикциялық түрлендіргіштердің жүмыс істеуі кандай 

күбылыска негізделінген? 

7.  Пьезоэлектриктік түрлендіргіштердің әрекет ету принципін түсіндіріңіз. 

8.  Әлсіз ультрадыбыстық тербелістер кандай максатқа пайда- ланылады? 

9.  Орташа ультрадыбыстык тербелістердің пайдалану салала- рын атап 

өтіңіз. 

10.  Қуатты ультрадыбыстык тербелістер кандай технологиялык үрдістерде 

пайдаланылады? 

11.  Ультрадыбыстық тербелістердің өлшеу техникасында жэне 

дефектоскопияда пайдаланылуы ультрадыбыстың кандай касиеттеріне 

негізделінген? 

12.  Ультрадыбыстық тербелістер медицинада қандай мақсатқа 

пайдаланылады? 

 

 

 

 

ДӘРІС - 15 

 

Тақырыбы: Материалдарды магниттік өңдеу 

1. Магниттік өрістің физикалық фактор ретіндегі сипаттамасы және 

оның технологиялық қасиеттері 

2. Тұқымдар мен мал азығын магниттік тазарту қондырғылары 

3. Суды магниттік өңдеу қондырғылары 

4. Металдарды магниттік-импульстік өңдеу 
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22-ТАРАУ. 

Материалдарды магниттік өңдеу 

 

22.1 Магниттік өрістің физикалық фактор ретіндегі сипаттамасы 

және оның технологиялық қасиеттері 

Магниттік өpic - нысандарға физикалық-химиялық және биологиялық 

әсер ететін электр-магниттік өрістің бip компоненті (құраушысы). 

Магниттік өрістің физикалық-химиялық әсер етуi материалдарды 

деформациялау, оларды кеңістікте жылікыту, орталардың физикалық және 

химиялық қасиеттерін өзгерту түрінде байқалады. 

Магниттік өрістің биологиялық әсер етуiнe мыналар себепші болады. Жер 

табиғи магнит болып есептелінеді. Оның магниттік өpici кернеулігінің 

вертикальдың құрастырушысының мәні 0-ден экваторда 53 А/м дейін 

магниттік полюсте (географиялық полюспен бірдей болмайтын) өзгереді, ал 

горизонтальдың құрастырушысы кіші дәрежеде (Мәскеу маңында шамамен 

32 А/м) өзгереді. Биологиялық нысандар магниттік өрістің әсер етумен 

қалыптасқан және өciп дамыған. Сондықтан магниттік өрістің жасанды 

(бағытталған) және табиғи (стихиялық) өзгеруi биологиялық нысандардың 

тіршілік әрекетінде қарапайым емес және әлі жетікіліксіз зерттелінген 

өзгерістер тудыруы мүмкін. 

Tipi материяның пайда болуы және эволюциясы негізінде протоқапляның 

(органикалық және органикалық емес қосылыстар ортасында пайда болған 

бipiнші peттік тамшының) релаксациялық (әлсіреме) үрдістері жатады деп 

есептейді. Жepдің электр-мaгниттік өрісінің және қоршаған орта 

жағдайларының әсер етумен протоқапляның мембранасында зарядтар 

жиналады. Олар өзара әрекеттеседі. Бұл пульстік қозғалысқа әкеледі және де 

протоқапляға қоршаған ортамен алмасуға мүмкіншілік береді. Алмасу - өмірдің 

басы және қажетті шарты. 

Элементар құрылымдардың молеқұлалары мен атомдарынан 

макромолеқұлалар құрылғанда, элементар бөлшектердің өтемделінбеген 

магниттік моменттері себебімен ұяшықтар пайда болады. Олар өздеріне 

ұқсастарды қалыптастыра алатын болады, бipaқ қатал заң бойынша осы 

моментіке белгілі арақатынасты. Осылай ДНК және РНК молеқұлаларын 

жаңадан өндіру және магниттік түйістіру әдiciмeн молекулаларды 

макромолекулаларға қосу жүзеге асырылады. 

Магниттік өрістің нысандарға физикалық-химиялық әсер етуін тұқымдар 

мен мал азығын тазартуға, суды магниттік өңдеуге және металдарды магниттік-

импульстік өңдеуге кең пайдаланады. 

 

 

22.2. Тұқымдар мен мал азығын магниттік тазарту қондырғылары 

Тұқымдарды магниттік тазарту қондырғылары құрылысы бойынша 

қарапайым болады және беті бұдырмақтылау келетін арамшөптер 

(арамшырмауық, убидайық, иманжапырақ, ешкімия, кекірегул, кекіре) 
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тұқымдарын жоңышқа, беде, зығыр тұқымдарынан және басқа беті тегіс 

болатын тұқымдардан белуге ойдағыдай пайдаланылады. 

Тұқымдарды алдымен магниттік ұнтақпен (темір тотығы) араластырады. 

Осы кезде ұнтақтар беті бұдырмақтылау арамшөп дәндеріне жабысады, ал тегіс 

бетті мәдени өсімдіктердің дәндеріне жабыспайды. Беті магниттік ұнтақтармен 

қапталған арамшөп тұқымдары тұрақты немесе электр-магнитіке тартылады, ал 

беті таза мәдени өciмдiк дәндері магниттік өpicпен әрекеттеспейді. 

