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Кіріспе 

 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен агроөнеркәсіптік кешендерде 

электр энергиясын үздіксіз беру, кез келген басқа саладағыдай, дұрыс жұмыс 

істеу және қалыпты өмір сүруді қамтамасыз ету үшін үлкен маңызға ие. 

Ауыл шаруашылықтары мен агроөнеркәсіптік кешендерде (АӨК) бұл 

міндеттің өз ерекшеліктері бар. 

АӨК кәсіпорындарының энергия тұтыну ұғымы мыналарды қамтиды: 

- мал шаруашылығында, құс шаруашылығында, технологиялық 

процестердің электр және жылу пайдалану жабдығы, микроклимат жасау 

үшін арнайы жер телімі қарастырылатын кәсіпорындарында және қайта 

өңдеу кәсіпорындарында (объектілерінде); 

- желдету және ауаны қалпына келтіру; 

- тұрғын коммуналдық және өндірістік үй-жайлардың жылу тұтыну 

жабдығы; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін кептіру және сақтау орындарын суық 

сумен жабдықтау; 

- сумен және газбен жабдықтау және оларды қамтамасыз ету 

құралдары арқылы жүзеге асырылады. 

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 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). 

Дәстүрлі энергия көздерінің шектеулі қорлары, оны өндіру, 

тасымалдау және пайдалану кезінде энергияның үлкен жоғалуы, энергияны 

үнемдемеу энергияны үнемдеу идеясына және осы ресурстарды пайдалану 

тиімділігін арттыруға әкелді. 

Экономиканы энергия үнемдейтін даму жолына ауыстыру ауыл 

шаруашылығында энергия үнемдеу бағдарламаларын қалыптастырумен 

және іске асырумен байланысты. 

Энергия үнемдеудің екі негізгі жолы бар: бастапқы және қайталама 

энергия ресурстарын пайдалану. Сонымен қатар, бастапқы энергия көздерін 

пайдалану кезінде негізгі назар баламалы энергия көздерін пайдалануға 

аударылуы керек. Екінші энергия көздерін пайдалану энергия үнемдейтін 

технологияларды қолдану болып табылады, олардың негізгілері: желдету 

жүйелерінің құрылымдық шешімдерін жетілдіру, микроклиматты реттеу 

құралдары, жылу жабдықтарын пайдалану; жылу сорғыларын пайдалану; мал 

фермаларында жылуды қалпына келтіру; биогазды пайдалану және т. б..  
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Құрамы мен мазмұны  

 

Жұмыстың мақсаты: энергия үнемдеу іс-шараларын әзірлей отырып, 

мал шаруашылығы (құс шаруашылығы) үй-жайларын энергиямен қамтамасыз 

ету жүйелерін есептеу дағдыларын алу. 

Курстық жұмыстың мазмұны сұрақтарды көрсетуі керек: 

- жылу энергетикалық есептерді жүргізу және жылумен жабдықтау, 

ыстық сумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау бойынша жабдықтарды 

таңдау; 

- қайталама энергия ресурстарын кеңінен пайдалана отырып, энергия 

үнемдеу технологияларын енгізу. 

Курстық жұмысты орындауға арналған бастапқы деректер сынақ 

кітапшасы нөмірінің соңғы және соңғы сандарына байланысты А - Д 

қосымшалары бойынша қабылданады. 

Қойылған мәселелерді шешудің тәртібі мен әдістері, анықтамалық, 

арнайы мерзімді әдебиеттер, есептер мен түсіндірме жазбаның дизайны 

бойынша келесі ұсыныстар оқушыға жұмысты орындау кезінде уақытты 

үнемдеуге көмектеседі. 

Түсіндірме-есеп жазбасының негізгі бөлігіне қосу ұсынылады: 

- ауыл нысандарын таңдау үлгілік жобаларды, апталық жоспар; 

- бастапқы деректерді құрастыру; 

- процестер бойынша, ал жалпы объект бойынша жылу қажеттілігін 

анықтау (есептік жылу жүктемелері және оларға сәйкес жылдық жылу 

қажеттілігі); 

- жылыту және желдету жүйелерін таңдау; 

- негізгі жылыту және жылу желдету жабдықтарын таңдау; 

- энергия үнемдеу шаралары (жылу және электр энергиясын үнемдеу 

технологиялары мен жабдықтары бойынша жыл сайынғы көрмелердің 

материалдарын пайдалану ұсынылады). 

Жұмысты орындау кезіндегі негізгі нормативтік құжаттар: 

- ҚР ҚНжЕ 3.02-11-2010 мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және аң 

шаруашылығы ғимараттары мен үй-жайлары; 

 - ҚР БК 2.04-01-2017 «ҚР ҚНжЕ 2.04 - 01.2010 құрылыс 

климатологиясы»; 

- ҚР БК 4.02-101-2012 «ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 жылыту, желдету және 

кондиционерлеу» ; 

-  ҚР БК 2.04-107-2013 «ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 Құрылыс Жылу 

техникасы» ; 
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2  Негізгі жағдайлармен  анықтамалар 

 

2.1 Жалпы жағдай 

 

Курстық жұмыстың құрылымдық есептік-түсіндірме жазбасы (ЕТЖ) 

мынадай элементтерден тұрады (олардың орналасу тәртібімен): 

- мұқаба (титул парағы); 

- жобалауға тапсырма; 

- андатпа; 

- жұмыстың мазмұны; 

- кіріспе; 

- негізгі мәтін бөлігі; 

- жұмыс бойынша қорытынды; 

- әдебиет. 

Жобалау тапсырмасынан кейін жоба объектісінің жоспары мен бөлімі 

бар жетекші берген парақ орналастырылады. 

Курстық жұмыстың есептік-түсіндірме жазбасын рәсімдеуге 

қойылатын талаптар: 

- мәтінді мұқият өңдеңіз, материалды нақты көрсетіңіз, қадағалаңыз 

мәтіннің сауаттылығы; 

- формулаларға кіретін барлық әріптік белгілеулерді нақтылау 

олардың өлшем бірліктері; 

- салыстырмалы шамалардан басқа барлық сандық көрсеткіштер үшін 

олар алынған өлшем бірліктерін көрсету керек; 

- барлық есептеулер түсіндірмелермен бірге жүруі керек; 

- пайдаланылатын әдеби көздер автордың (авторлардың) тегін, атын 

және әкесінің атын, кітаптың (журналдың, анықтамалықтың), баспаның 

атауын, шыққан жылын міндетті түрде көрсете отырып, түсіндірме жазбаның 

соңында келтірілуі тиіс; 

-суреттер, кестелер нөмірленуі, түсіндірілуі, мәтінмен 

байланыстырылуы және мәтін бойынша тиісті орындарға орналастырылуы 

қажет. 

Мал шаруашылығы (құс шаруашылығы) кәсіпорындарын, сондай-ақ 

олардың құрамына кіретін жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-

ақ шаруа (фермерлік), жеке қосалқы шаруашылықтарды жобалау кезінде 

жобалау және салу жөніндегі нормативтік және әдістемелік құжаттарды 

басшылыққа алған жөн: 

- техникалық регламенттермен; 

- ережелер жиынтығымен, құрылыс нормалары мен ережелерімен; 

- мемлекеттік (ұлттық) және салалық стандарттармен; 

- технологиялық жобалау нормалары, технологиялық жобалау бойынша 

әдістемелік ұсынымдар; 

- санитарлық ережелер мен нормалар; 

- өртке қарсы қызметтің нормативтік құжаттарымен; 
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- ветеринариялық-санитариялық қағидалар; 

- белгіленген тәртіпте бекітілген ҚР басқа министрліктері мен 

федералдық агенттіктерінің нормативтік және нормативтік-әдістемелік 

құжаттарымен. 

