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Кіріспе 

 

Ауыл тұтынушыларын отынмен, жылумен, электр энергиясымен, газбен, 

жылы ауамен және сумен, ыстық сумен және бумен сенімді және үздіксіз 

қамтамасыз етуді пайдалану, жобалау және әзірлеу мәселелері бойынша маман 

даярлау жоспарында Ғылыми-техникалық негіздер бойынша білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Ферманың жылумен жабдықтау объектілері жыл мен тәулік ішіндегі жылу 

жүктемелерінің айтарлықтай ауытқуларымен, жеке үй-жайлардағы жылуды 

тұтынудың әртүрлі режимдерімен және технологиялық қажеттіліктер үшін 

процестермен, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық шаралармен сипатталады. 

Фермалардың салыстырмалы түрде аз жылу жүктемесі (бір басына шамамен 

1 кВт), жылу шығаратын жабдықтардың орташа жылдық жүктемесі, әр процесс пен 

бөлмеде оны беруді дәл реттеу мүмкін болмағандықтан жылудың жоғары жоғалуы, 

ауылдық жолдармен тасымалдау және сақтау кезінде отынның жоғалуы қатты 

отынмен жұмыс істейтін шағын қазандықтар негізінде жылумен жабдықтау 

жүйелерінің төмен тиімділігіне әкеледі. 

Жылу өндіретін қондырғыларды максималды орталықсыздандыру және 

автоматтандыру арқылы тікелей тұтыну орындарында жылу шығару мүмкіндігі, 

техникалық қызмет көрсету персоналы мен өндірістік алаңдардың қысқаруы электр 

энергиясының қымбаттығына қарамастан, арзан төмен сапалы көмірмен жұмыс 

істейтін отын қазандықтарымен бәсекелесуге мүмкіндік беретін электрмен 

жабдықтау жүйелерінің негізгі артықшылықтары болып табылады. 

Өндірістің жылу процестеріндегі қуат пен энергияны жылдық тұтынуды 

есептеу жылу шығаратын жабдықты таңдауға және кейіннен жылумен жабдықтау 

сұлбаларын есептеуге негіз болады. Есептеу жеке тұтынушылардың жылу тұтыну 

құрылымы мен режимдерін және технологиялық процестерді талдаудан басталуы 

керек. 

Фермадағы жылу тұтынушыларын үш түрге бөлуге болады: микроклиматты 

қамтамасыз ету жүйелері, ыстық сумен жабдықтау жүйелері, бумен жабдықтау 

жүйесі. 

Микроклиматтың қажетті параметрлерін қамтамасыз ету қажет фермалардың 

үй-жайлары жылу тұтыну режимдеріне сәйкес үш топқа бөлінеді: 

- жылу тек ағынды ауаны жылытуға жұмсалатын Үй-жайлар (жануарларды 

ұстауға арналған үй-жайлар); 

- жылу берілетін ауаны жылытуға және мезгіл-мезгіл жылытуға жұмсалатын 

Үй-жайлар (сүт блоктары ,сауу және Сауу алдындағы алаңдар, жемшөп цехтары 

және т. б.); 

- жылу тек жылытуға пайдаланылатын үй-жайлар (қосалқы, қосалқы және 

әкімшілік). 
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1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері 

 

Өнеркәсіп секторын және ауылдық жерлердегі тұрғын үйді энергиямен 

қамтамасыз ету үшін сумен, жылумен және электр энергиясымен жабдықтау, 

жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау жүйелері қажет, олар өз кезегінде 

кішігірім, бірақ маңыздылығы төмен емес жүйелерден болуы мүмкін.  

Ауылды сумен қамтамасыз ету жер үсті және жер асты суларын пайдалануға 

негізделген - грунтты және артезиандық. Ауыл шаруашылығы жануарлары мен 

тұрғындары үшін негізгі ауыз су көзі - жер асты сулары. Өндірістік және 

тұрмыстық қажеттіліктерді жылумен қамтамасыз ету көмірсутекті отынға (мұнай, 

автомобиль бензин, дизель отыны, газ, ағаш және басқа биоотын) және электр 

энергиясына негізделген. 

Ауылдық электр желілері ауылдың инженерлік инфрақұрылымының 

маңызды элементі болып табылады. Орталықтандырылған электрмен қамтамасыз 

етілмеген шалғай аудандарда жергілікті электр станциялары бар, олардың 

генераторлары энергия алу үшін импорттық мұнай немесе дизель отынын 

пайдаланады. Кейбір жерлерде әлі де жергілікті өзендердің суынан жұмыс істейтін 

шағын гидроэлектростанциялар бар [1]. 

Энергия тасымалдаушы - әртүрлі агрегаттық күйде (қатты, сұйық, газ тәрізді, 

плазма, электромагниттік өріс немесе сәулелену) болуы мүмкін зат немесе зат түрі. 

Энергия тасымалдаушыны қолданудан алынған энергия белгілі бір жағдайларда 

механикалық жұмысқа, жылытуға, химиялық реакцияға немесе физикалық 

процеске жұмсалады. 

Табиғи энергия тасымалдаушы - табиғи процестер нәтижесінде, әдетте, күн 

энергиясының қатысуымен пайда болатын энергия тасымалдаушы: гидросфераның 

суы (өзендердің, теңіздердің, мұхиттардың энергиясын пайдалану кезінде); ыстық 

су мен геотермалдық бұлақтардан келетін бу; атмосфералық ауа (жел энергиясын 

пайдалану кезінде); қазба отындар (мұнай, газ, көмір, шымтезек, тақтатас, 

биомасса); күннің электромагниттік сәулеленуі. 

Өндірілетін энергия тасымалдаушы - адам қызметінің нәтижесінде алынған 

энергия тасымалдаушы: қазандық қондырғыларынан және басқа бу 

генераторларынан су буы; ыстық су; сығылған ауа; қазба отынын өңдеу өнімдері 

және т. күн сәулесінен электромагниттік сәулеленудің өзгеру өнімдері [2]. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары энергияны тұтыну субъектілері ретінде 

бірқатар ерекшеліктермен сипатталады: тұтынушылардың бір -бірінен аумақтық 

алыстылығы; әрбір объект бойынша тұтыну есебінің болмауы; тозу мерзімі өткен 

ескірген энергетикалық жабдықтар; Қызметкерлердің энергия үнемдеуге 

бағдарланбаған «қымбат» ойлауы; энергетикалық жабдықтардың жұмысының 

төмен деңгейі, жоспарлы техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің болмауы; 

өндірілетін өнімге, сүтке, етке және т.б. энергия тұтынудың тәуелділігі; өндірістің 

климаттық жағдайларға тәуелділігі: ауа температурасы, жауын -шашын, күн 

энергиясының мөлшері; өндірістің маусымға тәуелділігі, энергия тұтынудың 

маусымдық сипаты. 
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Күн энергиясы ауыл шаруашылығы өндірісін энергиямен қамтамасыз етудің 

негізі болып табылады. Күн радиациясының өнімдері болып табылатын жердегі 

барлық энергия ресурстарын екі топқа бөлуге болады 1) табиғат бойынша 

жинақталған және көп жағдайда қалпына келмейтін; 2) жинақталмайтын, бірақ 

үнемі жаңартылатын. Бірінші топқа отын қазбаларының қорлары жатады: мұнай, 

тас және қоңыр көмір, тақтатас, шымтезек және жер асты газдары, сондай-ақ 

термоядролық және ядролық энергия көздері; екіншісіне-күн радиациясы, жел, 

өзен ағындары, теңіз толқындары мен толқындар, Жердің ішкі жылуы. 

Қайта жаңартылатын энергия көздері - бұл табиғи (табиғи) процестердің 

нәтижесінде толықтырылатын табиғи ресурстар, олардың энергиясын пайдалы 

жұмысқа айналдыруға болады. Оларды үздіксіз, уақыт шектеусіз пайдалануға 

болады, ал жаңартылмайтын көздерді пайдалану қолда бар қорлармен шектеледі. 

Төмен потенциалды энергия - бұл энергия көзі, оның температурасы 

тұтынушының қабылдағышының температурасынан төмен. Машина төмен 

температуралы көзден жылу қоршаған ортаға берілсе, тоңазытқыш циклінде 

жұмыс істейді. Бұл жағдайда ол салқындатуға немесе тұрақты төмен 

температураны ұстап тұруға қызмет етеді. Жылу қоршаған ортадан жоғары 

температура көзіне ауысқанда, салқындатқыш жылу сорғысының қызметін 

атқарады және жылытуға қолданылады. 

Жел энергиясы - адам пайдаланатын көне энергия көздерінің бірі және  ең 

үнемдісі. Жел Күннің Жер бетінің біркелкі емес қызуы нәтижесінде пайда болады. 

Қозғалатын (түсетін) судың энергиясын пайдаланатын гидроэлектростанциялар 

деп аталады, егер олардың қуаты 5 МВт -тан аз болса, олар шағын болып саналады. 

Шағын гидроэнергетика үшін ең күрделі техникалық мәселе - берілген су ағыны 

үшін турбиналық қондырғылардың конструкциясы, немесе керісінше, берілген 

турбина үшін берілген ағын мен су жылдамдығының қалыптасуы. Негізгі 

гидрологиялық сипаттама- бұл жылдық ағынның жылдамдығы, оның қуаты мен 

қыста өзендердегі мұздың жағдайы байланысты. 

Бұл әсіресе өзендер ағынының кинетикалық энергиясын қолданатын шағын 

ГЭС үшін маңызды. Шағын гидроэнергетиканың үлкен гидроэнергетикаға 

қарағанда кемшіліктері аз. Шағын гидроэлектростанциялар ауыл тұрғындарын 

электр энергиясын автономды немесе жартылай дербес қамтамасыз ету үшін және 

дизель генераторлары мен басқа да шағын энергия қондырғыларын ауыстыру үшін 

құрылады, олардың энергиясы әдетте өте қымбатқа түседі. 

Фотоэлектрлік ұяшықтар суды немесе бу түріндегі аралық ортаны айналып 

өтіп, күн сәулесінен тікелей электр энергиясын өндіреді. Фотоэлементтердің 

максималды қуаттылық ваттпен (Wp) өрнектелетін белгілі бір қуат көрсеткіші бар. 

Бұл стандартты сынақ жағдайында олардың максималды қуатының көрсеткіші, күн 

радиациясы максималды мәніне 1000 Вт / м2 -ге жақын, ал фотоэлементтің беткі 

температурасы 250С. Пластиналар түріндегі фотоэлементтер, әдетте, кремний 

негізінде жасалған, бірнеше жүздеген вольтке дейінгі әртүрлі кернеуге арналған 

модульдерге біріктірілген. Жаппай өндірілетін фотоэлементтердің практикалық 

тиімділігі жоғары емес - 8–17%. 
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Биоэнергия жаңартылатын энергия көздерінің бірі ретінде биомассаны 

қолданады. Бұл термин энергетикалық құндылығы бар және отын ретінде 

пайдалануға болатын өсімдіктердің барлық түрлері, ауыл шаруашылығынан, ағаш 

өңдеуден және басқа да өндіріс қалдықтарынан тұрады. Тұрмыстық қалдықтарды 

биомасса деп те атайды және  өсімдік тектес емес жоюдың бірдей принципіне 

байланысты. Көбінесе биомасса - сабан, астық өңдеу кезіндегі қалдықтар, ағаш 

қалдықтары (щепки, қабықтар, жоңқалар), құлаған жапырақтар, ағаш бұтақтары 

және т.б. 

Биоотын арнайы биомассадан - дақылдардан алынады. Сонымен қатар, егер 

шикізат қант, жүгері, бидай болса, онда алынған биоотын этанол деп аталады, ал 

егер пальма майы, рапс немесе басқа майлы дақылдар болса, онда биодизель. [3]. 

Заманауи технологиялар мен алдыңғы қатарлы агротехнологияларды қолдану 

негізінде ауыл шаруашылығы өндірісін жаңғырту-таяу жылдарға арналған 

мемлекеттік аграрлық азық-түлік саясатының маңызды міндеттерінің бірі. 

 

1.1 Тұрақты энергия мақсаттары 

 

Бұл бәріне қолжетімді, тұрақты және заманауи энергияға әмбебап қол 

жеткізудің векторлары. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының ерекшеліктері оның 

энергиямен қамтамасыз етілуін негізгі қорлардың құрылымын, өндіріс түрлерін, 

қалдықтарды, әлеуметтік қауіпсіздік талаптарын, жергілікті нарықтық 

конъюнктураны және басқа да аспектілерді ескере отырып қарастыруды 

міндеттейді. Атап айтқанда, басып алынған аумақтар күн, жел және гидравликалық 

энергияның ресурсын анықтайды және биоэнергияның маңызды ресурсын қамтуы 

мүмкін. 

Әлемдік ауыл шаруашылығының негізгі тенденциялары: ауылшаруашылық 

өнімдерінің өсуі, егістік пен фермалардың өнімділігінің артуы; шығындардың 

төмендеуімен еңбек өнімділігін арттыру; жоғары дәлдіктегі технологияларды 

енгізу; ресурстарды үнемдеу; энергиямен қанығу мен энергиямен қамтамасыз 

етудің жоғарылауы; жабдықтардың техникалық деңгейін, сапасы мен сенімділігін 

арттыру; экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; ыңғайлы және қауіпсіз еңбек 

жағдайын жасау; агроинформатика, электроника, интеллектуалды, 

автоматтандырылған және роботтандырылған жүйелерді кеңінен қолдану; 

баламалы энергия көздерін қолдану; техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге 

жаңа технологияларды қолдану; кадрлардың кәсіби біліктілігін арттыру. 

Ауыл энергетика саласында бірқатар кемшіліктер бар, бірақ олардың үшеуі 

іс жүзінде реформа кезеңінде көптеген кәсіпорындардың экономикалық 

тоқырауына әкелді: өнімнің жоғары энергия сыйымдылығы (дамыған елдерге 

қарағанда 2-3 есе жоғары), еңбектің төмен энергиялық жарақтандырылуы, ауыл 

тұрғынына есептегенде энергияны төмен жылдық тұтыну (қалалыққа қарағанда 3-

4 есе төмен). Соңғы екі кемшілік еңбекке қабілетті халықты қолайлы жағдайларды 

іздеуге (қоныс аударуға) мәжбүр ететін еңбек пен өмірдегі қолайсыздықты 

тудырады. 
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Осы байланысты мәселелерді шешпей, ауылдық жерлердің тұрақты дамуы 

үшін жағдай жасау міндетін қою мүмкін емес, оның басым компоненті өндірістік 

сала болып табылады. Агроөнеркәсіптік өндірістің ерекшелігі (биологиялық 

объектілер, экологиялық проблемалардың шиеленісуі, дәстүрлі емес энергия 

көздерін қолдануға бейімділік және т.б.) өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін 

әзірленген энергия үнемдеу әдістерін ауылдық жерлерге беруге мүмкіндік 

бермейді. 

Ауыл шаруашылығы-бұл энергияны көп қажет ететін өндіріс және халық 

үшін өмірлік маңызы бар азық-түлік өнімдерін алу үшін отын-энергетикалық 

ресурстарды (ЖЭҚ) ең ірі тұтынушылардың бірі. Ауыл шаруашылығы жалпы 

өнімінің өсуінің әрбір пайызы үшін энергия шығыны 4-4,5%-ға артады. Өндіріс 

құнындағы энергия ресурстарының үлесі 20%-ға дейін өсті, оның өсу тенденциясы 

саладағы кәсіпорындардың жұмысына теріс әсер етеді. Бұл ретте энергия 

ресурстарына бағаның өсуі ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасының өсуінен 2,5 

есе асып түседі [4]. 

Сүт шаруашылығы-мал шаруашылығының ең көп еңбекті қажет ететін 

саласы. Бұл сүтті ірі қара малының биологиялық ерекшеліктеріне, оларға күтім 

жасау мен өнім алудың алуан түрлі операцияларына, әртүрлі физиологиялық 

параметрлері бар жануарларға жеке көзқарасты қамтамасыз ету талабына 

байланысты. Бір сиырға жылына сүт өндірудің заманауи технологияларының 

энергия сыйымдылығы 96,8 -ден 132,1 ГДж аралығында. 800-1200 бас сиыры бар 

мал шаруашылығында орнатылған қуаттылықтың технологиялық жабдықтары 

энергияның 21,3% -ын, орталықтандырылған және ыстық сумен жабдықтаудың - 

28% -ын, желдету жүйесіндегі электр жылытқыштардың - осы мақсаттарға 

жұмсалатын барлық энергияның 46,4% -ын пайдаланады. Басқа технологиялық 

процестер үшін бір сиырға меншікті энергия шығыны: 16 -дан 40 кВт * сағ дейін 

тамақтандыруды механикаландыру үшін, микроклиматты сақтау үшін - 107 -ден 

142 кВт * сағ дейін, жарықтандыру 17 -ден 41 кВт * сағ. (жарықтандыру жүйесі мен 

қолданылатын шамдар түріне сәйкес). 

Н.С. Яковчик есептеулері бойынша, 1 кг сүт өндіру үшін орташа жылдық 

тікелей энергия шығыны 0,95 МДж құрайды. Мысалы, 1200 сиырға арналған кешен 

үшін 1 кг сүтке жалпы энергияның жалпы шығыны 41,1 МДж құрайды. Бұл ретте 

энергия тұтыну құрылымында ең көп үлес жемге - 63,6-73%, үй -жайларды 

жылытуға және өндірістік қажеттіліктер үшін ыстық су алуға - 24,9-30,8%, 

жануарларға қызмет көрсету - 4,21-5,33 және жанар -жағармайға тиесілі. - 2,05-

3,8% [5]. 

Ауыл шаруашылығында өндірістік мақсатта пайдаланылатын барлық 

энергия ресурстарынан мал шаруашылығы 18-22% сұйық отын мен 19-20% электр 

энергиясын тұтынады. Дәстүрлі энергия тасымалдаушылардың шектеулі қорлары, 

оны өндіру, тасымалдау және пайдалану кезінде энергияның үлкен жоғалуы, 

энергияны тұтынудың тиімсіздігі энергия үнемдеу идеясына және осы ресурстарды 

пайдалану тиімділігін арттыруға әкелді. Агроөнеркәсіптік кешендегі энергия 

үнемдеу мәселесі энергетикалық сектордың маңызды мәселелерінің бірі болып 

табылады. 
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Проблеманың әр даму кезеңінде «энергия үнемдеу» терминінің түсінігі мен 

мазмұны біздің білімімізге, біздің техникалық мүмкіндіктерімізге және болашақ 

ұрпақ алдындағы табиғи ресурстарды ысырапшылдық үшін жауапкершілік 

деңгейімізге сәйкес келеді, сондықтан үнемі өзгеріп отырады. Бүгінгі таңда 

«энергия үнемдеу» термині «sustainable building» ұғымымен, яғни адамдар мен 

жануарлардың тіршілік ету ортасының сапасын, табиғи ортаның сақталуын, 

жаңартылатын энергия көздерін оңтайлы тұтынуды және құрылыс материалдары 

мен су ресурстарын қайта пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін ғимараттар 

мен құрылыстарды салумен байланысты. 

Энергетикалық беделді халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың бірі болып 

табылатын Дүние жүзілік Энергетикалық Конференция (Мировая энергетическая 

конференция (МИРЭК)) 1977 жылы энергияны үнемдеу мәселесін «мамандардың 

ғимараттардың жылу мінез-құлқы туралы білімінің жетіспеушілігі және 

ғимараттарды жылумен жабдықтау және климаттау жүйелерінде ғылым мен 

техниканың жетістіктерін өте нашар пайдалану». Ең алдымен, 1974 жылдан бастап 

энергетикалық дағдарыстан кейін бүкіл әлемде энергияны үнемдеу бойынша 

жұмыстар кең көлемде жүргізілгенін, әдетте, мемлекеттік органдар байыпты 

қаржылық қолдау көрсететінін айту керек. 

Есте сақтау керек, энергия үнемдеу мәселесін зерттеу жылытудың, 

желдетудің немесе кондиционерлеудің кез келген мәселесін зерттеуден гөрі 

күрделі мәселе болып табылады, өйткені бұл жағдайда қалған барлық мәселелер 

толығымен зерттелген материалдың компоненттері ретінде әрекет етеді. 

Энергия үнемдеуді пайдалы тиімділік бірлігіне шаққандағы энергияның 

үлестік шығыстарын қысқарту және жаңартылатын энергия көздеріне жоспарлы 

түрде көшу жөніндегі ғылыми негізделген іс-шаралар жүйесі ретінде қарастыруға 

болады. Г. Б. Осадчийдің пікірінше, энергия үнемдеу-бұл органикалық отынды 

тұтынуды азайтуға да, адамның физиологиялық, тұрмыстық және өндірістік 

қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде оны пайдаланудан толық бас тартуға 

бағытталған әрекеттердің (шаралардың) күрделі үйлесімі. 

Құрылыс конструкторлары ғимарат конвертінің жылу тиімділігін арттыру 

үшін энергияны үнемдеуді білдіреді. Ғимараттардың тіршілігін қамтамасыз ету 

мамандары оны функционалдылыққа және пайдалану режиміне байланысты 

энергия шығынын шектеу деп санайды. Энергия өндіретін қондырғыларды 

жасаушылар мен операторлар энергияны үнемдейтін технологияларды, негізінен, 

қолданыстағы энергиямен сәйкес энергияның түрлендіру тиімділігі жоғары, 

сондай-ақ оны қалпына келтіруді қамтамасыз ететін, мысалы, жылуды 

қарастырады. Дәстүрлі емес (альтернативті) энергияны ұстанушылар 

жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) пайдалану арқылы органикалық отынды 

тұтынуды едәуір төмендететін технологияларды ғана нақты энергия үнемдеу деп 

санау керек деп есептейді [6]. 

Агроөнеркәсіптік кешендегі энергия үнемдеудің негізгі міндеті-өндіріс 

құралдарын барынша үнемді пайдалануға қол жеткізу, экономикалық өсу мен 

энергия тұтыну көрсеткіштері арасындағы жалпы қатынасты оңтайландыру. 

Энергия үнемдеу жүйесінің негізгі мақсаты-жалпы өнім бірлігіне техногендік 
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энергияның жалпы мөлшерін азайту арқылы көрінетін отын мен энергияның 

дәстүрлі түрлерін үнемдеуге қол жеткізу. 

Отын - бұл жану кезінде бөлінетін жылу энергиясын алу үшін шаруашылық 

қызметте қолданылатын зат. Отын -энергетикалық ресурстар - бұл табиғи және 

өндірілген энергия тасымалдаушылардың жиынтығы, олардың жинақталған 

энергиясы техника мен технологияның қазіргі даму деңгейінде шаруашылық 

қызметте пайдалануға болады. Энергия тасымалдаушы - жинақталған энергиясын 

энергиямен қамтамасыз ету мақсатында пайдалануға болатын әртүрлі агрегация 

күйіндегі (қатты, сұйық, газ тәрізді) немесе басқа заттар түріндегі (плазма, өріс, 

радиация және т.б.) зат. Табиғи энергия тасымалдаушы - табиғи процестер 

нәтижесінде пайда болған энергия тасымалдаушы. [7] Табиғи энергия көздеріне, 

мысалы, гидросфера суы жатады (өзен, теңіз, мұхит энергиясын пайдаланған 

кезде); ыстық су мен геотермалдық бұлақтардан келетін бу; атмосфералық ауа (жел 

энергиясын пайдалану кезінде); биомасса; қазба отындар (мұнай, газ, көмір және 

т.б.) [8]. 

 Өндірілген энергия тасымалдаушы - бұл өндірістік технологиялық процестің 

өнімі ретінде алынған энергия тасымалдаушы [7]. Өндірілетін энергия 

ресурстарына, мысалы, сығылған ауа, қазандық қондырғыларының әртүрлі 

параметрлеріндегі су буы және басқа бу генераторлары; ыстық су; ацетилен; 

органикалық отын мен биомассаны өңдеу өнімдері және сол сияқтылар [8]. 

Энергия тұтынатын өнімдер-бұл функционалдық мақсатта пайдаланылғанда отын 

мен энергия ресурстарын тұтынатын өнімдер. Негізгі энергия - бұл отын -

энергетикалық ресурстардағы энергия. 

Пайдалы энергия - бұл белгілі бір операцияларды, технологиялық 

процестерді орындау үшін немесе жұмысты орындау мен қызмет көрсету үшін 

теориялық тұрғыдан қажет энергия [7]. Терминнің анықтамасына мысалдар: а) 

жарықтандыруда - шамдардың жарық ағынына сәйкес; б) энергетикалық 

процестерде: - қозғалтқыш процестері үшін - қозғалтқыш білігіндегі жұмыс 

моментіне сәйкес; - тікелей әсер ету процестері үшін - берілген шарттар үшін 

теориялық есептеуге сәйкес қажетті энергия шығыны бойынша; в) 

электрохимиялық және электрофизикалық процестерде - теориялық есептеуге 

сәйкес қажетті энергия шығыны бойынша - берілген шарттар үшін; г) жылу 

процестерінде - теориялық энергия шығыны бойынша материалды қыздыруға, 

балқытуға, буландыруға және эндотермиялық реакцияларды жүргізуге; д) 

жылытуда, желдетуде, ауаны баптауда, ыстық сумен жабдықтауда, суықта - 

пайдаланушылар алған жылу мөлшеріне сәйкес; е) отын -энергетикалық 

ресурстарды трансформациялау, сақтау, тасымалдау жүйелерінде - осы 

жүйелерден алынған ресурстардың көлемі бойынша [8]. 

Электр станциясы - бұл энергияны өндіруге немесе түрлендіруге, беруге, 

сақтауға, таратуға немесе тұтынуға арналған өзара байланысты жабдықтар мен 

құрылымдардың кешені. Отын -энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану - 

бұл олардың қорларының шектеулі болуын және оларды төмендету талаптарына 

сәйкестігін ескере отырып, техника мен технологияның қазіргі даму деңгейінде 

максималды тиімділікке қол жеткізуді қамтамасыз ететін отын -энергетикалық 
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ресурстарды пайдалану. қоршаған ортаға техногендік әсер және қоғамның басқа 

талаптары. 

Энергия ресурстарын тиімді пайдалану - бұл техника мен технологиялардың 

қазіргі даму деңгейінде және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестікте 

энергия ресурстарын пайдаланудың экономикалық негізделген тиімділігіне қол 

жеткізу. Өнімдердің энергия тиімділігі класы-бұл біртекті (энергия тұтынатын) 

өнімдер тобы үшін энергия тиімділігі көрсеткіштерінің мәндерінің интервалымен 

сипатталатын нормативтік құжатпен белгіленген энергия тиімділігінің деңгейін 

белгілеу [8]. 

Энергия ресурстарының өнімсіз шығыны-бұл мемлекеттік стандарттарда 

белгіленген талаптарды сақтамау салдарынан энергия ресурстарын тұтыну, 

сонымен қатар басқа нормативтік құжаттарда, технологиялық регламенттерде және 

қолданыстағы жабдықтың паспорттық деректерінде белгіленген талаптарды бұзу. 

Жаңартылатын энергия көздері - күн, жел, жердің жылуы, су ағындарының табиғи 

қозғалысы, сонымен қатар табиғатта бар температуралық градиенттердің 

энергиясы. 

Жаңартылатын отын -энергетикалық ресурстар жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалануға негізделген: күн радиациясы, жел энергиясы, өзендер, 

теңіздер мен мұхиттар, Жердің ішкі жылуы, су, ауа; табиғатта бар су ағындары мен 

температуралық градиенттердің табиғи қозғалысының энергиясы; өсімдіктер мен 

малдардың қалдықтары, жасанды орман екпелері мен балдырлар ретінде алынған 

биомассаның барлық түрлерін қолданудан алынатын энергия; өнеркәсіптік 

қалдықтарды, тұрмыстық қатты қалдықтарды және ағынды сулар шламдарын 

шығарудан алынатын энергия; өсімдік биомассасының тікелей жануынан энергия, 

орман және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтарын термиялық өңдеу. 

Альтернативті отын-бұл жанармай (қысылған және сұйытылған газ, биогаз, 

генератор газы, биомасса өнімдері, көмір-су отындары және басқалары), оларды 

пайдалану қымбат және тапшы типтегі энергия ресурстарының шығынын азайтады 

немесе ауыстырады. Энергетикалық шолу - отын -энергетикалық ресурстарды 

тұтынушылардың оларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін белгілеу және 

оларды ұлғайтудың экономикалық негізделген шараларын әзірлеу мақсатында 

жүргізілген сауалнамасы. Отын-энергетикалық теңгерім-бұл жалпы 

шаруашылықтағы немесе оның жекелеген учаскелеріндегі (сала, өңір, кәсіпорын, 

цех, процесс, орнату) ТЭР кірісі мен шығысы (шығындар мен қалдықты қоса 

алғанда) арасындағы таңдалған уақыт аралығы үшін толық сандық сәйкестікті 

көрсететін көрсеткіштер жүйесі. Отын -энергетикалық тепе -теңдік - бұл белгілі бір 

уақыт кезеңіндегі энергетикалық экономиканың динамикалық жүйесінің 

статикалық сипаттамасы. 

Энергия үнемдеу көрсеткіштері заңды және жеке тұлғалардың өмірлік 

циклінің барлық кезеңінде отын -энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға 

және үнемді пайдалануға бағытталған шараларды іске асыру жөніндегі қызметін 

(ғылыми, өндірістік, ұйымдастырушылық, экономикалық, техникалық) 

сипаттайды. Энергия үнемдеу көрсеткіштері мыналар үшін қолданылады: энергия 

үнемдеу жұмыстарының тиімділігін жоспарлау және бағалау; энергия 
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тұтынушылардың энергетикалық аудитін (энергетикалық аудит) жүргізу; энергия 

тиімділігі бойынша статистикалық есептілікті қалыптастыру. 

Энергия үнемдеу көрсеткіштері қарастырылатын қызмет объектісінің 

интеграция деңгейімен ерекшеленеді. Белгілі бір өнім, технологиялық процесс, 

учаске, цех, өндіріс, кәсіпорын - энергия ресурстарын тұтынушы, аймақ энергия 

үнемдеу қызметінің объектісі бола алады. 

  Энергияны үнемдеу саласындағы ұйымдастырушылық, техникалық, 

ғылыми, экономикалық қызмет келесі көрсеткіштермен сипатталады: энергияны 

нақты үнемдеу, оның ішінде технологиялық регламенттер мен стандарттарға 

негізделген энергия тұтынуды реттеу арқылы (өнеркәсіптік, аймақтық, 

кәсіпорындар); экономикалық ынталандыру (салалар, аймақтар, кәсіпорындар, 

кадрлар); отын -энергетикалық ресурстардың шығындарын азайту, оның ішінде 

энергия тұтынудың жұмыс параметрлерін оңтайландыру арқылы; энергия 

аудитінің нәтижелері бойынша елеулі инвестицияларды қажет етпейтін энергия 

үнемдеу шараларын жүргізу; отын -энергетикалық ресурстарды есепке алуға 

арналған құрылғылар мен жүйелерді енгізу; оқыту; ақпараттық -жарнамалық 

науқан жүргізу; өндірістің (кәсіпорында) және жалпы ішкі өнімнің (өңірде, 

республикада) энергия сыйымдылығын төмендету, оның ішінде энергияны аз 

қажет ететін энергиямен жабдықтау сұлбаларын әзірлеуге байланысты энергия 

тұтынуды құрылымдық қайта құру элементтерін енгізу арқылы; дәстүрлі емес 

жаңартылатын энергия көздерін, жергілікті түрлерді энергия балансына отынға, 

қайталама энергия ресурстарына тарту; энергия үнемдеудің жобалары мен 

бағдарламаларын, энергия үнемдеу технологияларын, әлемдік деңгейге сәйкес 

келетін жабдықтарды және т.б. 

Жалпы агроөнеркәсіптік кешендегі энергия үнемдеу мәселесі үш негізгі 

міндеттің дәйекті шешімін қамтиды: 

  1. Ұйымдастырушылық, экономикалық және реттеуші шараларды қабылдау 

және біртіндеп жүзеге асыру; 

2. Екінші реттік энергия ресурстарын кеңінен қолдана отырып, энергия 

үнемдеу технологияларын енгізу; 

3. Өндірілетін өнімнің энергия сыйымдылығының күрт төмендеуімен 

машина технологиясының өзгеруі. 

Энергияны үнемдеудің екі негізгі әдісі бар: бастапқы және қайталама энергия 

ресурстарын пайдалану. Сонымен қатар, бастапқы энергия көздерін пайдаланған 

кезде негізгі екпін жаңартылатын энергия көздерін (күн, жел, геотермалдық 

энергияны және т.б. пайдалану) немесе баламалы энергия көздерін пайдалануға 

аударылуы керек. 

Екінші реттік энергия көздерін пайдалану энергияны үнемдеудің негізгі 

резерві болып табылады және негізінен энергия үнемдейтін технологияларды 

қолдану болып табылады, олардың негізгісі: желдету жүйелерінің жобалық 

шешімдерін жетілдіру, микроклиматты бақылау, жылыту жабдығының жұмысы 

және т.б. жылу сорғыларын қолдану; мал фермаларында жылуды қалпына келтіру; 

биогазды қолдану; табиғи суықты қолдану; қалдықтарды басқару; қайталама 

энергия ресурстарын пайдалану және т.б. [9,10] 
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2 Ауыл шаруашылығы тұтынушыларына арналған электрлік 

жүктемелер 

Орындалған функцияларға байланысты энергия жүйесінен электрмен 

жабдықтау сұлбасын қамтамасыз ету мүмкіндіктері, электр энергиясы мен 

энергияны тұтынудың шамасы мен режимі, электр энергиясын пайдалану 

ережелерінің ерекшеліктері бойынша тұтынушылар әдетте келесі негізгі топтарға 

бөлінеді: өнеркәсіптік және оларға теңестірілген, өндіріс, ауыл шаруашылығы, 

тұрмыстық, коммуналдық шаруашылық (мекемелер, ұйымдар, сауда және 

қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары және т.б.). 

Келесі кәсіпорындар өнеркәсіптік тұтынушыларға теңестірілген: құрылыс, 

көлік, шахталар, карьерлер, мұнай, байланыс, коммуналдық шаруашылық және 

тұрмыстық қызмет көрсету. Өнеркәсіптік тұтынушылар электр энергиясын 

тұтынушылардың ең көп энергия тұтынатын тобы болып табылады. 

Мынадай электр энергиясын тұтынушылар ауылдық жерлерде орналасқан: 

тұрғын үйлер, ауруханалар, мектептер, клубтар, дүкендер, наубайхана және 

халыққа қызмет көрсететін басқа кәсіпорындар; өндірістік тұтынушылар - мал 

фермалары, астық тазарту станциялары, жылыжайлар, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін сақтау, диірмендер, гараждар, қазандықтар және т.б.; агроөнеркәсіптік 

кешен кәсіпорындары, астық қабылдау пункттері, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өңдейтін кәсіпорындар: сүт зауыттары, консервілер, ет комбинаттары және т.б.; 

өнеркәсіптік кәсіпорындар кіруі мүмкін басқа тұтынушылар. [11] 

Өнеркәсіптік негізде ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін ірі 

кәсіпорындар, бірінші кезекте мал шаруашылығы кешендері, құс фабрикалары мен 

жылыжай кешендері арнайы топқа бөлінуі тиіс. Олардың электрмен жабдықтау 

сұлбалары ауыл шаруашылығы тұтынушыларының дисперсті жүктемесі бар 

аудандардағы типтік сұлбалардан ерекшеленеді және өнеркәсіптік кәсіпорындар 

үшін сәйкес сұлбаларға жақын. 

Негізгі қызмет түрлері бойынша барлық ауыл шаруашылығы тұтынушылары 

келесіге бөлінеді: 

- аграрлық, тек ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысады; 

- агроөнеркәсіптік, ауылшаруашылық өнімдерін өзіндік өңдеумен. [12] 

Аграрлық өнеркәсіпке сәйкес мыналар бар: 

- өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылық кәсіпорындары, оның ішінде 

егістік, жемшөп өндіру, көкөніс өсіру, бау -бақша және т.б.; 

- мал шаруашылығының ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, оның ішінде 

мал шаруашылығы, шошқа өсіру, құс шаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы 

шаруашылығы және т.б. 

Электр қабылдағыштардың жалпы орнатылған қуаттылығына байланысты 

ustRust ауылшаруашылық кәсіпорындарының үш класын ажыратуға болады: 

- қуаты төмен (ΣРуст≤1МВт); 

- орташа қуат (1МВт ≤ΣРуст≤5МВт); 

- үлкен СХП (ΣРуст>5МВт). 

Ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ауылдық электр желілерінің 

деңгейлері: 
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I деңгей - 0,4 кВ электр қабылдағыштары; 

II деңгей - 0,4 кВ SCHR тарату тақталары; 

III деңгей - ShchM 0,4 кВ негізгі қалқандар; 

IV деңгей - 0,4 кВ ТП 10 (6) / 0,4 кВ трансформаторлық қосалқы 

станциясының тарату құрылғылары; 

V деңгей - 35 (110) / 6 (10) кВ АЖ негізгі төмендетуші қосалқы станциясының 

6 (10) кВ тарату қондырғысы; 

VI деңгей - аграрлық сектор мен энергетикалық жүйе арасындағы шекара. 

 

Шағын және орта ауылшаруашылық кәсіпорындарының энергиямен 

жабдықтау жүйелеріне трансформаторды төмендететін қосалқы станциялар               

6(10)/0,4 кВ; қалааралық және тарату тақталары; кернеуі 0,38 (6.10) кВ болатын 

таратушы электр желілері; электр қабылдағыштар. [13] 

Электр қабылдағыш (ЭП) - бұл электр энергиясын энергияның басқа түріне 

(немесе басқа көрсеткіштері бар электр энергиясына) түрлендіруге арналған 

аппарат, қондырғы, механизм. 