Өндірісте ЭМС-1А және К590А машиналары, ал зертханалық 

зерттеулерде электр-магниті бар К295 және тұрақты магниті бар СМЦ-0,4 

қондырғылары пайдаланылады. 

ЭМС-1А (К590А) машинаның технологиялық сұлбасы 22.1.а-суретте 

берілген. Бастапқы дәнді қоспаны бункерге (1) береді. 

Оның ішінде ұнтақ жақсы жапсырылуы үшін қоспаны сумен немесе 

маймен ылғалдайды. Содан кейін бункерден (3) магниттік ұнтақ (темір тотығы) 

беріледі және де транспортер-қоспалауышта дәндермен ұқыпты 

араластырылады. Дайындалған қоспаны транспортер (4) көмегімен айналатын 

барабанның, (5) жоғарғы бетінe бepeдi. Барабан алюминийден, жезден және 

басқа беймагниттік материалдан дайындалады. Барабан ішінде қозғалмайтын 

тұрақты магнит немесе электр-магниттік сектор орнатылған. Ұнтақпен 

қапталған арамшөп дәндері және артық ұнтақ барабанның бетіне тартылады 

және де оның бетінде сектордың аяғына дейін ұсталады немесе тазартқыш (10) 

көмегімен түсіріледі. Ұнтақпен қапталмаған мәдени өсімдіктер тұқымдары 

барабанның төменгі бөлігіне жетпей, оның бетінен еркін құлайды. 

Магниттік тұқым тазалауыш машиналарды есептегенде, тұқымдарды 

барабанның төменгі бөлігінде құлатпай ұстап тұруға жетікілікті магниттік 

индукцияны және де оны тудыратын құрылғылар параметрлерін анықтайды. 

Мына шарт орындалуы керек (22.1,ә - сурет): 

𝐹м > 𝐹о + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛽 ,                                                  (22.1) 

мұндағы, 𝐹м - ұнтақпен қапталған дәнді жылікытпай ұстап туратын магниттік өрістің күші, 

Н; 𝐹о = 𝑚𝑣2/𝑅 - орталықтан тепкіш күш, Н; 𝑚 - ұнтақпен қапталған дән массасы, кг; 𝑣 - 

бөлшектің сызықтық жылдамдығы, м/с; 𝑅 - барабан радиусы,м; 𝑃 = 𝑚𝑔 - ауырлық күші,H; 𝑔 

- еркін құлау үдеуі, м/с
2
; 𝛽 - орталықтан тепкіш және ауырлық күштер бағыттары 

арасындағы бұрыш, град; 

 

𝐹м = 𝜇0 ∙ 𝜒 ∙ 𝑚ұ ∙ 𝑉 ∙ ℎ ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻,                                       (22.2) 

мұндағы 𝜇0 - магниттік тұрақты, Гн/м; 𝜒 - ұнтақ затының магниттік қабылдағыштығы, кг−1; 

𝑚ұ - дән бетіндегі ұнтақ массасы, кг; 𝑉 - ұнтақпен қапталған бөлшек көлемі, м3; 𝐻 - 

магниттік өрістің кернеулігі, А/м. 

Бөлшектер өлшемдерінің кiшілігін есепке ала отырып, 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻 = 𝐻/𝑙 деп 

кдбылдайды, мұндағы, 𝑙 - дән орталығынан магниттік сектор бетіне дейінгі 

қашықтық, м. 

(22.1) және (22.2) өрнектерінен: 

𝐻 = √
𝑔𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑣2

𝜒∙𝑘∙𝜇0∙𝐼∙𝑉
 ,                                                             (22.3) 



200 

 

мұндағы 𝑘 = 𝑚𝑉/𝑚 

 

 
Сурет-22.1. Тұқымдарды магниттік тазарту қондырғысы: 

а - технологиялық сұлба; ә - магниттік өрісте дәнге әрекет ететін күштер сұлбасы; 1, 2 

және 3 – дәнді қоспаның, судың (немесе майдың) және магниттік ұнтақтың бункерлері, 

ретіне сәйкес; 4 – беретін транспортер; 5 – баарабан; 6 – магниттік сектор; 7 – артық суға 

және үлкен заттарға арналған кассета; 8 – тазартылған тұқымдарға арналған кассета; 9 – 

арамшөп тұқымдары мен магниттік ұнтаққа арналған кассета; 10 – тазартқыш; 11 – 

транспортер-қоспалаушы 

 

 

Құрылғының өнімдліігімен анықталатын оның габариттік өлшемдеріне 

сүйене отырып және магниттік өтімділік ауанық магниттік өтімділігіне жақын 

деп есептеп, қажетті магниттік ағынды, В, анықтайды. 

Ф = 𝐵 ∙ 𝑆 =
𝜇0∙𝐻0∙𝜋∙𝐿∙𝑅с∙𝛼

180
,                                             (22.4) 

мұндағы 𝐵 = 𝜇 ∙ 𝐻0 - магниттік индукция,Тл; 𝜇0 - магниттік тұрақты, Гн/м; 𝐻0 - магниттік 

өріс кернеулігі, А/м; 𝑆 = 𝜋𝐿𝑅с𝛼/𝐼80 - магниттік сектор көлденең қимасы бетінің ауданы, м
2
; 

𝐿 - сектордың активті ұзындығы, м; 𝑅с - магниттік сектор радиусы, м; 𝛼 - секторды 

құраушылар арасындағы бұрыш, град. 