Кәсіпорындардың мөлшері мен құрылымын, малды ұстау жүйесі мен 

тәсілін, жекелеген ғимараттар мен құрылыстардың номенклатурасы мен 

түрлерін құрылыс аудандарының климаттық жағдайларын ескере отырып, 

шаруашылықтардың бағыты мен мамандануына байланысты қабылдаған жөн. 

Сондай-ақ күрделі салымдардың барынша тиімділігін қамтамасыз етуді, 

қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, қолданыстағы қуаттарды 

кеңейту және жаңғырту есебінен оларды барынша пайдалану кезінде өндірісті 

одан әрі дамыту мүмкіндіктерін ескере отырып. 

Микроклиматтың қажетті параметрлерін қамтамасыз ету қажет 

фермалардың үй-жайлары жылу тұтыну режимдеріне сәйкес үш топқа 

бөлінеді: 

- жылу тек ағынды ауаны жылытуға жұмсалатын ғимараттар 

(жануарларды ұстауға арналған үй-жайлар); 

- жылу берілетін ауаны жылытуға және мезгіл-мезгіл жылытуға 

жұмсалатын Ғимараттар (сүт блоктары ,сауу және сауу алдындағы алаңдар, 

жемшөп цехтары және т. б.); 

- жылу тек жылытуға пайдаланылатын ғимараттар (қосалқы, қосалқы 

және әкімшілік). 

Электрмен жылумен жабдықтау жүйесінің қуаты және жылуға жылдық 

қажеттілік жылуды тұтынушылардың жекелеген түрлері мен топтарының 

тәуліктік және жылдық жылу тұтыну өңірлерін мұқият талдаудан кейін ғана 

қабылданады. 

Құс фабрикалары өз жұмысының ерекшелігіне байланысты электрмен 

жабдықтаудың бірінші санатындағы тұтынушыларға жатқызылған, Мұнда 

негізгі және резервтік электр энергиясының ең сенімді көздері талап етіледі. 

Қазіргі құс фабрикалары бағыттары бойынша ерекшеленеді – жұмыртқа, 

ет, асыл тұқымды, жас малды өсіру және бордақылау. 

Шығарылатын ауаның жылуын кәдеге жаратумен мал шаруашылығы 

үй-жайларының микроклиматын қамтамасыз ету жүйелерін таңдауды 

нұсқалық жобалау, техникалық-экономикалық салыстыру және бәсекелес 

жүйелердің нақты көрсеткіштерін талдау негізінде жүргізу керек. 

Нысанның жылу жүктемесі мыналардан тұрады: жылытуға, желдетуге 

және ауаны баптауға, ыстық сумен жабдықтауға және технологиялық 

қажеттіліктерге, технологиялық процестерді бумен жабдықтауға жұмсалатын 

жылу. 

Мал шаруашылығы және құс шаруашылығы ғимараттарын жылыту 

мен желдетуді есептеу реттілігі  мынадай: алдымен белгілі әдістеме 

бойынша сарайдағы (құс қорасындағы) ауа алмасу есептеледі, содан кейін үй-

жай элементтері материалдарының қабылданған конструкциялық-

технологиялық өлшемдері мен жылу техникалық сипаттамалары бойынша 
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жылу шығындары қоршаулар, едендер мен төбелер арқылы есептеледі, ауаны 

жылытуға, ылғалдың булануына жұмсалатын жылуды есептейді, 

инфильтрленген ауаны жылыту және жануарлар (құстар) шығаратын еркін 

жылу және жылу мен желдетудің жылу қуаты тепе-теңдік теңдеуімен 

анықталады. 

Сиырлар мен үйлердегі жылу жүйесі кәдімгі су (бу) немесе желдетумен 

біріктірілген ауа болуы мүмкін. Сумен жылыту кезінде, әдетте, механикалық 

желдетуді ұйымдастырыңыз. 

Мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы ғимараттарының үлкен 

құрылыс көлемдерін және бүкіл көлем бойынша (әсіресе жануарлар мен 

құстардың орналасу орындары) біркелкі микроклиматты қамтамасыз ету 

қажеттілігін ескере отырып, ауаны баптаумен біріктірілген ауамен жылыту 

қолайлы болып табылады. 

Бұзаулар мен құстардың жас төлдеріне арналған ғимараттарда жалпы 

ауамен жылытудан басқа қосымша жергілікті жылыту көзделеді. 

Жылу қуатын есептегеннен кейін жылу есептеледі және жылытқыштар 

мен желдеткіштер таңдалады. 

Қорғалған топырақ құрылыстарының жылу жүктемесін есептеу 

ерекшеленеді, өйткені мал мен құс өсіретін ғимараттарда қосымша жылу көзі 

жоқ. 

Жылыту түрін таңдау (топырақ, ауа немесе топырақ пен ауа бір 

уақытта) жылыжайдың немесе жылыжайдың мақсатына байланысты. Өсіп 

келе жатқан көшеттерге арналған жылыжайларда, әдетте, топырақ 

жылытылады, ал сөредегі жылыжайларда – ауа жылытылады. Көктемгі 

жылыжайлар мен жылыжайлар негізінен ауаны жылытады. Қысқы 

жылыжайлар мен көкөністерді өсіруге арналған жылыжайларда топырақ пен 

ауа жылытылады. 

Жылу қуатын есептеу ең ауыр температура жағдайларына сәйкес 

келетін түнгі жұмыс режиміне арналған. 

Ауыл шаруашылығында энергия үнемдеуді қолдану энергияның тікелей 

және жиынтық шығындарын азайту мәселесін шешіп қана қоймай, энергияны 

ұтымды пайдаланудың арқасында үнемделген қаражатты одан әрі энергия 

үнемдеу шараларына бағыттау қажет, сонымен қатар өнім өндірісін ұлғайту 

қажет. 

Мал шаруашылығында энергия ресурстарын үнемдеудің маңызды 

бағыттарының бірі энергия үнемдеу технологиялары – отын-энергетика 

ресурстарын пайдалы пайдаланудың жоғары коэффициентімен сипатталатын 

жаңа немесе жетілдірілген технологиялық процес болып табылады. 

Әртүрлі энергия түрлерінің өзіндік генерациясы фермерлік 

шаруашылықтың энергия тиімділігін арттыруға ықпал етуі мүмкін. Бұл жел 

генераторлары, күн батареялары, күн жылыту және ыстық сумен жабдықтау 

жүйелері, биогаз және биоотын өндірісі болуы мүмкін. 

Микроклиматты сақтау жүйелеріндегі энергияны үнемдеудің 

перспективалы бағыттарының бірі-ауа-жылу перделерінің арқасында ашық 
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қақпалар арқылы келетін сыртқы ауаның мөлшерін шектеу және жылыту, 

оларды қолдану оңтайлы микроклиматты сақтауға жылу энергиясын 

тұтынуды 10-15% төмендетеді. 

Шошқа шаруашылығында микроклиматты қамтамасыз етуге энергия 

шығындарын азайтудың бірнеше жолы ұсынылады: шошқа өсіретін үй-

жайларды орталықтандырылған жылытудан бас тарту арқылы жылу 

шығындарын азайту, жас жануарларды жергілікті жылытуға арналған жылу 

тазартқыштар мен жабдықтарды пайдалану, жабдықтың жұмыс режимдерін 

бақылауды автоматтандыру, көлемдік жоспарлау шешімдерін жетілдіру. Күтіп 

ұстау және азықтандыру технологияларын жетілдірумен қатар отын-

энергетикалық ресурстарды үнемдеу көлемі 0,94 млрд кВт сағ электр 

энергиясын және 0,82 млн т ш.т құрайды. 

Тәжірибе көрсеткендей, құс шаруашылығындағы желдету жүйелері 

тиімсіз және энергияны көп қажет етеді. Микроклиматты құрудың 

перспективті энергия үнемдейтін жүйелері электр және жылу энергиясын 

ұтымды тұтынумен бірге оңтайлы климаттық режимді қамтамасыз ететіндер 

ретінде танылуы мүмкін. 