Ауылшаруашылық аудандарындағы электр қабылдағыштардың өзіндік 

ерекшеліктері бар: 

- әртүрлі технологиялық процестер мен жұмыс режимдері (егістік және мал 

шаруашылығы, суару мен жылыжайлар, кірпіш зауыттары мен карьерлер және 

т.б.); 

- көптеген тұтынушылардың жұмысы үлкен интервалдары бар қысқа 

циклдермен сипатталады, олар күндізгі пайдалану уақытының елеусіз санымен 

(электр сауу, жемшөп дайындау және т.б.); 

- жұмыстағы маусымдық (астықты тазарту, суару жүйелері, ошақтар мен 

жылыжайлар және т.б.); 

- тәулік ішінде де, жыл ішінде де жүктемелердің айтарлықтай ауытқуы, демек 

тұтынушылар үшін кернеудің рұқсат етілген ауытқу шектерін қамтамасыз етудегі 

қиындық; 

- ауылдық желілерде қысқа тұйықталу жағдайында апаттық токтар негізгі 

учаскелердің жұмыс токтарынан кейде аз ерекшеленеді және бұл қысқа 

тұйықталудан қорғаныс жұмысында селективтілікті қамтамасыз етуді қиындатады; 

- желілердің үлкен таралуы және шағын электр қуатын алыс қашықтыққа 

беру; 

- өндірістің ерекше шарттары мен сипаты, олар орнатылған құрылымдар мен 

ғимараттармен бірге машиналар, аппараттар, желілер мен қосалқы жабдықтар 

жиынтығына нақты талаптар қояды; 

- ауылшаруашылық аудандарында тұтынушылардың тұрақты дамуы, 

өндірістік қуаттар мен құрылымдардың пайдалануға берілуі, экономикалық 

орталықтардың пайда болуы, электр энергиясын пайдаланудың жаңа түрлерінің 

пайда болуы, өндірістік процестерді механикаландыру мен автоматтандырудың 

кеңеюі; 
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- белгілі бір санаттағы қабылдағыштардың жалпы энергия тұтынудағы 

меншікті салмағының аздығымен берілетін электр энергиясының сенімділігі мен 

сапасына қойылатын талаптардың артуы. [14] 

Электр жетегінің сегіз номиналды жұмыс режимі бар, олар жүктемелердің 

уақыттық диаграммасын (HN) анықтайды: 

1) ұзақ мерзімді (ұзақ мерзімді) –S1; 

2) қысқа мерзімді-S2; 

3) мерзімді үзіліс - S3; 

4) бастау процестерінің әсерімен мерзімді үзік қысқа мерзімді-S4; 

5) іске қосу процестерінің және электрлік тежеудің әсерінен периодты 

кезеңді қысқа мерзімді-S5; 

6) үзік – S6; 

7) іске қосу процестерінің және электрлік тежеудің әсерінен периодты 

ауыспалы - S7; 

8) мезгіл -мезгіл өзгеретін айналу жиілігімен ауыспалы - S8. 

Алғашқы үш жұмыс режимі Р жүктемесінің өзгеру сипатымен, ΔР қуатының 

жоғалуымен және θ жылыту қисығымен сипатталатын агроөнеркәсіптік 

кәсіпорындардың БӨ көпшілігіне тән (2.1 сурет). 
 

 

 

а - ұзын; b - қысқа мерзімді; в - үзік -үзік. θ′шығу - тұрақты температураның 

қабылданған мәні 

 

2.1 сурет - Электржетектің негізгі жұмыс режимдерінің графиктері 
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Үздіксіз режим S1-бұл электр жетегінің тұрақты жүктемедегі жұмысы ұзақ 

уақыт бойы жалғасатын режим, оның барлық бөліктерінің қызу температурасының 

қоршаған орта температурасынан асуы дерлік тұрақты күйге жетеді (2.1, а сурет). 

Бұл жағдайда электронды тақта паспортында көрсетілген жұмыс режимінің барлық 

параметрлері S1 жұмыс режиміне сәйкес келеді. Іс жүзінде тұрақты күйдегі etсет 

температура болып саналады, оның өзгеруі 1 сағат ішінде желінің жүктемесі мен 

қоршаған ортаның температурасы іс жүзінде өзгермегенде 1° C аспайды. 

Үздіксіз жұмыс режиміндегі электр жетегі үшін θ жиынының мәні T3 

уақытында жетеді, мұндағы T - қыздыру уақытының тұрақты мәні (бұл уақыт 

электр жетегі мен жеткізу желісінің өткізгішінің температурасы болатын уақыт. 

тұрақты орта мәніне жетіңіз (егер қоршаған ортаға жылу берілмесе). Т анықтау 

әдісі күріште көрсетілген (2.1, а сурет). 

Қуат (қозғалтқыш) жүктемесі мен электр пештерінің жүктемесі үшін электр 

жетегінің номиналды қуаты төлқұжат деректеріне сәйкес алынады: 

 

Рном = Рқозғ,                                                    (2.1)  

 

ал трансформаторлар мен түзеткіштердің электр қондырғылары үшін мына 

қатынасқа сәйкес есептеледі: 

Рном = Рқозғ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑қозғ.                                       (2.2) 

 

S2 қысқа мерзімді режимі (2.1, б сурет) шағын сипатталады жұмыс уақытына 

және электр энергиясын ажыратумен ұзақ үзілістерге байланысты желілер. Бұл 

жағдайда, қыздырылған кезде, жабдықтың бөлшектерінің температурасы тұрақты 

күйге жетпейді, ал оны өшіргенде қоршаған ортаның температурасынан 2°C 

жоғары емес температураға дейін салқындатылады. 

S2 режиміндегі электр жетегінің энергия шығыны келесі өрнекпен 

анықталады: 

Р𝑠2 ≤ Р𝑠1√
1

1−exp(−𝑡/𝜏)
,                                         (2.3) 

 
 

мұнда PS1 - S1 режиміндегі электр жетегінің номиналды қуаты. 

 

S3 мерзімді қайта-қысқа мерзімді режим (МҚҚМ)- бұл электр жетегінің 

қысқа мерзімді жұмысы үзілістермен ауысатын режим. Сонымен қатар, жұмыс 

уақыты да, үзіліс те ұзақ емес, сондықтан температура тұрақты күйге жетеді. 

Бірнеше циклдің нәтижесінде температура белгілі бір орташа тұрақты күйдегі 

мәніне жетеді (2.1, в сурет). Сонымен қатар, іске қосу кезінде жоғалтулар электрлік 

компоненттердің температурасына әсер етпейді. [13,14] 

МҚҚМ электр қабылдағыштары қосу ұзақтығының мәнімен сипатталады 

(салыстырмалы бірліктермен немесе пайыздармен): 
 

 



17 
 

ПВ =
𝑡𝑘𝑖𝑝

𝑡𝑘𝑖𝑝+𝑡шығ
=

𝑡𝑘𝑖𝑝

𝑡ц
,                                              (2.4) 

 

мұнда –𝑡𝑘𝑖𝑝 жұмыс кезеңінде; 

𝑡шығ – өшіру кезеңі;  

𝑡ц– бүкіл циклдің уақыты.  

 

Әдетте цикл уақыты 10 минуттан аспайды. Егер tц > 10 мин,  болса, онда 

жұмыс режимі үздіксіз болып саналады. 

Үзіліссіз режимнің электр жетегі үшін паспортта көрсетілген үзіліссіз 

режимнің қуаты ҮP = 100% Рном кезінде үздіксіз режимнің номиналды қуатына 

дейін төмендетілуі тиіс: 

 

Рном = Рпасп ∙ √ПВпас, 

 

мұнда -– Рпасп электр жетегінің паспорттық қуаты, кВт; 

               ПВпасп - қосудың паспорттық ұзақтығы, қатысты. бірлік (ПВпасп   

мәндерінің стандартты диапазоны: 15, 25, 40 және 60%). 

 

Дәнекерлеу машиналары мен электр пештерінің трансформаторлары үшін, 

номиналды қуаты кВ ∙ А көрсетілген, номиналды активтік қуат келесі өрнекпен 

анықталады: 

Рном = 𝑆пасп ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑пас√ПВпас,                                    (2.5) 

 

мұнда - 𝑆пасп- трансформатордың номиналды қуаты; 

 𝑐𝑜𝑠𝜑пас√ПВпас - қуат коэффициентінің паспорттық мәндері мен қосу 

ұзақтығы [15]. 

 

Кезеңдік үзіліссіз режим S4   tc, іске қосу процестерінің әсерімен, бірдей 

жұмыс циклдерінің тізбегі болып табылады, олардың әрқайсысы tc басталу 

уақытын, тұрақты жүктемедегі tп жұмыс уақытын және tп үзіліс уақытын қамтиды, 

оның барысында ЭП қоршаған ортаға салқындатылмайды температурасы. 

Іске қосу процестері мен S5 электрлік тежелуінің әсерінен кезеңдік үзік 

режим - S4  режимінен tт жылдам электрлік тежеудің қосымша кезеңінің болуымен 

ерекшеленеді. Лифт жетектеріне және көтеру-тасымалдау ГН жүйелеріне тән. 

Үзіліссіз жұмыс режимі S6-бұл tp қондырғысының тұрақты номиналды 

жүктемесінің қысқа мерзімді кезеңдері tхх бос кезеңдерімен ауысатын режим. Бұл 

ретте электр жабдығы бөліктерінің температурасының артуы белгіленген мәндерге 

жетпейді. 

Іске қосу процестерінің әсерімен және S7 электрлік тежелуімен кезеңдік 

ауыспалы режим- tc  іске қосу (бастау) уақытын, тұрақты жүктемемен жұмыс істеу 

уақытын және tТ жылдам тежеу уақытын қамтитын ұқсас циклдардың реттілігін 

қамтиды. 
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Мерзімді ауыспалы режим мезгіл-мезгіл өзгеріп тұратын айналу жиілігі S8 

– оның S7 -ден басты айырмашылығы-білікке тұрақты жүктемелер кезінде әртүрлі 

айналу жиілігі, яғни Р1  қуаты кезінде n1 жиілігі , Р1= Р2  қуаты кезінде- n2 жиілігі 

және т.б. бұл жұмыс режимі білікке тұрақты жүктемемен жұмыс істейтін көп 

жылдамдықты қозғалтқыштарға тән, мысалы, қадамдық орамалы немесе 

экструдерлері бар қозғалтқыш жетектерінде. 

Белгіленген уақытта электр қабылдағыштың қуаты (электр энергиясын 

түрлендіру жылдамдығы) электр жүктемесі болып саналады. 

Есептік жүктеме ретінде 0,5 сағ үшін толық қуаттың ең жоғары орташа мәні 

қабылданады, ол электр энергиясын тұтынушыға енгізуде және есептік жылы 

электр желісінде 0,95-тен төмен емес ықтималдықпен орын алуы мүмкін. Бұл 

жағдайда күндізгі және кешкі жүктемелерді ажыратыңыз. 

Есептік кезеңнің соңғы жылы есептік жыл болып есептеледі, оған сымдардың 

жүктемелері, қималары, трансформаторлардың қуаты және электр 

қондырғыларының басқа да параметрлері айқындалады. Қазіргі уақытта ауыл 

шаруашылығында есептік кезеңді 10 жыл қабылдау ұсынылады. 

Электр қондырғыларын ұтымды жобалау және оларды пайдалану үшін 

ауысым, тәулік, ай, маусым, жыл ішіндегі жүктемелердің өзгеруін білу қажет. Бұл 

өзгеріс жүктеме кестесімен сипатталады.  

Жүктеме графигі-белгілі бір уақыт аралығында жүктемелердің өзгеруін 

көрсететін қисық (диаграмма). Әдетте жүктеме графиктері негізгі уақыт ішінде, 

аяқталған технологиялық циклдің ұзақтығына көбейтіліп жасалады және 

талданады. Жүктеме кестелері бар: жеке және топтық; белсенді және реактивті 

жүктемелер. 

Электр жетегінің жұмыс режимдері тұрақты болып қалмайды, бірақ үнемі 

өзгеріп отырады және сәйкесінше электр энергиясының барлық тарату және тарату 

буындарының жүктемесі де өзгереді, бұл 2.2 -суретте көрсетілген. [16] 

 

 
 

2.2 сурет - Агроөнеркәсіптік кәсіпорын жүктемесінің жиынтық тәуліктік 

кестесі 
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Әр саланың кәсіпорындары өндірістің технологиялық процесімен 

анықталатын өзіндік, тән ГН - ге ие. 

Жүктемелердің жүйелілігі тұрғысынан олардың жеке кестелері бөлінеді: мерзімді; 

циклдік;  циклдік емес; тұрақты емес. 

Топтық графиктер электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау және 

оңтайландыру үшін қолданылады.  

Осы электр қабылдағыштардың электр желілерін таңдау, кернеудің ауытқуы 

мен ауытқуын есептеу, электр энергиясының сапасын жақсарту шараларын таңдау 

үшін өткір ауыспалы, итергіш жүктемесі бар энергияны көп қажет ететін электр 

желілерінің жеке кестелері қажет. 

Тұтынушылардың жүктемелерінің тәуліктік және маусымдық кестелері 

есептегіштердің көрсеткіштері бойынша құрылуы мүмкін. Жүктемелердің 

күнделікті графиктері үшін белгілі бір уақыт аралығында (30 немесе 60 минут) 

белсенді және реактивті энергия есептегіштерінің көрсеткіштері жазылады және 

осы аралықтағы орташа жүктеме қуаты анықталады. 

Жүктеме графиктерін талдау сымдар мен кабельдік өзектердің көлденең 

қималарының көлемін анықтауға, кернеудің жоғалуын бағалауға, электр 

станцияларының генераторларының қуатын таңдауға, жабдықты таңдаудағы 

техникалық-экономикалық мәселелерді шешуге және қондырғы үшін ең жақсы 

нұсқаны құруға мүмкіндік беретін су электр станциясының қондырғысы. 

Күнделікті кесте электр жабдықтарын жөндеуді жоспарлауға мүмкіндік береді.  

Жүктеме қисықтары келесі параметрлермен сипатталады: 

- ең белсенді ауысым үшін орташа белсенді және реактивті жүктеме 

қуаты: 

 

Рср =
𝑊

𝑇см
,     𝑄ср =

𝑉

𝑇см
,                                           (2.6) 

 

мұнда W және V - ең белсенді ауысым үшін активті және реактивті энергияны 

тұтыну; 

  Tcm - ауысымның ұзақтығы.  

 

Ең қарқынды ауысым белсенді энергияны максималды тұтынатын ауысым 

болып саналады; 

- орташа тәуліктік жүктеме қуаты (орташа ауысымға ұқсас анықталады, 

тек бір күн үшін); 

- берілген ұзақтықтың максималды жүктемесі - белгілі бір уақыт 

кезеңіндегі барлық орташа мәндердің ең үлкені, мысалы, ең қарқынды ауысымның 

орташа 30 минуттық жүктемелерінің (максимум жарты сағат); 

- рұқсат етілген жылытуға арналған есептік жүктеме- бұл жылу эффектісі 

бойынша күтілетін өзгеретін жүктемеге тең келетін электрмен жабдықтау 

жүйесінің элементінің тұрақты ұзақ жүктемесі. Жүктеменің ауыспалы кестесімен 

берілген ұзақтықтың максималды жүктемелері ал аздап өзгеретін (тұрақты 

тұрақты) жүктеменің орташа жүктемесі алынады [16,17]. 
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3. Сыртқы ауылдық электр желілерінің құрылысы. Сымдар мен 

кабельдер. Әуе желісінің оқшаулағыштары. Әуе желісінің тіректері 

 

Барлық қолданыстағы электрмен жабдықтау желілерін қолдану аймағына, 

токтың түріне және масштабтық сипаттамаларына сәйкес жеке түрлерге бөлуге 

болады. 

Мақсаты бойынша электр желілері 4 негізгі түрге бөлінеді: 

 - тұрғын үйлерді, сондай-ақ өндірістік, әкімшілік және ауыл шаруашылығы 

объектілерін электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған жалпы мақсаттағы 

жүйелер; 

 - автономды типтегі электр жүйелері, олар автономды және жылжымалы 

объектілерді энергиямен қамтамасыз ету үшін қолданылады, соның ішінде: 

кемелер, ұшақтар, көлік құралдары мен автономды станциялар; 

- арнайы өндірістік қондырғыларға және басқа инженерлік жүйелерге электр 

энергиясын беру үшін қажетті технологиялық құрылымдар жүйелері; 

 - негізгі байланыс электр энергиясын қозғалатын тұтынушыларға, мысалы, 

трамвайлар мен локомотивтерге жеткізу болып табылатын әуе байланыс 

тораптары. 

Ауылшаруашылық электр желілеріне кернеуі 0,4 -тен 110 кВ -қа дейінгі 

желілер жатады, олардан электр энергиясы негізінен ауыл шаруашылығы 

тұтынушыларына беріледі (өндірістік қажеттіліктерді, мелиорация, коммуналдық 

қызметтер мен мәдени қызметтерді қосқанда). Ауылдық есеп айырысу желісі 

ауылдардан, ауылдардан, фермалардан тұрады орналасқан шалғайдағы шаруа 

(фермерлік, қосалқы) шаруа қожалықтары, қыстайтын және алыс жайылымдағы 

мал шаруашылығының басқа да елді мекендері, сондай -ақ ауылдары мен облыс 

орталықтары, олардың тұрғындары негізінен ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндіру, өңдеу, сақтау және өткізу саласында жұмыс істейді. Ауылдық есеп айырысу 

торабының (елді мекендерінің) электр энергиясын тұтынушылары - бұл іргелес 

ауласы бар тұрғын үйлер мен коммуналдық және қоғамдық ғимараттар мен 

халыққа тұрмыстық және мәдени қызмет көрсетуге арналған құрылыстар. [18] 

Қазақстанның ауылдық жерлерінде қолданыстағы 110/35/10/0,4 кВ кернеу 

жүйесі 220/110/35/10/0,4 кВ жүйеге ауыстырылады. Кернеуі 220 кВ және 110 кВ 

желілер басымдыққа ие болуға тиіс. 

 Электр желілерінің жіктелуі 3.1-суретте көрсетілген. 

Қазақстандағы электр энергиясын ауыл шаруашылығы тұтынушылары 

мыналармен сипатталады: 

- тұтынушылардың көпшілігінен электр энергиясын өндіру көздерінен үлкен 

қашықтық; 

- электр қондырғыларының айтарлықтай аумақтық дисперсиясымен электр 

жүктемелерінің төмен концентрациясы (тығыздығы); 

- жүктемелердің біркелкі еместігі мен жылдың тәулік бойы және мезгілінде 

энергия шығыны; 

- аралас электр жүктемесі бар тұтынушылардың едәуір бөлігі; 
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3.1 сурет - Электр желілерінің жіктелуі 

 

- стационарлық емес технологиялық процестердің жоғары үлесі; электр 

қозғалтқыштары мен басқа да электр энергетикалық қондырғылардың белгіленген 

қуатын пайдалану сағаттарының аздығы; 

- фазалар бойынша таралуының үлкен біркелкі еместігі бар бір фазалық 

жүктеменің жоғары меншікті салмағы, 380/220 В желісіндегі токтар мен 

кернеулердің ассиметриясының бір мезгілде болуының төмен коэффициенті. [19] 

Ауылдық тұтынушылардың электрлік жүктемелерінің ерекшелігі - олардың 

ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің өсуінен озып кетуі, бұл негізінен ауыл 

шаруашылығында және ауыл тұрғындарының күнделікті өмірінде электр 

энергиясын неғұрлым толық пайдалану есебінен, соның ішінде жылудың 

қажеттілігіне байланысты. 

10 кВ электр желілерінің негізгі міндеттері: 

- сәйкес есеп айырысу жылына ауыл шаруашылығы тұтынушыларының 

электр энергиясына қажеттілігін және есептелген электр жүктемелерін анықтау; 

- 35 кВ және 110 кВ желілерін әзірлеу, олардың конфигурациясы мен негізгі 

параметрлерін таңдау (номиналды кернеулер, әуе желілерінің сорттары мен 
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көлденең қималары, жаңа қосалқы станциялардың орналасуы, қосалқы 

станциялардағы трансформаторлардың саны мен қуаты және олардың электрлік 

қосылыстардың сұлбалары); 

- 35 кВ, 110 кВ және 220 кВ желілерінің жұмыс режимдерінің есебі, қалыпты 

және апаттан кейінгі; 

- 35кВ 110 кВ және 220 кВ қосалқы станцияларда номиналды қысқа 

тұйықталу токтарын анықтау; 

- электр желілерінде электр энергиясының шығынын азайту бойынша 

шараларды әзірлеу. 

10 кВ желілерде желіде пайда болатын кез келген зақымдарды 

локализациялауға қабілетті автоматты бөлу нүктелері болып табылатын қайта 

жабушыларды қолдану ұсынылады. [20] 

Электр желілері жергілікті және аудандық болып бөлінеді, сонымен қатар 

электрмен жабдықтау және тарату болып бөлінеді. Жергілікті желілер номиналды 

кернеуі 35 кВ және одан төмен желілерді, ал ауданы — номиналды кернеуі 35 кВ-

тан асатын желілерді қамтиды. Қуат сызығы-бұл процессордан РП-ға немесе 

тікелей қосалқы станцияға, оның ұзындығы бойынша электр энергиясын таратпай 

өтетін сызық. Тарату желісі оның ұзындығы бойымен тұтынушылардың электр 

қондырғыларына бірнеше трансформаторлық қосалқы станциялар немесе кірістер 

қосылатын желі деп аталады. «Жергілікті» және «тарату» желілері («аудандық» 

және «тамақтандыру» сияқты) ұғымдары жақын, бірақ сәйкес келмейді, өйткені 

жақында тарату желілерінің кернеуі 110 кВ және тіпті 220 кВ болуы мүмкін, бұл 

желілерді тек кернеумен ажыратуға болмайды. 

Ауыл шаруашылығына арналған электр желілері оқшауланған, доға 

сөндіргіш реакторлар арқылы Жерге тұйықталған немесе кернеуі 10 кВ бейтарап 

резистор арқылы Жерге тұйықталған үш фазалы айнымалы ток (екі фазалы 

орындалуы мүмкін). 

110 және 35 кВ қуат беру желілері бірнеше қосалқы станциялар бір электрмен 

жабдықтау көзінен желіге қосылған кезде радиалды желінің конфигурациясы 

бойынша орындалуы мүмкін. Екі жақты қуаты бар бір тізбекті әуе желілері бар желі 

таратылады. 

10 (20) кВ кернеулі ауылдық тарату желілері сенімділіктің талап етілетін 

дәрежесіне байланысты мынадай функцияларды орындайды:: 

- 3.2, а, б, в - суретте көрсетілгендей конфигурациялардың бірі бойынша бір 

ЦП қоректендіру орталығынан қоректендірілетін бір радиалды тізбекті сұлбасы 

 

3.2 сурет -Радиалды желілердің конфигурациясының нұсқалары 
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3.3 а, в -суретте көрсетілгендей, мүмкін конфигурациялар бойынша екі және 

одан да көп процессордан қуат алатын бір тізбекті, а, в. кернеуі 10/0,38 кВ қосалқы 

станцияларда әдетте бір трансформатор орнатылады 

а в  

а-екі процессордан қоректенетін жалғыз, в-түйін. 

 

3.3 сурет- Тұйық желілердің конфигурациясының нұсқалары 
 

Жауапты емес тұтынушылар кезінде радиалдық желілер сұлба бойынша (3.4 

сурет) қалыптастырылады, онда 10 (20)/0,38 кВ трансформаторлық қосалқы 

станциялар желіге одан тармақталу түрінде қосылады. Жоғары кернеу жағында 

трансформаторларды қорғау П сақтандырғыштарының немесе В 

ажыратқыштарының көмегімен, ал төмен кернеу жағында - П 

сақтандырғыштарының немесе А автоматты ауа ажыратқыштарының көмегімен 

жүзеге асырылады. [21] 

 

 
 

3.4 сурет-Тарамдары бар радиалды резервтелмеген желі сұлбасы 

 

Радиалды консервацияланбаған желіні электрмен жабдықтау сенімділігін 

біршама арттыруға бөлгіш құрылғыларды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

Олар ретінде В ажыратқыштары, Р ажыратқыштары немесе ВН жүктеме 

ажыратқыштары пайдаланылуы мүмкін (3.5 сурет).  
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3.5 сурет - Секциялы құрылғылары бар тарату желісінің сұлбасы 
 

Таратушы ауылдық желілерді дамыту көп жағдайда екі және одан да көп 

тамақтандыру орталықтарына сүйенетін деңгейге жетті (3.6 сурет). 
 

 
 

3.6 сурет - Үш процессордан қуат алатын және секциялық құрылғылары бар 

резервтелген тарату желісінің сұлбасы 

 

Электр желілерін конструктивті орындау. Электр энергиясын орташа және 

алыс қашықтықтарға тасымалдау көбінесе ашық ауада орналасқан ЭБЖ электр 

беру желілері бойынша жүргізіледі. Олардың дизайны әрқашан екі негізгі талапқа 

сай болуы керек: 

- үлкен қуаттарды берудің сенімділігі; 

- адамдар, жануарлар мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

ЭБЖ әуе (ӘЖ) немесе кабельді (КЖ) орындауда болуы мүмкін. ӘЖ 

оқшауланбаған сымдармен немесе қорғалған сымдармен (ӘЖ) орындалуы мүмкін 

[19]. 

Электр желісі көптеген элементтерден тұрады, олардың әрқайсысы өз 

функцияларын орындайды. Осы немесе басқа құрылымдық элементті қолдану 

сызықтың маңыздылығы мен жүктемесіне байланысты. Желі элементтерінің 

белгілері 3.7-суретте көрсетілген. 
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3.7 сурет -  Желі элементтерін белгілеу 

 

Тіректердегі сымдардың ең көп таралған орналасуы: үшбұрыш 20 кВ ӘЖ-де 

және металл және темірбетон тіректері бар 35-330 кВ Бір тізбекті ӘЖ-де 

қолданылады.   

Сымдардың көлденең орналасуы ағаш тіректері бар 35— 220 кВ ӘЖ-де және 

330 кВ ӘЖ-де қолданылады. Сымдардың бұл орналасуы төменгі тіректерді 

қолдануға мүмкіндік береді және мұз бен тартылу кезінде сымдардың соқтығысу 

ықтималдығын азайтады. Сондықтан көктайғақ жерлерде көлденең орналасуға 

артықшылық беріледі. 

Екі тізбекті ӘЖ-де артқы шыршамен сымдардың орналасуы орнату 

шарттарына сәйкес ыңғайлы, бірақ тіректердің массасын арттырады және екі 

қорғаныс кабелін іліп қоюды қажет етеді. Ең үнемді және 35-330 кВ екі тізбекті 

ӘЖ-де сым бөшкелері орналасқан болат және темірбетон тіректері кең таралған. 

Сирек, сымдардың орналасуы шыршамен қолданылады. 

Ілмектерге бекітілген түйреуіш оқшаулағыштары бар 6-10 кВ ӘЖ үшін 

сымдардың үшбұрышты орналасуы бар бір тіректі аралық тірек орынды. 

110 кВ, сондай-ақ аспалы оқшаулағыштары бар 35 кВ ӘЖ үшін сымдары 

көлденең орналасқан ағаш тіректер қолданылады.    

Сымдардың орналасу сұлбалары 3.8-суретте көрсетілген     

   

 

3.8 сурет -Сымдардың орналасу сұлбалары 
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ӘЖ тіректері анкерлік және аралық болып бөлінеді. Осы екі негізгі топтың 

тіректері сымдарды іліп қою әдісімен ерекшеленеді. Аралық тіректерде сымдар 

оқшаулағыштардың гирляндаларын қолдана отырып ілінеді. Якорь түріндегі 

тіректер сымдарды тартуға қызмет етеді, осы тіректерде сымдар ілулі 

гирляндалардың көмегімен тоқтатылады. Аралық тіректер арасындағы қашықтық 

аралық аралық немесе жай аралық деп аталады, ал якорь тіректері арасындағы 

қашықтық якорь аралығы деп аталады.[20] 

Зәкір тіректері ӘЖ-нің ерекше жауапты нүктелерінде сымдарды қатаң 

бекітуге арналған: аса маңызды инженерлік құрылыстардың қиылыстарында 

(мысалы, темір жолдар, ӘЖ 330-500 кВ, жүріс бөлігінің ені 15 м-ден асатын 

автомобиль жолдары және т.б.), ӘЖ ұштарында және оның тікелей учаскелерінің 

ұштарында. 

Аралық тікелей тіректер сымды анкерлік аралықта ұстап тұру үшін ӘЖ-нің 

тікелей учаскелеріне орнатылады. Аралық тіректі анкерлік тірекке қарағанда 

арзанырақ және жасау оңай, өйткені екі жағындағы сымдардың бірдей ауырлығына 

байланысты ол сынған сымдармен, яғни қалыпты режимде, сызық бойымен күш 

жұмсамайды. Аралық тіректер ӘЖ тіректерінің жалпы санының кемінде 80-90% - 

ын құрайды. 

Бұрыштық тіректер сызықтың айналу нүктелеріне орнатылады. 

Аралық тік тіректермен қабылданған жүктемелерден басқа, сымдар мен 

кабельдердің ауырлығының көлденең компоненттерінен түсетін жүктемелер де 

бұрыштық тіректерге әсер етеді. Көбінесе 20° - қа дейінгі сызықтардың бұрылу 

бұрыштарында якорь түріндегі бұрыштық тіректер қолданылады (3.9 сурет). 

Электр желісінің айналу бұрыштары 20° - тан асқан кезде аралық бұрыштық 

тіректердің салмағы едәуір артады. 

Ағаш тіректер 110 кВ дейінгі ӘЖ - де кеңінен қолданылады. Тіректер көп 

жағдайда құрама болады. Тірек аяғы ұзын (тірек) және қысқа (өгей) екі бөліктен 

тұрады. Өгей бала болат сымнан жасалған екі таңғышпен тірекке қосылады. 6-10 

кВ ӘЖ үшін анкерлік және аралық бұрыштық тіректер а-тәрізді конструкция 

түрінде орындалады. 

Кернеуі 35 кВ және одан жоғары электр беру желілерінде қолданылатын 

металл тіректер (Болат) металды көп қажет етеді және коррозиядан қорғау үшін 

пайдалану процесінде бояуды қажет етеді. Темірбетон іргетастарына металл 

тіректерді орнатыңыз. 

Темірбетон тіректері ағаштан гөрі берік, металға қарағанда аз металды 

қажет етеді, оларды күту оңай, сондықтан 500 кВ дейінгі ӘЖ-де кеңінен 

қолданылады. 35-500 кВ ӘЖ үшін металл және темірбетон тіректерінің 

конструкцияларын біріздендіру жүргізілді. Бұл зауыттарда тіректерді жаппай 

шығаруға мүмкіндік берді, бұл желілердің құрылысын тездетіп, арзандатты. Әуе 

тіректерінің белгіленуі мен түрлері 3.9 – 3.10 суреттерде көрсетілген 
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3.9  сурет - Тірек түрлерін белгілеу 

 
 

3.10 сурет - 1000 В дейінгі ЭБЖ әуе тіректерінің түрлері 

 

Тіректердің конструкциялары оларға қызмет көрсетуші персоналды ыңғайлы 

көтеру, арнайы монтаждау айлабұйымдарын бекіту және сымдар мен тросты 

монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу үшін оқшаулағыштардың 

гирляндаларын бекіту тораптарына монтаждаушының қол жеткізу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Электр тогы тек жабық цикл арқылы өтетіндіктен, тұтынушылардың қуаты 

кем дегенде екі өткізгішпен жүзеге асырылады. Мақсаты бойынша сымдар кернеу 

бойынша жіктеледі: төмен кернеулі сымдар, жоғары кернеулі сымдар, ультра 

жоғары кернеулі сымдар және ультра жоғары кернеулі сымдар ( >330кВ). 

Сымның диаметрі мен металы әр желінің жобалық жүктемесі үшін 

таңдалады. Ең көп таралған материалдар-алюминий және болат. Олар төмен 

вольтты тізбектер үшін біртұтас монолитті тұрғын үй немесе жоғары вольтты 

электр желілері үшін көп сымды құрылымдардан тоқылған болуы мүмкін. 

Токты жақсы өткізетін алюминий сымдарынан жасалған көп сымды 

құрылымдар механикалық кернеу жүктемелерін қабылдауға және үзілістерді 
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болдырмауға арналған болат өзектермен жасалады. 

Өздігінен жүретін сымдармен әуе желілері ескі оқшауланбаған 

құрылымдарды біртіндеп ығыстырады. Олар көбінесе ішкі желілерде 

қолданылады, қосымша сыртқы қорғаныссыз диэлектрлік талшықты 

материалдардан немесе полихлорвинил пластикаттарынан қорғаныс қабаты бар 

резеңкемен жабылған мыс немесе алюминий өзектерінен жасалады. 

Кәбілдік тарату желілерінде фазаның ток өткізгіш өзектері бір-бірінен қатты 

диэлектрик қабатымен бөлінеді және қоршаған орта әсерінен берік, бірақ серпімді 

қабықпен қорғалады.  Кейде қатты заттардың орнына мұнай өнімдерінен немесе 

газ тәрізді заттардан жасалған сұйық кабель майын қолдануға болады. Бірақ 

мұндай диэлектриктер өте сирек кездеседі. 

Кабельдерді төсеу үшін кабельдік науалар, арналар немесе жерге көмілген 

қарапайым траншеялар жасалады, олар жұмыс істеп тұрған, кернеуге қосылған 

тізбектерге кіруді шектейді. 

1000 В дейінгі тізбектерге арналған қағаз оқшаулағышы бар қуат кабелінің 

дизайны 3.11-суретте көрсетілген 

 

 
 

3.11 сурет - Конструкциясы күштік кабель қағаз оқшауламасы бар тізбектер 

үшін 1000В дейін 

 

Қорғасынды металл желілері бар кабельдер 35 кВ дейінгі жоғары вольтты 

тізбектерде жұмыс істейді және 3.12-суретте көрсетілген. 

 

 
3.12 сурет - Қорғасынды металл желілері бар жоғары вольтты  

кабельдің дизайны 
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110 кВ және одан жоғары кернеулі электр энергиясын кабель арқылы беру 

үшін оқшаулағыш қабаттың басқа конструкциялары қолданылады. Олар аз тұтқыр 

кабель майы, инертті газдар (көбінесе азот) болуы мүмкін. Мұндай қабаттардағы 

майдың қысымы төмен (1кг/см2  дейін), орташа (3 ке дейін 5 кг/см2) немесе жоғары 

(10-ға дейін14 кг/см2). Мұндай кабельдер 500 кВ дейінгі жоғары вольтты 

тізбектерде жұмыс істейді. 

Қолданылатын оқшаулау материалдарының әдісіне сәйкес электр желілері 

бөлінеді: ауа және кабель. 

Әуе электр желілерінде электр тізбегінің ток өткізгіш бөліктерін бір-бірінен 

және тірек құрылымының механикалық элементтерінен бөлу үшін жоғары 

диэлектрлік қасиеттері бар материалдардан жасалған бұйымдар қолданылады, 

олардың кедергісі ÷ Ом∙м. Оқшаулағыштар деп аталады және олар: фарфордан 

(керамикадан); әйнектен; полимерлі материалдардан жасалады. [21,22] 

Оқшаулағыштардың конструкциялары мен габариттері: оларға 

қолданылатын динамикалық және статикалық жүктемелердің шамасына; электр 

қондырғысының қолданыстағы кернеуінің мәніне; пайдалану жағдайларына 

байланысты. 

Әуе электр желілерінің сымдарына арналған оқшаулағыштар 3.13-суретте 

көрсетілген. 

Кабельдік құрылымдарда фазаның өткізгіш өткізгіштері бір-бірінен қатты 

диэлектрик қабатымен бөлінеді және қоршаған орта әсерінен берік, бірақ серпімді 

қабықпен қорғалады. Кейде қатты заттардың орнына мұнай өнімдерінен немесе газ 

тәрізді заттардан жасалған сұйық кабель майын қолдануға болады [23].  

 

 
 

3.13 сурет - Әуе ЭЖЖ сымдарына арналған оқшаулағыштар 

 

Фарфор немесе керамикалық түйреуіш оқшаулағыштар 1 кВ дейінгі ӘЖ-де 

көбірек қолданылады, дегенмен олар 35 кВ дейінгі желілерде жұмыс істейді. Бірақ 

олар аз секциялы сымдарды бекіту жағдайында қолданылады, бұл аз тарту 

күштерін тудырады. 

Аспалы фарфор оқшаулағыштардан жасалған гирляндалар 35 кВ-тан 

басталатын желілерге орнатылады. 
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4. Артық кернеу және олардан қорғаныс 

Асқын кернеулер деп электр қондырғыларын оқшаулау үшін қауіпті кернеуді 

арттыру түсініледі. Электр қондырғыларында пайда болатын асқын кернеулерді екі 

сыныпқа бөлуге болады: ішкі және сыртқы. 

Электр қондырғысының қалыпты жұмыс режимімен байланысты ішкі немесе 

коммутациялық асқын кернеулер. Коммутациялық асқын кернеулер қалыпты 

пайдалану жағдайларында тізбектерді коммутациялау кезінде, сондай-ақ электр 

жүйесіндегі авариялық режимдер мен зақымдануларды жою кезінде пайда болады, 

4.1-сурет.  