 

Өзек диаметрі 𝑑 = 1,13 √𝑆. Магниттелдеуіш орауыш тудырып дамытуға 

қажетті жиынтық магниттік қозғауыш күш (МҚК), А, 

𝐹м.о = 𝐻с𝑅0 +
𝑘ш𝐵𝑙

𝜇0
,                                                     (22.5) 

мұндағы 𝐻с - сектордағы магниттік өріс кернеулігі, А/м; магниттеліну қисықтары бойынша 

анықталады; 𝑘ш = 1,05. . .2,5 - МҚК шашырау коэффициенті. 

 

Орауыш орамдарының саны және орамалық сым ұзындығы, м, 

𝑊 =
𝐹м.о

𝐼
=

4𝐹м.о 

𝜋𝑑2𝑗мүм
; 𝑙сым = 𝑊𝜋𝑑ор,                                 (22.6) 

мұндағы 𝐼 - ток күші, А; 𝑑 - орамалық сым тарамдарының диаметрі, м; 𝑗мүм - токтың 

мүмкіндік тығыздығы, А/м
2
; 𝑑ор = 𝑑 + ℎ/2 - орауыштың орташа диаметрі, м; ℎ - орауыш 

биіктігі, м. 

 

Жұмыс кезіндегі орауыштық активті кедергісі, Ом, 

𝑅 = 𝜌20 [
4𝑙сым

𝜋𝑑2
] ∙ [1 + 𝛼𝑡(𝑡 − 20)] ,                                         (22.7) 
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мұндағы 𝜌20 - сымның 𝑡 = 20°𝐶 меншікті электрлік кедергісі, Ом·м; 𝛼𝑡 - кедергінің өзгеру 

температуралық коэффициенті, град
-1

. 

𝑈м.о = 𝑅𝐼 = 𝑅(
𝜋𝑑2

4
)𝑗мүм.                                           (22.8) 

ЭМС-1А машинасының, жоңышқа тұқымдарын тазартқандағы өнімділігі 

180...250 кг/сағ, жиынтық орнатылған қуаты 3,1 кВт (соның ішінде электр 

жетектерін қоректендіруге 2,2 кВт), барабанның айналу жиілігі 42...43 мин
-1

, 

магниттік ұнтақ шығымы тазартылатын тұқымдар массасының 1...2,5%. 

СМЦ-0,4 (К950А) қондырғының тұқымдарын тазартқандағы өнімділігі 

400 кг/сағ, зығыр тұқымдарын тазартқандағы өнімділігі 500 кг/сағ, барабан мен 

ауаны тартып алатын желдетікіш электр жетектерінің қуаты 2,6 кВт. 

Тұқымдарды бөлуге арналған құрылғылар кемшілігі - арнайы магниттік 

ұнтақтың кepeктігі. 

Мал азығын магниттік тазарту қондырғылары жемшөпті дайындауда 

өте маңызды келеді өйтікені, мал азығы құрамындағы метал бөлшектер (сым 

кесектері, шегелер, шайбалар, т.б.) оны ұсақтайтын машиналарды бұзады, 

сондай-ақ малдар ішіне еніп, олардың өнімділігін төмендетеді, ал кейбір 

жағдайларда малдар өлуіне себепші болады. 

Магниттік сепараторлардың ортақ элементтері - дозалауыш транспортер 

және аспалы типті тұрақты магнит немесе электр-магнит. 

22.2-суретте ipi азықты тазалауыш электр-магниттік сепаратордың 

сұлбасы келтірілген. 

 

 
Сурет-22.2. Ipi мал азығының электр-магниттік сепараторы: 

1 - аспалы типті электр-магнит; 2 - ipi мал азығы; 3 - беймагниттік барабан; 

4 - конвейердің тасымалдауыш таспасы; 5 - метал қоспалар 

 

 

Сепараторда электр торабына түзетікіш арқылы қосылған М-22В типті 

тұрақты токтың электр-магниті пайдаланылған. Түзетікіштің тұтыну қуаты - 2,2 

кВт. Конвейердің тасымалдауыш таспасы жылдамдығы 1,5 м/с, магниттік 

жүйенің көлбеу бұрышы 45°, беймагниттік барабан мен электр-магнит 

полюстерінің арасындағы қашықтық 0,2 м және берілім 40 т/сағ болғанда 

сабақты мал азығынан ферромагниттік қоспалардың 100% бөліп алынады. 

Сепараторды есептегенде, ферромагниттік бөлшек қозғалысының 

траекториясы өзгеретін, саңылаудағы магниттік индукцияны 𝐵 немесе 

магниттік өрістің кернеулігін анықтау керек. Бұл бөлшекті мал азығынан 

бөлуге мүмкіндік береді. 
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Сепаратор өрісiнe енгізілген бөлшекке әрекет ететін магниттік 

пондеромоторлық күш 𝐹п, H, 

𝐹п = 𝐻0𝜒0𝑉ℎ𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻 ,                                                (22.9) 
мұндағы 𝜒0 - заттың магниттік қабылдағыштығы 𝜒 және магнитсіздендіру коэффициенті 𝑁 

арқылы анықталатын бөлшектің магниттік қабылдағыштығы; 𝑉 - бөлшек келемі, м
3
. 