 
2.2 Негізгі анықтамалар 

 

Жылу беру жануардың денесінің бетінен, сондай-ақ тыныс алу арқылы 

жүреді. Сондықтан жануардың жылуының бір бөлігі бөлменің ауасын жылыту 

үшін тікелей қолданылады, ал екінші бөлігі су буымен байланысты және 

бөлмені жылытуға жарамсыз. Бөлменің қалыпты ауа температурасында 1 кг 

суды буландыру үшін 595 ккал жылу қажет. Бұл конденсация кезінде 

шығарылатын жасырын жылу. Жануарлар шығаратын 100 ккал жылу 172 г 

ылғал бөлінуге сәйкес келеді. 

Жануарлардың ылғалдануы терлеу мен тыныс алу нәтижесінде пайда 

болады, ол үшін жылу түрінде көп энергия қолданылады. Ылғалдың шығуы 

қоршаған ауаның температурасына байланысты, ол микроклиматты есептеу 

үшін негіз болып табылады және ең аз ауа алмасуды анықтайды. 

 Зиянды газдар. Микроклимат тұрғысынан оларға негізінен 

көмірқышқыл газы (СО2), аммиак (NH3), күкіртсутек (H2S), сондай – ақ 

жағымсыз иісі бар заттар-скатол, индол және меркаптандар жатады. 

 Жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштіктің өлшем бірлігі-ккал / (ч·м·ºС). 

Бұл материалдың 1 м2 бетінен қанша жылу (ккал) өтетінін, қалыңдығы 1 м 1 

сағат ішінде екі беттің арасындағы температура айырмашылығы 1 градус 

болатындығын көрсетеді. 

 Жылу оқшаулау коэффициенті (R).Қалыңдығы d (өлшем бірлігі м) 

құрылыс материалының жылу оқшаулауын анықтау үшін жеке d/λ есептеп, R 

жылу оқшаулау коэффициентін аламыз. Өлшем бірлігі ч·м2·ºС/ккал. 

 Жылу кедергісі Rіш және Rс. Жеке құрылыс материалдарының жылу 

оқшаулау коэффициенті, егер Rіш (ғимарат ауасынан қоршау 

конструкцияларының ішкі бетіне) және Rн (қоршау конструкцияларының 
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сыртқы бетінен сыртқы ауаға) жылу кедергісі ескерілмесе, қоршау 

конструкциялары арқылы жалпы жылу шығынын әлі көрсетпейді. 

Rіш -терезелердің, қабырғалардың, есіктердің ішкі беттерінен, сондай-ақ 

төбеден (ағын төменнен жоғары қарай бағытталған кезде) 0,140 (ч·м2·ºС)/ккал. 

тең. 

Rс - қабырғалардың, терезелердің, есіктер мен жабындардың сыртқы бетінен 

0,050 (ч·м2·ºС)/ккал, оқшауланбаған шатырдың сыртқы бетінен-0,100 

(ч·м2·ºС)/ккал.тең. 

Жалпы жылу кедергісі Ro -бұл жылу оқшаулау R және жылу кедергісі 

Rіш және Rс коэффициенттерінің қосындысы. 

К жылу берілісі (өлшем бірлігі 1 ккал/ч·м2·ºС) RO  жалпы жылу 

кедергісінің кері көрсеткіші болып табылады. Бұл екі бет арасындағы 

температура айырмашылығы 1 ºС болған кезде 1 сағат ішінде қоршау 

құрылымының 1 м2  арқылы қанша жылу өтетінін көрсетеді. 

 Жылу балансы - бұл мал қорасындағы жылудың кірісі (жылу өнімі) мен 

шығыны (жылу шығыны) қатынасы. 

 Қоршау конструкцияларының жылу шығыны Qо.зд.  қоршаудың ішкі 

және сыртқы беті арасындағы температура айырмашылығы 1 ºС болған кезде 

қоршау құрылымдарының 1 м2-ден қанша килокалория өтетінін көрсетеді. 

 Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Қызған кезде ауаның су буын 

сіңіру қабілеті қаныққанға дейін артады. Мысалы, +10°C температурада 1 м3 

ауа максималды 9,42 г су буын қабылдай алады, ал +20°c -17,3 г.ауадағы су 

буының абсолютті мөлшері г/м3 көрсетілген. Толық қаныққан кезде ауаның 

ылғалдылығын көрсету үшін «ауаның салыстырмалы ылғалдылығы» (φ) 

термині енгізілді. Ауаның ылғалмен толық қанықтылығы 100% салыстырмалы 

ылғалдылыққа сәйкес келеді. 

 Мал шаруашылығы үй-жайларындағы ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы 60-80% - ды құрауы тиіс. Бұл жағдайда ауа әрдайым ылғалдың 

белгілі бір мөлшерін сіңіре алады, бұл бөлменің ауа температурасына, сондай-

ақ жануарлардың ылғал берілуіне және бөлменің қоршау беттеріне 

байланысты. 

𝜑 =
субуыныңнақтымөлшері(г м3⁄ ) ∙ 100

берілгентемпературадаауаныңқанығуы(г м3⁄ )
. 

  

Екінші жағынан, салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасын 

біле отырып, ондағы су буының абсолютті мөлшерін анықтауға болады. 

Ауа. Ауа жабық дене түрінде құрылыс материалдары мен қоршаулардың 

кеуектерінің ауасы ретінде, сондай-ақ сыртқы ауа ретінде пайда болады және 

ылғал, жылу, газдар, иістер мен жағымсыз иістер, шаң мен микробтардың 

негізгі құралы болып табылады. Ауа тығыздығы 0°C және қалыпты 

атмосфералық қысым кезінде 1,293 кг/м3 құрайды. Қызған кезде ауа 

жеңілдейді, өйткені ол кеңейеді, сондықтан жылытылмаған ауадан 1 м3 аз 

болады. 

Ауа температурасы мен ылғалдылығына байланысты әртүрлі көлемге ие 
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болғандықтан, алдымен ауа массасы желдету жабдығымен килограммен 

есептеледі және оны көлем бірліктеріне ауыстырады. 

Желдеткіштерді беру сипаттамасы ауа көлемі (м/ч3) бойынша 

көрсетіледі. Бір кг ауа-0,77 м3. 

Құрғақ ауа 21% оттектен, 78,5% азоттан, 0,03% көмірқышқыл газынан 

және инертті газдардың шамалы іздерінен тұрады. Құрғақ ауа қалыпты 

жағдайда болмайды. Ол әрдайым ылғалмен қаныққан болып табылады. 

 Шық нүктесі. Белгілі бір ылғалдылық мөлшері бар ауа салқындаған 

кезде, белгілі бір температурада ол су буымен қанықтыру нүктесіне жетеді. 

Әрі қарай салқындаған кезде ауадан ылғал шығады, оны енді бу күйінде 

ұстауға болмайды. Төмендеуі су буының конденсациясын тудыратын ауа 

температурасы-шық нүктесінің температурасы. Бұл құбылыс көбінесе қыста 

суық сыртқы қоршауларда, мысалы, терезелерде, конденсация (судың шығуы) 

немесе сублимация (булану) болған кезде байқалады. Ылғал мұз бетінен 

еріген жоқ) бөлме ауасындағы су буы. Бұл қоршау конструкцияларын 

батпақтандырудың қауіпті көзі, өйткені ауа тесіктерін сумен толтыру 

материалдардың жылу оқшаулау қабілетін төмендетеді. 

 Желдету - бұл ауа ағыны мен сору арқылы бөлменің ауа алмасуы. 

Ағынды желдету - бұл бөлмеге ауа беру, сору - оны бөлмеден шығару. 

Бөлмені тиімді желдету тиісті сору желдеткішінсіз мүмкін емес және 

керісінше. 