Электр қондырғысына найзағайдың немесе оның әсерінен болатын артық 

кернеу толқындарының әсеріне байланысты сыртқы немесе атмосфералық 

кернеулер. [24] 

 

 
4.1 сурет -  Асқын кернеулердің жіктелуі 

 

 Найзағайдың асқын кернеулері найзағайдың электр қондырғысына тікелей 

соққысы кезінде (тікелей соққының шамадан тыс кернеуі), сондай-ақ найзағайдың 

жерге немесе электр қондырғысына жақын орналасқан заттар мен объектілерге 

соққысы кезінде пайда болады (шамадан тыс кернеулер). 

 Электр қондырғыларының сенімді жұмысы, егер олардың оқшауламасының 

беріктігі ұзақ жұмыс режимдерінде және артық кернеу кезінде оқшаулаудағы 

мүмкін болатын ең жоғары кернеу деңгейлерінен асып кетсе ғана қамтамасыз 
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етіледі. Оқшаулаудың беріктігі оқшаулауға өнеркәсіптік жиілік кернеулері мен 

импульстік кернеулер әсер еткен кезде тесілген кернеудің шамаларымен 

сипатталады. 

 Ішкі кернеу деңгейін бейтараптарды жерге қосу режимін дұрыс таңдау, 

ажыратқыштардағы кедергілерді, шунтталатын контактілерді қолдану арқылы 

төмендетуге болады. Кернеуі 110 кВ дейінгі ауылдық электр желілері үшін электр 

қондырғыларын дұрыс оқшаулау кезінде коммутациялық асқын кернеулер елеулі 

қауіп төндірмейді. 

Ішкі кернеудің көптеген түрлері бар: 

- Жерге доғалық тұйықталу (оқшауланған бейтарап) 3.0-3.5 артық кернеу 

еселігі. 

- Жерге доғалық тұйықталу (резонанстық-Жерге тұйықталған бейтарап). 

Асқын кернеу еселігі 2.6. 

- Жерге доғалық тұйықталу (резистивтік-Жерге тұйықталған бейтарап) асқын 

кернеу еселігі 2.4-2.6. 

Кернеу жиілігі желінің фазалық кернеуінің амплитудасына қатысты 

анықталады. 

Жабдықтың оқшаулауының рұқсат етілген деңгейлерін және ішкі кернеудің 

жиілігін салыстыру көрсеткендей, артық кернеулердің көпшілігі қалыпты 

оқшауланған жабдық үшін қауіпті емес [26]. 

Нормативтік талаптар. Электр желілерін ішкі және сыртқы асқын 

кернеулерден қорғау кезінде электр қондырғыларын және ток өткізгіш бөліктердің 

барлық түрлерін пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік 

ережелер. Оларға Халықаралық электротехникалық комиссия әзірлеген әр түрлі 

Pue, ГОСТ, Snip кіреді. Найзағай кернеуінен, сондай-ақ мүмкін болатын ішкі 

кернеулерден барлық электр қондырғыларының арнайы қорғанысы болуы тиіс. 

Асқын кернеулердің сипаттамасы: 

1. Еселігі К=
𝑈𝑚

𝑈𝑛𝑝𝑚
, 

2. Әсер ету ұзақтығы 

3. Кернеу қисығының пішіні (апериодтық, тербелмелі жоғары жиілікті және т. 

4. Электр желісін қамту кеңдігі 

  
Найзағай-бұл бұлт пен жер арасындағы немесе бұлттар арасындағы электр 

разряды. Найзағайдан бұрын бұлттарда жоғары қуатты ауа ағындарының пайда 

болуы және олардағы су буларының қарқынды конденсациясы нәтижесінде пайда 

болатын найзағай бұлттарында электр зарядтарын бөлу және жинақтау процесі 

жүреді [27]. 

 Теріс температура аймағына жеткен су тамшылары қатып қалады. Мұздату 

мұз қабығымен жабылған тамшы бетінен басталады. Суда бар оң иондар 

температура айырмашылығының әсерінен тамшының беткі қабатына ауысады 

және оны оң зарядтайды, ал тамшының сұйық өзегі артық теріс зарядпен 

байланысады. Тамшының өзегі қатып қалған кезде, оның кеңеюіне байланысты 

бұрын мұздатылған беткі қабат жарылып, оның оң зарядталған бөліктері бұлттың 

жоғарғы бөліктеріне ауа ағынымен тасымалданады. Осылайша, найзағай бұлтының 
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төменгі бөлігі теріс зарядталған, ал жоғарғы жағы оң. Бұл найзағай бұлттарын 

электрлендірудің негізгі процестерінің бірі, сондықтан көп жағдайда (90% дейін) 

найзағай теріс болады, яғни Жерге теріс заряд беріледі. 

 Орта ендіктерде жер найзағайдың жалпы санының 30-40% – ына әсер етеді, 

қалған 60-70% – бұлттар арасындағы немесе бұлттардың әртүрлі зарядталған 

бөліктері арасындағы разрядтар [28]. 

 Бұлттың төменгі бөлігінде теріс зарядтардың шоғырлануымен электр 

өрісінің күші артады және ол критикалық мәнге жеткенде (бұлттың жерден 

биіктігіне байланысты 20-24 кВ/см) ауаның иондалуы жүреді және разряд жерге 

қарай дами бастайды, 4.2-сурет 

 

 
4.2 сурет - Электр разряд-найзағай 

 

Жайтартқыштар. Найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау найзағай 

шыбықтарының көмегімен жүзеге асырылады. Найзағай-бұл қорғалған объектінің 

үстінен көтерілетін құрылғы, ол арқылы найзағай тогы қорғалған затты айналып 

өтіп, жерге жіберіледі. Жайтартқыш найзағай соққысын тікелей қабылдайтын 

найзағай қабылдағыштан, ток бұрғыштан және жерге тұйықтағыштан тұрады. 

Жайтартқыштардың жұмыс принципі. Найзағай шыбықтарының қорғаныс 

әрекеті жетекші кезең кезінде найзағай шыбығының жоғарғы жағында зарядтардың 

жиналуына және дамып келе жатқан көшбасшы мен найзағай шыбықтарының 

шыңы арасындағы жолда ең үлкен электр өрісінің кернеулігіне негізделген. Қарсы 

лидердің найзағайдан пайда болуы мен дамуы осы жолдағы өрістің кернеуін одан 

әрі күшейтеді, бұл найзағайдың соққысын анықтайды. Найзағайдан төмен 

қорғалған объект, оның жанында орналасқан, экрандалған найзағай және қарсы 

көшбасшы болып шығады, сондықтан найзағайға әсер ету мүмкін емес [29]. 

Найзағайдың қорғаныс әсері оның қорғаныс аймағымен, яғни найзағайдың 

түсу ықтималдығы белгілі бір шамалы мәннен аспайтын найзағайдың жанындағы 

кеңістікпен сипатталады. 

Найзағай мен кабельдерге бөлінеді. Өзекті жайтартқыштар жерге 

тұйықтағышпен қосылған тігінен орнатылған өзектер (діңгектер) түрінде, ал 

тростықтар – көлденең ілінген сымдар түрінде орындалады. Трос бекітілетін 



33 
 

тіректер бойынша тросты жерге тұйықтағышпен қосатын ток бұрғыштар 

салынады, 4.3-сурет. 

Қосалқы станциялардың ашық тарату құрылғылары өзекті 

жайтартқыштармен, ал электр беру желілері - тростармен қорғалады [30]. 

 

 
 

4.3 сурет - Жәйтартқыш 

 

Жайтартқыштарды қорғау аймақтары. Найзағайдың қорғаныс аймақтары 

эмпирикалық формулалармен анықталады, олар бастапқыда биіктігі 30 м-ден аз 

найзағай шыбықтары үшін кең зертханалық зерттеулер негізінде алынған. Олардың 

сенімділігі ұзақ жұмыс тәжірибесімен расталады. Олар бірқатар нормативтік 

құжаттардың құрамдас бөлігі ретінде кірді. Кейіннен белгіленген қорғау 

аймақтары найзағайдың оның шыңынан төмен нүктелерде соққылайтын, 

найзағайдың бүйір соққыларының салдарынан биіктігі 30 м-ден асатын 

найзағайдың тиімділігін төмендетуді ескеретін түзетумен биіктігі 100 м-ге дейінгі 

жайтартқыштарға таратылды. Қазіргі уақытта биіктігі 150 м дейін 

жайтартқыштарды қорғау аймақтары нормаланды [31]. 

Биіктігі h < 150 м болатын жалғыз өзекті найзағайдың қорғаныс аймағы 

дөңгелек конус болып табылады (4.4 сурет) h0<h биіктіктегі шыңы бар, оның 

қимасы hx биіктігінде rx радиусына ие. Аймақтың өлшемдері екі параметрмен 

анықталады: h0 конусының биіктігі және r0 жер деңгейіндегі конустың радиусы. 

4.1-кестеде қорғаныстың есептік сенімділігі 0,999 болатын биіктігі 150 м 

дейінгі жайтартқыштарға арналған есептеу формулалары келтірілген. 

 

4.1 кесте - Бір өзекті жайтартқыштың қорғау аймағын есептеу 
Жайтартқыштың 

биіктігі h, м 

Конус биіктігі   h0, м Конус радиусы r0. м  

 

r1=
𝑟0(ℎ0−ℎ1)

ℎ0
 От 0 до 30 0,7 h 0,5 h 

От 30 до 100 [0.7-7.14·10-4(h-30)] h [0.6-1.43·10-3(h-30)] h 

От 100 до 150 [0.65·10-3(h-100)] h [0.5-2·10-3(h-100)] h 
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4.4 сурет - Бір өзекті жайтартқыштың қорғаныс аймағы 
 

 
 

4.5 сурет - Бір тросты 

жайтартқыштың қорғау аймағы 

4.6 сурет - Қос өзекті жайтартқышты 

қорғау аймағы 

 

4.1 6-35 кВ электр желілеріндегі бейтарапты жерге қосу режимдері 

 

Желінің бейтараптығын жерге қосу әдісі өте маңызды сипаттама болып 

табылады. Ол анықтайды: 

       - бір фазалы тұйықталу кезіндегі зақымданбаған фазалардағы зақымдану және 

асқын кернеу орнындағы ток; 

       - жерге тұйықталудан релелік қорғанысты құру сұлбасы; 

        - электр жабдықтарын оқшаулау деңгейі; 

        -найзағайдан және коммутациялық асқын кернеулерден қорғауға арналған 

аппараттарды таңдау (асқын кернеуді шектегіштер); 

        - электрмен жабдықтаудың үздіксіздігі; 

        - қосалқы станцияның жерге тұйықтау контурының рұқсат етілген кедергісі; 
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        - бір фазалы тұйықталу кезіндегі персонал мен электр жабдықтарының 

қауіпсіздігі [32]. 

 

 
4.7 сурет - Нейтралды жерге қосу режимдері 

 

6-35 кВ желілерде 4 бейтарап жерге қосу режимі.  

 Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеде орташа кернеулі желілердің 

бейтараптамасын жерге тұйықтаудың мынадай тәсілдері қолданылады («орташа 

кернеу» термині шет елдерде 1-69 кВ жұмыс кернеулерінің диапазоны бар желілер 

үшін пайдаланылады): 

 - оқшауланған (жерге қосылмаған); 

 - жерге тұйықталған (жерге тұйықтау контурына тікелей қосылған); 

 - доға сөндіргіш реактор арқылы жерге тұйықталған; 

 - резистор арқылы жерге тұйықталған (төмен немесе жоғары). 

 

  
 

4.8 сурет - Жерге қосу режимі 4.9 сурет-  Доға сөндіргіш реактор 

арқылы жерге тұйықталған 
 

Қазақстанда 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген ПУЭ 

соңғы редакциясының 1.2.16-тармағына сәйкес"...кернеуі 3-35 кВ электр 

желілерінің жұмысы оқшауланған бейтараппен де, доға сөндіргіш реактор немесе 

резистор арқылы Жерге тұйықталған бейтараппен де көзделуі мүмкін". Осылайша, 

қазір Қазақстанда 6-35 кВ желілерінде саңырау жерлендіруден басқа, әлемдік 

практикада қабылданған бейтараптаманы жерлендірудің барлық тәсілдерін 

http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
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қолдануға ресми түрде рұқсат етілген. Осыған қарамастан, Қазақстанда кейбір 35 

кВ желілерде (мысалы, Алматы қаласында электрмен жабдықтаудың 35 кВ кәбілдік 

желісі) нейтралды тұйық жерге тұйықтауды қолдану тәжірибесі бар. 

 

Оқшауланған бейтарап 

Оқшауланған бейтарап Режим Ресейде және Қазақстанда кеңінен 

қолданылады. Жерге қосудың бұл тәсілінде көздің (генератордың немесе 

трансформатордың) бейтарап нүктесі жерге тұйықтау контурына қосылмаған. 6-10 

кВ тарату желілерінде қоректендіру трансформаторларының орамалары әдетте 

үшбұрышқа қосылады, сондықтан бейтарап нүкте физикалық түрде жоқ. 

ПЭУ желінің бір фазалы жерге тұйықталу тогына (сыйымды ток) байланысты 

оқшауланған бейтараптық режимін қолдануды шектейді. Жерге бір фазалы 

тұйықталу тогының өтемі (доға сөндіргіш реакторларды пайдалану) сыйымды 

токтар кезінде көзделуі тиіс: 

 - 3-6 кВ кернеу кезінде 30 А астам; 

 - 10 кВ кернеу кезінде 20 А астам; 

 - 15-20 кВ кернеу кезінде 15 А астам; 

 - 3-20 кВ кернеулі электр берудің әуе желілерінде және 35 кВ кернеулі барлық 

желілерде темір-бетон және металл тіректері бар 10 А асады; 

 –«генератор-трансформатор» блоктарының 6-20 кВ генератор кернеуінің 

сұлбаларында 5 А асады. 

Жерге тұйықталу тогының орнын толтырудың орнына релелік қорғаныс 

әрекетінің логикасының тиісті өзгеруімен резистор (резистивті) арқылы бейтарап 

жерге тұйықтау қолданылуы мүмкін. Тарихи тұрғыдан оқшауланған бейтарап 

режим орташа кернеулі электр қондырғыларында қолданылатын алғашқы бейтарап 

жерге қосу режимі болды. Оның артықшылықтары: жерге бірінші бір фазалы 

тұйықталуды дереу өшіру қажеттілігінің болмауы; зақымданған жердегі аз ток 

(жерге желінің сыйымдылығы аз болған кезде). 

 

Бұл бейтарап жерге қосу режимінің кемшіліктері: 

 - бір фазалы жерге тұйықталу орнында аз токпен (ондаған ампер бірліктері) 

доғаның қиылысатын сипатында доғалық кернеулердің пайда болу мүмкіндігі; 

 - доғалық асқын кернеулермен байланысты басқа қосылыстардағы 

оқшаулаудың тесілуінен көп орынды зақымданулардың (бірнеше электр 

қозғалтқыштардың, кабельдердің істен шығуы) туындау мүмкіндігі; 

 - доғалық кернеулерді оқшаулауға ұзақ әсер ету мүмкіндігі, бұл ондағы 

ақаулардың жиналуына және қызмет ету мерзімінің төмендеуіне әкеледі; 

 - желілік кернеуге жерге қатысты электр жабдығын оқшаулауды орындау 

қажеттілігі; 

 - зақымданған жерді анықтаудың қиындығы; 

 - қауіп. 

 

Жерге тұйықталған бейтарап тұтынушыларды электрмен жабдықтау 

жүйесінің бөлігі болып табылады, ол 1000 вольтқа дейінгі желілерді қауіпсіз 
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пайдалануға бағытталған, олар көбінесе күнделікті өмірде және өндірісте төменгі 

кернеудің стандартты деңгейінің көзі ретінде қолданылады — 0,38 кВ, 0,22 кВ және 

одан төмен. Бейтарап-бұл трансформаторлар немесе генераторлар болып 

табылатын электр энергиясы көздеріндегі жұлдыздардың орамаларының жалпы 

түйісу нүктесі. Егер бұл нүкте жерге қосылған болса, онда сіз Жерге тұйықталған 

бейтарап желі аласыз. Нөлдік нүктеде потенциалдар теңестіріледі, бұл бір фазалы 

және үш фазалы көздерді электрмен қамтамасыз ету үшін өте ыңғайлы [33]. 

Жерге тұйықталған бейтарап желілерді жіктеу. 

Қазіргі заманғы электрмен жабдықтау жүйесі стандартты таңбаға ие, мұнда 

нөлдік өткізгіштен басқа қорғаныс бар, бұл қауіпсіздік дәрежесін анықтайды. 

L-фазалық өткізгіш; 

N-жұмыс нөлі; 

РЕ-Қорғаныс нөлдік өткізгіші; 

РЕN -жұмыс және нөлдік өткізгіш бір сыммен орындалады,  4.10 сурет  

 

 
 

4.10 сурет -Жерге тұйықталған бейтарабы бар сұлба 

 

Жер асты бейтараптығы бар энергия көзі бар тізбектерде бірнеше ішкі 

жүйелер бар, 4.11 сурет  

 



38 
 

 
 

4.11 сурет -Жерге тұйықталған бейтараптың ішкі жүйелері 

 

TN-C. Бұл жүйеде қосалқы станциядан нөлдік және қорғаныс өткізгіші бір 

өткізгішпен ұйымдастырылған, қабылдағыштың жанында оның корпусы (немесе 

жерге қосылатын басқа элементтер) осы біріктірілген өткізгішке қосылған – бұл 

нөлдеу деп аталады.  

 TN-S. Төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздіктің жоғары пайызына ие. Бұған 

қорғаныс және жұмыс өткізгіштерін трансформатордан коммутаторға дейін (соңғы 

тұтынушыға дейін) жеткізу желісінің бүкіл ұзындығы бойынша бөлу арқылы қол 

жеткізіледі.  

 TN-C-S. бұл жүйеде нөлдік және қорғаныс өткізгіші бүкіл ұзындығы 

бойынша бір біріктірілген PEN өткізгішіне біріктірілген. Ғимаратқа кірген кезде 

бұл өткізгіш қорғаныс PE және нөлдік N болып бөлінеді, олар одан әрі 

тұтынушыларға (пәтерлерге) бөлінеді.  

 ТТ. бұл жерге тұйықтау жүйесі, егер TN-C-S жүйесінің желісі 

қанағаттанғысыз техникалық жай-күйде болса және онда көзделген қорғаныштық 

жерге тұйықтаудың жеткілікті қауіпсіздігі қамтамасыз етілмесе, қолданылады. Бұл 

жерге тұйықтау жүйесі тұтынушыда жеке жерге тұйықтау контурын монтаждауды 

көздейді, бұл ретте PEN электр желісінің өткізгіші N нөлдік сым ретінде ғана 

пайдаланылады. 

Доға сөндіргіш реактор-жерге бір фазалық тұйықталу (ОЗЗ) кезінде пайда 

болатын оқшауланған бейтарабы бар электр желілеріндегі сыйымды токтардың 

орнын толтыруға арналған электр аппараты. Доға сөндіргіш реакторлар 6, 10, 35 кВ 

үш фазалы желілердің бейтараптамасын жерге қосу үшін қолданылады. 

 Электр беру желісі немесе кабель арқылы бөлінген контейнердің арқасында 

оқшаулау зақымдалған жерде ОЗЗ болған кезде сыйымдылық тогы пайда болады. 

Егер ол 20-30 А - дан асса, электр доғасы пайда болады, оның жануы оқшаулауды 

және кабель өткізгішті бұзады, бұл ОЗЗ -нің екі немесе үш фазалы тұйықталуға 

өтуіне және релелік қорғаныс арқылы желінің ажыратылуына әкелуі мүмкін. 
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Gorenje. Осылайша, электр энергиясын тұтынушы электрмен жабдықтауды 

уақытша жоғалтуы мүмкін, 4.12 сурет. 

 

 
 

 4.12 сурет -  Үш фазалы тұйықталуға өтуіне және релелік қорғаныс 

 

Қазіргі уақытта 6/10/35 кВ кернеулі желілерде резистивті бейтарап жерге 

қосу-белсенді кедергі арқылы бейтарап жерге қосу жиі қолданылады [34]. 

Жерге бір фазалық тұйықталу кезінде (бұдан әрі- ОЗЗ) жерге қосылған 

желілерде резистор арқылы бейтарап барлық қосылыстарда меншікті сыйымдылық 

токтары ағады, ал зақымдалған қосылыстарда, бұдан басқа резистор тудыратын 

белсенді ток ағады, 4.13 сурет. 

 

 
 4.13  сурет – Жерге бір фазалық тұйықталу кезеңi 

 

 

Бұл екі маңызды мәселені шешуге мүмкіндік береді: Ø 

  - зақымдалған қосылымды іріктеп анықтау (ажыратуға немесе сигналға әсер 

ететін қарапайым релелік қорғаныс есебінен) және зақымдануды жою бойынша 

дереу шаралар қабылдау; Ø  

 - ОЗЗ кезінде доғалық артық кернеу деңгейін айтарлықтай шектеу және 

феррорезонанс процестерін болдырмау.  

Резистор арқылы 6-35 кВ бейтарап желілерді жерге қосудың үш нұсқасы 

қолданылады: төмен, жоғары және аралас, 4.14 сурет. 
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 4.14 сурет -Резисторды желінің бейтараптығына қосу арқылы 10кВ желісін 

кернеуден қорғау 

 

Импульстік кернеу жабдықтарының санаттары 

I санаттағы импульстік кернеу жабдықтары қолданыстағы ғимараттардың 

электр қондырғыларына қосылуға арналған. Қорғаныс құралдары жабдықтың 

сыртында немесе қолданыстағы қондырғыда немесе белгілі бір қондырғы мен 

жабдықтың арасында қысқа мерзімді кернеуді белгіленген деңгейге дейін шектеу 

үшін орналастырылады. 

II санатқа ғимараттардың қолданыстағы электр қондырғыларымен ток 

розеткалар және басқа да ұқсас қосқыштар арқылы қосылатын жабдық жатады. 

III санатқа ғимараттың нақты электр қондырғысының бір бөлігін құрайтын 

жабдық кіреді, онда қол жетімділіктің жоғарылауы қамтамасыз етіледі. 

IV санаттағы импульстік кернеу жабдықтары негізгі тарату қалқанының 

алдындағы ғимараттардың электр қондырғыларының жанында пайдалануға 

арналған. 

Электр қондырғыларының сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар 

мен нұсқаулар жабдықтың импульстік номиналды шыдайтын кернеуі талап 

етілетіннен төмен болмауы тиіс кестеге жинақталады [36]. 

 

Асқын кернеуден қорғау құралдары. Сызықты емес асқын кернеулерді шектегіштер 

(ОПН) станциялар мен желілердің электр жабдықтарын ауыспалы ток желілері 

үшін 0,38-ден 110 кВ-қа дейінгі кернеу сыныптарына коммутациялық және 

атмосфералық артық кернеулерден және 48-62 Гц өнеркәсіптік жиілігі, энергия 

объектілерінің жылжымалы құрамы мен электрмен жабдықтау жүйелері үшін 3,3-

тен 27,5 кВ-қа дейінгі кернеуге қорғаудың негізгі құралдары ретінде пайдалануға 

арналған, 4.15,4.16  суреттер. 

 Оларды әзірлеу кезінде соңғы технологиялық жетістіктер мен отандық және 

шетелдік тәжірибелердегі OPN пайдалану тәжірибесі қолданылды. Шектегіштерді 

Электр қондырғыларын жобалау, пайдалану, техникалық қайта жарақтандыру 

және қайта жаңарту кезінде тиісті кернеу сыныптарының вентильді 

ажыратқыштарының орнына қолдану ұсынылады. 
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4.15сурет - ОПН сериясы шектегіштер 4.16 сурет- Базалық МӨЗ құрылымы 

 

ОПН сериясы шектегіштердің төрт түрін қамтиды.  

ОПН-KP оқшауланған немесе резонанстық Жерге тұйықталған бейтарабы 

бар 6-10 кВ кернеу класындағы желілердегі электр жабдықтарын сенімді қорғауға 

арналған. Трансформаторлар мен қозғалтқыштарды қорғау үшін тарату 

желілерінде пайдалану ұсынылады. Ішке орнату үшін дайындалады (УХЛ2 

МЕМСТ 15150) және пайдалануға арналған биіктікте теңіз деңгейінен 1000 м 

қоршаған ортаның температурасы минус 60°С-ден плюс 55°С-ге дейін және 

қоршаған ортаның ылғалдылығы: 

 - 15°С кезінде 80% орташа жылдық мәні; 

 - жоғарғы мәні 25°С кезінде 100%. 

 

ОПН-35,110, шағын станциялардың электр жабдықтары мен электр берудің 

әуе желілерін оқшауланған немесе компенсацияланған бейтарабы бар 35 кВ және 

тиімді Жерге тұйықталған бейтарабы бар 110 кВ кернеу класындағы желілердегі 

найзағайдан және коммутациялық асқын кернеулерден қорғауға арналған. 

Пайдалану үшін арналған биіктікте теңіз деңгейінен 1000 м қоршаған ортаның 

температурасы минус 60° С-ден плюс 55° С жағдайында сыртқы орнату (УХЛ1 

МЕМСТ 15150). Пайдаланудағы қоршаған ортаның ылғалдылығы: 

- 15° С кезінде 80% орташа жылдық мәні; 

- жоғарғы мәні 25° С кезінде 100%. 

 

ОПН-6, 10 оқшауланған немесе резонансты Жерге тұйықталған бейтарабы 

бар 6-10 кВ кернеу класындағы әуе желілерінде таратушы құрылғылар мен 

аппараттардың электр жабдықтарын найзағайдан және коммутациялық асқын 

кернеулерден қорғауға арналған. Шектегіштерді РВО вентильді ажыратқыштарын 

қолдану бұрын көзделген барлық жерде пайдалануға болады. Пайдалану үшін 

арналған биіктікте теңіз деңгейінен 1000 м қоршаған ортаның температурасы 
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минус 60° С-ден плюс 55° С жағдайында сыртқы орнату (УХЛ1 МЕМСТ 15150). 

Пайдаланудағы қоршаған ортаның ылғалдылығы: 

- 15° С кезінде 80% орташа жылдық мәні; 

- 25° С кезінде 100% жоғарғы мәні. 

 

 

  
 

4.17 сурет - ОПН-35,110, шағын 

станциялардың электр жабдықтары 

4.18 сурет - ОПН-KP оқшаулан  

 

Электр сымдарын асқын кернеу бойынша санаттарға бөлу: 

IV санат-электр сымдарының бірінші бөлігіндегі құрылғыларға жатады: 

оқшаулаудың импульсті тұрақтылығы кемінде 6кВ болуы тиіс негізгі 

қалқандардың қоректендіру желілері (атмосфералық шамадан тыс кернеулердің 

немесе асқын кернеулердің басқа түрлерінің тікелей қаупіне байланысты). 

III санат - қауіп төндіретін электр сымдарының құрылғылары мен бөліктеріне 

(мысалы, қосылыстарға) жатады: электр сымдарының бірінші бөлігінде 

орнатылған шамадан тыс кернеуді (А типті) шектегіштермен төмендетілген 

атмосфералық кернеулер; ETITEC D -жоғары қуатты электр құрылғыларын қосу 

мен ажыратудан қорғалатын энергия тұтынушылары. 

II санат-атмосфералық шамадан тыс кернеулер қаупіне ұшыраған, В типті 

кесінділермен азайтылған тарату қалқандарынан қоректендірілген құрылғыларға 

жатады. 

I санат - с типті шектегіштермен артық кернеулер деңгейі анықталған электр 

сымдарының бөліктеріне жатады. 

Құнды жабдықтардың (мысалы, ақпараттық) иелері асқын кернеулердің 

қаупін түсініп, сақтық шараларын қабылдауы керек, 4.17, 4.18 суреттер. 
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5. Ауылшаруашылық ғимараттарының жылу физикасы 

Жылу физикасы - энергетиканың теориялық негіздерін білдіретін пәндердің 

жиынтығы. Термодинамиканы, жылу мен масса алмасуды, заттардың тепе-теңдік 

және тепе-теңдік емес қасиеттерін эксперименттік және теориялық зерттеу 

әдістерін және жылу процестерін қамтиды [37]. 

«Жылу физикасы» сөзі көбінесе «жылулық процестерді зерттейтін және 

зерттейтін физика саласы» ретінде шешіледі. 

Жылу процестерінің мысалдары: 

- отынның жануы; 

- жылу тасымалдағыш пен жұмыс беттерін қыздыру / салқындату; 

- қайнау / конденсация; 

- жылытылған дененің жарық энергиясын шығаруы. 

 

 Бұл процестердің барлығы ЖЭС, АЭС, ЖЭС өндірістік циклдерінің негізгі, 

негізгі процестері болып табылады. Олардың білімі энергия қондырғыларының 

тиімділігі мен өнімділігін арттыруға, өндірістік циклді автоматтандыруға және 

басқаруға, төтенше жағдайлардың дамуын болжауға, жаңа оқшаулағыш / жылу 

тасымалдағыш материалдар мен алдын ала анықталған қасиеттері бар жылу 

тасымалдағыш сұйықтықтарды жасауға көмектеседі. 

Жануарлар организміндегі, сондай-ақ адам ағзасындағы физиологиялық 

процестер көбінесе сыртқы жылу алмасумен байланысты. Әр жануардың қоршаған 

ортамен жалпы жылу алмасуы, ең алдымен

, ауа температурасына - бөлменің микроклиматына байланысты, 5.1-сурет. Тым 

жоғары және тым төмен температура жануарлардың денсаулығы мен өнімділігіне 

кері әсерін тигізеді. Суық пен ыстыққа төтеп беру қабілеті әртүрлі жануарлар мен 

құстар үшін бірдей емес. 

 

5.1 сурет - Ішкі климаттың жіктелуі 
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Дегенмен, жылу процестерінің жүру ерекшеліктерін білу ұшақтар мен 

зымыран техникасы, ғарыш техникасы мен автоматика мәселелеріне де қажет. 

Мысалы, атмосфераның тығыз қабаттарында спутниктік қозғалыстың мәселесі 

немесе жоғары жылдамдықты процессорды тиімді салқындату мәселесі. 

Суық мезгілде жануарларды (ірі қара, шошқа, қой, ешкі, қоян және т.б.) 

ұстауға арналған үй -жайларда мал шаруашылығының өнімділігін арттыру үшін 

қажет белгілі бір температураны сақтау қажет. 

Ғимараттың жылу режимі - бұл оның үй-жайындағы жылу жағдайын 

анықтайтын факторлар мен процестердің жиынтығы. Жылулық жайлылық сезімін 

қамтамасыз ету, өндірістік процестердің қалыпты жүрісі, құрылыс 

конструкциялары мен технологиялық жабдықтардың беріктігі жылу режиміне 

байланысты. 

Бөлменің жылу ортасына бір-бірімен тығыз байланысты көптеген факторлар 

мен процестер әсер етеді: 

- климаттық әсер; 

-қоршау конструкцияларының термотехникалық және термофизикалық 

қасиеттері; 

- үй ішіндегі жылу мен ылғал алмасу процестері; 

- ғимараттың инженерлік жабдықталу жүйелері және оларды реттеу әдістері. 

Бұл факторлардың жиынтығы мен олардың адам немесе жануарлар 

организміне әсері әртүрлі болуы мүмкін. 

Желдету - бұл қызмет көрсетілетін немесе жұмыс аймағында қолайлы 

микроклимат параметрлерін және ауа тазалығын қамтамасыз ету үшін артық 

жылуды, ылғалдылықты, зиянды және басқа заттарды кетіру үшін бөлмелерде ауа 

алмасу. 

Қызмет көрсетілетін аймақ (мекендейтін жер) - еден мен қабырғаға параллель 

жазықтықпен шектелген бөлмедегі кеңістік: еден деңгейінен 0,1 және 2 м биіктікте, 

ішкі және сыртқы беттерден 0,5 м қашықтықта. қабырғалар, терезелер мен жылыту 

құрылғылары. Жұмыс аймағы - жұмысшылар орналасқан еден немесе платформа 

деңгейінен 2 м биіктікте шектелген бөлмедегі кеңістік. 

Мал шаруашылығы ғимараттарында пайда болатын негізгі зиянды 

шығарындылар - ылғал, көмірқышқыл газы және артық жылу. Олардың саны 

жануарлардың түріне, жасына, салмағы мен санына, сонымен қатар ішкі ауаның 

температурасына байланысты. 

 Желдету жүйесі - ауаны өңдеуге, тасымалдауға, жеткізуге және шығаруға 

арналған өзара байланысты техникалық элементтер мен құрылғылардың 

жиынтығы. 

Мақсатына сәйкес желдету жүйелері қоректендіру, шығару және жеткізу 

және сору болып бөлінеді. 

Желдету жүйелері үй -жайларды таза атмосфералық ауамен қамтамасыз 

етуге арналған, ал шығатын желдету жүйелері үй-жайдан ластанған (шығарылған) 

ауаны шығаруға арналған. Жеткізу және шығару жүйелері таза ауаны жеткізуді де, 

ластанған ауаны шығаруды да қамтамасыз етеді. 
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Барлық мал мен құс ғимараттары желдеткішпен жабдықталуы керек. Осы 

ғимараттарды жылытуға (салқындатуға) қажеттілік, сондай-ақ жылыту 

(салқындату) және желдету жүйелерінің өнімділігі ішкі және сыртқы ауаның, үй-

жайлардағы жылу, ылғалдылық және газ шығарындыларының көрсетілген 

параметрлеріне байланысты есептеу арқылы анықталуы керек, күн радиациясының 

жылуы және ғимарат конверті арқылы жылудың жоғалуы. Жасанды желдету 

климаттық технологияны қолдану арқылы жасалады - желдеткіштер, арнайы 

перделер, үстіңгі ашық жотасы және әртүрлі клапандар. 

Мұндай жүйенің артықшылықтары: 

- ішкі климаттық көрсеткіштерді реттеу мүмкіндігі бар; 

-ауа алмасуды тездетеді; 

-иісті тиімді түрде жояды; 

-ауаны толық алмастыруды орындайды, тоқырау аймақтары жоқ. 

Жануарлар мен үй құстарын ұстауға арналған үй-жайларды кондиционерлеу, 

егер бұл метеорологиялық жағдайларды желдету, оның ішінде ауаны 

буландыратын салқындатумен қамтамасыз ету мүмкін болмаса, экономикалық 

орынды болған жағдайда технология талаптарына сәйкес қамтамасыз етуге рұқсат 

етіледі, 5.2 сурет. 

 

 
 

5.2 сурет - Жануарлар үйіндегі кондиционерлеу 

 

 Ауа алмасу - таза атмосфералық ауасы бар бөлмедегі ластанған ауаны 

ішінара немесе толық ауыстыру. Есептелген ауа алмасу микроклиматтың 

нормаланған параметрлерін және жылдың барлық кезеңінде бөлменің қызмет 

көрсетілетін немесе жұмыс аймағындағы ауаның тазалығын қамтамасыз етуі тиіс. 
   

Агроөнеркәсіптік кешенде бірнеше нүктелерде жасанды циркуляциясы бар 

және ауаны шоғырландыратын ауа жылыту жүйелері және ауа өткізгіштерді 

қолдана отырып, жасанды циркуляциясы мен дисперсті ауамен қамтамасыз етілген 

ауа жылыту жүйесі қолданылады, 5.3 сурет. 
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5.3 сурет - Жасанды айналымы бар ауаны жылыту жүйелері 

 

Агроөнеркәсіптік кешеннің өндірістік үй-жайларында (мал және құс 

шаруашылығы) желдету жүйелері үшін кеңінен таралуы БВП және БВВ типті 

желдеткіш мұнараларында кездеседі, 5.4 сурет. 

Желдету мұнарасы БВП цилиндрлік корпус пен тірек парағынан тұрады. 

Мұнараның жоғарғы жағында мырышталған болаттан жасалған торлы қоршауы 

бар қолшатыр бар [38]. 

 

 

5.4 сурет- Ауа жіберетін мұнаралар 

Желдеткіш мұнаралармен қамтамасыз ету (ВВП) және сору (ВБВ) (5.4 сурет) 

тиісінше таза ауаның шығуын немесе ластанған (шығатын) ауаның шығуын 

қамтамасыз етуге арналған, тиісінше мал, құс және басқа үй -жайларда. Олар 

қолшатырдан (алюминийден құралған материал - ФКМ), корпустан (мырышталған 

болат немесе АКМ), көбелекті тексеру клапанынан (АКМ), желдеткіштен және 

дефлектордан (АКМ) тұрады. Мұнараларды интегралды кеңейту арқылы ұзартуға 

болады. 



47 
 

Біріктірілген желдеткіш мұнарасы (ВБПК) корпустан (мырышталған болат), 

қолшатырдан, дефлектордан, электр жетегі бар ауа демпферінен (барлығы - АКМ) 

тұрады. 

Агроөнеркәсіптік кешеннің өндірістік үй-жайларының ауа режимінің 

параметрлерін қамтамасыз ету үшін келесілер қолданылады: 

- желдеткіш мұнаралар (жеткізу және шығару); 

- желдеткішті жеткізетін біліктер; 

- вентиляциялық кіріс клапандары («саңылаулар») және ауа клапандары; 

- осьтік желдеткіштер; 

- орталықтан тепкіш желдеткіштер; 

- шатыр желдеткіштері; 

- төбенің желдеткіштері (дестратификаторлар); 

- жеткізу және шығару қондырғылары (ПВУ және басқалары); 

- ылғалдандырғыштар; 

- мамандандырылған толық желдету жабдықтары («Климат» түрі), 

Сонымен қатар, ол жабдықтау және араластыру желдеткіштерімен 

жабдықталуы мүмкін. Араластырғыш желдеткіш суық ауаны жылы үйдегі ауамен 

араластыруға арналған. ВБПК сорғыш мұнаралармен немесе сорғыш 

желдеткіштермен үйлеседі және әсіресе шағын бөлмелерде тиімді. ВБПК 

мұнараларының жалпы өлшемдері ВБП -ге ұқсас, 5.5 сурет. 