𝜒0 = 𝜒/(1 + 𝑁𝜒); 𝜒 = 𝜇 − 1; 

𝑁 = [𝜆𝑙𝑛(𝜆 − √𝜆2 − 1) − √𝜆2 − 1]/(√𝜆2 − 1)3 ,                     (22.9) 
мұндағы 𝜆 - фармфактор, яғни бөлшек ұзындығының оның диаметріне қатынасы. 

 

Электр-магниттің жұмыс аймағында пондеромоторлық күш мына заң 

бойынша өзгереді 

𝐹п = 𝐹п0 ∙ 𝑒−2𝑐𝑟  
мұндағы 𝐹п0 - полюстер беттерінде әрекет ететін магниттік пондеромоторлық күш, Н; 𝑐 - 

магниттік өрістің біртексіздік коэффициенті; 𝑟 - полюстер бетіне дейінгі қашықтық, м. 

 

 
Сурет-22.3. Сепаратордың магниттік өрісiндегі бөлшек динамикасы: 

1 - электр-магнит полюсі; 2 - ферромагниттік бөлшек; 

 3 - таспалы конвейердің бейметал барабаны 

 

 

Күштер тепе-теңдік төңдеулерінің жүйесін шығарғанда бөлшек 

қозғалысының теңдеуін алуға болады (22.3-сурет) 

𝑋 = 𝑣𝑥𝜏 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼𝜏2/2 ;                               (22.11) 

𝑌 = 𝑣𝑥𝜏 + (𝐹п0 ∙ 𝑒−2𝑐(ℎ−𝑦)𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼)𝜏2/2 , 

мұндағы 𝜏 - бөлшекті суырып алу уақыты, с; 𝛼 - магниттік жүйенің көлбеу бұрышы, град. 

 

Осы төңдеулер жүйесін шығарып, магниттік пондеромоторлық күшті 

анықтауға өрнек алынады: 

𝐻𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻 =
𝑒−2𝑐(ℎ−𝑦)𝐹п0𝑚

𝜇0𝜒0𝑉
 ,                                     (22.12) 

мұндағы 𝑚 - бөлшек массасы, кг. 

 

Магниттік пандеромоторлық күш мәнін білгеннен кейін, жоғарыда 
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келтірілген тұқым тазалауыш машинаның электро-магниттік есептеуге ұқсас 

орама параметрлерін және қоректендіру кернеуін анықтайды. 

А1-ДЭС электр-магниттік сепараторды (22.4-сурет) құрама жем 

кәсіпорындарының технологиялық желілерінде уатқыштың алдына орнатады, 

сондай-ақ кейбір жеңіл сусымалы өнімдерден метал - магниттік қоспаларды 

алып тастауға пайдаланады. 

 

 
Сурет-22.4. Электр-магниттік сепаратор А1-ДЭС: 

1 - және 12 - түсіруіш және тиeyiш келте түтіктер; 2 - деңгей датчигі; 3 - және 14 - шөткелер; 

4 - тірем; 5 - перде; 6 - білік (өзек); 7 - барабан; 8 - және 11 - клапандар; 13 - экран; 15 - 

метал-магниттік қоспаларды жинауыш; 16 - тұрық; 17 - ысырма; 18- қарсы салмақ; 19 - 

электр-магниттік барабанның жетегі; 20 - қақпақ 

 

 

Сепаратор тұрқында қоректендіруші бункер, айналатын барабан, электр-

магниттік жүйе, шикізат пен метал-магниттік қоспаларды шығаруға арналған 

құрылғы орналастырылған. Тұрыққа электрлік жетек бекітілген. 

Сепараторға дәндер шикізат тиеуіш келте түтік арқылы түседі. Түтікте 

шиберлі ысырма (17) және өсте бұрылатын және қарсы салмакпен (18) ныңты 

жалғанып тушспршген клапан (11) орнатылған. Шикізат клапанға түседі, қарсы 

салмақ кедерпсш жещп клапанды ашады. Қарсы салмақ өзінің рычагымен 

электр-магниттік жүйені icкe қосады. Дәндер ағыны тоқтағанда, қарсы салмақ 

рычагы бастырықты ажыратқышты басады және де осы жүйені ажыратады. 

Егер сепараторды асқын жүктеу қауіптілігі пайда болса, ысырма (17) 

дәндер ағынын тоқтатады. Осы кезде түcipyiш келте түтікте (1) орнатылған 

деңгей датчигінен (2) сигнал беріледі. Сонымен қатар, ысырма көмегімен 
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уатқыш автоматтық режимде жұмыс істегенде дәндер берілімін реттейді Бұл 

үшін сепаратор мен уатқыш арасына екі деңгей датчигі бар аралық бункер 

орнатады. Датчиктер ысырманы басқарады. Клапан (8) қарсы салмақ әрекетінен 

өнімнің бункерден (10) шығымын тоқтатады және де түсетін дәндер тeгeypiнi 

әрекетінен ашылады. Электр-магниттік барабан червякті редуктор және 

шынжырлы берілс арқылы электр мотор көмегімен айналдырылады. Басқару 

пульті бөлек орнатылады. Барабанның электр-магниттік жүйесіне төрт 

орауышы бар білік түрінде орындалған өзек (6), екі бүйірлік және үш аралық 

полюстер кіреді. Экран (13) барабанның бейжұмыстық аймағында магниттік 

өрістi төмендетеді. Осының арқасында сол аймақта планка магнитсізденеді 

және де қоспалар құлайды. Магниттік өрістің әрекет ету аймағынан қоспалар 

планка көмегімен алынып тасталады. 