 Ауаны кондиционерлеу - технологиялық процесті жүргізу үшін қажетті 

ауаның барлық немесе жекелеген параметрлерін (температура, салыстырмалы 

ылғалдылық, тазалық, қозғалыс жылдамдығы) жабық үй-жайларда Автоматты 

ұстау. 

 Ресурсты үнемдеу - объектілердің өмірлік циклінің барлық сатыларын 

сүйемелдейтін және отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануға 

және үнемді жұмсауға бағытталған қызмет, әдістер, процестер, 

ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен іс-шаралар кешені. 

 Энергия үнемдеу көрсеткіші-энергия үнемдеу бойынша жобаланатын 

немесе іске асырылатын шаралардың сапалық және/немесе сандық 

сипаттамасы. 

Энергия үнемдеу технологиясы-отын-энергетика ресурстарын пайдалы 

пайдаланудың жоғары коэффициентімен сипатталатын жаңа немесе 

жетілдірілген технологиялық процесс. 

 Энергетикалық тиімділік; энергия тиімділігі-өнімге, технологиялық 

процеске, заңды тұлғаға, дара кәсіпкерге қатысты осындай әсерді алу 

мақсатында өндірілген отын-энергетикалық ресурстардың шығындарына 

отын-энергетикалық ресурстарды пайдаланудан пайдалы әсердің қатынасын 

көрсететін сипаттамалар. 
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3 Курстық жұмысты орныдауға әдістемелік нұсқаулық 

 

3.1 Тапсырма 

 

 Ірі қара малды (ІҚМ) күтіп-бағуға арналған үй-жайдың микроклимат 

жүйесін есептеу мынадай кезеңдерден тұрады: 

- ауа алмасу қажеттілігін анықтау; 

- бөлменің жылу балансын есептеу; 

- кондиционерлеу жүйесін есептеу; 

- жылыту, желдету және ауа баптау жүйесінің сұлбасын таңдау; 

- желдету жабдықтарын таңдау; 

- жылыту жабдықтарын таңдау. 

 Жобалауға арналған бастапқы параметрлердің тізбесі 1-5 кестелерде 

келтіріледі. 

 Сыртқы ауаның есептік параметрлері 1-кестеде жобалау объектісінің 

берілген орналасқан жері үшін, яғни  студент таңдаған Республика ауданы 

мен аймағы ҚР БК 2.04-01-2017 «ҚР ҚНжЕ 2.04-01.2010 құрылыс 

климатологиясы» сәйкес келтіріледі.  

 

1кесте- Сыртқы ауаның есептік параметрлері 
Облысы Неғұрлым суық 

тәуліктің 

температурасы, 

0C 

Салқын мерзім       

( Б параметрі) 

Жылы мерзім          

( Апараметрі) 

𝑡н.о., °𝐶 ℎ, 
кДж

кг
 𝑡, °𝐶 ℎ, 

кДж

кг
 

            

 

Жылдың суық мезгілінде ғимаратқа берілетін сырттан келетін ауаның 

мөлшерін көрсетілген есепке сәйкес, бірақ ересек мал мен жас жануарлардың 

1 ц салмағына 15 м3/сағ кем емес және бұзаулар үшін 18 м3/сағ кем емес 

қабылдау керек. 

Өтпелі кезең үшін ауа температурасы 8 ºС және энтальпия 22,5 кДж/кг 

қабылданады. 

Ішкі ауаның есептік параметрлері Таңдалған нұсқаға сәйкес 

«технологиялық жобалау нормасынан» [2-5] алынады. 

Ішкі ауаның қабылданған параметрлерін 2-кестеге енгізу керек, онда үй-

жайдың нөмірі (объектінің жоспары бойынша), оның атауы, жылдың 

кезеңдері (суық, ауыспалы және жылы), ауа параметрлері (температура, 

салыстырмалы ылғалдылық және көмірқышқыл газының, аммиактың және 

күкіртсутектің шекті рұқсат етілген концентрациясы) көрсетіледі. 
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2 кесте- Ішкі ауаның есептік параметрі 

Ғимарат Жыл мерзімі 

Ауа парметрлері ШРКсВ, 

л/м3 
𝑡В, °С 𝜙, % 

     Ғимарат 

….(нұсқа 

бойынша)… 

Салқын    

Өтпелі    

Жылы    

Е с к е р т у :  𝑡В – ішкі ауаның есептік температурасы, °𝐶𝜙 – салыстырмалы 

ылғалдылық, %;  𝑐В- жануарларды асырау аймағындағы көмір қышқыл газдың шекті-

рұқсатты  концентрациясы (ШРК) , л/м3. 

 

 Жануарлардан бөлінетін зиянды заттар нормасы  НТП АПК [2-5], 3-ші 

кестеге енгіземіз. Жас төлді өсіру және бордақылау бөлмелерінде  кіші және 

жоғарғы жастағы топтарға бөлінетін зияндар жайлы мәліметтерді келтіреді. 

Шошқа-аналық қорларында торайлар мен сорғыш зияндылардың бөлінуін 

олардың майлық үлесін   7 ден 10 кг-ға дейін қабылдай отырып көрсетеді. 

Құстарға тәуліктегі қалдық шығуын да көрсетеді. 

Ішкі ауа температурасының зияндылардың бөлінуіне әсерін 

температуралық коэффициенттермен есептейді. 

 

3 кесте - Шошқалармен бөлінетін жылу, ылғал және көмірқышқыл газы 
Жануарлар 

Тобы 

Массасы, 

кг 

Жылу бөлінудің 

жылулық ағыны, Вт 

Ылғалбөліну, 

г с⁄  

СО2, бөлінул/ч 

Толық Айқын 

            

  

Жылдың суық мезгіліндегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 

максималды рұқсат етілген мәнге тең қабылданады, ал жылдың өтпелі және 

жылы кезеңдері үшін оның мәндерінің рұқсат етілген аралығы жазылады. 

Салыстырмалы ылғалдылықтың нақты мәндері жылдың өтпелі және 

жылы кезеңдерінде ауа алмасуды есептеу кезінде анықталады. 

Бөлмелердегі микроклиматты сипаттай отырып, ауа қозғалғыштығының 

ұсынылған шектері де келтіріледі. 

Ауа қозғалысының жылдамдығы бөлмелерде ауа алмасуды қамтамасыз 

етеді, ауаның салқындату қабілетін арттырады. Сондықтан ауа қозғалысының 

төмен жылдамдығы микроклиматтың нашарлауына әкеледі, ал жоғары 

температура төмен температурада суық тиюге әкелуі мүмкін. Жас жануарлар 

үшін ол 0,1-0,2 м / сек. қыста және 0,3-0,5 м / сек. жазда, қыста ересектер үшін 

0,3—0,5 м/сек., жазда-0,8-1,0 м / сек. аспауы керек. 

Мал шаруашылығы үй-жайларындағы ауаның ластану көздері 

жануарлар мен құстар, сондай-ақ ылғал буланатын ылғалданған және дымқыл 

беттер болып табылады. 
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 Микроклимат жүйелерін жобалауға арналған бастапқы параметрлердің 

тізімі 4-кестеде келтірілген. 

 

4 кесте- Жобалауға арналған бастапқы параметрлер 

 

Атауы Көрсеткіші  

Өндірістік учаскенің атауы   

Атмосфералық қысым, мм. рт.Б.   

Желдің есептік жазғы жылдамдығы, м / сек   

Жануарлардың жыныстық-жас тобы   

Жануарлар саны   

Суланған беттердің ауданы, ш. м.  

Еденнің жалпы ауданы, ш. м.  

Ұзындығы үй-жайлар, м  

Үй-жайдың ені, м  

Қабырғалардың биіктігі, м  

Шынылау ауданы, м2  

 

ҚР БК құрылыс материалдарының жылу техникалық сипаттамалары Б.1 

кестесінде 2.04-106-2012 «ғимараттардың жылу қорғанысын жобалау» және Б  

қосымшасындағы келтірілген. Олар пайдалану жағдайында (А Қосымшасы) 

жобалау тапсырмасында көрсетілген материалдар үшін жазылады. Жылу 

техникалық сипаттамалары туралы деректер ұқсас құрылыстың 5-кестесі 

түрінде жасалады. 