 

 
 

 

5.5 сурет - ВПБ/ВБВ  типті желдеткіш мұнара 

 

Қазіргі кезеңде жануарларды (ірі қара мен шошқаларды) және құстарды 

ұстауға арналған өндірістік қондырғыларда желдету жүйелерінің типтік орналасуы 

осы қондырғыларда 2000 жылға дейін қолданылған классикалық жүйелерден 

ерекшеленеді. 

Орташа (стандартты) сыртқы ауаның температурасы -15-тен +25°C-қа дейінгі 

аралықта, желдету жүйесі - бұл жеткізілетін ауаны қыздырмайтын табиғи желдету. 

Алайда, сонымен бірге, суық мезгілде малды ұстауға арналған үй-жайлар 

сызбаға және онымен байланысты температураның күрт төмендеуіне жол 
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бермейтін «ағынды әсерді» ескере отырып, тиісті дизайн ерекшеліктеріне ие болуы 

керек. 

Негізгі астық өңдейтін кәсіпорындар - элеваторлар, диірмендер, жарма, жем 

зауыттары, сүрлемдер, тұқымдық астық кәсіпорындары. Астықты өңдеу кезіндегі 

технологиялық процестер өндірістік объектілерге әртүрлі қауіптердің - жылудың, 

ылғалдың, зиянды газдар мен шаңның, сондай -ақ жарылыс пен өрт қаупінің 

жоғары болуымен бірге жүреді. Жабдықтардың тығыздалуының жеткіліксіздігі 

және аспирациялық жүйелердің тиімсіз жұмыс істеуі шаңның түсуін арттырады, 

5.6 сурет 

Ауа алмасу жалпы желдету арқылы ұйымдастырылады. Бұл жағдайда 

шығарылатын және жеткізілетін ауа көлемінің тепе-теңдігін сақтау өте маңызды, 

өйткені басқаша жағдайда, егер аспирациялық жүйелермен шығарылатын ауа 

көлемінен едәуір асып кетсе, ағынның үстінде вакуум пайда болады, кейбір 

жағдайларда 150. 

 
 

5.6 сурет - Астықты өңдеу кезіндегі технологиялық процестер 

 

Мал мен құс ғимараттарында желдету жүйесін жобалау мен құруда 

қолданылатын «ағынды әсердің» мәні төмендегідей. Жылы үй ішіндегі ауа бөлмеде 

(құбырда) көтеріліп, жоғарғы жағында жиналады немесе ашық терезелер, желдету 

және басқа ағып кету арқылы сыртқа шығады. Жылы ауаның көтерілуі суық ауаны 

ашық есіктерден, терезелерден немесе ағып кетудің басқа түрлерінен ұстау арқылы 

ғимарат түбіндегі қысымды жеңілдетеді. «Ағынды әсердің» максималды тиімділігі 

жылыту маусымында ең төменгі сыртқы температурада қол жеткізіледі. 

Сыртқы ауа температурасы -30 ° C-қа дейін (суық кезеңде) «экстремалды» 

мәндерге жеткенде, бөлме ішіндегі ауаны жергілікті жылыту қажет немесе +35 ° C 

(жылы кезеңде) қосымша желдетуді бұру керек. қосулы (жеделдеткіш 

желдеткіштер, мысалы, YWF4E 0 Флюгер жел қалқаны (5.6 сурет)), сондай-ақ үй 

ішіндегі ауаны ылғалдандыру. Ірі қараны (ересек мал) ұстауға арналған өндірістік 

қондырғыларда ауа сыйымдылығы 34000м3 / сағ дейін желдеткіштер қолданылады. 

Сарайлардың үй-жайларында қазіргі заманғы желдету жүйесі жабдықтау 

желдету механизмінен және табиғи (жасанды) сорудан тұруы керек. 
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Желдету жүйелерінің төрт негізгі нұсқасы бар: 

- 1 нұсқа: жүйе ауа айналымын жүзеге асыруға негізделген. Ауа 

массаларының келуі шатырдың біліктері арқылы жүзеге асады, ал сору шатыр 

желдеткіштерінің көмегімен жүзеге асады; 

- 2 нұсқа: жүйе - ауа кіруі перфорацияланған төбе арқылы жүреді, ал шығару 

көң арналары арқылы жүзеге асады; 

- 3 -нұсқа: жүйе терезе қондырғыларынан тұрады, олар арқылы ауа беріледі, 

ал сору шатыр желдеткіштері арқылы жүзеге асады. Қосымша қабырға 

желдеткіштері болуы мүмкін; 

-4 -нұсқа: жүйелік опция ыстық аймақтарға жарамды, ол желдеткіш 

саңылаулардың үстіндегі шүмектерді қолдана отырып, жеткізілетін ауаны 

ылғалдандыруға мүмкіндік береді. 

 Табиғи ауа шығару шатырлар арқылы немесе терезе саңылаулары арқылы 

жүзеге асады, бұл ауа ағынын оңтайлы қамтамасыз етеді. Жасанды сорғыш - 

механикалық желдетуді көң шығару каналдары арқылы жүргізуге болады. Ауаның 

барлық жануарлар бөлігінде біркелкі айналуын қамтамасыз ету маңызды [39]. 

Сонымен қатар, тауықтарды өсіру кезінде желдету әдетте алғашқы үш күнде 

толығымен өшіріледі, ал ауа қажетті мәнге дейін ылғалдандырылады, 5.7 сурет. 

 

 
 

5.7 сурет - Үй құстарындағы желдетудің заманауи типтік сұлбалары 

 

Мал ұстауға арналған ангарларды желдету үшін көбінесе төбелік бөлікте 

(классикалық сұлба) орнатылған екі параллель ауа құбыры арқылы ауаны беретін 

желдету сұлбасы қолданылады. Бұл ауа массаларының біркелкі берілуін 

қамтамасыз етеді, ал сыртқы ауа беру камерасынан беріледі. 

Естеріңізге сала кетейік, сарайларға арналған әр желдету жобасы жеке 

жасалады және аймақтың климаттық ерекшеліктері мен жануарлардың жасын 

ескереді. 

Әртүрлі ауа райы жағдайында үй-жайларды желдетудің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Мысалы, қыста ауа алмасу шамалы желдету жүйесін қолданған 
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жөн, ал ыстық кезеңде аралас желдету оңтайлы: көлденең желдетумен біріктірілген 

туннельді желдету. 

Үй құстарын торда ұстау кезінде туннельді желдетуді қолдану оңтайлы 

болып табылады, бұл ауаның тоқырауын болдырмайды. Әдетте, құс үйі үшін 

өнімділікті жоғарылататын желдеткіштер қолданылады, ал ауа соратын клапандар 

ауа массаларының қозғалыс жылдамдығын реттеуге мүмкіндік беретін электр 

жетегімен жабдықталған. 

Көптеген құс кешендеріндегі үй -жайларды жылыту үшін қуаты 30 -дан 250 

кВт -қа дейінгі газ жылытқыштары қолданылады. Аспалы газ жылытқыштарын 

қолданған жағдайда, 5.10 сурет, әсіресе алыс қашықтықтағы үй құстары үшін, бір 

мезгілде ОВР-4,0 (4500 м’/сағ) жылдамдататын желдеткіштерді орнату ұсынылады, 

олардың өнімділігі жеткілікті жоғары. бөлмеде температураның минималды 

төмендеуі. 

Айта кету керек, газ жылытқыштар (табиғи газ жылу генераторлары) ауадағы 

шаңды 60%-ға, қазандықтарды қолданумен жылытуға кететін шығындарды 3 есеге 

азайтады, 5.8 сурет. 

 
5.8 сурет - Құс үйіне арналған газ жылытқыштардың жалпы көрінісі 

 

Жылулық режимді қамтамасыз ету үшін ауаның ылғалдылығы үлкен 

маңызға ие. 

 Жануарларға теріс әсер ететін жоғары температура жылу алмасуды тежейді, 

бұл метаболизмнің төмендеуіне, демек, өнімділіктің нашарлауына әкеледі. Бұл 

жағдайда жылудың негізгі бөлігі ылғалдың көп мөлшерін тұтынатын булану 

арқылы шығарылады. Ауа температурасы жануардың дене температурасына 

жақындағанда жылудың пайда болуы мен оның қайтарымы арасындағы тепе -

теңдік бұзылады, дене температурасы көтеріліп, қызып кетеді (ыстық соққысы). 

Жоғары температураның әсері ауа қозғалысының болмауымен және оның 

ылғалдылығының жоғарылауымен күшейеді. 

 Жазда, әсіресе оңтүстік аймақтарда, жануарларға арналған бөлмелерде 

желдету күшейтіледі; таза ауа ағынын арттыру үшін малға салқындатылған су 

ішеді, жайылымдарда сарайлар жасайды; түнде және таңертең мал жаю, сумен жуу 

немесе шомылу. 

 Температура мен ылғалдылық арасында нақты байланыс бар, 5.9 сурет. 

Температура неғұрлым жоғары болса, абсолютті ылғалдылық соғұрлым жоғары 

және салыстырмалы ылғалдылық төмен болады. Мал шаруашылығы 

ғимараттарында салыстырмалы ылғалдылық 50-90% аралығында болады. 
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Қоқыстың сапасы да үлкен маңызға ие. Мысалы, ылғалдылығы жоғары 

құрғақ шымтезек ауаның ылғалдылығын 8 - 12% төмендетеді. Ылғалды азайту үшін 

өтпе жолдардағы едендерге сөндірілмеген әк себіледі (оның 3 кг ауадан 1 литрге 

дейін ылғалды сіңіре алады). 

Сарайларда рұқсат етілген ылғалдылық 85%, бұзаулар, шошқалар, құстар 

үйінде - 75%. 

 

 
 

5.9 сурет - Мал шаруашылығы ғимараттарында салыстырмалы ылғалдылық 

 

         Жылыту мен желдету, ыстық сумен жабдықтау және технологиялық 

қажеттіліктер үшін мал мен құс ғимараттарына жылу беру орталықтандырылған - 

ЖЭО мен қазандықтардың жылу желілерінен қамтамасыз етілуі тиіс. Егер 

техникалық жағынан мүмкін болса және экономикалық жағынан мүмкін болса, 

басқа жылу көздерін пайдалануға рұқсат етіледі (электрлік жылыту құрылғылары, 

жылу генераторлары және т.б.). 

Жылу тасымалдаушы ретінде температурасы 150°C болатын ыстық суды алу 

керек. Жылу тасымалдағыш ретінде температурасы 150°C -тан төмен буды, ыстық 

суды немесе басқа жылу тасымалдағышты қолдануға рұқсат етіледі. 

Ыстық сумен жабдықтау жүйелері жергілікті және орталықтандырылған болуы 

мүмкін. 

Жергілікті жүйелерде ыстық су бір пәтерге есептелген газды су 

жылытқыштарында немесе су жылытқыштарында, жеке жылытқыштарда және т.б. 

тұтыну нүктесінде дайындалады. 

Орталық жүйелерде су бір орталықта дайындалады, одан құбырлар арқылы 

тұтынушыларға жеткізіледі. 

Ыстық сумен жабдықтаудың орталық жүйелері болуы мүмкін: ыстық суға 

ыстық суды дайындаумен немесе жергілікті қазандықтарда орнатылған бу 

қазандарымен; жабық тізбектегі орталық жылу пункттерінде (ЖЭО) ыстық су 

дайындаумен; жылу желілерінен тікелей су алу арқылы. 

Ыстық су қазандықтарындағы ыстық суды дайындаудың 

орталықтандырылған жүйелері ғимараттардың бір немесе шағын тобына 

қолданылады. Мұндай жүйенің кемшілігі - қазандықтардың ішкі бетіне шламды 

шығару, сондықтан мұндай жүйелер шектеулі мөлшерде қолданылады. 

Ғимараттардың шағын тобы үшін бу қазандықтары пайдаланылады, одан шығатын 

бу қойма су жылытқышының катушкасына түседі, онда ол конденсацияланады, 

суды қыздырады, ал конденсат конденсат желісі арқылы қазандыққа қайта түседі. 
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Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін жобалау кезінде жылыту мен 

желдету қондырғыларының жыл бойы оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

қажет. Бұл кезде сыртқы ауа температурасының 10°C және одан төмен аралық 

мәндерінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мынаған тең болуы керек. 

-минус 15°С - 85%-дан жоғары ең суық бес күндік орташа температурасы бар 

аудандар үшін; 

- минус 15°С -тан минус 25°С -қа дейін - 80%; 

- минус 25°С және одан төмен - 75%. 

 

 Ірі қара, шошқа, қоян және құсқа арналған ғимараттарда табиғи желдетуді 

жобалау кезінде сыртқы ауаның есептік температурасы 5°C, жылқылар мен 

қойларға арналған ғимараттарда - 2°С алынады. 

Мал және құс шаруашылығы ғимараттарының жылыту және желдету 

жүйелерінің жылу қуатын анықтау кезінде бұл ғимараттар үшін сырттан келетін 

жемді жылытуға, қоқыс пен суланған беттерден ылғалды булануға, жылуды бөлуге 

арналған қосымша жылу шығындарын ескеру қажет.  

Жануарлар мен құстарды ұстауға арналған үй -жайларда, жылу шығыны 

жылу шығару арқылы өтелмеген жағдайда, ауаны жылытуды мәжбүрлі 

желдетумен бірге қамтамасыз ету қажет. 

Ірі қара малдың  тууы, торайлар, жас қояндар мен құстар бар аналықтарды 

ұстауға арналған бөлмелерде жергілікті жылыту құрылғылары бар жылыту 

жүйелерін пайдалануға рұқсат етіледі. 

Емізетін торайлар мен жас құстарды жылыту үшін жергілікті жылыту 

жүйелері қарастырылуы керек. 

Жылу жүйесі өзіне жүктелген міндетті орындау үшін белгілі бір жылу 

қуатына ие болуы керек. Жүйенің есептелген жылу қуаты tежк сыртқы ауа 

температурасында жылытылатын бөлмелердегі жылу балансын құрастыру 

нәтижесінде анықталады, ол қауіпсіз деп есептелген ең суық бес күндік кезеңнің 

орташа температурасына тең. 0,92·tежк және нормалар бойынша нақты құрылыс 

алаңы үшін анықталды. Жылыту маусымы кезінде есептелген жылу шығыны үй -

жайлардың жылу жоғалтуының өзгеруіне байланысты сыртқы ауа температурасы 

tе ағымдағы мәнінде және тек tежк кезінде толығымен пайдаланылады. 

Жылытуға жылудың ағымдағы қажеттілігінің өзгеруі бүкіл жылыту 

маусымында жүреді, сондықтан жылыту қондырғыларына жылу беру кең ауқымда 

өзгеруі керек. 

Бұған температурада және (немесе) жылу жүйесінде қозғалатын жылу 

тасымалдағыштың мөлшерін өзгерту арқылы қол жеткізуге болады. Бұл процесс 

операциялық реттеу деп аталады. 

Адам денесі шығаратын жылу қоршаған ортаға берілуі керек және қандай да 

бір қызмет түрін жүзеге асыратын адам суық немесе қызып кету сезімін сезінбейтін 

мөлшерде берілуі керек. Тері мен өкпе бетінен булану құнымен қатар жылу дененің 

бетінен конвекция мен сәулелену арқылы бөлінеді. Конвекция арқылы жылу 

берудің қарқындылығы негізінен қоршаған ауаның температурасы мен 
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қозғалғыштығымен, ал сәулелену (сәулелену) көмегімен - бөлменің ішкі жағына 

қарайтын қоршаулар беттерінің температурасымен анықталады. 

Бөлмедегі температуралық жағдай жылу жүйесінің жылу қуатына, сондай -

ақ жылыту қондырғыларының орналасуына, сыртқы және ішкі қоршаулардың 

термофизикалық қасиеттеріне, жылу кіретін және жоғалатын басқа көздердің 

қарқындылығына байланысты. Суық мезгілде бөлме негізінен сыртқы қоршаулар 

арқылы жылуды жоғалтады және белгілі бір дәрежеде бұл бөлмені іргелесінен 

бөлетін ішкі қоршаулар арқылы ауа температурасы төмен болады. 

Сонымен қатар, жылу табиғи жолмен немесе желдету жүйесінің жұмысы 

кезінде қоршаулардың ағуы арқылы бөлмеге кіретін сыртқы ауаны жылытуға 

жұмсалады, сонымен қатар суық кезде бөлмеге сыртқа кіретін материалдар, көлік 

құралдары, бұйымдар, киім. 

Стационарлық (стационарлық) режимде шығындар жылу өсуіне тең. 

Ғимаратқа күн радиациясының әсер етуі нәтижесінде жылу бөлмеге адамдардан, 

технологиялық және тұрмыстық жабдықтардан, жасанды жарық көздерінен, 

қыздырылған материалдардан, бұйымдардан түседі. Өндірістік үй -жайларда 

жылуды шығарумен байланысты технологиялық процестерді (ылғал 

конденсациясы, химиялық реакциялар және т.б.) жүргізуге болады.  

 

 Көкөністер мен жемістерді өнеркәсіптік сақтау. 

    Лодтың тартымды келбеті мен пайдалы қасиеттерін сақтау қажеттілігі 

экономиканың жаңа, жоғары табысты саласы - көкөністерді өнеркәсіптік қойманың 

дамуына әкелді. Перспективалы және өсіп келе жатқан бизнес, айтарлықтай 

шығындарға қарамастан, екі жыл ішінде толық өтеледі. Көкөністерді дұрыс сақтау 

тұрақты өсуді, кепілдендірілген пайданы қамтамасыз етеді. 

  Көкөніс қоймасын кәдімгі тоңазытқыш қондырғылармен салқындату бұл 

тапсырманы жеңе алмайды. Жемістер ылғалды буландырады, жылу мен 

көмірқышқыл газын шығарады, олар ыдырау процесіне ықпал етеді. 

    Сонымен қатар, көкөніс қоймасының жақсы ойластырылған желдету жүйесі 

сапалы, уақтылы кептіруді, салқындатуды жүзеге асырады, өнімдерді бастапқы 

күйінде 8-12 айға дейін сақтайды, шығындарды барынша азайтады. көлемін 

ұлғайтуға мүмкіндік береді. Көкөніс қоймасындағы желдеткіш құрылғы 

аурулардың таралу қаупін нөлге дейін төмендетеді. 

Көкөніс қоймасы желдетілмесе, бөлінетін энергия микроклиматқа зиянды 

әсер етеді: 

- Қабырғалар мен төбеге жиналған конденсация көкөністерге түседі, бұл 

көгерудің таралуына әкеледі, бұл шірікке әкеледі; 

- бөлінген энергия ауа температурасын көтереді, саңырауқұлақтардың өсуіне 

қолайлы жағдай жасайды, патогенді бактериялардың, зиянды 

микроорганизмдердің белсенділігін белсендіреді; 

- шамадан тыс жылу жемістердің көбеюіне, дәмді сіңіретін жас өркендердің 

дамуына әкеледі; 
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- қоймадағы ауа зиянды булармен, ыдырайтын өнімдермен қаныққан, 

кейіннен көкөністермен қайта сіңіріледі, бұл адамдардың осы өніммен улану 

қаупіне дейін қасиеттерінің толық өзгеруіне әкелуі мүмкін. 

  Қойманы заманауи инженерлік жүйелермен жабдықтау, олардың сауатты 

жұмыс істеуі, бағдарламаланған режимде барлық шарттардың орындалуы 

көкөністерді сақтауды ұзақ жылдар бойы береке мен бәсекеге қабілеттілікті 

қамтамасыз ететін табысты бизнеске айналдырады. 

 

6 Жылу жүйелері. Ауаны кондициялау. Ыстық сумен қамтамасыз ету. 

Бу мен ауаны жылыту жүйелері; газ, электр және пешпен жылыту. Жылу 

жүктемесінің графиктері. 

Жылыту - олардағы жылу шығынын өтеу және жылулық жайлылық 

шарттарына және / немесе технологиялық процестің талаптарына сәйкес келетін 

температураны берілген деңгейде ұстап тұру үшін үй -жайларды жасанды жылыту. 

Жылыту бұл функцияны орындайтын құрылғылар мен жүйелер ретінде де 

түсініледі [40]. 

Жылыту жүйесі - бұл температураны қалыпты деңгейде ұстап тұру үшін 

жеткілікті жылуды барлық жылытылатын бөлмелерге қажетті жылу мөлшерін алу, 

беру және беру арқылы сыртқы қоршау құрылымдары (қабырғалар, едендер, 

шатырлар) арқылы температураның жоғалуын өтеуге арналған техникалық 

элементтердің жиынтығы. стандарттарға сәйкес деңгей беріледі. 

Жылу жүйесінің негізгі құрылымдық элементтері: 

Аудандық қазандық (жеке жылумен жабдықталған, жылыту қазандығы бар) 

- жылу пайда болатын орын; 

Жылу магистралі (жылу магистралі) - жылу көзінен тұтынушыларға жылу 

тасымалдауға арналған элементтер (инфрақұрылым объектілері); 

Жылыту құрылғылары - жылу энергиясын салқындатқыштан бөлмедегі ауа 

массаларына беруге арналған элементтер (батареялар, еденді жылыту). 

Жылу магистралі бойымен жылу беру әртүрлі жұмыс ортасын (сұйық немесе 

газ тәрізді) пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жылыту жүйесінде қозғалатын сұйық (су немесе арнайы қатпайтын 

сұйықтық - антифриз) немесе газ тәрізді (бу, ауа, жанармай өнімдері) орта жылу 

тасымалдағыш деп аталады. 

Су көбінесе жұмыс ортасы түрінде қолданылады, бұл оның арзандығына 

және қолайлы жылу өнімділігіне байланысты. Қоғамдық және тұрғын үйлерді 

жылытуға арналған жылу тасымалдағыш ретіндегі бу қолданылмайды, өйткені ол 

адам денсаулығына қауіпті болғандықтан (құбырлардың деформациясы мен істен 

шығуы кезінде), кәсіпорындарда технологиялық қажеттіліктер үшін қолданылады. 

Қазіргі заманғы жылыту жүйелері автоматиканың болуын және жүйенің 

өзіне сәйкес асқынуын қамтамасыз ететін микроклиматты сақтау функциясына да 

ие. Сонымен қатар, гидравликалық режим жұмыс кезінде жиі өзгереді, бұл мұндай 

жүйелерді іске қосу кезінде бір рет конфигурацияланған «классикалық» 
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жүйелерден ерекшелендіреді. Жылытуға қажеттілікті автоматты басқару жүйесін 

енгізудің арқасында энергияны айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізіледі [41]. 

 

Жіктеу 

Жылыту жүйелерін бөлуге болады: қыздыру көзінің түрі бойынша - газ, 

геотермальды, ағаш, пиролиз, мазут, күн, көмір, шымтезек, электрлік (кабельді), 

жылу сорғысымен жылыту және т.б. 

Жылу тасымалдағыш түрі бойынша - су (сұйық), ауа, бу, аралас; 

Қолданылатын құрылғылардың түрі бойынша - сәулелі, конвективті -сәулелі, 

конвективті; 

Салқындатқыш айналымының түрі бойынша - табиғи және жасанды 

(механикалық, сорғыларды қолдана отырып); 

Әрекет радиусы бойынша - жергілікті және орталық; 

Жұмыс режиміне сәйкес - жылыту кезеңінде үнемі жұмыс жасайды және 

мерзімді (жинақталуды қоса алғанда) жылыту жүйелері. 

Гидравликалық режимдер үшін - тұрақты және ауыспалы режимдермен; 

Салқындатқыштың магистральдық құбырларда қозғалысы бағытында - 

тұйық және ілеспе; 

 

Ыстық суды жылыту үшін: 

Сым әдісі бойынша - жоғарыдан, төменнен, аралас, көлденең, тік; 

Құрылғыларды қосу әдісі бойынша-бір құбырлы, екі құбырлы; 

Жылыту құрылғыларының түрлері 

- радиаторлар 

-конвекторлар 

- қалақшалы түтіктер (дөңгелек қанаттары бар түтік) 

- регистрлер (катушка түріндегі тегіс құбыр) 

- жылыту панельдері (тізбесі кіріктірілген бетон панель) 

   - ауа жылытқыштар (ауаны жылыту жүйелерінде ауаны жылытуға арналған). 

   
 

6.1 сурет - Жылытқыштардың түрлері 
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Радиатор сипаттамалары 

Радиатор - салқындатқыштан жылудың жалпы көлемінің 30%-ын бөлмеге 

радиация (сәуле) арқылы, ал қалғандарын конвекция арқылы беретін құрылғы. 

Радиаторлар екі түрге бөлінеді:  өсіру, панель. 

Секциялық радиаторлар - жеке бағаналы элементтерден тұрады - арналары 

бар бөлімдер. Бөлімдер бір жағында оң жіп, екінші жағында сол жақ жіптері бар 

емізіктерге қосылады. Олар бір мезгілде жоғарғы және төменгі екі іргелес бөлікке 

бұралған. Ең кең тарағаны-тереңдігі екі бағанасы бар MS-140. Бекіту биіктігі - 500 

мм, тереңдігі - 140 мм, қиманың ұзындығы - 108 мм. Өндірушінің зауытынан бұл 

радиаторлар әдетте 7-8 секциядан тұратын топтарда жеткізіледі, бірақ құрылғыда 

12-ден аспайды. 

Панельді радиаторлар екі штампталған профильден жасалған, содан кейін 

қалыңдығы 1,4-1,5 мм болат парақтарды дәнекерлейді. Олар екі түрде 

шығарылады: РСВ - тік арналармен және РСГ - көлденең арналармен. Бекіту 

биіктігі 500мм, панель бойымен тереңдігі 21мм, жалғанған құбырдың бойымен 

тереңдігі 30мм. 

 

  
 

 6.2 сурет - Секциялық және панельді радиаторлардың сыртқы көрінісі 

 

Бумен жылыту жүйелері. Бумен жылытудың негізгі артықшылықтарының 

бірі - ыстық су жылыту жүйесімен салыстырғанда құбыр өткізгіштердің аз 

массалық шығыны, демек, жылу жүйесіне аз инвестиция. Екінші бірдей маңызды 

артықшылығы - бу жылытқыштың жылу беру коэффициенті сумен салыстырғанда 

бұл коэффициенттен үлкен. Бұл бумен жылытқыштың жылу өткізгіш беті суға 

қарағанда аз болуы мүмкін дегенді білдіреді. 

Бумен жылыту жүйелерінің кемшіліктері жүйенің жұмысы кезінде жылыту 

қондырғыларының беткі температурасының жоғары болуын және 

қондырғылардың жылу берілуін жоғары сапалы реттеудің мүмкін еместігін 

қамтиды. Құрылғылардың жоғары температуралық температурасы органикалық 

шаңның сублимациясы жоқ бөлмелерде, санитарлық -гигиеналық талаптары 

жоғары бөлмелерде (тұрғын үйлер, жатақханалар, балалар мекемелері, мектептер, 

ауруханалар, б. ауыл шаруашылығы кешендерінің саны) [42]. 

Агроөнеркәсіптік кешендердің үй-жайларында бумен жылыту жүйелерін 

қолдануға болады, егер бұл үй-жайларда шаң шықпаса және жылу 
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қондырғыларының жылу берілуін «өту» арқылы реттеу кезінде, б.а. жүйе мезгіл -

мезгіл өшірілсе, ішкі температура ауытқуының амплитудасы ғимарат үшін 

белгіленген температурадан аспайды. Егер бу жылыту жүйесі жануарлар мен 

құстар ұсталатын бөлмелерге орнатылса, күйіп қалу мүмкіндігін болдырмау үшін 

барлық жылу тарататын беттерді қорғау қажет. Өсіру ғимараттарында жылыту 

беттері мен қондырғылар арасындағы сәулелі жылу алмасу белгіленген шектерден 

аспаған жағдайда, бу жылыту жүйесін қолдануға болады. 

Бумен жылыту жүйелері бірқатар сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. 

Қазандықтағы бу қысымы бойынша жүйелер вакуум-бу жүйелеріне, төмен және 

жоғары қысымды жүйелерге бөлінеді. 

  Ауаны жылыту жүйелері. Ауаны жылыту жүйелері, әдетте, желдету 

жүйелерімен біріктіріледі және жылулық жайлылықтың жобалық шарттары 

бойынша да, ауаның тазалығы тұрғысынан да үй-жайлардағы ауа ортасының 

санитарлық-гигиеналық және (немесе) технологиялық жағдайларын сақтауға 

арналған. үй ішіндегі ауа (6.3-сурет). Орталықтандырылмаған (жергілікті) және 

орталықтандырылған ауаны жылыту жүйелері ғимараттардың барлық түрлерінде 

қолданылады.  

Электрмен жылыту. Электрлік жылу жүйелері электр энергиясының артық 

болуы жағдайында жиі кездеседі. 

Жүйелерді орнату өте қарапайым және тиімділігі жоғары (100%дерлік). 

Жылумен қамтамасыз ету оңай автоматтандырылған. Жүйелердің кемшіліктеріне 

қыздыру элементтерінің жоғары температурасы, өрт қаупінің жоғарылауы және 

электр энергиясының қымбат болуына байланысты жоғары пайдалану шығындары 

жатады. Электрлік жылыту жүйелері жылытылатын жүктемені толығымен жабуға, 

ең жоғары жүктемелерді жабуға және жабушы ретінде жұмыс істеуге арналған. 

 

  
 

6.3 сурет - Электрлік жылыту 

 

Газбен жылыту. Жергілікті газбен жылыту жүйелерінде газ тікелей 

жылытқышта жағылады. Аралық жылу тасымалдағыш болмаған кезде газдың 

тікелей жануы басқа жылыту жүйелеріне қарағанда сөзсіз артықшылығы бар. 

Өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында (мал шаруашылығына, құсқа, тауық 

ұстауға арналған жәшіктерге) кеңінен таралған, ал қазір тұрғын үйлер мен 

қоғамдық ғимараттарда инфрақызыл оттықтар қолданылады, 6.4 сурет. 
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6.4 сурет  - Газбен жылыту 

 

Инфрақызыл (сәулелі) радиациялық оттықтармен жылытудың әдеттегіден 

айырмашылығы - қажетті жылу негізінен тұтынушыға тікелей сәулелену арқылы 

беріледі: энергия жарық сәулелері ретінде таралады және сәулеленген заттармен 

сіңеді, бұл олардың қызуына әкеледі. 

 

Газ шығынын шамамен есептеу 

1 кВт жылу энергиясын беру үшін сағатына 0,1 м3 газ қажет. 200 м2 бөлмені 

жылыту үшін қуаты 20 кВт қазандық қажет. Мұндай қазандықтың толық қуат 

режимі: 20 × 0,1 = 2 м3 / сағ. 

Сонымен, біз жылыту маусымын екі шартты кезеңге бөлеміз: 3 өте суық ай 

және 3 суық кезең. Есептеудің ыңғайлылығы үшін әр кезеңнің күндерінің санын 

100 -ге дейін дөңгелектейік. Осылайша, 100 күн бойы қазандық толық қуатында 

жұмыс істейді, ал қуатының жартысында немесе тіпті төрттен бірінде. Бірінші 

кезеңде орташа тәуліктік газ шығыны: 20 × 0,1 × 24 = 48 м3, ал екіншісінде 24 м3 

болады. Маусымға арналған жалпы шығындарды 

есептеңіз: 48×100)+(24×100)=7200 м3. 

Көбінесе ағынның нақты жылдамдығы аталғанға қарағанда аз болады, 

өйткені соңғы жылдары қыс бұрынғыдай қатал болмайды және қазандықтың толық 

қуатын қажет етпейді. Жылытудың ең тиімді нұсқасы - табиғи газ құбырына 

қосылу. Есіңізде болсын, біз газды тамақ дайындауға да, жылытуға да қолданамыз, 

сондықтан алынған көрсеткіш тұрғындардың жағдайына және қажеттілігіне қарай 

реттелуі керек. 

Пешті жылыту. Жылыту пеші жергілікті жылу жүйелеріне жатады. Бір пеш 

бір қабатта орналасқан үштен аспайтын үй-жайларды жылыту үшін көзделеді. Екі 

қабатты ғимараттарда әр қабат үшін бөлек отындық және түтін мұржалары бар екі 

қабатты пешті қолдануға рұқсат етіледі. Таза жылыту пештерінен басқа, пеш 

құрылғыларына тұрмыстық және арнайы мақсаттағы от ошақтары да кіреді: ас үй 

плиталары, ыстық су қазандықтары, кептіру пештері, жылыжайлар мен 

жылыжайларды жылытуға арналған Отты бөренелер және т. б. 

Пешті жылыту.  Жылыту пеші жергілікті жылу жүйелеріне жатады. Бір пеш 

бір қабатта орналасқан үштен аспайтын үй-жайларды жылыту үшін көзделеді. Екі 
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қабатты ғимараттарда әр қабат үшін бөлек отындық және түтін мұржалары бар екі 

қабатты пешті қолдануға рұқсат етіледі, 6.5 сурет.  Таза жылыту пештерінен басқа, 

пеш құрылғыларына тұрмыстық және арнайы мақсаттағы от ошақтары да кіреді: ас 

үй плиталары, ыстық су қазандықтары, кептіру пештері, жылыжайлар мен 

жылыжайларды жылытуға арналған Отты бөренелер және т. б. 

 

 
 

6.5 сурет - Пешті жылыту 

 

Ауаны кондициялау. Кондиционерлердің қызмет көрсетілетін үй -жайларға 

қатысты орналасуына қарай, кондиционерлеу жүйесі (системы кондиционирования 

воздуха СКВ) орталық және жергілікті, ал кондиционерлердің түрі бойынша - 

автономды емес және автономды болып бөлінеді. 

Орталық СКВ -де суық, жылу және электр энергиясымен сырттан 

жеткізілетін автономды емес кондиционерлер бар. Жергілікті СКВ желілік және 

автономды кондиционерлері болуы мүмкін, ал соңғылары сырттан тек электр 

энергиясымен қамтамасыз етіледі. 

Автономды емес жүйелер қызмет көрсетілетін үй-жайға тек ауа жіберетін ауа 

мен қызмет көрсетілетін үй-жайға орнатылған жылу алмастырғыштарға жылу 

немесе суық тасымалдайтын ауа мен суды беретін су-ауа болып бөлінеді. 

Әрекет ету кезеңіне сәйкес СКВ жыл бойы, жылы кезеңге (салқындату және 

кептіру) және суық кезеңге (жылыту мен ылғалдандыру) бөлінеді. СКВ сапалық 

(берілетін ауаның өзгеруінің параметрлері ғана), сандық (берілген ауаның мөлшері 

ғана өзгереді) және сандық және сапалық бақылаумен реттеледі. 

 

Шағын және орта қазандық қондырғылары әртүрлі технологиялық 

процестерде, тұрғын үйлерге, қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен 

құрылыстарға, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы құрылысына жылу беру, 

жылыту, желдету және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде кеңінен 

қолданылады. Ауыл шаруашылығында қазандықтар шығаратын бу мал 

фермаларында жемді бумен пісіруге, жылыжайларды жылытуға және астықты 

кептіруге қолданылады. 
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Өндірілетін жылу тасымалдағыштың түріне сәйкес қазандық қондырғылары 

үш негізгі класқа бөлінеді: бу шығаратын бу қазандықтары, ыстық суға арналған 

ыстық қазандық қондырғылары және бу мен ыстық су қазандықтарымен 

жабдықталған аралас қазандық қондырғылары. ыстық су бір мезгілде немесе 

кезектесіп. 

Электр қазандықтары тұрғын үйлерді, өндірістік және ауылшаруашылық 

объектілерін жылумен жабдықтау, ыстық сумен қамтамасыз ету немесе бу беру 

үшін қолданылады. 

Электр қазандығының негізгі элементі - су немесе басқа жылу 

тасымалдағышы бар электр қазандығы, ол жылытқыштар жүйесімен жылытылады 

және белгіленген маршрут бойынша құбырлар арқылы беріледі. 

Газ қазандығы - бұл электр қондырғылары мен тиісті жабдықтардың кешені. 

Негізгі элемент - ыстық су немесе бу қазандықтары. Бүкіл қондырғының қуаты 

оның қуатына байланысты. 

Дизельді қазандықтар ауданда бар сұйық отынмен жұмыс істейді. Көбінесе 

бұл дизель отыны, бірақ майды немесе мазутты да қолдануға болады. Мұндай отын 

кең таралған, сондықтан дизельді қазандықтарды тіпті газ құбырын қоса алғанда, 

сыртқы байланыс жоқ жерлерде де орнатуға болады, 6.6 сурет. 

 

 
 

6.6 сурет - Электр қазандықтары 

 

Жылу тұтынушылардың мақсатына сәйкес жылу жүктемелерін жылыту мен 

желдету, технологиялық және ыстық сумен жабдықтау түрлері бойынша бөлу 

әдетке айналған. Бұл жағдайда ауыл шаруашылығы өндірісінде жылыту мен 

желдетудің жылуды тұтынуы басқа салаларға қарағанда үлкен үлеске ие екенін 

атап өткен жөн. 

Жылу тұтынушылар жылу жүктемелерінің графиктерімен сипатталады 

(күнделікті, маусымдық және жылдық). Жылу тұтыну кестелері негізінде реттеу 

режимдері анықталады, автоматтандыру сұлбалары құрылады, жергілікті резервтік 

жылу көздеріне қажеттілік белгіленеді. Жылу жүктемесінің графиктері көздердің 

жұмыс режимдеріне, олардың жұмыс көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді, 6.7 

сурет. 
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6.7 сурет - Біріктірілген жылу жүйесі 

 

Жылу жүктемелері уақыт бойынша өзгеру сипатына қарай маусымдық және 

жыл бойы болып бөлінеді. Маусымдық жылу жүктемелері жылуды тұтынудың 

ауыспалы жылдық және салыстырмалы тұрақты тәуліктік кестесімен сипатталады. 