Барабанның жұмыс аймағында орналасқан перде (5), дәндер шентемір 

бойымен козғалғанда, оларды шашылудан сақтап қалады. Барабан астында 

магниттік өpic шекарасында орнатылған шөтке (3) шентемірді дәндерден 

тазартуға, ал бейжұмыстық аймақта орналасқан шөтке (14) қоспалардан 

тазартуға арналған бөлінген қоспалар жинауышта (15) жиналады. 

Электр-магниттік жүйені монтаждауға ыңғайлы болу үшін сепаратор 

тұрқында көлденең ағытпа қарастырылған. Тұрықтың алдыңғы бетіне басқару 

пульті орнатылған. 

 

 

3. Суды магниттін өңдеу қондырғылары 

Су кыздыратын және бу қазандар, жем булауыштар, электр қазанжайлары 

және басқа электр қондырғылары жұмыс істегенде қыздыру бетінде қақ пайда 

болады. Қақ қалыңдығы 1,5 мм болғанда жанармай шығыны 8... 11%-ға 

жоғарылайды, іштен жанатын мотор қуаты 6%-ға төмендейді, майлайтын 

материалдар шығыны 30%-ға артады. 

Қақ түзілуін азайту үшін суды өңдеудің әртүрлі әдістері бар. Оларды 

шартпенен химиялық және физикалық деп бөлуге болады. 

Физикалық әдістер (магниттік, ультрадыбыстық) күрделі қаржы жұмсау 

және эксплуатациялық шығындар үлкен болғанда айтарлықтай тиімді келеді. 

Электр-магниттік сепаратордың негізгі техникалық мәліметтері: 

Марка ЭМ-101 А1-ДЭС 

Істеп шығару қабілеті, т/сағ: 

дән 

 

10 

 

20 

ұн 5 - 

құрама жем 9 12 

Магниттік өріс ені, мм 1080 - 

Электр-магниттік барабан өлшемдері, мм: 

жұмыстық eнi 

- 510 

диаметрі - 410 

Магниттік өріс кернеулігі, кА/м 150 80 

Орнатылған қуат, кВт:   
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электр жетегінің 1 0,6 

элeктp-мaгниттepдің 0,8 0,46 

 

Суды магниттік өңдеу магниттік өріс әсер етуінен оның құрамындағы 

қалдықтық өзгерістерге негізделінген. Магниттік өңделгеннен кейін судың 

құрамындағы тұздар аппараттың жұмыс бетінде кристалдану қабілетін 

негізінде жояды және де калкьщкы (шнш тұрған) бөлшектер қақ турінде 

тұнады. Содан соң тұнба су ағынымен аппараттан шығарылады және 

тұнбабөлгіште ұстап алынады. 

Алайда, аппарат кабырғаларына қонған қақ пайда болса да, оның 

құрылымы бос және қалыңдығы өңделмеген суды қолданғанда пайда болатын 

қақ қалыңдығынан едәуір жұқа болады. Сондықтан оны тазарту жеңіл болып 

келеді. 

Белгілі уақыт өткеннен кейін өңделген су не болған қасиеттерін 

жоғалтады. Оның қақ құру қабілеті өңделмеген сумен бірдей болады. Осы 

себептен суды магниттік өңдеу мен оны жылу алмастыруыш аппаратқа беру 

аралығындағы уақыт 18...24 сағаттан аспауы керек. 

Суды магниттік өңдеу тиімділіп магниттік өріс кернеулігіне, су ағыны 

кесіп өтетін магниттік аймақтар санына, жұмыс саңылауындағы судың 

қозғалыс жылдамдығына және су құрамына тәуелді келеді. Тәжірибелер 

нәтижесінде анықталған суды өңдеудің оңтайлы параметрлері магниттік өрістe 

судың өтетін жолының ұзындығы 0,15...0,35 м, оның жылдамдығы 0,4...1,0 м/с, 

магниттік өріс кернеулігі 120...150 кА/м. Оң жоғары нәтижелер құрамында 

көмip қышкылды тұздар (карбонаттар) бар суларға әсер еткенде алынған. 

Кейбір ғалымдар магниттік өңдеу тиімділігін су құрамындағы көмірқышқыл газ 

𝐶𝑂2 концентрациясына тәуелді деп санайды. Мысалы, суда epiгeн 𝐶𝑂2 

концентрациясы тепе-тендік деп аталатын концентрациядан кем болғанда, суды 

магниттік өңдеу тиімді деп санау. Осы жағдайда су кальций карбонаты 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

(негізгі қақ құрауыш) бойынша асқын қанығады және оның кристалдарын 

құруға бейімді болады. Осы себептен қақ құруға қарсы суды магниттік өңдеу 

тиімділігі жыл маусымдарына да тәуелді келеді Жазда өңдеу, қысқа қарағанда, 

тиімді болады. Өйтікені, қыста өсімдіктер 𝐶𝑂2 аз тұтынады. 

Бірсыпыра тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде қақ құруға қарсы 

магниттік өңдеу тиімділігінің су құрамында ферромагниттік қоспалардың 

(темір тотықтарының және олар гидраттарының - сумен қосылудан пайда 

болатын заттардың) болуына байланысты екендігі анықталды. Магниттік өрістe 

осы қоспалар бөлшектері бір-біріне жабысады және қатқылтым тұздардың 

кристалдану ортасы болады деп жорамалданады. Сонымен қатар, бұл құбылыс 

жылу алмастыруыш аппаратының бетінде емес, судың ішінде тікелей етеді 

деген де жорамал айтылады. 