 

 5 к е с т е  - Құрылыс материалдары мен конструкцияларының жылу 

техникалық сипаттамалары 
Материалдың атауы 𝜌, кг

м3
 Пайдалану жағдайындағы есептеу 

коэффициенттері 

Жылу өткізгіштік,Вт/(м ⋅ К) 

Б 

Жылу сіңіру,Вт/(м2 ⋅ К) Б 

        

 

Салқындатқыштың параметрлері, егер олар жобалау тапсырмасында 

көрсетілмесе, осы бөлімге кіреді. Қажет болса, жылумен жабдықтау көзіне 

қысқаша сипаттама беріңіз. 
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3.2 Фермалардың технологиялық процестері мен өндірістік 

ғимаратында қуатты және жылдық энергия тұтынуды есептеу 

 

Өндірістің жылу процестеріндегі қуат пен энергияны жылдық тұтынуды 

есептеу жылу шығаратын жабдықты таңдауға және кейіннен жылумен 

жабдықтау сұлбаларын есептеуге негіз болады. 

Бұл бөлімде жазбалар қоршау конструкцияларының жылу техникалық 

есебін және қоршау конструкциялары арқылы жылу шығынын есептеуді 

орындайды. 

Жылу шығыны әр бөлме үшін бөлек анықталады. Ауамен жылытуды 

есептеу кезінде Микроклимат параметрлері бірдей (жануарлардың жас 

топтары бірдей) бірнеше аралас ғимараттарға біріктіруге рұқсат етіледі. 

Есептеу келесі ретпен орындалады: 

- сыртқы және ішкі қабырғалар, жабындар мен шатыр жабындары, 

сыртқы есіктер мен қақпалар, еденнің жеке аймақтары үшін жылу берудің 

жылу кедергісін анықтайды; 

-сыртқы және ішкі қабырғалар, жабындар мен шатыр жабындары, 

сыртқы есіктер мен қақпалар үшін санитарлық-гигиеналық жағдайлар 

бойынша талап етілетін жылу беру кедергісін есептейді; 

- нақты жылу кедергісін талап етілгендермен салыстыру қажет; 

- Жарық саңылауларын толтырудың жылу кедергісін қабылдайды және 

талап етілгендермен салыстырады; 

- өріс бетінің жылу сіңіру көрсеткішін есептеңіз және қажетті 

көрсеткіштермен салыстыру қажет; 

- қоршау конструкцияларының санитариялық-гигиеналық талаптарға 

сәйкестігі (немесе сәйкес еместігі) туралы қорытынды жасайды және сәйкес 

келмеген жағдайда олардың жылу қорғау қасиеттерін жақсарту жөніндегі 

шараларды көрсетеді; 

- еденді жеке аймақтарға бөлуді жүргізеді және аймақтардың ауданын 

анықтайды; 

- қоршау құрылымдары арқылы жылу шығынын есептеу өрнегін жазу 

қажет; 

- жылу шығынын есептеу нәтижелері рецензияланған форманың 

кестесінде келтірілген (В қосымшасы). 

Жылу берудің талап етілетін термиялық кедергісі болған кезде шық 

нүктесінің температурасын ішкі ауаның температурасы мен салыстырмалы 

ылғалдылығына байланысты анықтайды (Г қосымшасы). 

Жылу жоғалтуының жылу ағындары 10 Вт-қа дейін дөңгелектенеді, әр 

бөлме үшін олар жылу жоғалтуының жылу ағындарын қоршау құрылымдары 

арқылы жинақтайды. 

Сыртқы ауаны инфильтрациялау кезінде жылу жоғалтуды сыртқы 

қабырғалар мен жарық саңылауларын толтыру үшін 0,3 мөлшерінде қосымша 

жылу жоғалту үлесін енгізу арқылы анықтауға болады. 
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Ұсынылған есептеу әдісі. 

Микроклиматты қамтамасыз ету жүйесінің қуаты жылу-ылғал 

балансының теңдеуінен анықталады [6]: 

 

𝑄𝑔 = 𝑄ыл + 𝑄қорш + 𝑄бу − 𝑄ж
св,                               (1) 

 

 мұнда  Qқорш - қоршаулар арқылы жылу жоғалту: еден, қабырғалар, 

жабындар, қақпалар, терезелер; 

Qбу - ылғалдың булануы үшін жоғалған жылу; 

Qув - сырттан келетін ауаны есептік ішкі температураға дейін жылытуға 

қажетті жылу; 

𝑄ж
св −жануарлардан жылу бөлу. 

 

Жануарлардан жылу бөлу өрнектен анықталады: 

 

𝑄ж
св = 1,163 ∙ 10−3 ∙ 𝑛 ∙ 𝑔сал ∙ 𝐾𝑡,                                (2) 

 

мұнда  qсал - жасы мен салмағына сәйкес бір жануардан бос жылу 

ағыны, ккал/сағ [6]; 

 Кt -  ішкі ауа температурасына байланысты жануарлардың жылу 

бөлуінің өзгеру коэффициенті ірі қара мал кәсіпорындарын технологиялық 

жобалау нормалары бойынша жануарлардың жасына және салмағына сәйкес 

қабылданады [6]  

 1,163·10-3 - ауыстыру коэффициенті, ккал/сағ, кВт; 

 n – мал басы саны. 

 

Қоршаулар арқылы жылу шығындарын анықтау 
 

Қоршаулар арқылы жылу шығыны кВт түрінде өрнектен анықталады: 

 

𝑄қорш = 𝑄қаб + 𝑄ж + 𝑄еден + 𝑄тер + 𝑄есік =                    (3) 

 

 

[
𝐹қаб

𝑅қаб
+

𝐹еден

𝑅еден
+ ∑

𝐹айм

𝑅айм
+

𝐹тер

𝑅тер
+

𝐹есік

𝑅есік

3

𝑖=1

] (𝑡с − 𝑡іш) ∙ 10−3, 

 

мұнда Rқаб,  Rж,  Rтер,  Rесік, Rайм - қабырғалардың, жабындардың, 

терезелердің, есіктердің, еден аймақтарының жылу беруіне кедергілер, °С 

м2/Вт. 

 

Терезелердің өлшемдерін ҚНжЕ арқылы анықтауға болады. 
Есептеу келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілді: 

ҚР БК 2.04-106-2012. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау. ҚР БК 2.04-01-
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2017. Құрылыс климатологиясы. ҚР БК 2.04-106-2012. Ғимараттарды жылу 

қорғауды жобалау. 

Терезелер мен қақпалардың ауданын ескере отырып, сыртқы 

қабырғалардың ауданы, м2 құрайды: 

 

𝐹ст = 𝐹ст
1 + 𝐹ок + 𝐹вор + 𝐹дв,(4) 

 

 мұнда    𝐹ст
1  – қоршалған ғимарат қабырғаларының ауданы, м2; 

 Fтер - терезе ауданы, м2; 

 Fесік - есік ауданы, м2; 

 Fқақ - қақпа алаңы, м2. 

 

Сыртқы қабырғалардың беткі ауданы, м2 : 
 
                                            𝐹с.қаб = 𝐿с.қаб ∙ ℎ − 𝐹тер,  (5) 
 

сыртқы қабырғалардың ұзындығы қайда: 
 

                                            𝐿с.қаб = 𝐿б ∙ 2,                                                                (6) 
  

мұнда Lб  - байлауда тұратын жануарлар бөлменсінің ұзындығы. 
 