Жылыту және желдету жүктемелері маусымдық болып табылады, өйткені 

жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелері жылуды жыл бойы пайдаланбайды, 

тек климаттық жағдайларға байланысты оның бір бөлігінде ғана. Сыртқы ауаның 

температурасы мен ылғалдылығы, желдің жылдамдығы мен бағыты, күн 

радиациясының қарқындылығы ұзақтығын ғана емес, маусымдық жылу 

жүктемесінің шамасын да анықтайды.  

Сыртқы факторлардан басқа, жылу тұтыну режиміне микроклимат 

талаптарының өзгеруі айтарлықтай әсер етеді: мал мен құс ғимараттарында 

жануарлар мен құстардың өсуі мен даму сатысына байланысты, жылыжайларда - 

мәдени өсімдіктердің түрі мен даму сатысына. Ең жоғары жылу шығыны қыс 

айларында байқалады, көктем-күз мезгілінде жылу шығыны едәуір төмендейді, ал 

жаз айларында минималды болады. 

Жыл бойғы жылу жүктемесі жылуды тұтынудың салыстырмалы тұрақты 

жылдық және күрт өзгермелі тәуліктік кестесімен сипатталады. Жыл бойғы жылу 

жүктемелеріне ыстық сумен қамтамасыз ету және технологиялық жылу жүктемесі 

жатады. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі термиялық жүктемелер бірқатар 

спецификалық ерекшеліктерге ие. Ауыл шаруашылығы өндірісінің жылуын жеке 

маусымдық тұтынушылар (мал және құс шаруашылығы кәсіпорындары мен 

қорғалатын жер үсті құрылымдары) жылдық және маусымдық ауыспалы кестемен 

ғана емес, сонымен қатар жылуды тұтынудың ауыспалы тәуліктік кестесімен 

сипатталады. 
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7  Өндірістік және коммуналдық ғимараттарды желдету 

Ауа алмасу - бөлмеге таза ауаның түсуі, берілуі (келуі) және күтім, ластанған 

ауаны бөлмеден шығару (шығару). 

Зиянды заттар - санитарлық -эпидемиологиялық органдармен зиянды 

заттың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ПДК) белгіленген заттар. 

Метеорологиялық жағдайлар - ауаның физикалық параметрлерінің 

жиынтығы 

Жұмыс (қызмет көрсетілетін) аймағы - биіктігі 2 м (жұмыс алаңы) бөлмеде 

тұрақты немесе қозғалатын адамдар қатысатын кеңістік, ал биіктігі 1,5 м (қызмет 

көрсетілетін аймақ) - отыратын адамдар [44]. 

 

Өндірістік желдетудің негізгі міндеттері: 

- адамның қалыпты әл-ауқатына сәйкес келетін бөлмедегі ауаның белгілі бір 

құрамы мен күйін құру және қолдау; 

-технологиялық процестің талаптарына жауап беретін үй-жайларда ауа 

параметрлерін қамтамасыз ету, материалдар, бұйымдар, құрылыс 

конструкциялары, жабдықтар; 

- бөлмеде ауамен бірге шығарылатын зиянды заттарды шығару. 

 

Желдету жүйесіне қойылатын негізгі талаптар: 

- санитарлық-гигиеналық - санитарлық нормаларға сәйкес келетін бөлмедегі 

ауа ортасының параметрлерін сақтау; 

- технологиялық - технологиялық процестердің қалыпты жүруіне жағдай 

жасау; 

- экономикалық - электр мен жылудың минималды шығыны, энергияны 

тиімді пайдалану мен үнемдеу шаралары; 

- эксплуатациялық - пайдалану қарапайымдылығы, минималды пайдалану 

шығындары, өрт және жарылыс қауіпсіздігі; 

- экологиялық - экологиялық қауіпсіздік, қоршаған ортаны желдету 

шығарындыларынан қорғау; 

- сәулет -құрылыс - конструкциялардың көтергіштігін бұзбай, ғимарат пен 

интерьердің архитектуралық дизайнымен үйлесімі. 

 

Желдету қажеттілігі 

Тиімді еңбек белсенділігі үшін қалыпты метеорологиялық жағдайлар мен 

таза ауаны сақтау қажет, өйткені машиналар мен механизмдерді пайдалану кезінде 

оған әртүрлі зиянды заттар, газдар, шаң және жабдықтың артық қызуы жетуі 

мүмкін. Сондықтан желдетуді қолдану қажет. 

 

Қалыпты ауа жағдайы 

30 м3 / сағ - бір адамға арналған бөлменің көлемі 20 м3 кем болғанда. 

20 м3 / сағ - бір адамға арналған бөлменің көлемі 20 м3 артық болғанда. 

Желдету - бұл бөлмелерде қалыпты ауа алмасуды қамтамасыз ететін 

құрылғылар мен шаралардың жиынтығы. 
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Желдету жүйелері әртүрлі мақсаттағы бөлмелерде рұқсат етілген 

метеорологиялық параметрлерді сақтайды. 

Желдету жүйелері бірнеше түрге бөлінеді: 

   - ауа айналымы бойынша: табиғи және мәжбүрлі (механикалық); 

   - мақсаты бойынша: жеткізу және шығару; 

   - қызмет көрсету аймағы бойынша: жалпы және жергілікті; 

   - дизайны бойынша: арнасыз және каналсыз. 

 
 

7.1 сурет- Желдету жүйелері: механикалық (көк), табиғи (жасыл) 

 

Желдетудің түрлері 

Табиғи - ауа табиғи күштердің әсерінен қозғалады: жылу қысымы мен жел. 

Механикалық - ауа механикалық қондырғылармен қозғалады: эжекторлар, 

желдеткіштер. 

Біріктірілген - алғашқы екі түрдің комбинациясы. 

 

 
 

7.2 сурет- Желдетудің түрлері 

 

Табиғи желдету 

Табиғи тартылған ауа алмасу жүйелерінде ауа қозғалысы әртүрлі факторлардың 

әсерінен жүреді: 

- қоршаған орта мен бөлме ауасы арасындағы температураның 

айырмашылығы (аэрация); 

- «ауа бағанасының» төменгі деңгей (бөлме қызмет көрсететін) мен жоғарғы 

деңгей арасындағы қысым айырмашылығы - ғимараттың төбесінде орнатылған 

сору құрылғысы; 
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- «жел» қысымының нәтижесінде. 

Үй -жайларға арналған табиғи желдету жүйелері желдету қондырғыларына 

үлкен инвестицияларды қажет етпейді, оңай орнатылады және олардың жұмыс 

істеуі үшін электр энергиясын қажет етпейді. Алайда, олардың өнімділігі ауа 

температурасы немесе желдің бағыты мен жылдамдығы сияқты өзгермелі 

факторларға байланысты. Сонымен қатар, қол жетімді төмен қысым олардың 

жұмысын шектейді. 

 
7.3 сурет - Үй -жайларды табиғи желдету жүйелері 

 

Механикалық желдету 

Механикалық желдету жүйелері ауаның айтарлықтай қашықтықта қозғалуына 

мүмкіндік беретін желдеткіш қондырғылар мен әртүрлі құрылғылар негізінде 

жұмыс істейді. Олардың жұмысы өте маңызды энергия шығынын талап етуі 

мүмкін. 

 Дегенмен, механикалық желдету жүйелерінің маңызды артықшылығы - олар 

қоршаған ортаның жағдайына қарамастан, ауаны қажетті мөлшерде дербес жеткізе 

және алып тастай алады. Қажет болса, ауаны өңдеуге болады (тазартылады, 

қызады, салқындатылады). 

 
7.4 сурет - Аралас желдету жүйесі 
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Табиғи және механикалық желдету жүйелерінің артықшылықтарын біріктіру 

әрекеттерінің бірі аралас деп аталатын жүйелерді құру болды. Мұндай жүйенің 

типтік мысалы - Аереко желдеткіші. 

Белгілі бір бөлме үшін оңтайлы желдету түрі жобалау сатысында санитарлық 

-гигиеналық жағдайларға, сондай -ақ экономикалық және техникалық есепке 

сүйене отырып анықталады. 

 

Жеткізу және шығатын желдету 

Бөлмеге таза ауаны жеткізу үшін қашықтағы орнына мәжбүрлі желдету 

қолданылады. Қажет болса, жеткізу ауасы алдын ала өңделеді. 

Желдету жүйелері бөлмеден шығатын ауаны шығарады. Сорғыш, әдетте, 

желдеткіш торлар мен шығатын желдеткіштерді, сондай-ақ ауа сыртқа 

шығарылатын желдеткіш құбырлар желісін құрайтын ауа құбырларын қамтиды. 

Іс жүзінде жеткізу және шығару желдету жүйелері жұппен қолданылады. 

Сонымен қатар, олардың өнімділігі іргелес бөлмелерге ауа ағыны мүмкіндігін 

ескере отырып теңдестірілген болуы керек. Сондай -ақ, бөлмеде тек қана 

желдеткіш жүйесі бар, немесе тек сорғыш болады. Ауа бөлмеге сырттан арнайы 

саңылаулар немесе орнатылған ауа кірістер арқылы кіреді. 

 

Жеткізу және шығару жүйелері жұмыс орнында (жергілікті) және бүкіл 

бөлмеде (жалпы алмасу) ұйымдастырылуы мүмкін. 

Үй -жайларды жабу сипаты бойынша желдетудің жіктелуі 

Жергілікті желдету 

Жергілікті желдету кезінде ауа белгілі бір жерлерге жеткізіледі (жергілікті 

жеткізу жүйесі), және зиянды шығарындылар пайда болған жерлерден ғана 

шығарылады (жергілікті сору жүйесі). 

Жергілікті желдету онда ауа белгілі бір жерлерге беріледі (жергілікті қабылдау) 

және ластанған ауа тек зиянды шығарындылар пайда болған жерлерден 

(жергілікті сору) шығарылады. 

 

Жергілікті желдету. 

Осы типтегі желдету жүйелері бөлменің жергілікті жерлерінен зиянды 

шығарындыларды жою үшін қолданылады, олардың бүкіл аймаққа таралуын 

болдырмауға болады. Өндірістік үй-жайларда сорғыш қондырғылардың көмегімен 

(шкафтар, қолшатырлар, борттық сорғыштар, перделер) зиянды заттарды (газдар, 

шаң, түтін және т.б.) ұстау мен шығаруды қамтамасыз етеді. 

Жергілікті сорғыш желдету бөлмедегі қауіпті шығарындылар 

локализацияланған кезде қолданылады және олардың бүкіл бөлмеде таралуын 

болдырмауға болады. 

Өндірістік үй -жайлардағы жергілікті сору жүйесі зиянды шығарындыларды 

жинауды және жоюды қамтамасыз етеді: газ, түтін, шаң мен жылу ішінара 

жабдықтан шығады. Қауіп-қатерді жою үшін жергілікті сорғыш қолданылады 

(шкафтар, қолшатырлар, борттық сорғыш түріндегі паналар, перделер, станоктарға 

корпус түріндегі паналар және т.б.). 
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Жергілікті сорғыш желдету жүйелері өте тиімді, өйткені олар зиянды 

заттарды түзілген жерден алып тастауға мүмкіндік береді, бұл олардың бүкіл 

бөлмеге таралуына жол бермейді. 

Алайда, олар барлық мәселелерді шеше алмайды - мысалы, үлкен аумаққа 

немесе көлемге бөлінген секрецияларды жою. Бұл жағдайда желдету жүйелерінің 

жалпы алмасу түрлері қолданылады. 

 

 
7.5 сурет - Табиғи желдету 

 

Жалпы желдету. 

Жалпы желдету бүкіл бөлмеде немесе оның едәуір бөлігінде ауа алмасуды 

қамтамасыз етуге арналған. Жалпы алмастыру жүйелері ауаны бүкіл бөлмеден 

біркелкі шығарады, ал жеткізу жүйелері таза ауаны бүкіл аймаққа таратады. 

Жалпы алмасу желдеткіші 

Жүйе артық жылу мен ылғалды игеруге, жергілікті немесе жалпы сору желдетуімен 

алынбаған булар мен газдардың зиянды концентрациясын сұйылтуға арналған. Ол 

сонымен қатар есептелген гигиена нормаларының сақталуын және жұмыс 

аймағында еркін тыныс алуды қамтамасыз етеді. 

Жылу жетіспеушілігі кезінде механикалық ынталандырумен және берілетін 

ауаны жылытумен жалпы типтегі желдету ұйымдастырылады. Жеткізу алдында 

ауа шаңнан тазартылады. 

Ұйымдастырылған желдетудің түрлері 

Каналды сору - ғимараттардағы арнайы сору құбырлары арқылы ішіндегі және 

сыртындағы температураның айырмашылығына байланысты. 

Каналсыз сору (аэрация) - желдің әсерінен және бөлме ішіндегі және сыртындағы 

қысымның айырмашылығына байланысты. 

Дефлектор - арнайы құрылғылардың көмегімен - дефлекторлар. 

 

Дефлекторлы желдету 

Дефлектор - табиғи тартылуды жоғарылату үшін шығатын түтіктің үстіндегі 

саптама. 
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Жұмыс принципі - жел дефлектордың айналасында айналғанда, бетінің көп 

бөлігінде сирек фракция пайда болады, бұл арнаның тартылуын арттырады. 

Қолдану: жұмыс бөлмелерінен ластанған немесе қызып кеткен ауаны 

шығаруға, жергілікті ауа алмасуға арналған. 

Орналасқан жері: ең тиімді жел әрекеті аймағындағы шатырдың биік 

учаскелерінде, 7.6 сурет. 

Дефлекторлы желдетудің артықшылықтары мен кемшіліктері 

Жұмыстың тиімділігі оның құрылымының дизайнына, арналардың ұзындығына, 

желдің күшіне және қондырғының биіктігіне байланысты. 

Артықшылықтары төмен баға мен пайдалану қарапайымдылығы. 

Кемшіліктер - ауа бөлмеге алдын ала тазартусыз кіреді, ал шығарылған ауа 

қоршаған ортаны ластайды. 

 
 

7.6  сурет - Механикалық жалпы желдету 

 

Механикалық желдету жүйесін жеткізу 

Жұмыс принципі: тазартудан және ылғалдандырудан кейін бөлмеге ауа 

жіберіледі, оның ішінде артық қысым пайда болады, соның арқасында ауа 

терезелер мен есіктерден өтеді. Қолдану: ластанған ауаны көрші бөлмелерден 

немесе суық ауадан алатын бөлмелерді желдетуге арналған. 

Шығатын механикалық желдету жүйесі 

Жұмыс принципі - ластанған ауа бөлмеден шығарылады, қысымның төмендеуін 

тудырады, соның салдарынан көрші бөлмелерден ауа терезелер мен есіктер арқылы 

енеді. Қолдану: егер бұл бөлменің зиянды шығарындылары басқа бөлмелерге 

түспесе. 

Жеткізу және шығару механикалық желдету жүйесі 

Жұмыс принципі - таза ауа жеткізу желдету арқылы жеткізіледі, ал ластанған ауа 

бір мезгілде жұмыс істейтін желдету арқылы шығарылады. Алынған ауаның бір 

бөлігі қайтадан пайдаланылады. Қолдану: ең кең таралған жүйе, себебі ол 

бөлмедегі ауаның стандартты параметрлерін қамтамасыз етеді. 

 

Ауаның рециркуляциясы бар механикалық желдету жүйесі 

Жұмыс принципі - жалпы көлемнің кемінде 10 ... 15% таза ауамен қамтамасыз 

етілетін жабық қоректендіру және шығатын желдету жүйесі. Қолданылуы: улы, 

жарылғыш және тез тұтанатын заттар жоқ бөлмелерде. 

Механикалық желдетудің артықшылықтары мен кемшіліктері 
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Артықшылықтары - үлкен әсер ету радиусы, ауа алмасудың сыртқы 

температурадан тәуелсіздігі, атмосфераға шығарылғанға дейін ауаны тазарту. 

Кемшіліктер - құрылымдардың үлкен саны және шуды азайту қажеттілігі. 

 

 
 

7.7 сурет - Ауаның көрсетілген параметрлерін сақтаудың басқа әдістері 

 

Ауа-термиялық перде (ВТЗ)-сыртқы және ішкі ауаның шекарасындағы 

изотермиялық емес жалпақ қабат. 

Жұмыс принципі - температурасы 50 ... 70°С ауа 10 ... 15 м/с жылдамдықпен 

45 бұрышпен қақпа жазықтығына суық ауаға қарай жеткізіледі. Қолдану: қысқы 

және ауыспалы кезеңде ауысымда 5 еседен көп немесе 40 минуттан кем 

ашылмайтын қақпаларда. 

Ауаны баптау-сыртқы жағдайларға қарамастан, бөлмеде қажетті ауа 

параметрлерін құру және сақтау. 

Жұмыс принципі-кондиционер ауаны сырттан алады, оған қажетті 

сипаттамаларды береді, содан кейін бөлмеге береді. Қолдану: ыңғайлы 

санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету үшін немесе процестің 

ажырамас бөлігі ретінде. 

 

Сыртқы ауаны қолдану дәрежесі бойынша орталық кондиционерлеу 

жүйелері (ОКЖ) тікелей ағынды, рециркуляциялық және ішінара рециркуляцияға 

бөлінеді. 

Сұлбасы 7.8-суретте көрсетілген тікелей ағынды ОКЖ -де тек сыртқы ауа 

қолданылады. Бұл жүйелер сыртқы ауаны қабылдайды, оны қажетті параметрлерге 

өңдейді және қызмет көрсетілетін үй-жайға жеткізеді. Ауа үй -жайдан шығатын 

желдету жүйесімен шығарылады. 
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                  1 - ауа алу камерасы; 2 - орталық кондиционер; 3 - желдеткіш. 

7.8 сурет- Орталық тікелей ағынды СКВ сұлбасы 

 

Циркуляциялық (жабық) ОКЖ -де (7.9 сурет) сол ауа бірнеше рет 

пайдаланылады, ол бөлмеден алынады, кондиционерде қажетті өңдеуден өтеді 

және бөлмеге қайтадан жеткізіледі. Осылайша, ауаның толық айналымы жүзеге 

асады. Рециркуляциялық жүйелер тек артық жылу мен ылғал пайда болатын және 

зиянды булар, газдар мен шаң шығарылмайтын бөлмелер үшін қолданылады. 

 

 
1 - сору желдеткіші; 2 - ауа алу камерасы; 3 - орталық кондиционер;  

4 - желдеткіш. 

7.9 сурет - Орталық айналмалы (жабық) ОКЖ сұлбасы 

 

Ең көп таралған ОКЖ - ішінара рециркуляция, онда сыртқы және айналмалы 

ауа қоспасы қолданылады (7.10 сурет). Мұндай жүйелер рециркуляция үшін 

пайдаланылатын ауада улы булар мен газдар болмаған жағдайда қолданылады, ал 

артық жылу мен ылғалды кетіруге арналған желдеткіш ауаның есептелген мөлшері 

зиянды буларды сіңіру үшін бөлмеге берілуі керек сыртқы ауаның мөлшерінен 

асып түседі. газдар. 

Сонымен қатар, айналмалы ауаны пайдалану сыртқы ауаның температурасы 

мен ылғалдылық параметрлерін беру ауасының қажетті параметрлеріне 

жақындатуы керек. 
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1 - ауа алу камерасы; 2 - сору желдеткіші; 3 - ауа шығару білігі; 4 - шығару 

жүйесінің ауа өткізгіштігі; 5 - ауа өткізгіш құбыр; 6 - желдеткіш;  

7 - орталық кондиционер. 

7.10 сурет - Ішінара рециркуляциясы бар бір аймақтық орталық конструкторлық 

бюроның сұлбасы 

 

Егер үй-жайға әртүрлі параметрлері бар ауаны беру қажет болса, онда көп 

аймақтық ОКЖ қолданылады (7.11 сурет). Көп аймақтық ОКЖ -да жеткізу ауасы 

орталық кондиционерге белгілі бір параметрлерге жеткізіледі, үй-жайларға 

каналдар арқылы жеткізіледі, ал үй-жайға шығарылмас бұрын жылу және 

массаалмастырғыштарда қосымша өңдеуге ұшырайды. Жергілікті шкафтарда ауа 

әр бөлмеге қажетті параметрлерге жеткізіледі. 

Қазіргі заманғы орталық кондиционерлік қондырғылар секциялық және 

жиынтық пайдалануда автономды емес кондиционерлермен жабдықталған. Ауаны 

басқарудың орталық қондырғыларында кеңінен таралған - саптамалы камерасы бар 

көлденең секциялық кондиционерлер. Қазіргі уақытта мұндай кондиционерлер ауа 

сыйымдылығы 10 -нан 250 мың м3/сағ дейін шығарылады. 

  

 
1 - ауа алу камерасы; 2 - жергілікті жақын; 3 - ауа өткізгіш; 

4 - желдеткіш; 5 - орталық кондиционер. 

                              7.11 сурет - ОКЖ көп аймақтық сұлбасы 
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Желдетуді есептеу ғимараттың немесе бөлменің микроклиматын қамтамасыз 

ету процесінің маңызды кезеңі болып табылады. 

Бөлменің желдетілуін есептеу үшін сіз білуіңіз керек: бөлменің мақсаты; 

бөлменің ауданы; жабдық қанша жылу шығарады; бөлмеде қанша адам үнемі 

отырады. 

Ең алдымен, олар ауа өткізгіштерден (тікелей бөлімдер мен пішінді 

бұйымдар) және ауа тарату торларынан тұратын ауа тарату желісін жобалауды 

бастайды. Ауа өткізгіштер желісі тартылғаннан кейін ауа беру қондырғысы 

таңдалады, содан кейін жүйеде ауа ағынының жылдамдығы, шу деңгейі мен ауа 

қысымы есептеледі. 

Ауа қысымы желдеткіштің қуатына, құбырлардың диаметріне, 

бұрылыстардың саны мен құбырлар арасындағы әртүрлі диаметрлерге ауысуына 

байланысты. Жол ұзағырақ және жүйеде ауысулар мен бұрылыстар неғұрлым көп 

болса, ауа қысымы соғұрлым жоғары болуы керек. 

Желдетуді есептеу кезінде маңызды міндеттердің бірі шу мен жүйенің 

тиімділігі арасындағы тепе -теңдікті сақтау болып табылады. 

Егер жүйеде ауа жылытқышы (ауа жылытқышы) орнатылса, оның қуаты 

бөлмеде қажет температураға және терезенің сыртындағы ауа температурасының 

төменгі деңгейіне қарай есептеледі [45]. 

Дұрыс жабдықты таңдау үшін ауаның өнімділігін есептеу керек. Бұл келесі 

мәліметтер мен құжаттар негізінде жүзеге асырылады: ғимараттың (үй -жайдың) 

едендік жоспары; 

барлық үй -жайлардың мақсаты мен ауданын көрсететін түсіндірме; қажетті 

ауа алмасу бағамы (тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес мердігер анықтайды), 

ол бір сағат ішінде бөлмедегі ауаның толық өзгерісінің санын көрсетеді және 

ондағы адамдардың саны мен мақсатына байланысты. Қажетті ауа сыйымдылығы 

осы көрсеткіштердің бірі бойынша ауа алмасудың максималды мәнімен 

анықталады - ауа алмасу жылдамдығы немесе бөлмедегі адамдар саны. 

 

8  Жылыту желісі 

Желдету - бұл үй ішіндегі ауаның ластануын төмендетуге арналған жылу 

шығыны [46]. 

Ыстық сумен қамтамасыз ету - тұрғындардың тұрмыстық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған жылу шығыны түрлерінің бірі. 

Жүктеме графигі - уақыт бойынша ЖЭС жүктемесінің өзгерісінің 

графикалық көрінісі. 

Кондиционер - ауа температурасының, салыстырмалы ылғалдылығының, 

тазалығының, құрамының, ауа қозғалысының жылдамдығының жабық 

бөлмелерінде құру және автоматты қызмет көрсету. 

Жылумен жабдықтау жүйесі - жылу көзі, жылу желілері, тарату және 

пайдалану жүйелері болып табылатын құрылғылардың жиынтығы (абоненттік 

кірістер мен жылуды тұтынушылар). 

Жылыту - олардағы жылу шығынын өтеу және температураны берілген 

деңгейде ұстап тұру үшін үй -жайларды жасанды жылыту. 
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Жылу шығыны - жылу энергиясын әртүрлі тұрмыстық және өндірістік 

мақсаттарға пайдалану. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жылумен қамтамасыз ету - өндірістік 

ғимараттар мен технологиялық тұтынушыларды жылытуға, желдетуге, ыстық 

сумен қамтамасыз етуге арналған салқындатқыш көмегімен жылумен қамтамасыз 

ету. 

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау - жылу мен электр 

станцияларында (ЖЭО) электр мен жылуды бірге өндіруге негізделген 

орталықтандырылған жылумен жабдықтау, 8.1 сурет. 

                   

  

8.1 сурет -  Жылыту құбырлары 

Аралас жылу электр станциясы (ЖЭО) - электр және жылу энергиясын бірге 

өндіретін электр станциясы. 

 Жылу электр станциялары - бұл органикалық немесе ядролық отынмен 

жұмыс істейтін арнайы электр станциялары. 

Жылу желісі - бұл бір-бірімен берік және тығыз байланысқан жылу 

құбырларының жүйесі, олар арқылы жылу тасымалдағыштардың көмегімен (бу 

немесе ыстық су) жылу көздерден тұтынушыларға жылумен тасымалданады. 

Жылу желілерінің негізгі элементтері мыналар болып табылады: дәнекерлеу 

арқылы қосылған болат құбырлардан тұратын құбыр, құбырды сыртқы 

коррозиядан және жылу шығындарынан қорғауға арналған оқшаулағыш құрылым 

және құбырдың салмағы мен оның әсерінен болатын күштерді қабылдайтын тірек 

құрылымы. 

Салқындатқыштарға, құбырларға қойылатын талаптар: 

- салқындатқыштың максималды қысымы мен температурасында жеткілікті 

берік және тығыздалған; 

- жылулық деформация коэффициентінің төмен болуы; 

- ішкі бетінің кішкене кедір -бұдырлы болуы; 

- қабырғалардың жылуға төзімділігі жоғары, жылудың сақталуына ықпал 

етеді; 
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- жоғары температура мен қысымға ұзақ әсер ету кезінде материалдық 

қасиеттері өзгермейді 

Жылу желісі-жылу оқшауланған орталықтандырылған жылыту 

құбырларының жүйесі, ол арқылы жылу тасымалдаушы көзден тұтынушыларға 

беріледі. Жылу тасымалдаушыларға байланысты жылу желілері су, бу және 

конденсатты жинау және қайтару желілеріне бөлінеді, 8.2 сурет. 

 
8.2 сурет - Жылу желісі 

 

Су желілерінде салқындатқыш (су) жылу құбыры арқылы, ыстық су 

дайындалған жер мен тұтынушылар арасында, жылудың бір бөлігінен бас 

тартқаннан кейін, салқындатқыш жылу көзіне қайта оралады. Бу желілерінде жылу 

тасымалдағышы (бу) жылу беру көздерінен бу желісі арқылы тұтынушыларға 

жіберіледі, содан кейін жылудың бір бөлігінен бас тартып, конденсат түрінде жылу 

көзіне оралады, 8.3 сурет. 

  

 
 

8.3 сурет - Салқындатқыштың су тораптары 

 



74 
 

Салқындатылған суды жылу көзінің қазандықтарында қыздырғаннан немесе 

конденсатты буға айналдырғаннан кейін, салқындатқыш қайтадан тұтынушыларға 

беріледі, содан кейін жылу көзіне қайтарылады. Цикл қайталанады. 

Бір немесе бірнеше ғимаратқа қызмет көрсететін жергілікті қазандықтар, аудан 

немесе қала орамының ғимараттарына қызмет көрсететін орталықтандырылған 

(топтық) аудандық немесе орамдық қазандықтар және жылу мен электр энергиясын 

біріктірілген жылу-электр станциялары (ЖЭО) жылу көзі болып табылады.  ЖЭО 

бүкіл қалаға, елді мекенге немесе ірі қалалар аудандарының едәуір бөлігіне қызмет 

көрсетеді. ЖЭО-дан тұтынушыларды жеткізу орталықтандырылған жылумен 

жабдықтау деп аталады. 

  Тұтынушылардың табиғаты бойынша жылу желілері өндірістік, 

коммуналдық және аралас болып бөлінеді. Су желілері бір құбырлы, екі құбырлы 

және көп құбырлы болып бөлінеді. Әдетте, су жылыту желілері екі құбырмен 

салынған. Конфигурация бойынша жылу желілері тұйық және сақиналы болып 

табылады [47]. 

Жылу желілерінің жүйелері ашық болуы мүмкін, егер жылу құбырларынан 

тікелей су қабылдайтын болса, ал жабық, егер жылу желілерінен тікелей су 

қабылдамаса және осылайша желілерде судың тұрақты көлемі айналып жүрсе.  

Құбырлардың ұзындығы мен диаметріне, сондай-ақ олар арқылы берілетін 

жылу энергиясының мөлшеріне байланысты жылу желілері келесіге бөлінеді: 

- магистральдық желілер - жылу көзінен шағын ауданға (кварталға) немесе 

кәсіпорынға дейін; 

- тарату - магистральдық желілерден желілерге дейін жекелеген ғимараттарға 

дейін, тарату желілері тоқсан ішінде орналасқан кезде, бұл желілер тоқсанішілік 

немесе тарату желілері деп аталады; 

- жекелеген ғимараттарға арналған тораптар - тарату немесе магистральдық 

желілерден жылу тұтынушылардың жергілікті жүйелерінің қосылу түйіндеріне 

немесе ғимараттардың жеке жылу пункттеріне дейінгі тармақтар; бұл бұтақтарды 

бұталар деп те атайды, 8.4 сурет. 

 

 
 

8.4  сурет – Кеңейту ыдысы 

 

Құбырларды төсеу жер үсті немесе жер асты болуы мүмкін. Жерден жылыту 

құбырларын тек халқы аз аудандарда немесе өнеркәсіптік кәсіпорын аумағында 

жүргізуге рұқсат етіледі. Құбырлар төмен тіректерге немесе тіректерге, 
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пандустарға және т.б. Оларды ғимараттың қасбеті бойымен төсеуге болмайды 8.5 

сурет. 

 
 

8.5 сурет - Гравитациялық жылыту жүйесі 

 

Жер асты төсеу құбырлы немесе каналсыз болуы мүмкін. Арналар өтпелі, 

жартылай және өтпелі болуы мүмкін. Байланыс көп шоғырланған жағдайда 

бақылау -өткізу пункттері қолданылады. Арнаның өлшемдері адамның еркін өту 

жағдайынан таңдалады. Жартылай ұңғымалар құбырлар үнемі бақылауды қажет 

ететін кезде салынады, ал өту арналарын салу экономикалық тұрғыдан мүмкін 

емес. Жартылай өтетін каналдардың өлшемдері адамның иілген күйде өту 

жағдайынан таңдалады. 

Өткізгіш және жартылай өтетін каналдар ауа температурасын 500С 

жоғары емес ұстайтын желдеткіш жүйемен жабдықталуы керек, жарықтандыруы 

бар (u<30В), дренажды суды ағызатын қондырғы болуы керек, әр екі жүз метр 

сайын люк болуы керек. 

Өткізуге болмайтын каналдар дайын темірбетон конструкцияларынан 

жасалған. Арнаның көлемі төселетін құбырдың диаметріне байланысты. Жылыту 

ұңғымалары, павильондар, камералар арматура жинақталған жерлерде жасалады. 

Арнасыз тығыздағыш құйылған, шамотты және толтырылатын 

құрылымдарда болуы мүмкін. 

 

9 Мал және құс кешендерінде және фермаларда жылуды қолдану. 

Жалпы мәліметтер.  Жылу - ылғал және газ алмасудың баланстық теңдеулері. 

 

Мал фермалары мен кешендеріне арналған үй-жайлар құрылымы, құрылымы 

және жабдықтары бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Алайда, олардың барлығы 

жалпы зоогигиеналық талаптарға сай болуы керек және ең алдымен 

микроклиматтың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз етуі керек. Бұл көбінесе 

құрылыс материалдарының гигиеналық қасиеттеріне және сыртқы қоршаулардың 

жылу қорғау қасиеттеріне байланысты. Құрылыс материалдарын зоогигиеналық 
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бағалау кезінде олардың жылу өткізгіштігі, гигроскопиялық, жылу сыйымдылығы 

және ауа өткізгіштігі маңызды [48]. 

Мал шаруашылығы кешені-өнеркәсіптік технологияны қолдану негізінде 

өнімді жыл бойы біркелкі өндіруге арналған кәсіпорын. 

 

 
 

9.1 сурет -  ІҚМ фермасы 

 

Фермалар мен кешендердің түрлері мен жіктелуі, олардың шоғырлануы мен 

мамандануы: 

- мал шаруашылығы фермалары-бұл мал өсіруге және мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіруге арналған мамандандырылған ауылшаруашылық 

кәсіпорындары. 

 

Жануарларға арналған үй-жайларда жылуды барынша сақтау және 

қоршаулардың ішкі бетінде ылғал конденсатының түсуінің алдын алу мақсатында 

көлемі аз, жылу өткізгіштік және жылу сіңіру коэффициенттерінің мәндері төмен, 

меншікті жылу сыйымдылығы, орташа бу және ауа өткізгіштігі жоғары құрылыс 

материалдарын пайдалану қажет. 

Мал шаруашылығы үй-жайларындағы оңтайлы температура мен 

ылғалдылық режимін қоршау конструкцияларының тиімді жылу қорғанысы болған 

жағдайда ғана қамтамасыз етуге болады. Жылдың ауыспалы және қысқы 

кезеңдерінде мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы үй — жайларының қоршау 

конструкцияларының сенімді жылу оқшаулағышы жануарлардың биологиялық 

жылуын ұтымды пайдалануға, ал жазда-жануарларды жоғары сыртқы 

температуралардың әсерінен қорғауға мүмкіндік береді. 

 

 
9.2 сурет - Мал шаруашылығы кешені 
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Қоршау конструкцияларының жылу қорғау қасиеттерін жақсарту қосымша 

шығындарды қажет ететінін есте ұстаған жөн, сондықтан әр жағдайда оларды 

қолданудың орындылығы экономикалық тұрғыдан негізделуі керек. Мал 

шаруашылығы фермалары мен кешендерін пайдалану тәжірибесі жылу оқшаулау 

қасиеттері жоғары құрылыс материалдарын пайдалану қысқы есептік 

температурасы төмен аудандар үшін ғана емес, сонымен қатар Оңтүстік елдер үшін 

де экономикалық тұрғыдан ақталғанын көрсетеді, өйткені жазда жоғары 

температураның жануарлар ағзасына зиянды әсерін болдырмауға мүмкіндік береді. 

Бөлме ауасындағы су буы оның жылу сыйымдылығы мен жылу өткізгіштігін 

өзгертеді. Қабырғалардағы және басқа қоршаулардағы су буларының 

конденсациясы олардың жылу өткізгіштігін арттырады, бу мен ауа өткізгіштігін 

азайтады және технологиялық жабдыққа, атап айтқанда машина жетектеріндегі 

электр қозғалтқыштарына зиянды әсер етеді. Мысалы, сол қозғалтқыш 

өнеркәсіптік жағдайда 10 жылға дейін жұмыс істей алатындығы анықталды, ал 

шошқада ол 1-ге әрең төтеп бере алады...2 жыл. 

Мал шаруашылығы ғимараттарындағы ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы,% болуы керек: сиыр қораларында – 40 ... 85%, жас малға арналған 

бөлімдерде – 40 ... 75%, шошқа қораларында – 40 ... 75%, қой қораларында – 75%, 

құс қораларында – 60. ..70%. 

Мал шаруашылығы фермалары мен кешендері келесі түрлерге бөлінеді : 

- мақсаты бойынша-асыл тұқымды және тауарлық. Асыл тұқымды 

фермаларда қолда бар мал тұқымдарын жақсартып, жаңаларын шығарады, тауарлы 

фермаларда мал шаруашылығы өнімдерін шығарады; 

- бағыныстылығы бойынша-республикалық және жергілікті маңызы бар 

кешендер;  

- меншік нысаны бойынша-мемлекеттік, Мемлекеттік-колхоздық, 

колхозаралық, колхоздық; 

- азық түсу көздері бойынша-мемлекеттік ресурстардан әкелінетін азықтарда 

және өз өндірісінің азығында; 

-негізгі мамандандыру бойынша; 

-сүт, сиыр еті, шошқа еті, жүн, жұмыртқа және т. б. өндіру бойынша; 

-мамандану деңгейі бойынша-аяқталған технологиялық циклмен немесе 

технологиялық циклдің жекелеген сатыларында мамандандырылған; 

-Көлемі бойынша-шағын, орташа, ірі; 

-Ұсталған жануарлардың түрі бойынша-ірі қара мал фермалары, шошқа, құс, 

ұсақ қара мал, жылқы, түйе, мал, ара, балық фермалары және т. б. 

Фермалар мен кешендердің түрлері мен жіктелуі, олардың шоғырлануы мен 

мамандануы. Өндірістің мамандануы бір түрдегі өнімді шығару мақсатында 

салалар мен өндірісті бөлуде көрінеді. 