Суды магниттік өңдеуге арналған құрылғылардың жетпістен асқан 

әртүрлі құрастырылымдары белгілі. Магниттік өрістi алу тәсілі бойынша 

электр-магнитті (22.5а, ә-сурет) және тұрақты магнитті аппараттарды 

ажыратады. 
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Тұрақты магниттілі аппараттар қарапайым және оларда қоректендіру көзі 

болмайды. Сонымен қатар, эксплуатациялау уақытында оларды үзіліссіз 

бақылау қажет емес. Олардың кемшілігі - механикалық соққылар және қатты 

қызу салдарынан магнитсізденуі. 

Электр-магниттері бар аппараттарға қоректендіру көзі қажет және 

олардың жұмысын бақылау керек. Осындай аппараттардың 

артықшылықтарына оларды шеберханада дайындау және ластанудан, әсіресе 

ферромагниттік, жеңіл тазарту мүмкіншілігі (аппаратты бөлшектемей) жатады. 

Аппарат электр-магниттен, жез қаптамадан және тұрықтан тұрады, өзек (1) 

(22.5, а-сурет) болаттан дайындалған. Ол сақиналық ойықтарында электр-

магнит орауыштарының секциялары орнатылған стержень түрінде орындалған. 

Ауылшаруашылық өндірісінде қазанжайларға арналған қаққа қарсы 

аппараттарды пайдалануға болады. Ол айнымалы токта жұмыс істейді. Бұл 

суды өңдеуді жеңілдетеді, оның қызмет icтey уақытын және сенімділігін 

жоғарылатады. Алюминий құбырдың ішінде болат өзек орналастырылған, ал 

сыртында магнит өткізгіштері бар алты магниттелдеуіш орауыштар орнатылған 

(22.5,ә-сурет). Өзек пен алюминий құбырдың аралығында ені 3 мм сақиналық 

саңылау бар, оның бойымен су жіберіледі. Әpбip магниттелдеуіш орауыш 

кернеуі 220 В айнымалы ток торабына қосылғаи. Аппараттың техникалық 

сипаттамалары: өнімділігі 4...10 м
3
/сағ; саңылаудағы су жылдамдығы 1,5...2,5 

м/с; саңылаудағы магниттік өpic кернеулігі 47,7 кА/м; тұтынатын қуат 1,6 кВА; 

өңдеу ұзақтылығы 0,08 с. 

Аппарат электр-магниттерiн тұқымдар мен мал азығын тазартуға 

арналған құрылғы электр-магниттерін сияқты есептейді. 

Тұрақты магниттілі аппараттардың ішінде ПМУ-1 iшкi магниттік өpicпен 

(22.5,б-сурет) және ПМУ-2 сыртқы магниттік өpicпен құрылғылар кең 

таралған. 

ПМУ-1 аппаратты салқын су контурында, ал ПМУ-2 аппаратты ыстық су 

контурында пайдалану ұсынылады. Аппарат ПМУ-1 бip типті және тізбектеп 

қосылған шойын сақиналардан (стакандардан) тұрады. Аппарат тұрқы мен 

тұрақты магниттер аралығындағы сақиналық саңылау 2,5 мм, магниттік өрістің 

кернеулігі 88. . .143 кА/м, су жылдамдығы 1...2 м/с, судың көлемдік шығыны 

2. . .7 м3/сағ, яғни өнімділігі 0,5 ∙ 10−3. . .2 ∙ 10−3 м3/с. 

Суды магниттік өңдеуді ауыл шаруашылығында пайдалану мүмкіншілігі 

тек қақ құруға қарсы күресумен шектелмейді Кейбір зерттеулер нәтижелері 

егісті суаратын суды магниттік өңдегенде әртүрлі дақылдар өнімділігі 6. . .40%-

ға, қант қызылшасы мен күріш тұқымдарын егу алдында дымқылдандырғанда 

олар өнімділігі 7. . .16%-ға өсетіндігін, топырақты тұзсыздандырғанда жуып-

шаятын су шығыны 30. . .50%-ға азаятындығын, тұздардың шайылып жуылуы 

1,2. . .2 есе артатындығын көрсетті. 
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Сурет-22.5. Суды магниттік өңдеуге арналған аппараттар: а, э және б - iniKi, 

сыртік;ы электр және тұрақты магниттермен; 1- езек; 

2- орауыш немесе магнит; 3- тығын; 4- штуцер; 5-к;ак;пак;; 

6-трансформаторлық май; 7- т^рьщ; 8- жез кдптама; 9- фланөңтер; 10 - 

Жұмыстық саңылау 
 

 

Әдеттегі суды магниттік өpic тудыратын аппарат арқылы өткізіп, 

магниттелінген суды алуға болады. Эксперименттер нәтижесінде магниттік өріс 

әрекетінен су өзінің сипаттамаларын (тығыздығын, тұтқырлығын, 

диэлектриктік өтімділігін, электр тоғын өткізгіштілігін, беттік тартылуын, 

оттегінің еруін, т.б.) өзгеретіндігі анықталды. Осы себептен диффузия, еру, 

адсорбция, кристалдану және коагуляция удерістері жылдамдайды, ал аталған 

қасиеттер нәтижесінде судың биологиялық активттілігі жоғарылайды деп 

саналады. 