Қабырғалар мен жабындардың жылу берілуіне минималды рұқсат 

етілген кедергі олардың беттерінде конденсаттың шығарылу жағдайынан 

өрнектер бойынша есептеледі, 𝐶 ⋅ м2/Вт:  

 

                                                             𝑅ст =
(𝑡іш−𝑡сн

1 )

𝑎𝑏ст(𝑡іш−𝜏е )
,                                                              (7) 

 

                                                        𝑅𝑛 =
(𝑡іш−𝑡с

1)

𝑎𝑏𝑛∙0,8(𝑡іш−𝜏р )
,                                                    (8) 

 

 мұнда 𝑡вр– суық кезеңдегі ішкі ауаның есептік температурасы,°𝐶; 

 τр - шық нүктесінің температурасы, °С; 

  - коэффициент құрылыстың белгілі бір ауданы үшін ең суық тәуліктің 

есептік температурасына сәйкес нормалар бойынша қабылданады,°С [7]; 

 αbст, αbп - жануарлардың түріне, ғмараттарды толтыру тығыздығына, 

көлемді жоспарлау және дизайн шешімдеріне сәйкес нормалар бойынша 

қабылданады [8]. Жануарлармен толтыру 1 м2 еденге 80 кг артық тірі 

салмақты құрайтын ғимараттардың қабырғалары үшін - 12 Вт/ (м2·°с) [10 

ккал/(м2·сағ·°с)]; жануарлармен толтыру 1 м2 еденге 80 кг және одан аз тірі 

салмақты құрайтын үй-жайлардың қабырғалары үшін және барлық мал және 

құс шаруашылығы ғимараттарының төбелері (шатыр жабындары немесе 

жабындары) үшін-8,7 Вт/ (м2·°с) [7,5 ккал/(м2·сағ·°с)]. 



 

17  

Жылу берудің ең аз рұқсат етілген кедергісі (7) формула бойынша 

алынған саннан кем болмауы тиіс. 

Электр жылумен жабдықтау (ЭЖЖ) кезінде жабындардың жылу беру 

кедергісін деңгейін 2,5...3,5°С м2/Вт дейін ұлғайту экономикалық тұрғыдан 

орынды. 

Ғимараттатты жануарлармен толтыру,кг/м2: 

 

 
𝛥𝑚 =

mn

𝐴
,
 

(9) 

 

 мұнда 𝑚 – бір жануардың салмағы, кг; 

 𝑛 – жануарлар саны; 

 𝐴 – бөлменің ауданы, м2. 

 

Жануарлар мен құстарға арналған үй-жайлардың едендерін, 
төбелерін және төбелерін жобалау нұсқалары 1-суретте көрсетілген. 

Сыртқы қабырғалар мен жабындардың жылу беру кедергісі 
өрнектен анықталады: 

                

                                                                          𝑅ст = 𝑅В + ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑅н,                                                                                             (10) 

 

 мұнда     λi- қоршаудың тиісті қабатының жылу өткізгіштік 

коэффициенті,Вт/(м ⋅ К); 

δi - тиісті қоршау қабатының қалыңдығы, м; 

Rіщ - қоршаулардың ішкі беттерін жылу қабылдауға кедергі, °С м2/Вт; 

 Rсырт - қоршаулардың сыртқы беттерінің жылу беру кедергісі, °С м2/Вт 

[9]. 

 
Егер (10) формула бойынша есептелген жылу кедергісі оңтайлы 

кедергіден аз болса, жұмыста ұсыным ретінде көрсету қажет қосымша 

жылу оқшаулағыш қабаттың қалыңдығын есептеу қажет. 

Жабын арқылы жылу шығынын анықтау: 
 

                                                      𝑅п = 𝑅В + ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑅н,                                                                 (11) 
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а, в – шатырсыз; Б-шатырлы; I-еден құрылымы; II-еден құрылымы; Ia – 
төбенің құрылымы; IIIa-оқшауланған еденнің құрылымы; III - төбенің құрылымы 

темірбетон тіректеріндегі 
 

1 сурет - Жануарлар мен құстарға арналған ғимараттардың едендері, 
аралық жабындылары мен төбелері құрылымының нұсқалары 
 
Ұсынылған суретте: 1-шатыр материалының қабаты; 2 – төсеніш 

шатыр материалының екі қабаты; 3 – кеңейтілген сазды бетон; 4 – 
пергамин; 5 – темірбетон (қабырғалы) плита; 6 – бетон; 7 – қиыршық 
таспен тығыздалған топырақ; 8 – ағаш еден; 9 – шпалдардағы ағаш 
бөренелер; 10 – арнайы конструкцияның темірбетон тірегі; 11 – 
тығыздағыш шпал; 12-Арқалық (темірбетон) еден. 
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мұндағы λi-тиісті қабаттасу қабатының жылу өткізгіштік 
коэффициенті,; 

δi-тиісті қабаттасу қабатының қалыңдығы, м; 
Rіш-жабынның ішкі беттерінің жылу қабылдауына төзімділігі, °С 

м2/Вт; 
Rс-сыртқы жабын беттерінің жылу беру кедергісі,  °С м2/Вт [9]. 

 

Едендер арқылы жылу шығынын анықтау. Есептеу мынадай 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі: ҚР БК 2.04-106-

2012 ғимараттарды жылу қорғауды жобалау. ҚР БК 2.04-01-2017 құрылыс 

климатологиясы. 

Жылу өткізгіштік коэффициенті λп ≥ 1,16 Вт/(м·°С), материалдардан 

жасалған оқшаулағыш қабаттары жоқ еден немесе қабырға жылытылмаған 

деп аталады. 

Жылы өткізгіштікке қарсы тұру, мұндай еден қабылданды белгілеу Rн.п, 

м2·°С/Вт. Жылытылмаған еденнің әр аймағы үшін жылу беру кедергісінің 

нормативтік мәндері қарастырылған: 

I аймақ - R I = 2,1 м2·°С/Вт; 

II аймақ - R II = 4,3 м2·°С/Вт; 

III аймақ - R III = 8,6 м2·°С/Вт; 

IV аймақ - R IV = 14,2 м2·°С/Вт. 

 Егер топырақта орналасқан еден құрылымында λп<1,16 Вт/(м·°С), 

кезінде оқшаулағыш қабаттар болса, оны оқшауланған деп атайды және оның 

жылу беру кедергісі Rу.п, м
2·°С/Вт, келесі өрнек бойынша анықталады:  

 

 I аймақ үшін  𝑅𝐼 = 2,2 + 𝑅ут,                                                                         

(12) 

 II аймақ үшін    𝑅𝐼𝐼 = 4,3 + 𝑅ут,(13) 

 III аймақ үшін    𝑅𝐼𝐼𝐼 = 8,6 + 𝑅ут,  (14) 

 

 мұнда 𝑅ут = ∑
𝛿

𝛾
- жылытылған еденнің жекелеген қабаттарының жылу 

техникалық сипаттамаларына сәйкес нормалар бойынша анықталады [9]. 

 

Лагтардағы еден үшін жылу беру кедергісі Rл , м2·°С/Вт, мынадай 

формула бойынша есептеледі: 

 

                                           R л =1,18 R у.п .                                                  (15) 

 

Еденді екі тең бөлікке бөлу жүргізіледі. Содан кейін, бір бөлігі бөлек 

екі метрлік аймақтарға бөлінеді және еден аймақтарының аудандары 

анықталады (шлак дайындау, бетон негізі, ағаш скиттер және т.б.). 
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Егер мал шаруашылығы (құс шаруашылығы) ғимаратында тамбурлар 

болмаса, онда еденді ені екі метрлік аймақтарға бөлу схемасы 2-суретте, ал 

тамбурлармен-3-суретте көрсетілген сұлба бойынша орындалады. 

 
 

2 сурет - Мал шаруашылығы (құс шаруашылығы) ғимаратында 

тамбурлар жоқ 

 

Сиыр қораның бұрыштары бойынша көлемі 2×2 м аудан есептеулерінде 

екі рет есепке алынады.  