Қозғалыс жылдамдығы. Төмен температурада және жоғары ылғалдылықта 

ауа жылдамдығының жоғарылауы дененің жылу өткізгіштігінің жоғарылауына 

әкеледі, бұл соңғысының гипотермиясына әкелуі мүмкін: жоғары температурада 

ауа қозғалысының жоғары жылдамдығы жануарларды қызып кетуден қорғайды, 

бірақ жас ауылшаруашылық жануарлары оған өте сезімтал. Сондай-ақ, құс ауаның 
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қозғалысына сезімтал әсер етеді және көбінесе суық тиюге әкелетін жобаларға 

шыдамайды. 

Мал шаруашылығы үй-жайларында жануарлар (құстар) орналасқан 

аймақтағы ауа қозғалысының жылдамдығы: қыста 0,2 болуы тиіс...0,4 м/с, жазда 

0,5...1,5 м/с. 

Бөлмелердегі су буларының түсу көздері: сыртқы желдету ауасы (10...15%), 

еденнен, қабырғалардан, төбеден, фидерлерден булану (10...25%), жануар терісінің 

бетінен, тыныс алу жолдары мен ауыз қуысының шырышты қабаттарынан, сондай-

ақ дем шығаратын ауамен (60...70%). Мысалы, 200 сиырға арналған бөлмеде 1,5 

бөлінеді...Күніне 5 тонна ылғал, ал 100 шошқаға арналған бөлмеде-2 тоннаға дейін 

су буы. 

Төмен температурада және жоғары ылғалдылықта жануарлар денесінің беті 

көп мөлшерде жылу шығарады, өйткені ылғалды ауаның жылу сыйымдылығы 

құрғақ ауаның жылу сыйымдылығынан 10 есе көп. Бұл жануарлардың салқындауы 

мен суық тиюін тудырады. Жоғары ылғалдылық бөлмедегі микроорганизмдердің, 

соның ішінде патогендік және саңырауқұлақ микрофлорасының сақталуына ықпал 

етеді, бұл көбінесе тері ауруларының (қоңырау құрты, экзема, қышыма және т.б.) 

себебі болады. Сонымен қатар, жоғары ылғалдылық пен төмен температурада өнім 

бірлігіне Жем шығыны артады, жануарлардың тәбеті нашарлайды, салмақ пен 

өнімділік төмендейді. 

Тым төмен ылғалдылық (30-дан аз...40%) жоғары температурада 

жануарлардың, әсіресе жас жануарлардың жағдайына теріс әсер етеді, бұл 

шырышты қабықтардың құрғауын, шөлдеуді, терлеуді, ағзаның инфекцияларға 

төзімділігінің күрт төмендеуін тудырады. Сонымен, салыстырмалы ылғалдылығы 

50% - дан төмен құс өсіретін үй-жайлардың ауасы құрғақ болып саналады, 

шырышты қабықтардың, тыныс алу жолдарының және көздің тітіркенуін 

тудырады, қаламның сынғыштығын арттырады, дененің ылғалдылығын 

арттырады. Бұл құстың суға деген қажеттілігін арттырады, азық-түлікті жеу 

нашарлайды және өнімділік төмендейді. Тым төмен ылғалдылық тыныс алу 

органдарының ауруларын тудыруы мүмкін ауаның шаңын арттырады. 

Мал шаруашылығы кешендері мен фермалардың қолайлы микроклиматы 

жануарлардың өнімділігін арттыруға жағдай жасайды. Осыған байланысты соңғы 

бірнеше жылда мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы кешендерін жаппай 

қайта жарақтандыру жүріп жатыр, қазіргі заманғы энергия тиімді жылыту жүйелері 

енгізілуде. 

 

Әдетте, мал шаруашылығы кешендері-бұл үлкен төбелері мен бетон едені бар 

үлкен бөлмелер. Мұндай бөлмелерді жылыту үшін жануарларға теріс әсер етпестен 

температура мен ылғалдылық режимін сақтай алатын жылу жабдықтары қажет. 

Мал шаруашылығы ауыл шаруашылығындағы негізгі энергия тұтынушылардың 

бірі болып табылады. Әртүрлі уақыт кезеңдерінде мал шаруашылығы тұтынатын 

энергияның үлес салмағы ауыл шаруашылығы өнімін өндіру кезінде жалпы 

энергия тұтынудың 17,2-21,3% - ын, ал стационарлық процестерді энергиямен 

қамтамасыз етуде оның үлесі одан да көп-35-49% - ды құрады. Мал шаруашылығы 
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салалары бойынша энергия ресурстарын тұтынуды талдау ірі қара малды ұстауға 

арналған фермалар мал шаруашылығындағы энергияның негізгі тұтынушылары 

болып табылатынын көрсетеді (олардың үлесіне саладағы жалпы энергия 

тұтынудың 46-51, 5% - ы тиесілі). 

Мал шаруашылығындағы энергия ресурстарын үнемдеудің маңызды 

бағыттарының бірі-мал шаруашылығы үй-жайларының ауасындағы жылуды 

кәдеге жарату. Жануарлардың жылу бөлуі жылына шамамен 4,3 млн. тоннаны 

құрайды, бұл ретте 0,3 млн. тонна жазда түзіледі және үй-жайдан желдету арқылы 

шығарылуы тиіс, ал 4 млн. тоннаға барабар жылу жылдың қысқы және өтпелі 

кезеңдерінде алынады және үй-жайларды жылытуға пайдаланылуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта отандық мамандар мал шаруашылығы үй - жайлары үшін 

қалпына келтіретін жылу реттегіштердің жеткілікті санын әзірледі, онда 

шығарылатын жылы ауа мен суық ағын арасындағы жылу алмасу олардың тікелей 

байланысынсыз-бөлу қабырғасы арқылы немесе аралық салқындатқышты қолдана 

отырып жүреді. Рекуперативті жылу алмастырғыштардың конструктивті 

орындалуы өте алуан түрлі. 

 

 10. Қорғалған топырақ құрылыстарын жылумен қамтамасыз ету. 

Жылыту түрлері. Жылыжайларда өсімдіктердің қызып кетуіне жол бермеу.  

Қорғалған топырақ құрылыстарындағы микроклиматты реттеу 

 

Культивациялық құрылым-бұл барлық маусымды өсімдіктерді өсіру үшін 

қажетті микроклимат жасалған баспаналары бар жер учаскелері. 

Оларға жатады: оқшауланған топырақ, парники, жылыжайлар. 

Оқшауланған топырақ - ені 1-1, 2 м және биіктігі 0,4-0,7 м болатын кішкене жер 

учаскесі. Пленкамен жабылған және кейіннен жерге отырғызылатын көшеттерді 

өсіруге арналған, 10.1, 10.2 сурет. 

 Бұл баспаналар тұрақты және портативті болуы мүмкін. Мұндай 

құрылыстарды жылыту күн радиациясымен жүзеге асырылады, ал өнеркәсіптік 

қалдық сулар болған кезде суды жылыту қолданылады [50]. 

 

          
10.1сурет - Жылы топырақ 
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10.2 сурет - Жылыжай 

 

Артықшылықтары: өндірістің қарапайымдылығы, дизайнның арзандығы.  

Кемшіліктері: жұмысты механикаландырудың күрделілігі, қызметкерлердің 

жұмысының қолайсыздығы. 

Жылыжайлар-мөлдір қабырғалары мен төбелері бар бөлме. Жылыжайлар 

қоршаудың тұтастығын бұзбай барлық қажетті агротехникалық шараларды 

орындауға, сондай-ақ топырақтың жұмысы, өсімдіктерді күту және егін жинау 

туралы механикаландыру құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді.  

Көшеттерді өсіруге арналған типтік жылыжайлардың ауданы - 1,3 немесе 6 

га, топырақта көкөністер өсіру үшін-6,12,24,30 және 60 га, сурет 10.3. 

 

 
10.3  сурет – Жылыжайлардың түрлері 

 

Рим империясы. Экологиялық бақыланатын жерлерде өсімдіктерді өсіру 

идеясы Рим дәуірінен бері болды. Рим императоры Тиберий қиярды өте жақсы 

көретін және оны күнде жейтін. Римдік бағбандар күн сайын императордың 

үстеліне жаңа піскен көкөністерді алу үшін жыл бойы өсетін қиярдың жеке жүйесін 

жасады. Вагондардағы топыраққа қияр егілді. Бұл арбаларды күн сайын таңертең 

күнге дейін апарып, түнде жылыту үшін кешке жылы бөлмеге айналдыратын. 

XIII ғасырда Италияда зерттеушілер тропиктен әкелген экзотикалық 

өсімдіктерді орналастыру үшін жылыжайлар салынды. Сол жерден ботаникалық 
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бақ (ботаникалық бақтар) атауы пайда болды. Температураны қолмен реттеуге 

болатын белсенді құрылымдар кейінірек пайда болды. Алғашқы ескерту 1450 

жылдан басталады. Кореяда жылыжай жасалды, оның сипаттамасында әртүрлі 

өсімдіктер мен дақылдар үшін температура мен ылғалдылықты реттеу мүмкіндігі 

бар. Джозеон әулетінің жазбаларында қыста дәстүрлі Корей дизайнында жылу 

жүйесі орнатылған мандарин ағаштарының сипаттамасы бар. 

Қазіргі жылыжайлардың прекурсорлары Голландияда, содан кейін Англияда 

XVII ғасырда пайда болды. Мұндай ғимараттар құрылымды түнге және қыс 

мезгіліне дайындау үшін үлкен күш-жігерді қажет етті. Теңгерімді микроклимат 

пен қажетті температураны қамтамасыз етуде елеулі проблемалар туындады. 

Бүгінгі таңда әлемдегі ең ірі жылыжайлар Голландияда орналасқан, олардың 

кейбіреулері соншалықты үлкен, олар жыл сайын миллиондаған гүлдер мен 

көкөністер шығара алады. 

Француздар өздерінің алғашқы «өсімдік үйлерін» жылыжайлар деп атады, 

өйткені олар апельсин ағаштарын аяздан қорғау үшін салған. Француз ботанигі 

Чарльз Л. Бонапарт көбінесе Лейдендегі алғашқы заманауи жылыжайдың 

құрылысына жатады. Жылыжай дизайнымен жүргізілген тәжірибелер Еуропада 

XVII ғасырда жалғасты. Версаль сарайындағы жылыжай сол кезде үлкен болды. 

Ұзындығы бойынша ол 150 метр, ені мен биіктігі сәйкесінше 13 және 14 метр 

болды. Жапонияда алғашқы жылыжай 1880 жылы пайда болды. Оны шөп 

экспорттайтын Британдық саудагер салған. 

Көптеген жылыжайлар 1960-тен бастап, пластикалық пленка кеңінен қол 

жетімді болған кезде пайда бола бастады. Мұндай жылыжайлар алюминий және 

мырышталған болат профильдерден немесе тіпті ПВХ құбырларынан жасалған, 

өйткені мұндай құрылыстың құны аз болды. Бұл жылыжайлардың шағын фермалар 

мен бақша учаскелеріне салынуына әкелді. Уақыт өте келе пластикалық пленканың 

беріктігі артып, 1970 жылы ультракүлгін қорғаныс қосылды, бұл пленканың 

қызмет ету мерзімін 1 жылдан 5 жылға дейін күрт арттырды. 

 Өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап жылыту, қосымша жарықтандыру 

және қажетті микроклиматты сақтау жүйелерімен жабдықталған заманауи 

құрылымдар пайда болды. Қамту түрлерінің саны да кеңейді. Фильмнен басқа, 

жылыжайларда шыны және ұялы поликарбонат сияқты материалдар белсенді 

қолданылады. 

Прогресс тоқтап тұрған жоқ, жылыжай құрылымдарын үнемі жетілдіріліп 

отырады. Жаңа материалдар мен технологиялар енгізілуде. Бүгінгі таңда әртүрлі 

талғам мен қаржылық мүмкіндіктерге арналған жылыжайлардың үлкен таңдауы 

бар. Бұл таңдауды жасау ғана қалады. 

Өсіру қондырғыларын пайдаланудағы ең үлкен проблема-әр өсімдік үшін ауа 

мен топырақтың оңтайлы температурасын сақтау. Тек осы факторлардың дұрыс 

қатынасы ең ерте және сапалы дақыл алуға мүмкіндік береді, өйткені ауа мен 

топырақтың температурасы өсімдіктердің қоректік заттарды сіңіру жылдамдығын 

анықтайды. 
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Жылыжайлардың жылыту жүйелері микроклиматтың, технологиялық 

режимнің, қоршау құрылымдарының ерекшеліктерінен туындайтын келесі негізгі 

талаптарды қанағаттандыруы керек: 

1) негізгі жылу техникалық талаптар: жұмыс көлемінде ауаның, өсімдік 

жапырақтарының, топырақтың түбірімен қоректенетін қабатының талап етілетін 

температурасын қамтамасыз ету; қабырға аймағында ауаның суық ағынын 

оқшаулау; шатырда қардың еруін қамтамасыз ету.  

2) қосымша талаптар: көктемгі-жазғы кезеңде қызып кетуге қарсы күреске 

ықпал ету; жарық режимін нашарлатпау және фотосинтезді төмендетпеу; сыртқы 

қоршаулар арқылы инфильтрацияны азайту; ауаның қажетті қозғалғыштығын 

жасау.  

3) жүйені басқаруға қойылатын талаптар: сыртқы ауа температурасына, күн 

радиациясының қарқындылығына, қардың түсуіне және шатырда қардың 

болмауына байланысты құрылысқа қажетті жылу мөлшерін беру; Төмен инерцияға 

ие болу.  

4) Конструкциялық талаптар: технологиялық процеске кедергі келтірмеуге; 

пайдалы алаң иеленбеуге тиіс.  

5) Пайдалану-экономикалық талаптар: пайдаланудағы сенімділік; 

индустриялылық; металл мен электр энергиясы шығынындағы үнемділік; 

келтірілген ең аз шығындар; ұзақ мерзімділік; қызмет көрсетуші персоналдың 

жалақысына аз шығындар. 

Жылыжайларды жылыту үшін әртүрлі жылу көздері қолданылады: 

«парниктік эффектке» негізделген күн радиациясы, биоотын, газ, тратуар 

плиткалары, көмір, электр энергиясы, геотермалдық сулар және т.б. техникалық 

жылыту (су, газ, электр жылыту) туралы айтатын болсақ, көптеген факторларды 

ескеру қажет: климат, өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері мен өсіру уақыты, 

жылыжайдың дизайны, жылу шығыны, магистральдық су, газ және электрмен 

жабдықтаудың болуы. Тәжірибе көрсеткендей, ең практикалық және жаппай 

пайдалану үшін қол жетімді күн және биологиялық жылыту. 

Күн жылыту — ең арзан және экологиялық таза. «Парниктік эффект» 

нәтижесінде жылыжайлардағы ауа температурасы 10-30°C-қа көтеріледі, алайда 

ұзақ ауа-райының қолайсыздығы жағдайында күн жылыту өсімдіктерді аяздан 

қорғауға кепілдік бермейді. Сондықтан, ол әдетте жылытудың басқа түрлерімен, 

көбінесе биологиялық жылытумен біріктіріледі. 

Биологиялық жылыту бағбан үшін ең қарапайым және қол жетімді, бірақ ол белгілі 

бір шығындарды қажет етеді. 

Биоотын ұзақ уақыттан бері белгілі, ол жылыжайлар үшін сәтті қолданылды, 

ол жылыжайда аз пайда әкеледі. Биоотын ретінде шірік кезінде жылу шығаратын 

кез келген органикалық материалдар (көң, тұрмыстық қоқыс, қалдықтар, үгінділер, 

ағаш қабығы, жапырақтар, өсімдік қалдықтары, сабан) қолданылады. Осы 

мақсаттар үшін сабан немесе көңді қолданған дұрыс. Классикалық биоотын - 

жылқы көңі.  Ол қарқынды қызады, қызғаннан кейін температура 60-70°C 

дейін көтеріледі, содан кейін баяу төмендейді, екі айдан кейін ол 27-30 °C-қа 

жетеді. Мұндай көңді қаңтар — ақпаннан бастап ерте жылыжайлар мен 
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жылыжайларда биоотын ретінде пайдалануға болады. Ірі қара малдың көңі баяу 

қызады. Оның максималды температурасы 53°C-тан аспайды, сонымен қатар ол тез 

төмендейді (7-15 күннен кейін 28°C дейін).  

 Биоотын ретінде сабан кеңінен қолданылады, мысалы, техникалық 

жылытуды қолданумен салыстырғанда қияр өнімінің 30-40% - ға артуын 

қамтамасыз етеді. Пленкалы жылыжайларда сабан балшықтары мен иіссіз сабанды 

қолдануға болады. 

 Био жылыту ауадағы көмірқышқыл газының оңтайлы мөлшерін қамтамасыз 

етеді, бұл өсімдіктердің қалыпты өсуі мен дамуы үшін қажет. 

Жылытудың әртүрлі әдістерін қолданған кезде дақылдардың биологиялық 

талаптарын ескеру қажет.  

Қазіргі уақытта ең көп таралған - суды жылыту. Әртүрлі аймақтарды жылытуға 

арналған сумен жылыту құрылғысында бірнеше жүйені қарастырған жөн                  

(10.1 сурет):  

- жоғарғы аймақта қардың еруін қамтамасыз ету және қажетті 

температуралық режимді қолдау үшін шатырлы жылыту;  

- қабырға аймағында суық ағындарды оқшаулауға арналған жертөлені 

жылыту;  

- контурлы жер асты жылыту-қабырға аймағында топырақтың қатып қалуын 

болдырмау үшін;  

- негізгі жер асты жылыту-топырақтың тамыр қабатында қажетті 

температуралық режимді құру үшін;  

- жер үсті жылыту-жер үсті аймағында температураның біркелкілігін 

қамтамасыз ету. 

Жылыжайларды жылытудың тағы бір кең таралған тәсілі  -ауа. Ауа 

температурасы 60...70°C жер үсті аймағында орналастырылған немесе науалардың 

астына ілінген перфорацияланған полиэтилен құбырлары арқылы жұмыс көлеміне 

жеткізіледі. Қабырғалық аймақта шашыраңқы ауа шығаруды да қарастырған жөн. 

Ауа таратуды жобалау кезінде ағынды ағындар тез сөніп, жұмыс көлемінен 

жапырақтары мен жемістерінің көптігімен өтетінін есте ұстаған жөн. Үлкен 

қашықтыққа таралуы үшін ағынның жылдамдығын арттыру өсімдіктердің жақын 

болуына байланысты мүмкін емес. 

 
 

1-жылыту қазандығы, 2- бак-термос, 3- айналым сорғысы,4 - реле-реттегіш, 5- 

регистр, 6 - термопара 

10.4 сурет - Жылыжайды жылыту сұлбасы 
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Жылыжайлардың бірқатар типтік жобаларында қарастырылған аралас су мен 

ауаны жылытуды қолдану ең қолайлы болып табылады. Жер асты, шатыр және жер 

үсті жылыту жүйелері су болуы керек. Науалардың астына және қабырға аймағына 

қыздырылған ауаны беру керек. Мұндай жүйе су мен ауаның артықшылықтарын 

біріктіреді.  

Жылыжайда орташа температура + 16-дан 25 градусқа дейін, ал түнде 5-8 

градустан аспауы керек. 

 Нормадан төмен температура өсімдіктердің өсу қарқынын бәсеңдетеді, ал 

жоғары температура қолайсыз болады – өйткені ол жасыл массаның өсуін 

ынталандырады, бұл өсімдіктердің өнімділігі мен жылыжайда жемістердің 

сапасына бірден әсер етеді.  

 Жылыжайда ыстық болсын-пальмалар да, термофильді қызанақтар да 

керемет сезінеді. Алайда, іс жүзінде бәрі басқаша.  

 Шамамен 1-2 градус жылу-өсімдіктердің жартысынан көбі қурай бастайды. 

Бұл барлық өсімдіктердің қоректік заттардың даму жылдамдығын анықтайтын 

жылыжайда немесе жылыжайда топырақ пен ауаның температурасы. Жақсы 

дамыған тамыр жүйесі әрдайым температура режимінің дұрыстығын 

куәландырады. Ал 10 градустан төмен температурада қоректік заттардың сіңуі 

баяулайды. Сондықтан топырақтың температурасы қай өсімдік өсетініне 

байланысты 13-тен 25 градусқа дейін болуы керек. Өсімдіктердің тамыр жүйесі 

жақсы өсуі үшін ауа температурасы күндіз де, түнде де бірдей болуы керек. 

 

Автоматты реттегіш қалай жұмыс істейді?  

Бүгінгі таңда жылыжайлардың көптеген иелері көкөніс өсіруге күш салудың 20% - 

ын беруде және нәтиженің 80% - ын алуды жөн көреді. Ең алдымен, бұл 

жылыжайға қызмет көрсетуге қатысты, оны минимумға дейін азайту керек. 

Жылыжайдағы температураны автоматты түрде реттеу дәл осы мақсат үшін. 

Бірақ жаздың ыстық күндерінде ауа температурасының шамадан тыс 

жоғарылауы өсімдіктер үшін де қауіпті, өйткені бұл олардың күйіп қалуына әкелуі 

мүмкін. Температура тым тез көтеріле бастағанда, өсімдіктер оны жеңе алмайды 

және аналық бездерді жаппай тартып, тастай бастайды. 

 

Жылыжайда температураны тез төмендету үшін сізге:  

 Бастапқыда жылыжайларды тым ұзақ салмаңыз.  

 Жылыжайда педименттер арқылы ауаның еркін қол жетімділігін қамтамасыз 

етіңіз. Әрине, пленка мен құрылыстың құны осыдан өседі, бірақ ыстық шуақты 

күндерде жылыжайда температураның кем дегенде 10 °C төмендеуіне кепілдік 

беруге болады.  

 Аяздан қорғау үшін бірдей экрандарды қолданыңыз. Сонымен, ыстық 

күндізгі уақытта, мұндай баспананың астында жылыжайда ауа температурасы 

материалдың бір қабаты бар жерге қарағанда 2-3°C төмен. Бірақ сіз, әсіресе төмен 

жылыжайларда, үлкен төмендеуді күтпеуіңіз керек.  

 Пленканы сыртынан бор, саз немесе ұн ерітінділерімен шашыратыңыз. Ол 

үшін бор ерітіндісін (10 литр суға 2 кг) дайындап, сүт (0,4 л) қосыңыз. Бұл 
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мақсаттар үшін нашар жуылған және кейіннен пленканы күңгірт ететін 

сөндірілмеген әк пен эмульсиялық бояуларды қолдануға болмайды. Таңертең  

өсімдіктерді мол суарыңыз. Инфрақызыл сәулеленуге жол бермейтін және 

жаңбырға төзімді қамыс төсеніштері мен арнайы АҚ қалқандарды қолданыңыз. 

Жылыжайларды жылыту үшін электр энергиясын пайдаланудың тағы бір 

тәсілі-ауа, су (топырақты жылытусыз) немесе жылыжайларды газбен жылыту 

кезінде орнатуға болатын қыздыру шамдарын пайдалану. 

Газды ауаны жылыту жылыжайларда газды тікелей жағу немесе газды ауа 

жылытқыштарындағы ауаны жылыту арқылы мүмкін болады. Қазіргі уақытта 

аралас жылыту көбінесе газдың жану өнімдерінен және ауа жылытқыштарында 

қыздырылған ауадан жылу жылыжайға түскен кезде қолданылады. 

Жылыжайларды жылыту және желдету басқа жүйелермен бірге олардағы 

микроклимат параметрлерін (ауа және топырақ температурасы, салыстырмалы 

ылғалдылық және ауаның ішкі жылдамдығы) қамтамасыз етуі керек. Бұл ретте 

жылыту және желдету жүйелері температураның біркелкілігін және ауа 

қозғалысының жылдамдығын технологиялық нормаларға сәйкес қамтамасыз етуі 

тиіс. Ол үшін топырақ бетінен бір метр биіктіктегі аймаққа жалпы жылу 

мөлшерінің кемінде 40% - ын, оның ішінде топырақты жылытуға арналған жылуды 

(егер бар болса) беру ұсынылады; жүйенің қалған аймағында нақты жылу 

(қоршаудың, қабырғалардың 1 м2 бетінде) раманың тіректеріне орналастырылған 

құрылғылардың жылу берілуіне қарағанда 25% үлкен болуы керек (бұрын бұл 

жүйелер тікелей жылыжай жабынының астына орналастырылған) [51]. 

 Жылыжайларды табиғи желдету қажет. Егер ол ішкі ауаның қажетті 

параметрлерін қамтамасыз етпесе, аралас желдетуді (табиғи механикалық 

желдетумен бірге) және ауаны ылғалдандырумен буландыратын салқындатуды 

қолдануға рұқсат етіледі. Жазда жылыжайларда ішкі ауа температурасын 

төмендету үшін күн радиациясының ағынын азайтатын жылу қорғайтын экрандар 

мен күңгірт экрандарды немесе оңай жуылатын түрлі бояғыштармен (бор, әк, 

ультрамарин) әйнекті ағартуды қолдану керек. 

 Қазіргі уақытта атқарушы жүйелер санының артуымен байланысты 

жылыжайларды белсенді жаңғырту жүргізілуде: контурларды бөлу, желдеткіш 

желдетуді жаңғырту, қоршау жүйелерін орнату, желдеткіштерді орнату. Мысалы, 

басқарудың ең танымал критерийлерінің бірі жылу ресурстарын үнемдеу болып 

табылады. Бұл жағдайда жылытудың төменгі контурларын белсенді қолданған 

дұрыс, өйткені олар сыртқы ортаға жылуды аз береді. Критерийді таңдаудың тағы 

бір тәсілі өсу нүктесіндегі температураны өсімдіктің тамырына қарағанда жоғары 

ұстап тұруды қамтиды және сол арқылы жылытудың жоғарғы контурларын 

белсенді қолдануды білдіреді. Басқарудың тағы бір критерийі төменгі тізбек тамыр 

аймағында оңтайлы деп аталатын тұрақты температураны ұстап тұруы керек. 
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11 Ауыл шаруашылығы өндірісін газбен қамтамасыз ету 

Ауыл шаруашылығы өндірісі жоғары энергия шығындарын талап етеді. 

Энергия ресурстарын ұтымсыз пайдалану кәсіпорындардың энергия тиімділігінің 

негізгі көрсеткіші - дайын өнімнің энергия сыйымдылығын арттыруға әкеледі. 

Ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің көпшілігі магистральдық газ 

құбырларынан алыс орналасқан және үлкен қаржылық және уақыттық шығындарға 

байланысты газ құбырына қосылу жиі ұсынылмайды. Сондықтан көптеген ауыл 

шаруашылығы салаларында газдың орнына сұйық (дизель, мазут) немесе қатты 

(көмір, ағаш жоңқасы, ағаш) отын қолданылады]. 

Ауыл шаруашылығы өндірісінің көптеген технологиялық процестері үшін 

дизель отыны газға қарағанда тиімділігі төмен энергия көзі болып табылады. 

Газдар - бұл оның бөлшектері кездейсоқ қозғалатын, мүмкін болатын барлық 

көлемді біркелкі толтыратын материяның агрегаттық күйлерінің бірі. Жанатын 

газдар жер астынан шығарылады. Олар әртүрлі метан көмірсутектерінің қоспасы, 

қаныққан көмірсутектер 

Өндірістік әдіс бойынша табиғи газдарды үш топқа бөлуге болады: 

1. Таза газды кен орындарынан алынатын газдар. Олар негізінен метаннан 

тұрады және майсыз немесе құрғақ. Ауыр көмірсутектерде (пропаннан және одан 

жоғары) құрғақ газдардың құрамында 50 г / м3 аз болады. 

2. Мұнай кен орындарындағы ұңғымалардан мұнаймен бірге бөлінетін 

газдарды көбінесе ілеспе немесе мұнай деп атайды. Метаннан басқа, олардың 

құрамында ауыр көмірсутектердің едәуір мөлшері бар (әдетте 150 г / м3 -тен 

жоғары) және олар дымқыл газдар. Майлы газдар - бұл құрғақ газ, пропан-бутан 

фракциясы мен табиғи бензин қоспасы. 

Газ түріндегі отынның екі түрінің егжей -тегжейлі жіктелуі мен құрамы 11.1 

-суретте көрсетілген. 

 

 
 

11.1 сурет - Газды отынның екі түрінің егжей -тегжейлі жіктелуі мен 

құрамы 
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3. Конденсат кен орындарынан алынатын газдар құрғақ газ бен конденсат 

буларының қоспасынан тұрады, олар қысым төмендегенде тұнбаға түседі (кері 

конденсация процесі). Конденсат булары - құрамында С5 және одан жоғары 

(бензин, нафта, керосин) ауыр көмірсутекті булардың қоспасы. 

Газ-бензин қондырғыларында бензин мен пропан-бутан фракциясы 

қалалардан сұйытылған газ түрінде газ беру үшін қолданылатын ілеспе газдардан 

оқшауланады. 

Газ отындары - жанғыш газдар, олардың негізгі қолданылуы жылыту 

қазандықтары мен қондырғыларында жану үшін қолданылады. Табиғи газ кен 

орындарының оны тұтыну аймақтарынан едәуір алыс орналасуы үлкен газ 

тасымалдау жүйелерінің құрылысын қажет етеді. Газ беру жүйесіне 

магистральдық газ құбырлары, таратушы газ құбырлары, газ құбырлары, 

қалқалар, иілімдер мен жеткізу желілері кіреді. Өрістік құбыр - газ кен 

орындарында газды тасымалдауға арналған технологиялық құбырлар 

жүйесі[53]. Газ кен орындарындағы далалық газ құбырлары газ ұңғымаларын 

тасымалдауға және далалық газ тарату станцияларына газ дайындауға арналған 

технологиялық қондырғылармен қосу үшін пайдаланылады, олар арқылы газ 

магистральдық газ құбырларына түседі, сонымен қатар газ конденсатын жинау 

мен жою үшін қолданылады.  

Магистральдық газ құбыры - табиғи газды өндіріс орындарынан тұтыну 

нүктелеріне жеткізуге арналған құбыр. Газды алыс қашықтыққа тасымалдаудың 

негізгі құралы. Ол диаметрі 720 ÷ 1420 мм болатын болат құбырлардан 5,4 ÷ 7,5 

МПа жұмыс қысымы үшін жылына 30 ÷ 35 млрд м3 газ өткізу қабілеттілігімен 

салынған. Магистральды газ құбырларын төсеу жер асты (құбырдың жоғарғы 

генераторына дейін 0,8 ÷ 0,1 м тереңдікке дейін); жер үсті - тіректерде; жер үсті 

бөгеттерде. Теңіздегі газ кен орындарынан газды жағаға тасымалдау үшін су 

асты магистральдық құбырлар салынуда. Қысымға байланысты газ құбырлары 

екі топқа бөлінеді: 

- І санат- 0,6 МПа (6 кгс / см2) бастап 1,2 МПа (12 кгс / см2) дейін жұмыс 

істейтін газ қысымындағы жоғары қысымды газ құбырлары, табиғи газ бен газ-

ауа қоспалары үшін, ал сұйытылған көмірсутекті газдар (СТГ) үшін 1,6 МПа 

дейін (16 кгс / см2);  

- ІІ санат - жұмыс қысымы 0,3 -тен 0,6 МПа дейін (3 ÷ 6 кгс / см2) жоғары 

қысымды газ құбырлары. 

Орташа қысымды газ құбырларына жұмыс қысымы 5000Па жоғары (0,05 

кгс / см2) 0,3 МПа (3 кгс / см2) дейінгі газ құбырлары жатады [54].  

Жер асты (су асты), жер үсті (су үстінде) және жер үсті газ құбырлары жер 

бетіне қатысты орналасуына қарай бөлінеді.  

Елді мекендердің орналасуына байланысты орналасуына қарай газ 

құбырлары көше, кварталішілік, аула, цехаралық болып бөлінеді.  
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Металл емес (полиэтилен және т.б.) және металл (болат, мыс және т.б.) газ 

құбырларын ажыратыңыз. 

Газбен жабдықтау жүйесіндегі мақсатына сәйкес газ құбырлары тарату, газ 

кіру, тазарту, импульс, разряд, кіру, қонысаралық болып бөлінеді.  

Тасымалданатын газдың түріне байланысты табиғи газ құбырлары, ілеспе 

газ және сұйытылған газ құбырлары бөлінеді. 

Тарату құбырлары сақиналы, тұйық, аралас. Бөлу құбырлары-газбен 

жабдықтау көздерінен газ құбырларының кірістеріне газ жеткізуді қамтамасыз 

ететін сыртқы газ құбырлары, сондай-ақ бір объектіге газ беруге арналған 

жоғары және орташа қысымды газ құбырлары. 

Втулка - бұл тарату құбырына қосылу орнынан ғимаратқа өтетін газ 

құбырының учаскесі, оның ішінде ғимаратқа кіретін немесе кіретін газ 

құбырына ажырататын құрылғы. Кірістер-көше, кварталішілік, аула, цехаралық 

және т.б. 

Елді мекенаралық құбырлар-елді мекендер аумағынан тыс тартылған газ 

тарату құбырлары.  

Ғимарат ішінде кіретін газ құбырынан немесе құрылғының қосылу 

нүктесіне кіретін газ құбырлары ішкі деп аталады. 

Ғимараттардың ішінде орналасқан газ құбырларында максималды газ 

қысымы келесі жағдайларда қолданылады: 

  - өнеркәсіптік сипаттағы тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары - 0,3 

МПа; 

  - тұрғын үйлер - 3000 Па; 

  - өнеркәсіптік кәсіпорындар, өндірістік ғимараттар және оқшауланған 

қазандықтар үшін - 0,6 МПа; 

  - өндірістік емес тұтынушыларға қызмет көрсету кәсіпорындары мен 

қоғамдық ғимараттар - 5 000 Па. 

Өндірістік кәсіпорындар мен жеке қазандықтардың жылу қондырғылары 

үшін, егер өндіріс технологиясының шарттары талап етсе, 1,2 МПа дейін 

қысымы бар газды қолдануға рұқсат етіледі. 

Іс жүзінде жаңа газ құбырларын қолданыстағы құбырларға қосу үшін келесі 

әдістер қолданылады: 

  - газбен байланыс (төмен қысымды 40 ÷ 150 Па); 

  - арнайы құрылғыларды қолдана отырып, қысымды төмендетпестен, газ 

астында орташа және жоғары қысымды газ құбырларын қосу; 

  - құбырларды ажыратумен қосу және құбырлардан газдан толық шығару. 

Құрылыс принципі бойынша газ құбырлары жүйелері сақиналы, тұйық және 

аралас болып бөлінеді. Тұйықталған желілерде газ тұтынушыға бір бағытта 

жеткізіледі, яғни тұтынушылар біржақты қуат көзіне ие. Тұйық газ құбыры 

жүйесі-бұл негізгі көзден әртүрлі бағытта бөлінетін құбырлар желісі. Оның 

басты кемшілігі - газ қысымының біркелкі еместігі. Аралас газбен жабдықтау 

жүйесі-сақиналы және тұйық жүйелердің комбинациясы. Ірі қалалар қазір газды 

негізінен айналмалы және аралас жолдармен алады. Сақиналы желілер 

тұйықталған желілерден айырмашылығы тұйықталған тізбектерден тұрады, 
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нәтижесінде газды тұтынушыларға екі немесе одан да көп желі арқылы жеткізуге 

болады. Сақиналы желілердің сенімділігі тұйық желілерге қарағанда жоғары. 

Сақиналы желілерде жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде осы бөлімге қосылған 

тұтынушылардың бір бөлігі ғана ажыратылады [55]. 

Қысым кезеңдерінің санына сәйкес газ тарату жүйелері бір, екі, үш және көп 

сатылы болып бөлінеді. Бір сатылы жүйеде газ барлық тұтынушыларға бірдей 

қысыммен беріледі. Екі немесе одан да көп сатылы жүйелерде жоғары қысымды 

желінің газы гидравликалық сыну арқылы төменгі қысымды желіге беріледі. 

Шаруашылықтарда газды қолдануға болатын көптеген технологиялық 

процестер бар. Газдандыру әртүрлі бағыттарда жүргізілуі мүмкін, соның ішінде: 

Астық кептіргіштерді газдандыру. Жиналған астықты кептіру, әсіресе 

маусым жаңбырлы болса, айтарлықтай энергия шығынын қажет етеді, бұл 

кейіннен өнімнің өзіндік құнына тікелей әсер етеді. Астық кептіргіштерді газға 

айналдыру шикізаттың әр тоннасын кептіру құнын айтарлықтай төмендетеді, 

сонымен қатар автоматтандырудың жоғары дәрежесіне байланысты процесті 

жеңілдетеді (11.3 сурет). 

 

Жылыжайларды газдандыру. Бұл жағдайда пропан дизельдік отынға 

қарағанда тиімдірек екендігін дәлелдейді. Жылыжайларда жылыту үшін 

инфрақызыл газ шығарғыштар қолданылады, оларда сәулелену тиімділігі 80% 

жетеді. Олар жылыжайдың барлық аумағын жылытпайды, керекті аймақтарға 

тікелей әсер етеді, микроклиматты толық бақылауды және өсімдіктерге қолайлы 

жағдайды қамтамасыз етеді. 

 

Сиыр қораларын, қораларды, тауық қораларын, шошқа өсіру кешендерін 

газдандыру. Мұнда әр түрлі сұлбалар қолданылады: 

- үй-жайлар классикалық ыстық су радиаторларының көмегімен 

жылытылады, олар үшін су газ қазандығында жылытылады (стационарлық 

немесе модульдік); 

- ауаны тікелей қыздыратын және үй-жайға жеткізетін жабдықтар 

қолданылады [56]. 