Магниттік өрістің суға әcepi туралы әртүрлі пікірлер бар. Оларды екі 

топқа бөлуге болады: бipiншi топ судың магниттелінгендегі эффектісін 

магниттік өрістің су құрамындағы тұздар иондарына әрекет етумен 

байланыстырады, ал eкiнші топ магниттік өріс судағы коллоидтық қоспаларға 

әсер етеді деп жорамалдайды. Мәселенің әлі үзілді-кесілді шешімі 

болмағанмен, магниттік өрістің су құрамындағы тұз иондарына да және 

коллоидтарға да әcepi болуы мүмкін деп жорамалдауға болады. 

Әлсіз магниттік өріс тipi орғанизмдердің өcin-дамуын жылдамдатады, ал 

күшті магниттік өріс оларды өлтіреді. Осы эффектіге ашытқыларды термолиз 

көмегімен өңдеу негізделген. Термолиздің мақсаты ашытқы клеткаларының 

(ұлпаларының) тipшiлiгiн тоқтату. Термолиз үрдісіне өте жоғары энергия 
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шығыны қажет болады. Ашытқы суспензиясын 80°С-қа дейін қыздырып, 10 

минут ішінде ұстау керек. 1 т ашытқыны термолиз көмегімен өңдеу үшін 

430 кВт ∙ сағ электр энергиясын шығындау керек. Магниттік өрісте термолиз 

үрдісін пайдалану нәтижесінде электр энергиясының шығынын 1 т құрғақ 

ашытқыға 40 − 60 кВт·сағатқа дейін, ал 1 т суспензияға 4 − 6 кВт·сағатқа 

дейін төмендетуге болады. 

Магниттік өрістерді селекцияда және ветеринарияда пайдаланудың 

болашағы бар деп саналады. Мысалы, биологиялық активті нүктелердегі 

элeктpлiк және магниттік өрістepдi талдаумен малдарды сұрыптап алады және 

диагноз қояды. Магниттік өрістe активтенген судың әртүрлі нысандарға әсер 

ету мexaнизмін түсіндіретін көпшілік мақұлдаған теория әлі құрылған жоқ. 

Сондықтан алынған тәжірибелік нәтижелер тұрақсыздығын түсіндіру қиын 

болып отыр. 

 

 

22.4. Металдарды магниттік-импульстпс өңдеу 

Металдарды магниттік-импульстік өңдеу - электр энергиясын 

механикалық энергияға өңделетін бұйымның өзінде тікелей түрлендірумен 

жүзеге асырылатын металдар мен олардың қорытпаларын пластикалық 

деформациялау (өңдеу) тәсілі. 

Магниттік өрістe орналасқан ток өтіп тұрған өткізгішке күш әрекет етеді. 

Ток мәні 102. . . 106 А, магниттік өріс кернеулігі мәні 109 А/м және магниттік 

индукция мәні шамамен 80 Тл болғанда айтарлықтай күш - шамамен 

109 Па (10 т/см2) - пайда болады. Осындай күштер металдардың пластикалық 

деформациясын тудыруы мүмкін. Өткізгіштердің термиялық бұзылуын 

болдырмау үшін, әрекет етулер қысқа уақытты болуы керек. 

 

 
Сурет-22.6. Магниттік-импульстік өңдеуге арналған қондырғылар сұлбалары: 

а – индуктивті-импульстік; ә - электр-динамикалық: 1 - және 3 - бастапқы және 
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деформациядан кейінгі дайындама; 2 - индуктор; 4 - матрица; 𝑇𝑉 - жоғарылатқыш 

трансформатор; 𝑉𝐷 - жоғары вольтті түзетікіш; 

𝑆𝐴 - коммутация құрылғысы; 𝐶 - конденсатор (жинауыш) 

 

 

Магниттік-импульстік өңдеуге арналған қондырғылар сұлбалары 22.6-

суретте берілген. 

Конденсаторлар батареясы 𝐶 түзететін құрылғы 𝑉𝐷 арқылы қоректендіру 

көзінен 𝑇𝑉 зарядталады. Толық зарядталғаннан кейін батарея 𝐶 

коммутациялаушы құрылғының 𝑆А көмегімен индукторға (2) тұйықталады. 

Индуктормен өтетін электр тоғы магниттік ағын туғызады. Магниттік ағын 

металл бұйымды (1) қиып өтеді және де бұйымда құйын токтарын 

индукциялайды. Магниттік өріс пен құйын токтардың өзара әрекет етуi бұйым 

бeтiндe қысым тудырады. 

Конденсатор 𝐶 зарядсызданғанда тізбекте бөлініп шығатын электр-

магниттік энергия бұйымның niшiнiн өзгертетін механикалық жұмысқа, 

бұйымды және тізбек өткізгіштерін қыздыруға шығындалады және жарым-

жартылай кеңістікте шашырайды. 

Электр-динамикалық өңдеу екі өткізгішпен үлкен амплитудалы ток 

импульсін өткізгенде жүзеге асырылады. Өткізгіштің бipeyi өңделетін бұйым, 

ал eкiншici қондырғының матрицасы (ұяқалпы) болады. Өткізгіштермен ток 

өткенде бұйымды деформациялайтын (оның пiшiнін өзгертетін) өзара 

әрекеттесетін электр-динамикалық күш пайда болады. 