 

3 сурет - Тамбуры бар мал шаруашылығы (құс шаруашылығы) ғимараты 

 
Ылғалданған еден беттерінен ылғалдың булануына жылу шығынын 

өрнектен анықтаймыз: 

 

𝑄ылғ = 0,69(𝑊ылғ
см ∙ 𝐹см + 𝑊ылғ

кан ∙ 𝐹көң) ∙ 10−3,                      (12) 

 

мұндағы 𝑊ылғ
көң, 𝑊ылғ

см   -көң арналарының ылғалданған және ашық жарамды 

беттерінен булану есебінен ылғалдың бөлінуі, г / сағ·м2. Д қосымшасының 1-2 

суреттері бойынша ішкі ауаның температурасы мен салыстырмалы 

ылғалдылығына байланысты қабылданады. 

Жануарларды байлап ұстағанда суланған еден беті (Fсм) көң науасының 

бетіне (сиыр қорадағы науаның ені 20-30 см.) және көң науасынан 0,5 м 

қашықтықта еден алаңына тең қабылданады. 

Жануарларды торлы едендерде байлаусыз ұстау және қиды өздігінен 

ағызып немесе гидрожабдықтаумен алып тастау кезінде еденнің суланған 

бетіне (Fсм) торланған еден Жоспаркаларын ескере отырып, станоктардағы 

тұтас еденнің барлық ауданы қабылданады. Торлы еден саңылауларының 

ауданы көң арналарының (Fкөң) ашық беті болып саналады. Ірі қара малды 

ұстауға арналған үй-жайлардағы жемшөп, жемшөп және көң жолдарының ені 
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жемшөп тарату және көң жинау бойынша қолданылатын жабдықтардың 

габариттеріне сәйкес болуы тиіс, кемінде (м): 

1м – бұзау қорасында;  

2м -  жас төлгн 12 айға дейін; 

2,7м – сиырлар үшін.   

Ауа-жылу режимі жылдың суық, өтпелі және жылы кезеңдері үшін 

анықталады, мәтінді тиісті тақырыпшалармен бөледі. 

 Жас жануарларды ұстауға арналған үй – жайларда есептеу Жылдың 

суық мезгілінде үлкен және кіші жас топтары үшін, ал өтпелі және жылы 

кезеңдерде-тек үлкен жануарлар үшін жүргізіледі. 

Жылдың суық мезгілі үшін толық (Жалпы) және айқын (бос) жылу 

бөлуді, жануарлардың көмірқышқыл газының ылғал бөлінуін және 

бөлінуін, үй-жайлардағы қосымша және жиынтық ылғал бөлінуін, үй-

жайлардағы ылғалды ауа жай-күйінің өзгеруі кезінде жылу шығуының 

жылу ағынын және бұрыштық коэффициентті (жылу-ылғалдық қатынасын) 

есептейді. 

Қосымша ылғал шығарындылары ішетін ыдыстардың, фидерлердің, 

қоқыстардың, қоқыстардың, көң арналарының, еден учаскелерінің және т.б. 

ашық және суланған су беттерінен булану кезінде пайда болады, оларды 

суық мезгілде жануарлардың ылғалдануының 10% мөлшерінде қабылдауға 

рұқсат етіледі. 

Жануарлардың (құстардың) жалпы ылғал қалдықтары қосымша және 

қоқыс құрғаған кездегі, олардың ылғал шығарындыларын қосу арқылы 

анықталады. 

Жылдың суық мезгіліндегі жылу шығыны жануарлардың толық жылу 

шығаруы және қоршау конструкциялары арқылы жылу шығынын шегере 

отырып, терезесіз ғимараттардағы жарықтандыру жүйесінен жылу алу 

ретінде есептеледі. 

Терезесіз ғимараттардағы жарықтандыру жүйесінен жылу алуды еден 

алаңының бірлігіне 5 Вт/м есебінен анықтауға жол беріледі. 

Суық мезгілде ауа алмасу су буы мен көмірқышқыл газын алып 

тастау жағдайларынан анықталады, содан кейін ең төменгі ауа алмасу 

нормасы бойынша тексеріледі. 

Жылдың өтпелі (жылы) кезеңі үшін жануарлардың толық жылу бөлуі 

мен ылғал бөлуі, ғимараттағы қосымша және жиынтық ылғал бөлуі, жылу 

шығуының жылу ағыны және бұрыштық коэффициенті (жылу-ылғалдық 

қатынасы) анықталады. 

Жылдың өтпелі кезеңінде қосымша ылғал бөлуді ІҚМ мен 

шошқалардың 10% мөлшерінде, ал жылы кезеңде – 25% мөлшерінде 

қабылдайды . 

Өтпелі кезеңдегі жылу шығыны жылу балансының құрамдас 

бөліктерінің өзгеруін ескере отырып, суық кезеңдегі есептеулерге сәйкес, ал 

жылы кезеңде – жануарлардың толық жылуын және күн радиациясынан және 
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терезесіз ғимараттардағы жарықтандыру жүйесінен жылу кіруін ескере 

отырып анықталады. 

Ауаны жылыту үшін қажетті  жылу келесі өрнектен анықталады: 
𝑄у.в. = 0,278 ⋅ 10−3𝐺в ⋅ (𝑡в − 𝑡н). 
                             (17) 

 

 Суық кезең үшін келетін ауаның мөлшері ғимараттан артық ылғалды 

алып тастау жағдайларынан анықталады: 

 

𝐺ы =
𝑊ж+𝑊ылғ

𝑑і−𝑑с
,                                                  (18) 

 

 мұнда dі, dс - ішкі және сыртқы ауаның ылғал құрамы, г/кг. 

 

 Өтпелі және жылы кезеңдердегі ауа алмасу артық жылу мен су буын бір 

уақытта алып тастау жағдайларына байланысты анықталады. Бұл ретте өтпелі 

кезеңде ауа алмасуды ең төменгі нормалар бойынша талап етілетіннен кем 

емес суық, ал жылы кезеңде ауа алмасуды қабылдайды. 

 Өтпелі және жылы кезеңдерде ауа алмасуды есептеу кезінде ішкі ауаның 

ылғал мөлшері нақтыланады, г/кг: 

𝑑В = 𝑑𝐻 + 1020
𝑡В − 𝑡Н

𝜀 − 2 500
, 

 

                     (19) 

 

 мұнда  𝑑𝐻– қарастырылатын жыл кезеңіндегі сыртқы ауаның ылғал 

құрамы hd-диаграммамен анықталады [1], г/кг;    

 𝑡В и 𝑡Н – сыртқы және ішкі ауаның есептік температурасы, ºС; 

 𝜀- бұрыштық коэффициент (жылу-ылғал қатынасы), кДж/кг. 

 

 Суық мезгілде жас жануарларды өсіруге арналған бөлмелерде ауа 

алмасу үлкен және кіші жас топтары үшін, ал басқа кезеңдерде – тек үлкен 

топтар үшін есептеледі. 

Өтпелі және жылы кезеңдерде ауа алмасуды есептеу нәтижелері бойынша 

бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау қажет. Егер оны 

төмендету қажет болса, үй ішіндегі ауаның есептелген температурасын 

төмендетіп, ауа алмасуды қайта есептеу керек. 

Ауа жылу режимін және ауа алмасуды есептеу нәтижелері негізгі 

көрсеткіштер кестесінде келтірілген. Кесте нысаны Е қосымшасында берілген. 

Жануарлар шығаратын ылғал мөлшері өрнектен анықталады: 

 

𝑊ж = 𝑛𝑤ж ∙ 𝑘𝑡
1,                                              (20) 

 

 мұнда 𝑤ж, 𝑘𝑡
1 −жануарлардың жасына, салмағына және ішкі ауа 

температурасына байланысты [2-5] нормалары бойынша қабылданады. 
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Булану есебінен жалпы ылғал қол жетімділігі, г/ч: 

 

𝑊ылғ = 𝑊ылғ
см ∙ 𝐹см,                                             (21) 

 

мұнда  Fсм - суланған беттердің ауданы, м2. 