 

Органикалық қалдықтарды кәдеге жаратуға (өртеуге) арналған 

кешендерді газдандыру. Бұл қызмет әсіресе өлген құстардың, қауырсындардың 

және басқа қалдықтардың өлекселері тұрақты түрде кремациялануы тиіс құс 

фабрикаларында өзекті. 

Қалдықтарды жағу полигонға қарағанда әлдеқайда қауіпсіз әдіс, сондықтан 

оны санитарлық және экологиялық қызметтер басымдық ретінде ұсынады. 

Тұрмыстық және технологиялық қажеттіліктерге су жылытуға арналған газ 

қазандықтарын (қазандықтарды) газдандыру, 11.2 сурет. 
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11.2 сурет - Газдандыру қондырғылары 

 

Мысал ретінде, 11.3-суретте мал шаруашылығына арналған газбен 

жабдықтау сұлбасы көрсетілген. Бұл сұлбада номиналды жылу қуаты                     

2000 ккал/сағ инфрақызыл қыздырғыштар қолданылады. Шаруашылықтың 

жалпы алаңында 1300 м2 33 оттық орнатылған, кейбір оттықтар жұптастырылған 

және бір өшіру клапаны арқылы газбен қамтамасыз етілген. Қыздырғыштар 

еденге бұрышпен нөлге жақын, яғни параллель дерлік 1,8-2,0 м биіктікте 

орнатылған кезде сәулелену қарқындылығы қалыпты диапазонда (100-150 ккал / 

(м2-сағ)) болады. Ферманың үй-жайына ауа кіруі терезе астындағы арнайы 

саңылаулар арқылы, ал сору - ферманың төбесінде орнатылған әрқайсысы 0,5 м2 

дейінгі қимасы бар шығатын біліктер арқылы жүзеге асырылады. 

 

11.3 сурет - Мал фермасын газбен қамтамасыз ету сұлбасы 

 

Газды басқару пункттері мен қондырғыларының негізгі қызметтері. 

Газды бақылау пункттері (қондырғылар мен) - бұл технологиялық 

жабдықтар мен құрылғылардың кешені. Газды бақылау нүктелері мен 

қондырғылары (ГРУ, ГРП, ГРПШ) газды алдын ала өңдеуге, газ қысымын 
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автоматты түрде төмендетуге және газ қысымын реттегіштердің номиналды 

ағын сипаттамалары шегінде газ ағынының өзгеруіне, кіріс және шығыс 

қысымды және газ температурасын бақылауға қарамастан оны белгіленген 

деңгейде ұстауға арналған. 

Сондай-ақ, газды бақылау нүктелері агрессивті емес газдардың біркелкі 

өзгеретін ағындарының газ шығынын дәл тіркей алады. Мақсаты мен 

техникалық мүмкіндігіне байланысты газды басқару жабдығы жеке 

ғимараттарда, ғимараттарға ұзартуларда, шкафтарда орналастырылады [57]. 

Жабдықтың орналасуына байланысты газды басқару пункттері бірнеше 

түрге бөлінеді: газбен жылытылатын жанармай құю станциялары (ГСГО); 

шкафты газды бақылау нүктесі (ГРПШ); шкафты реттеу нүктесі (ШРП); газды 

басқару блогы (ГРУ); блокты газ бақылау станциясы (ПГБ); стационарлық газды 

бақылау станциясы (ГРП). 

Гидравликалық сынудың сұлбасы 11.4 -суретте көрсетілген. 

 

ГРП (ГРУ) мыналарды қамтиды: 

- қысымның реттегіші 8, ол газ қысымын төмендетеді және реттегіш 

алдындағы газ қысымының ауытқуының өзгеруіне және оны берілген деңгейде 

ұстап тұрады; 

- реттегіштің төменгі жағында газ қысымының рұқсат етілмеген 

жоғарылауы немесе төмендеуі жағдайында газ беруді тоқтату үшін реттегіштің 

алдында орнатылған сақтандырғыш 7 клапаны; 

-өшіру клапанының іске қосылуын болдырмау үшін шығыс қысымы 

шамалы жоғарылаған кезде газдың бір бөлігін атмосфераға шығаруға арналған 

сақтандырғышты босату құрылғысы 10 (гидравликалық немесе серіппелі клапан 

түрі); 

 

 
 
1 - термометр; 2, 3, 5 - манометрлер: 2 - көрсету, 3 - тіркеу, 5 - сұйықтық (сүзгі үшін); 4 - 

сүзгі; 6 - газ шығынын өлшеуге арналған қондырғы; 7 - сақтандырғыш өшіру клапаны; 8 - 

қысым реттегіші; 9 - шығыс қысымының импульсті газ желісі; 10 - гидравликалық ағызу 

құрылғысы; 11 - айналма газ құбыры (айналып өту) 

 

11.4 сурет - Газды бақылау нүктесінің сұлбасы 
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- газды механикалық қоспалардан тазартуды қамтамасыз ететін 4 -сүзгі - 

тот, қабыршақ, шаң және т.б.; 

- ажырататын құрылғылар - клапандар немесе крандар; 

- өлшеуді және қажет болған жағдайда гидравликалық сыну мен одан 

шығатын газдың қысымы мен газ қысымын тіркеуді қамтамасыз ететін аспаптар 

(аспаптар). Егер газ шығынын өлшеу қажет болса, онда аспаптар жиынтығына 

реттегіштің алдында немесе артында орнатуға болатын газ есептегіш 6 кіреді. 

Гидравликалық жару қондырғыларын жөндеу кезінде тұтынушыларды 

газбен қамтамасыз ету үшін екі ажырату құрылғысы бар айналма газ құбыры 

(айналма) 11 қарастырылған. Егер гидравликалық жару қондырғысында негізгі 

қондырғысы бар екі немесе одан да көп технологиялық желілер болса, айналма 

газ құбыры орнатылмаған. 

Кіріс қысымына байланысты гидравликалық сыну мен ГРУ орташа (0,3 

МПа дейін) және жоғары (0,3 -тен 1,2 МПа -ға дейін) қысымды ажыратады. 

Құны бойынша гидравликалық сыну жалпы қалалық, аудандық, кварталдық 

және объекті болуы мүмкін. 

 

Шаруа қожалығын газдандырудың автономды жүйесін ұйымдастыру. 

Тұтынушыларды газбен жабдықтау үшін технологиялық құрылғы 

пайдаланылады, оның құрамында сұйытылған сұйықтықтар мен бу фазалық 

құбырлары, буландырғыштар, бақылау және өшіру клапандары, аспаптар, атап 

айтқанда: фланецті газ шар клапандары (ГШК), тексеру клапандары, жоғары 

жылдамдықты клапандар, сөндіретін бұрыштық клапандар, өшіру құрылғысы 

бар сақтандыру клапандары, деңгей өлшегіші, манометр мен қысымды 

өлшеуіштің үш жақты клапаны, сондай-ақ муфталар мен тығындар. 

Жүйенің негізгі элементі - газ ұстағыш (11.5 сурет), яғни сұйытылған газды 

сақтауға арналған арнайы жабдықталған резервуар. Экономиканың көлеміне 

және газға күнделікті қажеттілікке байланысты әртүрлі көлемдегі резервуарды 

орнатуға немесе бірнеше газ цистерналарынан бір резервуарлы ферма құруға 

болады. Газ цистерналары әдетте қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және қыста 

газ қоспасының шамадан тыс салқындауын болдырмау үшін жер астына 

қойылады. Сонымен қатар, осылайша ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі ең 

аз қашықтықты азайтуға болады [58]. 

 

Сұйытылған газ цистерналарынан жер асты газ құбырлары арқылы тікелей 

газ тұтынатын қондырғыларға жеткізіледі. Газ құбырлары жүйенің қауіпсіздігіне 

кепілдік беретін қосымша құрылғылармен қамтамасыз етіледі: сақтандырғыш 

клапандар; конденсат ұстағыштар; оқшаулағыш фланецтері бар ұшқын 

сөндіргіштер. 

Егер сұйытылған газды тұтыну көлемі жеткілікті жоғары болса, онда 

жүйенің қосымша элементі ретінде буландырғыштар немесе газды азайту жүйесі 

бар буландырғыштар әрекет етеді. Буландырғыштарда пропан-бутанның сұйық 

фазасы бу фазасына айналады, ал тотықсыздандыру жүйесі газ тұтынатын 

қондырғыға қажет газ қысымын қамтамасыз етеді. 
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11.5 сурет - Газ ұстағыш 
 

 Газдың басқа отын түрлерінен артықшылығы мен кемшілігі. 

Энергия шығындарын үнемдеу. Сұйытылған газдың жоғары калориялық 

құндылығы бар (11200 ккал), ал оның инерттілігінің төмендігі отынның бұл 

түрін баламалы отынмен салыстырғанда әсіресе тартымды етеді: дизель отыны 

(10300 ккал), көмір (6450 ккал), ағаш жоңқасы (2240 ккал). 

Ұрлықтың болмауы. Сұйытылған газдың қорын бақылау басқа жанармайға 

қарағанда әлдеқайда оңай. Сұйытылған газды ұрлау немесе мақсатсыз пайдалану 

жағдайлары іс жүзінде алынып тасталған. 

Квотаның болмауы. Сұйытылған газды қолдану (пропан, пропан-бутан) 

акцизсіз дизель отынын қолданғандағыдай жылдық квотаны алуды қажет етпейді. 

Үздіксіз өндірістік процесс. Сұйытылған газ (пропан) тіпті -40˚С 

температурада буланады, бұл зауытта үздіксіз өндіріс процесін жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Төмен пайдалану шығындары. Сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін 

автономды газбен жабдықтау жүйесі дизель отынымен жұмыс істейтін ұқсас 

жүйелермен салыстырғанда ұзаққа созылады. 

Жанармайдың экологиялық таза түрі. Көмір мен сұйық отынды қолданатын 

қондырғылармен салыстырғанда, сұйытылған газ жану кезінде қауіпті заттарды 

әлдеқайда аз шығарады [59]. 

 

 12. Геотермалдық энергия 

Геотермалдық энергия-жерден келетін жылу, бұл электр энергиясын 

өндірудің табиғи, жаңартылатын ресурсы. Жердің жылуы таусылмайды, ол барлық 

энергия ресурстарынан миллиондаған есе көп. 

Гидрогеотермалдық ресурстарды пайдалану үшін қол жетімді: жылу сулары, 

бу-су қоспалары және құрғақ бу. 

Бу — сутек қоспалары-сағасындағы температурасы 200-300°С. Бұл 

турбиналық генераторлары бар кәдімгі жүйе арқылы электр энергиясын өндіру 

үшін өте қолайлы шикізат. Осы типтегі геотермалдық кен орындары жер 

қыртысының бұзылу аймақтарымен (Тынық мұхитының батыс және шығыс 

жағалауы — АҚШ жағалауы, Орталық Америка, Чили, Чукотка, Алеут аралдары, 
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Камчатка, Курил аралдары, Жапония, Жаңа Зеландия), жас тау құрылысы 

аудандарымен және магма жердің шөгінді қабына терең енген аудандармен 

(Исландия, Оңтүстік Италия, Мексика) шектелген [60]. 
Субтермальды сулар - температурасы 40-70°С, жылу сорғыларын қолдана 

отырып, жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін қолданылады. Әрине, судың 

температурасы неғұрлым төмен болса, көздің тиімділігі соғұрлым төмен болады, 

алайда суб-термиялық сулар мен жылу сорғыларын пайдалану энергияны 

үнемдейді және Еуропада кеңінен қолданылады. 

Жылу энергиясы сулары — сағасындағы температурасы 80-120°C, оларды 

жабық циклді жеңіл қайнаған газдары бар екілік станцияларды орнату арқылы 

электр энергиясын өндіру үшін пайдалануға болады.  

Жердің геотермалдық ресурстары және оларды пайдалану мүмкіндігі жылу 

көзінің температурасы мен температура градиентімен анықталады. 

Температура градиенті -q (0С/км) жер қабатындағы температураның әр шақырымға 

өзгеруін көрсетеді. Осы көрсеткіш бойынша жер беті 3 геотермалдық аймаққа 

бөлінеді: гипертермальды, жартылай термиялық және қалыпты: 

Гипертермальды (q >80 оС/км)  – геотермалдық электр станцияларын салу 

үшін ең қолайлы.  

- Жартылай жылу ауданы q = 40-80 оС / км; геотермалдық энергияның сапасы 

төмен, оны ғимараттарды жылумен қамтамасыз ету үшін қолданған дұрыс. Мұндай 

аудандарда жылу алу табиғи Сулы қабаттардан немесе ұсақталған құрғақ 

жыныстардан жасалады. 

– Энергияны пайдалану үшін келешегі жоқ аудандар-температура градиенті 

q<40 оС/км болатын қалыпты аймақ 0,06 Вт/м2. 

Геотермалдық энергияның потенциалын есептеу үшін жылу энергиясы 

шоғырланған Сулы қабаттың болуы, оның пайда болу тереңдігі және осы қабаттың 

қалыңдығы ескеріледі. Әдетте, қабат кеуекті құрылымға ие, тері тесігі сумен 

толтырылған. Сонымен қатар, геотермалдық энергияның әлеуеті жер қыртысының 

қатты жыныстарының тығыздығына, оның жылу сыйымдылығына байланысты. 

Іс жүзінде біз геотермалдық энергияны өндіру және өңдеу проблемаларына 

тап боламыз. Осылайша, бастапқы инвестициялар 1 КВт қуатқа 200-ден 5000 

долларға дейін. 

Плюс-бұл тегін салқындатқыш. Салыстыру үшін ЖЭС пен АЭС-те энергия 

тұтыну шығындары 50-ден 80% - ға дейін құрайды. 

Геотермалдық ресурстар гидрогеотермалдық және петрогеотермалдық 

болып бөлінеді. 

Петрогеотермалдық ресурстар — бұл су өткізетін жыныстардың қаңқасында 

және іс жүзінде су өткізбейтін құрғақ тау жыныстарында орналасқан жылу 

энергиясының бөлігі. 

Пайдалануға жарамды барлық геотермалдық ресурстардың ішінде жылу 

суларының үлесі 1%-дан сәл асады және сәйкесінше шамамен 99% 

петрогеотермалдық ресурстарға тиесілі. 
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12.1-кестеде геотермалдық энергияның оң және теріс қасиеттерінің 

салыстырмалы сипаттамалары көрсетілген. 

 

12.1 кесте - Салыстырмалы сипаттамалар 

Геотермалдық энергияның 

артықшылықтары 
Геотермалдық энергияның кемшіліктері 

Дереккөздің сарқылмауы 

Тереңдігі бірнеше шақырымға дейін 

бұрғылау қажет. Барлық өңірлерде бұл 

орынды емес. 

Жылдың кез келген уақытында, 

тәулікте, кез келген ауа-райы-

климаттық жағдайларда және сыртқы 

ортаның басқа да факторларында 

дербестік. 

Өндіру және тасымалдау кезінде үлкен жылу 

шығыны. 

Тиімділік. Белгіленген қуатты 

пайдалану коэффициенті (КИУМ) – 

80% 

Жанартау атқылауы мен Гейзер кен 

орындарында, жер бетінде ыстық су пайда 

болатын жерлерде өндірудің жеңілдігі 

Су электр станцияларын салу сияқты 

үлкен аудандар қажет емес. 

Уытты және радиоактивті қоспалардың 

болуы. 

ГЭС және ЖЭС, АЭС-пен 

салыстырғанда суды аз тұтыну. 1 Квт-

қа 20 л. Басқаларында-1000 литрге 

дейін. 

Суды кері айдау техникалық жағынан 

күрделі және энергияны қажет етеді. 

Ұңғымаларды игеру және техникалық 

пайдалану жер сілкінісін тудырады 

Қоршаған ортаға жылу, шу және химиялық 

әсер. Қатты қауіпті қалдықтардың жиналуы 

 

Гидрогеотермалдық ресурстар табиғи коллекторларда орналасқан және жер 

қойнауының жылу энергиясының табиғи динамикалық тасымалдаушылары — 

геотермалдық сулар (су, бу, бу-су қоспалары) болып табылатын геотермалдық 

энергия ресурстарының бір бөлігі болып табылады. 

Жылумен жабдықтауда пайдаланылатын геотермалдық суларды шартты 

түрде үш топқа бөлуге болады: тұтынушыда тікелей пайдалануға болатын және 

қандай да бір теріс салдарсыз қыздырылатын геотермалдық сулар, яғни ең жоғары 

сапалы сулар; жылыту үшін тұтынушыда тікелей пайдаланылуы мүмкін, бірақ 

агрессивті қасиеттердің артуына байланысты қыздыруға болмайтын геотермалдық 

сулар; тұтынушыда тікелей пайдалануға болмайтын минералдану мен 

агрессивтіліктің жоғары геотермалдық сулары. 

Геотермалдық су жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға параллель 

беріледі (12.1 сурет). Жылыту жүйелерінен кейін су қабылдағышқа жақын жерге 

ағызылады. Транзиттік желінің екі құбырлы төсемі бар. 
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Тек ыстық сумен қамтамасыз ететін жабық геотермалдық жүйелер. Ағызу 

орны мен ауыз су көзінің орналасуына байланысты сұлбалық шешімнің үш түрі 

бойынша пайдаланылуы мүмкін 

 

 

1-геотермалдық ұңғыма; 2-бак-аккумулятор; 3-желілік сорғы; 4-жылыту аспаптары; 5-су 

тарату краны 

 

12.1 сурет — Жылумен жабдықтаудың ашық екі құбырлы геотермалдық 

жүйесі 

 

          Осындай сұлбалардың бірі 12.2-суретте көрсетілген бір құбырлы, жабық, 

геотермалдық ыстық су жүйесі. 

 
1-жылу су жинағыштың геотермалдық ұңғымалары; 2-жинау бак-геотермалдық судың 

аккумуляторы; 3-бір құбырлы транзиттік жылу трассасы; 4 - желілік жылу алмастырғыш; 5-

желілік сорғылар; 6-су тарату краны; 7-екі құбырлы тарату жылу желісі; 8-ағызу жылу желісі; 

9-кеңейту бак 

12.2 сурет - Ыстық сумен жабдықтаудың бір құбырлы жабық геотермалдық 

жүйесі 

 

Бұл сұлбаны пайдалану пайдаланылған геотермалдық суды ағызу орнын 

геотермалдық жылу тұтынушысына жақын орналастырған кезде ұсынылады. 

Сұлбаға сәйкес геотермалдық жылу тасымалдағыш бір құбырлы транзиттік жылу 

желісі арқылы тұтынушыға жақын орналасқан ЦТПГ (орталық геотермалдық жылу 
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пункті) жылу алмастырғышына беріледі, содан кейін тасталады. Сұлба жоғарыда 

көрсетілгенге ұқсас, бірақ пайдаланылған салқындатқышты шығару тұтынушының 

жанында жүзеге асырылады. Транзиттік беру және шығару жылу желілерінің бір 

құбырлы төсемі болады. 

Геотермалдық жылу тасымалдағыштың сапасы мен температурасына 

байланысты ЦТПГ-дан кейінгі тарату желісі жылытудың тәуелді қосылуымен (12.3 

сурет), не екі құбырлы тарату желісімен және жылытудың тәуелсіз қосылуымен 

төрт құбырлы болуы мүмкін 

 

 
 

1-геотермалдық ұңғымалар; 2-жиналмалы бак-аккумулятор; 3-желілік сорғы; 4-

транзиттік бір құбырлы жылу желісі; 5 - транзиттік ағызу жылу желісі; 6-ыстық сумен 

жабдықтаудың су жылытқышы; 7-жылу алмастырғыш; 8-жылу тарату желісінің желілік 

сорғысы; 9-ыстық сумен жабдықтаудың желілік сорғысы; 10-су тарату краны; 11-жылыту 

құралы; 12-кеңейту цистернасы 

 

12.3 сурет- Жылытуды тәуелсіз қосатын жабық геотермалдық жылумен 

жабдықтау жүйесі 
 

Жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ететін жабық геотермалдық жылу 

жүйелері. Шығару орнының тұтынушыға жақын орналасуы, сондай-ақ жоғары 

коррозиялық белсенділік пен тұз салудың болмауы геотермалдық суды 

тұтынушының жанында орналасқан ЦТПГ-ға дейін тасымалдау үшін бір құбырлы 

жылу желісі бар жүйені құруға мүмкіндік береді. ЦТПГ-дан кейін геотермалдық су 

ағызылады. 

 

Геотермалдық жылу тасымалдағыштың сапасы жылу тасымалдағыштың 

ауыз суға қойылатын талаптарға сәйкес келген кезде геотермалдық жылумен 

жабдықтаудың сусыз жүйесі қолданылуы мүмкін (12.4 сурет). Бұл жүйе ыстық 

сумен жабдықтаудың орташа сағаттық шығысына тең есептік жылыту 

жүктемесінің бірлігіне геотермалдық судың ең аз шығысын қамтамасыз етеді. Бұл 

сұлбада судың ең аз шығыны кезінде (барлық басқа сұлбалармен салыстырғанда) 

жылу көзінің ең көп қуаты және отынның ең көп шығыны болады 
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1-ұңғыма; 2-жылу жүйесі; 3-ыстық сумен жабдықтау жүйесі; 4-шың қазандығы; 5-бак-

аккумулятор; 6-сорғы; 7-тұрақты шығын реттегіші; 8-тұрақты температура реттегіші; 9-

элеватор 

 

12.4 сурет - Төгілмейтін геотермалдық жылумен жабдықтау жүйесінің 

принциптік сызбасы 

 

Реттеу жылыту жүктемесі жүйесі арқылы жүргізіледі бірте-бірте үлесін 

қысқарту пиктік догрева жұмыс істейтін бөлігін жылыту маусымының кейіннен 

көшуге рұқсатнамалар. Мұндай жүйенің тиімділігі жалпы жылу жүктемесіндегі 

ыстық судың үлесі неғұрлым көп болса, соғұрлым жоғары болады. 

Электр энергиясын өндірудің үш сұлбасы жасалды: 

1. Су буын пайдаланып түзу. Ең қарапайым: геотермалдық жұптарға 

тікелей қол жетімді жерде қолданылады. 

2. Жанама, буды емес, суды пайдаланады. Ол буландырғышқа беріледі, 

техникалық әдіспен буға айналады және турбогенераторға жіберіледі. 

Су қосымша тазартуды қажет етеді, өйткені оның құрамында жұмыс 

механизмдерін бұзатын агрессивті қосылыстар бар. Пайдаланылған, бірақ әлі 

салқындатылмаған бу жылыту қажеттіліктері үшін жарамды. 

3. Аралас (екілік). Су басқа сұйықтықты жоғары жылу шығарумен 

қыздыратын отынды алмастырады. Ол турбинаны басқарады. Екілік жүйеде 

қыздырылған судың энергиясымен белсендірілген турбина бар. 

Үйге арналған геотермалдық жылу жүйелерін қарастырыңыз. +50 – 600С 

дейін қыздырылған жылу тасымалдағыш тұрғын үйді жылытуға жарамды, 

геотермалдық энергия осы талапқа сәйкес келеді. Бірнеше ондаған мың халқы бар 

қалаларды жер қойнауының жылуымен жылытуға болады. Мысал ретінде: 

Краснодар өлкесінің Лабинск қаласын жылыту табиғи жер отынымен жұмыс 

істейді. 

Ауыл шаруашылығы және бау-бақша. Жылу суын қолданған және қолданған 

бірінші нәрсе - бақша мен жылыжайларды жылыту, бұл тіпті қыста да көкөністер, 

жемістер мен гүлдерден өнім алуға мүмкіндік береді. Жылы су суару кезінде 

пайдалы болды. Геотермалдық энергия Оңтүстік - Шығыс Азия, Шығыс Африка 

және Орталық Америка елдерінде кең таралған: Еуропада-Исландия, Италия, 

Франция, Литва, Америкада-АҚШ, Мексика, Никарагуа, Коста-Рика, Азияда-

Жапония, Қытай, Филиппин, Индонезия, Тәжікстан, Африкада-Кения, 
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Австралияда-Жаңа Зеландия. Ыстық бұлақтардың энергиясын жердің 

вулканизацияланған аумақтары береді. Бұл Камчатка мен Курил аралдары, жапон 

және Филиппин аралдары, Кордильера мен Анд тау жүйелері. 

Бүгінгі таңда геотермалдық энергия қоры бар ең ірі өндіруші ел-Америка 

Құрама Штаттары. Штаттарда 77 ГеоТЭС салынды. Әзірлеу және пайдалану 

басталғаннан бері қысқа уақыт ішінде ел энергия мен технологиялардың 

экспорттаушысы болды. 

Қазақстанда геотермалдық ресурстардың ең көп шоғырлануы Оңтүстік-

Батыс Қазақстандағы Үстірт-Бозашы және Маңғышлақ бассейндерінде және 

оңтүстік - шығыс Қазақстандағы Батыс Іле (Алматы) және Шығыс Іле (Жаркент) 

бассейндерінде шоғырланған. Өндірілетін энергияның ең жоғары деңгейі 

Сырдария және Ертіс бассейндеріне, әсіресе жер бетінің үлкен ауданына 

байланысты келеді. 

Шығыс Іле (Жаркент) бассейнінің Қазақстан бойынша және бүкіл әлемде 

неғұрлым тиімді геотермалдық жағдайлары бар. Мұнда судың температурасы 30-

103°c, судың өте тұрақты деңгейі және судың жоғары сапалы химиялық құрамы 

өзгереді. Қазақстанда қазірдің өзінде геотермалдық ресурстар пайдаланылуда. 

Жаркент қаласының маңында геотермалдық көздер жылыжайларды, қонақ үйлер 

мен мектептерді, балық шаруашылығын, сондай-ақ шағын бальнеологиялық SPA-

орталықты жылыту үшін пайдаланылады [61]. 

 

13. Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз етудегі 

Биоэнергетика. Биогаз қондырғылары 

Биоэнергетика-биологиялық процестер арқылы энергия алуға негізделген 

биотехнологияның перспективалы бағыттарының бірі.  

Биоэнергетика және ауыл шаруашылығы салалары бір-бірімен тығыз 

байланысты. Елдің агроөнеркәсіптік кешені бағыттарының көпшілігі қалдықсыз 

болып табылмайды. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қарқынды 

қызметінің нәтижесінде одан әрі пайдалануға жарамды және Қазақстандағы ауыл 

шаруашылығы қалдықтарының негізгі үлесін құрайтын қалдық шикізаттың көп 

мөлшері қалыптасады.: 

- дақылдарды өсіру-бидай, арпа және қант қызылшасын жинау және өңдеу. 

Қалдықтардың типтік түрлеріне сабақтар, сабан, жапырақтар, қауыз, торт, 

тамырлар және т. б; 

- мал шаруашылығы-шошқа, сиыр, жылқы, тауық және басқа да жануарларды 

өсіру. Типтік қалдықтарға шлам, көң, мал шаруашылығының ағынды сулары, 

қоқыс, сүрлем, сою нәтижесінде алынған қалдықтар, қоқыс қалдықтары және 

басқалар жатады. 

Қазақстанда қол жетімді ауыл шаруашылығы қалдықтарының жалпы көлемі 

5,1 млн тонна құрғақ затты құрайды. Ең көп үлес бидай (54%) және қант 

қызылшасы (30%), арпа (8%) және басқа дақылдарға (8%) тиесілі, ал көңнің жалпы 

қол жетімді көлемі жылына шамамен 1,5 млн тонна құрғақ затты құрайды. 

Қалдықтардың қолжетімді бөлігі жалпы өндіріс көлемінің 17% - ын құрайды. 
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Қидың ең көп үлесі ірі қара малдың (74%) және құстың (23%) тіршілік әрекеті 

нәтижесінде қол жетімді, өте аз бөлігі - шошқалардың тіршілік әрекеті нәтижесінде 

(3%). Қолда бар әлеуетті есептеудің негізгі факторлары ірі фермалардың саны және 

олардағы жануарлардың саны болып табылады [62]. 
Зерттеу барысында қалдықтардың ең көп қолжетімді көлемі бар 4 негізгі өңір 

- Ақмола облысы, Қостанай облысы, Алматы облысы және Шығыс Қазақстан 

облысы анықталды. 

Кез келген шикізатты отын, тыңайтқыш немесе басқа өнім ретінде қайта 

пайдалануға болады. 

Қазақстанда энергияны түрлендіру жүйесін енгізу бірқатар 

артықшылықтарға әкелуі мүмкін: 

- ауылшаруашылық қалдықтарын басқарудың талаптары мен көлемі 

аймақтар мен фермаларға / салаларға байланысты әртүрлі болса да, қалдықтарды 

қайта өңдеуге және энергияға айналдыруға болатын бір қондырғыда әртүрлі 

шаруашылықтарда жинауға және біріктіруге болады; 

- парниктік газдардың, СО2 және NO2 шығарындыларының аз болуы; 

- конверсиялық процесс фермалардың органикалық және жасыл 

қалдықтарын қайта өңдеуге мүмкіндік береді; 

- жағымсыз иістер аз пайдаланылмаған ауылшаруашылық қалдықтарын 

қайта өңдеу жергілікті тұрғын үй / өнеркәсіп секторында қолдануға болатын 

пайдалы жылу энергиясын және / немесе жергілікті желіге берілетін электр 

энергиясын шығарады; 

- биогаз технологиясының нұсқасында анаэробты сынамадан кейін 

қалдықтар қоспасы 

Биоотын-бұл биомассадан термохимиялық немесе биологиялық жолмен 

алынған қатты, сұйық немесе газ тәрізді отын. Қатты (отын, брикеттер, отын 

түйіршіктері, жоңқа, сабан, лузга), сұйық (Іштен жану қозғалтқыштары үшін — 

этанол, метанол, биодизель) және газ тәрізді биоотын (биогаз, сутегі) ерекшеленеді.  

- Парниктік газдардың, СО2 және NO2 шығарындыларының аз болуы; 

- Конверсиялық процесс фермалардың органикалық және жасыл 

қалдықтарын қайта өңдеуге мүмкіндік береді; 

- Шламнан / көңнен / органикалық қалдықтардан жағымсыз иістер аз, себебі 

қалдықтарды қайта өңдеу дереу тазартуды қамтамасыз етеді; 

- Жер үсті, жер асты және ауыз судың қалдықтармен ластану деңгейін 

төмендету; 

- Шаруа қожалықтары мен өндірістік секторларда қалдықтарды басқару 

сапасын арттыру. 

Барлық биомасса көздерін үш негізгі топқа бөлуге болады: 

1) бірінші топқа энергетикалық мақсатта арнайы өсірілген жер үсті 

өсімдіктері жатады. Ең маңыздысы - әртүрлі ағаш түрлерін өсіруге арналған орман 

шаруашылығының энергетикалық шаруашылықтары: тез өсетін тал (беларусь 

ғалымдары жасаған), қара ағаш, эвкалипт, пальма, гибридті терек және т. артишок), 

тәтті құмай, қант қамысы. 
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2) Биомасса көздерінің екінші тобына әртүрлі органикалық қалдықтар мен 

қалдықтар кіреді: 

а) жануарлардың биологиялық қалдықтары (малдың көңі, құстың қоқысы 

және т.б.); 

б) қара бидай мен бидай сабаны, жүгері бұршақтары, мақта сабағы, 

жержаңғақ қабығы, картоп қалдықтары, күріш қауызы мен сабан, тұқым қауызы, 

зығыр отты және т.б сияқты ауылшаруашылық дақылдарын жинаудың қалдықтары 

мен оларды өңдеудің қосымша өнімдері; 

в) ағаш кесуден және ағаш өңдеудің қалдықтары: қабық, үгінділер, ағаш 

үгінділері, жоңқалар; 

г) өнеркәсіптік ағынды сулар (атап айтқанда, тоқыма, сүт, сондай -ақ басқа да 

тамақ өңдеуші кәсіпорындар); 

д) коммуналдық қалдықтар (қатты және ағынды сулар). 

3) Үшінші топ - су өсімдіктері, оның ішінде балдырлар, соның ішінде алып 

ламинария (қоңыр балдырлар), су гиацинті. Мұхит ірі теңіз балдырлары мен 

түбінде тіршілік ететін балдырлардың (бентикалық өсімдіктер), сондай-ақ 

тоқыраған суда жүзетін балдырлардың негізгі жеткізушісі болып саналады. 

Сонымен қатар, тұзды және тұщы батпақтардың сағасы биомассасын қолдану 

мүмкіндігі талданып жатыр. 

Ылғалдылық пен биологиялық ыдырау дәрежесіне байланысты биомасса бес 

негізгі әдіспен өңделеді: 

1 Күйдіру - құрғақ органикалық қалдықтардан арзан энергия алудың ең 

қарапайым және танымал әдісі. Қалдықтарды жағу кезінде қазандықта бу пайда 

болады, бу турбинаны айналдырады, ол өз кезегінде электр энергиясын өндіретін 

генератордың роторын қозғайды. Бұл әдістің кемшілігі бар - қазандық күл мен 

күйеден бітеледі, өндіріс шығындары артады. Сондықтан органикалық 

қалдықтардың барлық түрлері тікелей өртеу кезінде қолданылмайды. 

Газдандыру - оттегінің минималды кіруімен қатты биоотынның жануы. Бұл 

өңдеудің нәтижесі - газ турбинасын айналдыру үшін қолданылатын газдар қоспасы 

(азот, метан, сутегі, көмірқышқыл газы). Технологияның басты артықшылығы - 

қоршаған ортаны ластамайтын таза отын. Метан қазбалы табиғи газ ретінде дәл 

қазір қолданылады, ал сутегі жақын болашақта дәл осы мақсаттарда қолданылады. 

Пиролиз - бұл биомассаны ұшқыш қосылыстарды кетіру арқылы қыздыру 

арқылы отынға өңдеу. Нәтиже-пайдаланушыға таныс көмір, ол энергияны бірнеше 

есе көп жұмсайды және материалды тасымалдауға ыңғайлы. Көмір тұрғын үйді 

жылытуға, өндірістік процестерге пайдалы. Қазіргі әдістер метан мен метанолды 

синтездеу үшін пиролиз кезінде пайда болатын ұшпа заттарды қолдануды қамтиды. 

Пиролиздің жылдам технологиясы био -май алуға мүмкіндік береді, оны сақтау мен 

тасымалдау оңай. Автокөліктерге арналған биоотындар қазба мұнайға қарағанда 

арзан, қоршаған орта үшін қауіпсіз; ол барлық қозғалтқыштар үшін жарамды және 

олардың қызмет ету мерзімін ұзартады. Пиролиз арқылы алуға болатын тағы бір 

зат - пластмасса, изопен және ағаш желімін жасау үшін қолданылатын фенол майы. 

Анаэробты ашыту - тамағы жанды емес органикалық заттар (ағынды сулар, 

көң) болатын анаэробты бактериялардың көмегімен қалдықтарды өңдеу. Оны 
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арнайы қайнату цистерналарында тұтыну арқылы бактериялар сутегі мен метанды 

шығарады. Алынған газ электр энергиясын өндіру үшін жиналады. Бұл әдіс 

отынның 2/3 бөлігін биомассадан алуға мүмкіндік береді. 

Ашыту-отын (этанол және басқа көмірсутектер) алу үшін ашытқы түріндегі 

микроорганизмдерді қолдану. Бұл әдіс тұрмыстық қалдықтардың барлық дерлік 

нұсқаларын қолдануға мүмкіндік береді - астық пен қағаз қалдықтарынан қант 

қамысы мен ағашқа дейін. 

 

Дүние жүзінде ең кең тараған қалдықсыз өндірістің микробиологиялық әдісі 

- анаэробты қорыту арқылы биогаз алу. Биогаз өндірісінің өте бағалы өнімі - 

жоғары сапалы органикалық тыңайтқыштарды өндіру. 

Биомасса энергиясын түрлендіру технологияларының жіктелуі 13.1 -суретте 

көрсетілген. 

 

13.1 сурет - Биомасса энергиясын түрлендіру технологияларының жіктелуі 
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Биогаз - биомассаның ашылуы нәтижесінде бөлінетін газ. Бұл 70% метан мен 

30% көмірқышқыл газынан тұратын түссіз және иіссіз зат. Оның жылу шығыны өте 

жоғары: 1 м³ биогазды жағу 1,5 кг көмір жағу сияқты жылу шығарады. 

Биогаз өндірісінің бірқатар сөзсіз артықшылықтары бар: 

- Қалдықтарды тиімді түрде жояды және ағынды суларды 

дезинфекциялайды. 

- Экологиялық жағдайға жағымды әсер етеді, өйткені ол метанның 

атмосфераға таралуына жол бермейді, бұл парниктік әсерге үлкен әсер етеді. 

- Шикізат таусылмайды және іс жүзінде бос, сондықтан жабдықты сатып алу 

экономикалық тиімді болады. 

Оның өндіру қарқыны негізінен дәстүрлі энергия көздерінен төмен. 

-Реакцияны ұстап тұру үшін сізге белгілі бір сападағы ферменттердің көп 

мөлшері қажет. 

- Биогазы бар ыдыстардың тығыздығы бұзылған жағдайда оның сапасы күрт 

төмендейді. 

Биогаз қондырғыларында органикалық қалдықтарды өңдеудің жалпы 

сұлбасы 13.2 -суретте көрсетілген. 

 

 

13.2 -сурет - Биогаз қондырғыларында органикалық қалдықтарды өңдеу 

сұлбасы 

 

Биогаз қондырғысы, әдетте, герметикалық жабылған контейнер болып 

табылады, онда белгілі бір температурада қалдықтардың, ағынды сулардың және 

т.б биогаздың пайда болуынан органикалық заттар ашытылады.. Технологиялық 

сұлбаның сипаттамаларына байланысты олар үш түрге бөлінеді: үздіксіз, периодты 

және аккумулятивті. 