𝐹 =
𝜇0𝐼1𝐼2𝑙

2𝜋𝛼
                                                              (22.13) 

мұндағы 𝐼1, 𝐼2 - токтар амплитудасы, А; 𝑙 - өзара әрекеттесетін өткізгіштер 

ұзындығы, м; 𝛼 - өткізгіштер арасындағы қашықтық, м. 

Магниттік импульстің өңдеу қондырғылары eкi негізгі: дайындайтын 

тораптан (энергияны жинайтын және импульстік кернеу мен токты 

қалыптастыратын) және атқаратын - технологиялық тораптан тұрады. Бipiншi 

торапқа импульстік ток генераторлары, ал eкiнші торапқа - индукторлар және 

олармен байланыста болатын технологиялық жабдықтар жатады. 

Импульсті токтар генераторлары өнеркәсіп жиілігі электр тоғын үлкен 

амплитудалы токтар импульстеріне түрлендіреді. Олар қуатты батареялар 

зарядсызданғанда пайда болады. Генератордың негізгі элементтеріне 

зарядтайтын құрылғы, конденсаторлар батареясы, коммутациялайтын және 

тұтандыратын құрылғылар жатады. 

Зарядтайтын құрылғы құрамына жоғарлататын трансформатор, жоғары 

кернеулі түзеткіш және жүргізу-реттеу аппаратурасы кіреді. Конденсаторлар 

батереясы электр энергиясын шоғырлатып жинауға арналады. Толық 

зарядталғаннан кейін батарея технологиялық қондырғыға зарядсызданады. 

Магниттік-импульстік өңдеу кондырғыларында осы мақсатқа импульсті 

конденсаторлар пайдаланылады. Бұл олардың жиналған энергияны үлкен 

қуатты қысқа импульстер түрінде бере алатын қабілетіне байланысты келеді 

Коммутациялайтын құрылғы берілген кезеңде жұмыстық шарғыға (катушкаға) 
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кернеу импульсін бepyi, белгілі уақыт аралығында пайда болған импульсті 

токты өткізyi және конденсаторлардағы кернеуді peттeyi керек. Тұтандыратын 

құрылғы негізгі разрядтауышты icкe қосуға арналған. 

Технологиялық торап - индуктор - магниттік-импульстік өңдеу 

қондырғыларының өң жауапты торабы болып саналады. Арналы - мына 

байланысты индукторларды бip - және көпорамды катушка (шарғы), жазық 

спираль және басқа пішінді түрде дайындайды. 

Металдарды магниттік-импульстік өңдеудің пайдалану салалары әртүрлі 

болады. Олар өңдеу кезінде пайда болатын қысымның импульсті сипатымен 

және үлкен меншікті қуатымен анықталады. 

Электр-магниттік сыртінпицщ қалыптастыру әдісмен мына 

операцияларды орындауға болады: 

- әртүрлі пішінді жұқа қабырғалы металл дайындамаларды 

жұмырлау; 

- түктерді кеңіту; 

- кабельдік ұштықтарды сығымдап орнату; 

- жұқа қабырғалы металл түтіктерде қысып сығумен бұранда жасау; 

- фарфор оқшаулатқыштарға металл қалпақшаларды сығымдау 

кигізу; 

- арнайы қосағын сақиналарды сығымдап кигізумен бөлшектерді бip-

бipiмен қосу; 

- металл бөлшектерді металл емес бөлшектермен қосу; 

- тораптар мен бұйымдарды жинау; 

- арқансымға төлкені сығымдап орнату; 

- цилиндр дайындамалардан көпқырлы ұштық кілттерді дайындау. 

Магниттік-импульстік өңдеуге МИУ және МИУА типті қондырғылар 

пайдаланылады. Олардың индукторларындағы кернеу 5...20 кВ, орнатылған 

қуаты 3...25 кВт, өнімділігі сағатына 60...1200 операциялар. 

Магниттік-импульстік өңдеудің жақсы жақтарына: қондырғының 

электрлік парметрлерін өзгертумен электр-динамикалық күштерді дәлдеп 

реттеу мүмкіншілігі; үрдістерді толық автоматтандыру мүмкіншілігі; 

бақылауланатын газды ортада немесе вакуумде операцияларды оқшауламалық 

қабырғалар сыртынан орындау мүмкіншілігі; технологиялық жабдықтардың 

қарапайымдылығы жатады. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Магниттік өрістiң физикалық фактор ретіндегі ерекшеліктерін атап 

шығыцыз. 

2. Электр-магниттік сеператорлардың құрылысын және жұмыс icтey 

принципін түсіндіріңіз. 

3. Мал азығын магниттік тазарту қондырғылары қандай мақсатқа 

пайдаланылады? 

4. Су қыздыратын және бу өндіретін қазандарда пайдаланылатын 



211 

 

суды неге магниттік өрісте өңдейді? 

5. «Магниттелінген» суды алу удерісінің мән-мағынасын түсіндіріңіз. 

6. Магниттік өріс ашытқыларды термолиз көмегімен өңдеуге қалай 

әсер етеді? 

7. Металдарды магниттік-импульстік өңдеу удерістерінің түрлерін 

атап өтіңіз және осы удерістердің мән-мағынасын түсіндіріңіз. 
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