Үздіксіз (ағынды) сұлбада (13.3 сурет) жаңа піскен субстрат ферменттеу 

камерасына үздіксіз немесе белгілі бір уақыт аралығында (тәулігіне 2 -ден 10 ретке 

дейін) жүктеледі, ашытылған массаның бірдей мөлшерін алып тастайды. Бұл жүйе 
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биогаздың максималды мөлшерін алуға мүмкіндік береді, бірақ көп материалдық 

шығындарды талап етеді. 

 

                           1 - газ ұстағыш; 2 - реактор; 3 - тұнба (шлам) қоймасы 

13.3 сурет - Биогазды үздіксіз қорыту қондырғысының сұлбасы 

 

Топтық (циклдік) сұлбада (13.4 сурет) кезекпен жүктелетін екі ас қорыту 

камерасы бар. Бұл жағдайда камералардың тиімді көлемі үздіксізге қарағанда 

тиімділігі төмен болады. Оларды толтыру үшін көң немесе басқа субстраттың 

едәуір қорлары қажет.. 

 

1 - газ ұстағыш; 2 - бірінші реактор; 3 - екінші реактор; 4- тұнба (шлам) қоймасы 

 

13.4 сурет - Топтамалық ашыту сұлбасы 
 

Аккумулятивті сұлбамен көң қоймасы ашытылған көңді түсіруге дейін 

ашыту үшін де, сақтау камерасы ретінде де қызмет етеді (13.5 сурет). 

 

 

1 - реактор мен қойма; 2 - газ ұстағыш 

13.5 сурет - Жинақтаушы ас қорыту сұлбасы 
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 Биогаз қондырғысының жұмысы (13.6 сурет) 3 кезеңде ұсынылған және 13.7 -

суретте көрсетілген. 

  

1. Өңделген өнімдер мен қалдықтарды қондырғыға жеткізу. Қалдықтар 

сұйық болған жағдайда оны арнайы сорғылардың көмегімен реакторға жеткізген 

жөн. Қатты қалдықтарды реакторға қолмен немесе конвейерлік таспа арқылы 

жеткізуге болады. Кейбір жағдайларда қалдықтарды биореакторда ашыту мен 

ыдырау жылдамдығын арттыру үшін қыздырған жөн. Қалдықтарды жылыту үшін 

өтпелі ыдыс қолданылады, онда өңделген өнімдер қажетті температураға дейін 

жеткізіледі. 

 

13.6 сурет - Биогаз өндіретін өсімдіктер 

 

2.Реакторда қайта өңдеу. Өткізу цистернасынан кейін дайындалған және 

қыздырылған. Қалдықтар реакторға түседі. Жоғары сапалы биореактор - бұл 

қышқылға қарсы арнайы жабындысы бар қосымша берік болаттан немесе бетоннан 

жасалған мөрленген құрылым. 

Әрине, реактор жылу мен газдың тамаша оқшаулауына ие болуы керек. Тіпті 

ауаның ең аз енуі немесе температураның төмендеуі ашыту мен ыдырау процесін 

тоқтатады. Реактор ыстық су құбырларының көмегімен қызады. Жүйе автономды. 

Су өндірілген биогаздың көмегімен жылытылады. Реактор оттегісіз, толық жабық 

ортада жұмыс істейді. Күніне бірнеше рет сорғы көмегімен оған өңделген заттың 

жаңа бөліктерін қосуға болады. 

Реактордың оңтайлы температуралық режимі шамамен 40 градус Цельсий. 

Егер температура төмен болса, онда ашыту процесі айтарлықтай баяулайды. Егер 

температура жоғарыласа, су тез буланып кетеді, бұл қалдықтардың толық 

ыдырауына жол бермейді. Ашыту процесін жеделдету үшін арнайы араластырғыш 

қолданылады. Бұл құрылғы реактордағы затты белгілі бір уақыттан кейін 

араластырады. 

 

3.Дайын өнімді шығару. Белгілі бір уақыттан кейін (бірнеше сағаттан 

бірнеше күнге дейін) ашытудың алғашқы нәтижелері пайда болады. Бұл биогаз 
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және биологиялық тыңайтқыштар. Нәтижесінде пайда болған биогаз газ багына 

(газ сақтайтын резервуарға) түседі.  

Шамадан тыс қысым кезінде апаттық оттықтар іске қосылады, олар жай 

газды жояды және осылайша қысымды тұрақтандырады. Алынған биогазды 

кептіру қажет. Сонда ғана оны кәдімгі табиғи газ сияқты қолдануға болады. Биогаз 

қондырғысының жұмысын қамтамасыз ету үшін өндірілетін газдың шамамен 15% 

қажет екенін айту керек. 

Өз кезегінде биологиялық тыңайтқыштар сепараторы бар арнайы 

дайындалған резервуарға түседі. Қатты (вермикомпост) және сұйық 

тыңайтқыштарға бөлінеді. Вермикомпост - өндірілген тыңайтқыштардың жалпы 

көлемінің шамамен 5% ғана. Шындығында, тыңайтқыштарды мақсатына қарай 

бірден қолдануға болады. Олар қосымша өңдеуді қажет етпейді. 

Сонымен қатар, Еуропада алынған биологиялық тыңайтқыштарды 

пластикалық ыдыстарға орайтын тұтас өндірістік желілер бар. Мұндай 

тыңайтқыштармен сауда жасау - бұл өте тиімді бизнес. Биогаз қондырғысының 

жұмысы үздіксіз. Қарапайым тілмен айтқанда, өңделген материалдың жаңа 

бөліктері үнемі реакторға түседі, ал газ және биологиялық тыңайтқыштар үнемі газ 

ұстағыш пен сепаратор цистернасына түседі. 

 

Ішкі энергия 1,0 м3 биогаз, салыстырылатын: 0,6 м3 табиғи газ; 0,74 литр май; 

0,65 литр дизель отыны; 0,48 литр бензин. 1,0 м3 биогазды жағу кезінде 9,0 кВт 

жылу энергиясы бөлінеді, бұл 1,5 кВт дейін электр энергиясын өндіруге немесе 

ауданы 80,0 м2 дейінгі бөлмені бірнеше сағат бойы жылытуға мүмкіндік береді. 
 

 

13.8 сурет - Биоэнергетикалық қондырғының технологиялық диаграммасы 
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Көң, тезек сияқты, жануарлардың нәжісі ғана емес, сонымен қатар өте 

күрделі зат. 

Ол көптеген химиялық және физикалық процестерге қатысатын түрлі 

микроорганизмдермен толтырылған. 

Әр газдың үлесі сәйкес микроорганизмдердің саны мен белсенділігіне 

байланысты, олардың тіршілік әрекетіне көптеген факторлар әсер етеді. 

54-560 С температурада (термофильді процесс) метан өндірудің максималды 

қабілеті бар термофильді микроорганизмдер пайда болады, бұл биогаз шығымын 

арттырып қана қоймай, ондағы метан үлесін арттырады. 

Метан өндірушілер метаногендер болғандықтан, газ шығымын жоғарылату 

үшін бұл микроорганизмдерге барынша қолайлы жағдай жасау қажет. 

Бұған көң жинау мен дайындаудан бастап қалдық материалды төгуге және 

газды тазарту әдістеріне дейінгі барлық кезеңдерге әсер ететін кешенді түрде ғана 

қол жеткізуге болады. 

Метаногендер қатты фрагменттерді тиімді сіңіре алмайды, сондықтан көң / 

қоқыс, сондай -ақ төсек-орын, шөптер мен басқа да басқа органикалық заттарды 

мүмкіндігінше ұсақтау керек. 

Үлкен фрагменттердің мөлшері неғұрлым аз болса, сонымен қатар олардың 

пайызы төмен болса, соғұрлым материалды бактериялар өңдей алады. Сонымен 

қатар, судың жеткілікті мөлшері өте маңызды, сондықтан көңді немесе қоқысты 

белгілі бір консистенцияға дейін сумен сұйылту керек. 

Органикалық заттарды қарапайым компоненттерге, атап айтқанда, майларды 

ыдырататын метаногендер мен бактериялар арасында тепе-теңдік орнату керек. 

Егер метаногендердің артық мөлшері болса, онда олар қолда бар қоректік 

заттарды тез дамытады, содан кейін олардың өнімділігі күрт төмендейді, бірақ 

шіріту микроорганизмдерінің белсенділігі артады, олар органикалық заттарды 

қарашірікке айналдырады. 

Егер органикалық заттарды ыдырататын бактериялар көп болса, онда 

биогаздағы көмірқышқыл газының үлесі күрт артады, соның арқасында дайын 

өнімді тазартқаннан кейін ол айтарлықтай аз болады. 

Стационарлық күйде биореактордың мазмұны тығыздықта 

стратификацияланады, соның арқасында метан түзуші микроорганизмдердің бір 

бөлігі ғана жеткілікті мөлшерде қоректенеді, сондықтан биореактордағы қоқыс / 

көңді мезгіл-мезгіл араластырып отыру қажет. 

Қоқыс жәшігіне жиналған нәжісте көптеген ірі фрагменттер бар, сондықтан 

оны кез келген қолайлы ұнтақтағыштың көмегімен ұсақтайды. Көбінесе бұл 

функцияны материалды биореакторға айдайтын сорғы орындайды. 

Қатты стратификация болмау үшін және көңді газға өңдеудің тиімділігін 

арттыру үшін құрамы күніне 1-3 рет араластырылады. Реактордың жоғарғы 

бөлігінде бактериялар шығаратын газ жиналады, бұл шамалы оң қысымды 

тудырады. Газ ұстағышқа газды шығару белгілі бір қысымға жеткенде немесе 

тұрақты түрде жүреді, бірақ бұл жағдайда қажетті қысымды ұстап тұру үшін 

алынатын газдың мөлшері реттеледі. 
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Күкіртті сутек пен көмірқышқыл газы жоғары қысымда сорбенттер 

көмегімен жойылады. Дұрыс салынған тазарту желісі метанның құрамын 93-98%-

ға дейін арттырады, бұл биогазды басқа газды отынмен бәсекелесе алатын өте 

тиімді отынға айналдырады. 

 

14  Жылу сорғысының қондырғылары 

 

Жылу сорғы қондырғысы-бұл төмен сапалы табиғи энергия немесе 

қайталама энергия ресурстарының төмен температуралы энергиясы практикалық 

қолдануға жарамды жоғары температуралық потенциалды энергияға айналатын 

қондырғы. 

Жылу сорғы қондырғысындағы (АЖБ) энергияны түрлендіру процестері 

жоғары энергия тиімділігімен жүзеге асады. Әдетте, дұрыс жобаланған және дұрыс 

жұмыс жасайтын бу компрессорында 3-4 кВтс немесе одан да көп жылу 

энергиясын тұтынушыға 1 кВт сағ тұтынылған электр энергиясына беруге болады. 

Жылу сорғы қондырғылары экологиялық таза, пайдалануға ыңғайлы, төмен 

әлеуетті көз түрі мен өндірілетін қуат деңгейі бойынша әмбебап, толық 

автоматтандырылған және ұзақ қызмет ету мерзімі бар [65]. 

Жылу сорғысы жылу энергиясын ауа, су немесе жер сияқты әртүрлі 

көздерден ала алады. Дәл осылай ол жылу энергиясын ауаға, суға жібере алады. 

Жердің төмен сортты жылуын (топырақ, су) пайдаланатын HP «геотермиялық 

жылу сорғылары» деп аталады, ағылшын тіліндегі техникалық әдебиеттерде 

мұндай жүйелер «ЖЖЖ»-«геотермиялық жылу сорғылары» деп аталады. 

Жылу сорғыларының түрлері. 

Энергия беру түріне қарай жылу сорғылары екі түрге бөлінеді: 

Қысу. Орнатудың негізгі элементтері - компрессор, конденсатор, кеңейткіш 

және буландырғыш. Жылу шығарумен жылу тасымалдағыштың қысу-кеңею циклі 

қолданылады. Жылу сорғысының бұл түрі қарапайым, жоғары тиімді және ең 

танымал. 

Сіңіру. Бұл жұмыс ортасы ретінде сіңіргіш-фреон буын қолданатын жаңа 

буын жылу сорғылары. Абсорбентті қолдану жылу сорғысының тиімділігін 

арттырады. 

Жылу сорғылары жылу көзімен ерекшеленеді: 

Геотермальды. Жылу энергиясы топырақтан немесе судан алынады. 

Ауа. Жылу атмосферадан шығарылады. 

Екіншілік жылуды қолдану. Ауа, су, ағынды сулар жылу көзі ретінде 

пайдаланылады. 

Жұмыс органдарының өзара әрекеттесу принципі бойынша: 

• жұмыс циклы сыртқы ортаға шығарылатын және шығарылатын ашық цикл; 

• жабық цикл, онда жұмысшы сұйықтық жабық контурда қозғалады, жылу 

көзі мен тұтынушысымен тек беткі типтегі құрылғыларда жылу алмасу арқылы 

өзара әрекеттеседі. 
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14.1 кесте - Циклдің ерекшеліктері 
Аты Сұлбаның ерекшеліктері Жылу тасымалдағыштың 

параметрлері 

Жердегі көлденең жылу 

алмастырғыш 

Жылу алмастырғыштың 

тұйық контуры тереңдігі 4 ... 

6 м және ұзындығы 100 м -ге 

дейінгі көлденең 

траншеяларда салынады. 

Жер бетінің үлкен аумағын 

қажет етеді. 

Аралық салқындатқыш - 

антифриз немесе тұзды 

ерітінді. Топырақтың 4 м 

тереңдіктегі температурасы 

тұрақты және ауаның 

жылдық орташа 

температурасына сәйкес 

келеді (2 ... 10 ° С). 

Жердегі тік жылу 

алмастырғыш 

Жабық контурлы 

жылуалмастырғыш 100 м 

тереңдікте бұрғыланған 

тесіктерге тігінен 

орнатылады. Ол ауыр 

топырақта немесе бетінің 

ауданы шектеулі. 

 

Ауа жылу алмастырғыш Буландырғыш бөлмеден 

немесе атмосфералық ауадан 

жылытылған ауаны 

шығаратын желдеткіш 

құбырларға 

орналастырылады. Ауаны 

пайдалану оның 

температурасының 

төмендеуімен қуаттылықтың 

тез төмендеуімен 

сипатталады, ауа 

температурасы 6 ° С -тан 

төменде буландырғыштың 

бетінде тамшы пайда 

болады. 

Аралық тізбек жоқ, шығатын 

ауаның температурасы 18 ... 

25 ° С, қыздыру кезеңінде 

қоршаған ауаның 

температурасы –10 ... 10 ° С 

 

Ашық жүйелердің қарапайым дизайны ішке өтетін суды жылытуға мүмкіндік 

береді, ол кейіннен жерге қайта түседі. Ең дұрысы, мұндай жүйе тұтынылғаннан 

кейін қоршаған ортаға зиян келтірмейтін таза сұйық жылу тасымалдағыштың 

шектеусіз көлемі болған жағдайда ғана жұмыс істейді. Ең көп таралған жабық 

контурлы модельдер. 

 

Кіріс / шығыс тізбегіндегі салқындатқыштың түрі бойынша: 

Ауадан ауа сорғылары. Жылу сорғысының бұл түрі суық ауадан жылуды 

алады, оның температурасын одан әрі төмендетеді және оны жылытылатын 

бөлмеге береді. 

Жылу сорғылары «су-су». Жер асты суларының жылуы пайдаланылады, ол 

жылуға және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін суға беріледі. 

 

«Су-ауа» жылу сорғылары. Су зондтары немесе құдықтар мен ауаны жылыту 

жүйесі қолданылады. 
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Судан ауа сорғылары. Атмосфералық жылу ыстық суды жылыту үшін 

қолданылады. 

Жылу сорғылары «топырақ-су». Құбырлар жер астына тартылады, су олар 

арқылы айналады, жерден жылу алады, 14.2 кесте.  

 

14.2 кесте - Циклдің ерекшеліктері 
   Аты Сұлбаның ерекшеліктері Жылу тасымалдағыштың 

параметрлері 

Ашық цикл Жер асты сулары 

пайдаланылады, 

салқындатқыш сулы 

қабаттан алынады және оған 

қайтарылады. Сұлба 

қарапайымдылығымен 

сипатталады, өйткені 

салқындатқыш 

сұйықтықтың аралық тізбегі 

жоқ, бірақ су 

қабылдағышты орнатудың 

құны жоғары болуы мүмкін. 

Жер асты сулары 

пайдаланылады, 

салқындатқыш сулы 

қабаттан алынады және оған 

қайтарылады. Сұлба 

қарапайымдылығымен 

сипатталады, өйткені 

салқындатқыш 

сұйықтықтың аралық тізбегі 

жоқ, бірақ су 

қабылдағышты орнатудың 

құны жоғары болуы мүмкін. 

Жабық цикл Аралық салқындатқыш су 

қоймасында, сулы қабатта 

немесе тұрмыстық ағынды 

суларда орналасқан жабық 

контур арқылы сорылады. 

Буландырғышты орнатудың 

жоғары құны. 

Жер асты суларының 

жылуын пайдаланған кезде 

салқындатқыш - бұл 

температурасы 8 ... 15 ° С 

болатын су, ашық су 

қоймаларындағы су - 

антифриз немесе тұзды 

ерітінді (1 ... 10 ° С), 

тұрмыстық ағынды сулар - 

су (10 ... 17 ° С) 

 

Жылу сорғылары «мұзды су». Жылыту және ыстық сумен жабдықтау 

жүйесіндегі суды жылыту үшін жылу энергиясы пайдаланылады, ол мұз алынған 

кезде бөлінеді. 100-200 литр суды мұздату орташа үйді бір сағат ішінде жылытуы 

мүмкін. 

Жылу сорғысының функциялары бойынша (жылу тұтынушылар үшін): 

жылыту жүйесі; DHW жүйесі; бір нәрсеге арналған жылу жүйесі; қалдық 

жылуды пайдалану; аралас жүйелер. 

Еденді жылыту жүйесінің бөлігі ретінде суды 35-40 ° C дейін жылытуға 

қабілетті тұрмыстық ауа-су жылу сорғылары пайдаланылады, суды 40-75 ° C дейін 

қыздыратын қондырғылар тұрғын үйге ыстық сумен жабдықтауды ұйымдастыруда 

қолданылады. Жылу сорғысының жылу жүйесінің жұмысының екі негізгі режимі 

бар: бір валентті және екі валентті. 

Моновалентті режимде жылу сорғы ғимараттағы жылу жүктемесін толық 

қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл жағдайда жылу сорғысының қуаты жылу беру 

жүйесінің шыңынан кем болмауы керек. Сондай-ақ, жылу сорғысының 

максималды шығыс температурасы жылу мен ыстық су жүйесіндегі максималды 

жобалық температурадан жоғары болуы қажет. 



111 
 

Бұл жұмыс режимі төмен температуралы жылу жүйесімен (жылы едендер, 

фанкойлдар және т.б.) бірге төмен температуралы жылу энергиясының тұрақты 

температурасы (топырақ, жер асты сулары, жылуды өнеркәсіптік кәдеге жарату 

және т. б.) бар жылу сорғылары үшін өте қолайлы. 

Маңызды кемшілік - бұл құрал-жабдыққа жоғары бастапқы инвестиция. 

Бивалентті жылумен жабдықтау жүйесі - бұл отынның әртүрін пайдаланатын 

екі немесе одан да көп жылу энергиясының көздерін пайдаланатын жүйе. Жылу 

сорғысының рентабельділігін арттыру үшін бивалентті жұмыс режимін таңдаңыз. 

Бивалентті режим жылу сорғысының басқа жылыту құрылғысымен жұмыс істеуін 

білдіреді: газ, электр, қатты отын қазандығы және т.б. сыртқы ауа температурасы. 

 

15. Энергияны үнемдеу 

Энергияны үнемдеу қазіргі таңда басым міндеттердің бірі болып табылады. 

Бұл негізгі энергетикалық ресурстардың жетіспеушілігіне, оларды өндіру құнының 

өсуіне, сондай -ақ жаһандық экологиялық проблемаларға байланысты. 

Энергияны үнемдеу энергияны өндіру, трансформациялау және тасымалдау 

кезінде энергия ресурстарын үнемдеуге тікелей байланысты. 

Жанама энергия үнемдеу материалдық емес энергия ресурстарын оларды 

өндіру, өңдеу және пайдалану кезінде үнемдеуге байланысты және өндірілетін 

өнімнің материалдық шығынын азайту, олардың сенімділігі мен сапасын 

жоғарылату және өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту арқылы жүзеге асады. 

Жанама энергия үнемдеуге мысал ретінде металл конструкцияларының 

коррозиялық жылдамдығын басу немесе төмендету үшін кеңінен қолданылатын 

электрохимиялық әдістерді айтуға болады. 

 Энергия үнемдеу - бұл техникалық тұрғыдан орынды, экономикалық 

негізделген, экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан қолайлы, әдеттегі өмір салтын 

өзгертпейтін инновациялық шешімдерді қолдану арқылы энергия ресурстарын 

тиімді пайдалану. Бұл анықтама БҰҰ -ның Халықаралық энергетикалық 

конференциясында (MIREC) тұжырымдалған. 

Энергия үнемдеу шаралары. Энергия үнемдеуде энергияны тиімді 

пайдалануды және отын ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін 

келесі шаралар топтары ажыратылады: Ғылыми -техникалық шаралар жоғары 

энергия тиімділігімен ерекшеленетін жаңа әдістер мен құрылғыларды әзірлеуге 

және қолдануға бағытталған. 

Ұйымдастырушылық: отын мен энергияны үнемді және ұқыпты пайдалануға 

жәрдемдесу, олардың шығынының алдын алу, қоғамдық бірлестіктерді 

ұйымдастыру, қызметкерлерді үнемдеу үшін марапаттау, энергияны ысырап етуге 

қатаң шаралар қолдану. 

Ұйымдастырушылық-техникалық: өндіріс технологиясын жетілдіру; 

шикізаттың сапасын жақсарту және оның энергия сыйымдылығы аз түрлерін 

қолдану; отын шығынын, жылу мен электр энергиясын төмендету; 

кәсіпорындардағы энергетикалық аудит және талдау. 

Экономикалық шаралар энергияның икемді бағасы мен әмбебап тарифтерді 

қамтиды: салық саясаты мен энергияны тиімді тұтынуды ынталандыру. 
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Нормативтік -техникалық шаралар - отын -энергетикалық ресурстарды 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін тиісті стандарттар мен басқа да 

нормативтік -техникалық және нұсқаулық құжаттарды құру бойынша шаралар. 

Ақпараттық іс -шараларға осы тақырып бойынша ақпараттық -техникалық 

семинарлар, көрмелер, конференциялар өткізу кіреді; энергияны өндірісте де, 

күнделікті өмірде де ұтымды пайдалану бойынша негізгі әрекеттер туралы 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықты ақпараттандыру. 

Ресурстарды үнемдеудің негізгі міндеттері: отын мен энергияны үнемдеу 

(соның ішінде электр энергиясы мен жылуды, соның ішінде бу, су, сығылған ауа, 

оттегі энергиясын); материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану мен үнемдеу; 

табиғи ресурстарды барынша сақтау; қоршаған техногендік ортаның 

тұрақтылығын сақтай отырып, өндірістің дамуы мен қайталама материалдық 

ресурстарды тұтыну арасындағы тепе-теңдікті сақтау; өнім өндіру, оларды сату 

мен тұтыну, қызмет көрсету бойынша сапа менеджменті жүйесін жетілдіру; 

қайталама материалдық ресурстарды экономикалық тиімді және қауіпсіз 

пайдалануды қамтамасыз ету. 

Электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну саласындағы шығындардың 

талдауы көрсеткендей, шығындардың көп бөлігі - 90% -ға дейін - энергия тұтыну 

саласында, ал электр энергиясын беру кезіндегі шығын тек 9-10% құрайды. 

Сондықтан энергияны үнемдеудің негізгі күші дәл электр энергиясын тұтыну 

аймағына шоғырланған. 

Энергия тиімділігін арттыруда негізгі рөл энергия үнемдейтін заманауи 

технологияларға тиесілі. Энергия үнемдеу технологиясы - бұл жаңа немесе 

жетілдірілген технологиялық процесс, отын-энергетикалық ресурстарды тиімді 

пайдалану коэффициентінің жоғарылығымен сипатталады (ЖЭҚ). 

Әдетте, кәсіпорындар энергияны айтарлықтай үнемдеуді қамтамасыз ететін 

технологиялардың келесі түрлерін енгізеді: 

1. Энергияны пайдалануға байланысты көптеген кәсіпорындар үшін жалпы 

технологиялар (ауыспалы қозғалтқыштар, жылу алмастырғыштар, сығылған ауа, 

жарықтандыру, бу, салқындату, кептіру және т.б.). 

2. Қазіргі заманғы қазандықтарды, когенерацияны (жылу және электр 

энергиясы) және тригенерацияны (жылу, суық, электр энергиясы) қоса алғанда, 

энергияны тиімдірек өндіру; ескі өнеркәсіптік жабдықты жаңасына, тиімділігіне 

ауыстыру. 

3. Баламалы энергия көздері. 

Аграрлық өнеркәсіптің жұмыс істеуі үшін энергияны тұтыну мен бөлудің 

ерекшеліктері биологиялық объектілердің көбінесе машина технологияларының 

әсер ету объектісі болуымен байланысты: топырақ, өсімдік, жануар. Энергияны 

үнемдейтін инновациялық технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемін ұлғайтуға қол жеткізуге болады. 

Бұл процесс энергия тұтынудың өсуімен тығыз байланысты: қазіргі кезде 

өндірістің 1% -ға өсуі энергия шығынын 2-3% -ға ұлғайтуға әкеледі. Ауыл 
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шаруашылығында өндірістік мақсатта пайдаланылатын барлық энергия 

ресурстарынан мал шаруашылығы 18-22% сұйық отын мен 19-20% электр 

энергиясын тұтынады. Қазақстан Республикасында 250-280 кг стандартты отын 1 

га егістік алқапқа жұмсалады, ал АҚШ -та 140 кг. Демек, энергия үнемдеу 

мәселелерін шешу стратегиялық инновация ретінде қарастырылады. 

Агроөнеркәсіптік кешендерде отын-энергетикалық ресурстарды ұтымсыз 

пайдаланудың негізгі себептері: олардың дамуындағы энергияның рөлін 

бағаламау; моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген технологиялық 

жабдықтар ауыл шаруашылығы өндірісі мен өңдеу өнеркәсібінде; өндіріс 

орындарында (әсіресе жас жануарларға) қажетті микроклимат параметрлерін ұстап 

тұру үшін мал шаруашылығындағы жылу және электр энергиясының елеулі 

шығындары; жылу желілері кеңейтілген тиімділігі төмен ведомстволық 

қазандықтар; минималды жүктемемен жұмыс істейтін технологиялық 

қондырғылар үшін көптеген электр қозғалтқыштарының болуы; электрлік 

жарықтандырудың үнемсіз жүйелері. 

Энергияны үнемдеу зиянды заттар шығарындыларын азайтуға және 

қоршаған ортаның жылулық ластануын азайтуға мүмкіндік береді. Республиканың 

агроөнеркәсіптік кешенінің салаларында энергия тиімділігін арттыру стратегиясы 

мыналарды қамтуы тиіс: отын мен энергияны тиімді пайдалану; қымбат отынды 

арзанға ауыстыру; жергілікті отын -энергетикалық ресурстарды барынша 

пайдалану; жылу беру көздерін орталықсыздандыру; энергия үнемдейтін 

технологиялар мен жабдықтарды, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалану. 

Келесі энергия үнемдейтін технологиялар агроөнеркәсіптік кешен үшін өте 

перспективалы болып табылады: отын-энергетикалық ресурстарды едәуір 

үнемдеуге мүмкіндік беретін автономды ауыл шаруашылығы тұтынушылары үшін 

электр энергиясын және жылуды бірлесіп өндіру жүйесі (энергияның 

когенерациясы мен тригенерациясы); мал және өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

өндіруге арналған машиналарды үнемдейтін технологиялар мен жүйелер; табиғи 

және қалдық жылуды кәдеге жарату жүйелері (күн қондырғылары, жылу 

сорғылары және т.б.); ауа жылуын кәдеге жарату мен рециркуляциялау арқылы мал 

шаруашылығы ғимараттарында микроклиматты қамтамасыз етуге арналған 

энергия үнемдеу жүйелері; ауылдық сумен жабдықтау жүйелеріндегі энергия 

үнемдеу технологиялары 

 

Қызықтыратын ұйымдастырушылық -техникалық шаралардың қатарында 

жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйелерінің қуатын бақылауға арналған 

әзірлемелер, мысалы, түнде оның температурасын төмендету және т.б. 

Және, энергия үнемдеудің перспективалы бағыты-жоғары сапалы азық-түлік 

өнімдерін, тұқымдық материал мен мал азығын өндіруді, микротолқынды 

энергияны технологиялық процестерде пайдалануды қамтамасыз ететін 

электротехнологиялық әдістерді, жабдықтар мен техникалық құралдарды жасау. 

Ауыл шаруашылығының энергетикалық секторы бірқатар нақты 

ерекшеліктерге ие: ауылдық тұтынушылардың таралуы, қондырғылардың 
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сыйымдылығы төмендігі, желілердің үлкен ұзындығы - электр, жылу, газ, олардың 

едәуір бөлігі қазіргі уақытта жойылған, қауіпті және әрі қарай пайдалануға 

жарамсыз. 

Электр желілерінде және тұтынушыда энергия шығыны өте үлкен және 

кейбір жағдайларда 40%-ға жетеді, ал ауылдық энергияда отын -энергетикалық 

ресурстардың жалпы тиімділігі 35%-дан аспайды, бұл өнеркәсіптік секторларға 

қарағанда айтарлықтай төмен. Электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну 

саласындағы ысыраптар құрылымын талдау ысыраптардың айқындаушы үлесі 

(90% - ға дейін) энергия тұтыну саласына тиесілі екенін көрсетеді, ал электр 

энергиясын өндіру және беру кезіндегі ысыраптар 8-10% - ды ғана құрайды. 

АӨК энергиялық тиімді жұмыс істеуінің негізгі іс-шараларына мыналар 

жатады: электрмен жабдықтау жүйелерінде және оны пайдалану кезінде электр 

энергиясын үнемдеу (желілердегі шығындарды азайту, реттелетін электр жетегі, 

электртехнологияларды енгізу, үнемді жарықтандыру жабдығы, сапалы пайдалану, 

есепке алу); энергия үнемдеу жылу процестері және жылу энергетикалық 

жабдықтар; дәстүрлі энергия ресурстарының орнына ағаш және өсімдік 

қалдықтарын, отынның жергілікті түрлерін пайдалану, газ генераторлары; мал 

шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығындағы жаңа технологиялар мен 

энергоэкономикалық техника мен жабдықтар (жылуды кәдеге жаратумен 

реттелетін микроклимат, құрамдастырылған технологиялар); жаңартылатын 

энергия көздерін пайдалану; қайталама энергия ресурстарын пайдалану; отынның 

баламалы түрлері; тиімді пайдалану-жөндеу қызметтері, ұйымдастыру-техникалық 

іс-шаралар, энергия тасымалдаушылардың ұтымды құрылымы. 

 Ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу. 

Ерекшелігі - энергияның екі көзін пайдалану - күн және антропогендік. 

Антропогендік энергияның үлесі үнемі өсуде. Өндіріс бірлігіне жұмсалатын 

энергия мөлшері экономика саласына (мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы), 

қолданылатын технологияларға, аймақтың климаттық жағдайына және басқа 

факторларға байланысты. 

Мал шаруашылығында энергияны көп қажет ететін - жем өндіру, 

жануарларды ұстауға арналған үй-жайларды жарықтандыру және жылыту, әсіресе 

құс фабрикалары. Технологиялық шығындардан басқа негізгі қорларды өндіруге 

кеткен шығындарды ескеру қажет. 

Өсімдік шаруашылығында шығындардың ең көп баптары жабдықтарды, 

пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолданумен байланысты. Өсімдік 

шаруашылығында энергия ресурстарын үнемдеуге қол жеткізіледі, егер: 

тыңайтқыштардың мөлшерін арттырмай, жоғары сапалы тұқымдарды қолданса; 

тұқымдарды қиын бөлінетін арамшөптерден тазарту және гербицидтерді 

қолданбау; жұмыс сапасын жақсарту (тыңайтқыштың біркелкілігі, себу және т.б.); 

егістік алқаптардың ұтымды құрылымын қолдану (беде жасыл массасынан 1 

центнер жем бірлігін өндіру дәнді дақылдарға қарағанда 3 есе аз энергия шығынын 

талап етеді; ал бедеден кейінгі дәнді дақылдардың шығымы 10 центнер / га артады); 

ауыспалы егістерді қолдану; аралас және әмбебап машиналарды қолданыңыз (ауыл 

шаруашылығында энергия тұтынудың 40% жер өңдеуге жұмсалады); оңтайлы 
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кеңістіктік сипаттамалары бар өрістерді ұйымдастыруға (көлбеу бұрышы, 

кедергілер бойынша қаттылық дәрежесі, жүгіру ұзындығы); энергия үнемдейтін 

сорттарды қолданыңыз). 

 

15.1 Электр жетегіндегі энергия үнемдеу 

 

Электр жетегі тұтынатын электр энергиясының үлкен үлесі дамыған 

елдерде 65% - ға дейін жетеді және электр жетегінің қозғалысқа байланысты 

барлық технологиялық процестерді жүзеге асыруы электр жетегі мен электр 

жетегіндегі энергияны үнемдеу мәселесін ерекше өзекті етеді. Әлемдік практикада 

қазіргі уақытта бірнеше негізгі бағыттар қалыптасты, олар бойынша зерттеулер, 

әзірлемелер қарқынды жүргізілуде, ірі өнеркәсіптік жобалар жүзеге асырылуда. 

[65]. 

1.Қысқа тұйықталу роторы бар асинхронды электр қозғалтқыштары негізінде 

жүзеге асырылатын реттелмейтін электр жетегінде энергияны үнемдейтін 

қозғалтқыштарға көп көңіл бөлінеді, онда белсенді материалдардың массасын, 

олардың сапасын арттыру, сондай-ақ арнайы жобалау әдістерінің арқасында 

номиналды тиімділікті 1-2% (қуатты қозғалтқыштар) немесе 4-5% (шағын 

қозғалтқыштар) көтеруге болады қозғалтқыш бағасының біршама өсуімен. 

70-ші жылдардан бастап АҚШ-та, содан кейін Еуропада қолданылған және 

белсенді түрде жарнамаланатын бұл тәсіл, егер жүктеме аз өзгерсе және 

қозғалтқыш дұрыс таңдалса, технологиялық процесс жылдамдықты реттеуді қажет 

етпесе пайдалы болады. Барлық басқа жағдайларда энергияны үнемдейтін қымбат 

қозғалтқыштарды пайдалану мүмкін емес болуы мүмкін. 

2. Белгілі бір технологиялық процесс үшін қозғалтқышты дұрыс таңдау 

энергияны үнемдеудің маңызды жолдарының бірі болып табылады. Еуропалық 

тәжірибеде қозғалтқыштардың орташа жүктемесі 0,6 деп саналады, ал біздің елде 

соңғы уақытқа дейін ресурстарды үнемдеу әдеттегі емес, бұл коэффициент 0,3–0,4 

құрайды, яғни диск тиімділікпен номиналдыдан әлдеқайда төмен жұмыс істейді. 

Қозғалтқыштың шамадан тыс «мүмкін болған жағдайда» қуаты көбінесе бір 

қарағанда көрінбейтін, бірақ электр жетегі қызмет ететін технологиялық салада өте 

маңызды теріс салдарға әкеледі, мысалы, шығындардың өсуіне және сенімділіктің 

төмендеуіне байланысты гидравликалық желілердегі шамадан тыс қысым және т. 

б. 

3. Электр жетегі арқылы энергияны үнемдеудің негізгі жолы-соңғы 

тұтынушыға-технологиялық машинаға - әр сәтте қажетті қуат беру. Бұған электр 

жетегінің координаттарын басқару арқылы қол жеткізуге болады, яғни 

реттелмейтін электр жетегінен реттелгенге ауысу арқылы. Бұл процесс соңғы 

жылдары оны жүзеге асыру үшін қол жетімді техникалық құралдардың – жиілік 

түрлендіргіштерінің және т. б. пайда болуына байланысты электр жетегінің 

дамуында негізгі болды. 

 4. Белгілі бір жағдайларда электр жетегінің ұтымды түрлерін және қуат 

каналындағы шығындарды азайтуды қамтамасыз ететін басқару әдістерін таңдау 

энергияны үнемдеудің жалпы мәселесіндегі маңызды элемент болып табылады.  
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Реттелмейтін электр жетегінен реттелетін технологияға көшу қажет болған 

жағдайда электр энергиясының 25-30% дейін үнемдеуге мүмкіндік береді деп 

күтілуде. Технологиялардың бірінде-сумен және ауамен жабдықтауда-реттелетін 

электр жетегіне көшу тәжірибе көрсеткендей, электр энергиясының шамамен 50% 

- ын, судың 25% - ын және жылудың 10% - ын үнемдейді [66]. 
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Қорытынды 

«Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» Оқу құралы «күн 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» және «Аграрлық объектілерді 

электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері» білім беру бағдарламасының 

студенттері үшін әзірленген және ауыл шаруашылығы тұтынушыларының электр 

жүктемелері, оқшаулағыштар, кабельдер, жылыту, кондициялау, желдету, 

жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау жүйелері және т. б. сияқты негізгі 

түзетулерді (ұғымдарды) қамтиды. 

Геотермалдық, биогаз энергетикасы, жылу, сорғы, энергия үнемдеу ұғымдары 

берілген. Оқу құралы Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

саласындағы ғылымның жаңа жетістіктерімен қамтылған. 
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