 

Максималды жылу жүктемелерін анықтау үшін мал шаруашылығы 

үй-жайларының жылу-ылғал баланстарын есептеу сыртқы және ішкі 

ауаның есептік параметрлері бойынша жүргізіледі. 

Мысалы, сиыр қоралар үшін ең жоғары жылу жүктемесін 

параметрлердің есептік (номиналды) мәндері бойынша (tв = 10°C,  φв = 75 

%) емес, рұқсат етілген мәндер бойынша (tв = 5°C,  φв = 85 %) анықтау 

қажет. Параметрлердің рұқсат етілген мәндері қысқа уақыт ішінде тек 

төмен сыртқы температурада сақталады, ал бөлмеде жоғарылаған кезде 

параметрлердің қалыпты есептік мәндері сақталады. 

Қосалқы және қызметтік үй-жайларды жылытуға есептелген жылу 

жүктемесі (Qжылу) ауа алмасу еселігі болмашы сыртқы қоршаулар арқылы 

жылу ағынының шамасымен айқындалады: 

 

𝑄жылу = (∑
𝐹𝑖

𝑅𝑖
𝑖 𝛾) ( ) ∙ 10−3,                                     (22) 

 

мұнда  Fi - тиісті қоршаудың ауданы, м2; 

 Ri - тиісті қоршаудың жылу беру кедергісі,  

°С м2/Вт; 

 γ - инфильтрацияға қосымша жылу жоғалту коэффициенті. 

 

Ылғал, газ, шаң мезгіл-мезгіл бөлінетін үй-жайларда (сауу және сүт 

үй-жайлары, қолдан ұрықтандыру және техникалық қызмет көрсету 

пункттері, ветеринарлық ауа өткізгіштер және т.б.) жылытудан басқа, 

ағынды ауаны жылытатын мерзімді желдету қажет. 

Ағынды ауаны жылытуға есептелген жылу жүктемесі (Qж) тұрақты 

жұмыс істейтін жылу жүйесімен өтелетін қоршаулар арқылы жылу шығынын 

есепке алмағанда, жылу балансының теңдеуінен мал шаруашылығы үй-

жайлары үшін анықталады: 

 

𝑄ж = 𝑄ыл + 𝑄бу − 𝑄ж
св.                                           (23) 

 

Мерзімді желдеткіші бар ғимараттардың максималды жылу жүктемесі 

ішкі және сыртқы ауа параметрлерінің есептік мәндерінде анықталған ауаны 

жылытуға және жылытуға жылу жүктемелерінің қосындысына тең: 

 
∑ 𝑄 = 𝑄жы + 𝑄ж.                                                (24) 
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Технологиялық мақсаттар үшін бу алуға есептелген жылу жүктемесі 

(Qбу) будың ең жоғары сағаттық қажеттілігі (Gбу) бойынша айқындалады: 

 

𝑄бу ≅ 𝐺бу.                              (25) 

 

Жұптағы ең жоғары сағаттық қажеттілікті (Gбу) технологтар жеке 

процестер бойынша буды тұтынудың тәуліктік кестелерін жиынтықтау 

негізінде айқындауы тиіс. 

Ферманы ыстық сумен жабдықтауға ең жоғары жылу жүктемесі (Qг.в.) 

ыстық суды тұтынудың тәуліктік нормаларына (qi) және тәулік ішінде оны 

тұтынудың біркелкі емес коэффициентіне ( β) сүйене отырып айқындалады. 

Қақпалардың, есіктердің және басқа да сылтаулардың тығыз еместігі 

арқылы мал шаруашылығы үй-жайларына енетін ауа мөлшері өрнек бойынша 

анықталады: 

𝐺инф = ∑ 𝛼𝐺щ ∙ 𝑙,                                              (26) 

 

мұнда  α - сипатына қарай қабылданатын коэффициент; 

 Gщ - қысқы кезеңде желдің жылдамдығына байланысты саңылау 

ұзындығының 1 м арқылы келетін ауа мөлшері, кг/ч; 

 l - саңылаулардың ұзындығы, м. 

 

Терезе, есік, қақпа арқылы өтетін ауа мөлшері анықталады  кг/ч. 

Инфильтрацияланатын ауаның жалпы саны: 

 

𝐺инф = 𝐺инф1 + 𝐺инф2 + 𝐺инф3.                              (27) 

 

Желдету арқылы сарайға түсетін ауа мөлшері тең: 

 

𝐺пр.в = 𝐺в − 𝐺инф.                                          (28) 

 

Осылайша, жылыту және желдету жабдықтарын таңдаудың бастапқы 

деректері: Qy , кВт и Qпр.в, м
3/ч. 

Электр калорифер қондырғысы мен параллель жұмыс істейтін 

желдеткішті орнату үшін таңдалады. 

 

3.3 Жылыту және желдету жүйесін таңдау  

 

Архитектуралық-құрылыстық айырмашылық және жануарлар 

ғимаратының көлемді –жоспарлы шешімдері, жануарларды бағудың әртүрлі 

әдісін қолдану, жас төлді өсіруге және бордақылау шамасы бойынша жылу 

және ылғал бөлінудің өзгеруі және микроклиматты қамтамассыз ету жүйесіне 
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талаптардың көп болуы (технологиялық, зоологиялық, технико-экономикалық 

және эксплуатациялық)    жануар өсіруде әртүрлі желдету жүйесін қолданып 

және өңдеуге алып келеді.  

Нұсқаларды қолдану саны бірнеше ондықты құрайды, алайда, олардың 

көбі тиімсіз болып табылады. Жануар өсіру бөлмесінде  жануарды асырау 

ғимаратының барлық көлемі бойынша қажетті ауа алмасуды ұйымдастыру 

мақсатында жалпы алмасулық желдету жүйесін қолдану қажет. Желдеткіш 

жүйені жасанды көзқараспен орындайды. Осыған орай таза, тартылған ауаны 

барлық станоктарға , бағаналарға, клеткалық батареяларға беру қажет.  

Табиғи және жасанды көзқараспен бірге қолданады.  Бірінші жағдайда 

желдету шахталарын қарастырады, ал екінші жағдайда – осьтік желдету 

желдеткіштерді  (О Ж) қарастырады . 

Жылдың өтпелі және жылы мерзімінде ауа алмасуды арттыру үшін 

осітік желдеткіштерді желдету бағаналарға орнатылады олар суық мерзімде 

ауа тарту шахталары ретінде немесе қосымша ОЖ бөлменің көлденең 

қабырғасын ауа тартылуын күшейту үшін қолданады. ОЖЖ құрамына кіретін 

желдету жүйесі, өтпелі және жылы мерзімде, берілетін ауаны жылытпай  

қолданылады.  

      Жануар асырау бөлмелерінде ауа жылыту жүйесін қолданады, ереже 

бойынша, ішкі ауаны рецеркуляция бойынша тура желдету жүйесін 

қолданады. Біртіндеп рециркуляция жүйесі жылдың суық мерзімінде есептік 

жылуалмасудан 50%  көлемде  және шошқа бордақылау бөлмелеріне 

қолдануға болады. Ауа жылу жүйесін таңдауды энергия үнемдеу 

шараларымен ескеріп жүргізу қажет.  

Жылыту-желдеткіш жүйесінің жылулық қуаты, кВт: 

 

                                             ФОВС = ФТП + ФВ + ФИСП − ФЖ,                                                                       (29) 

 

мұнда ФТП – қоршау құрылғылары арқылы  жылу шығынының жылу ағыны, кВт; 

      ФВ – желдетілетін ауаның  жылытуына жылу ағыны, кВт; 

         ФИСП – бөлме ішіндегі ылғал буланудың жылу ағыны, кВт; 

         ФЖ – жануарлармен бөлінетін айқын жылудың жылулық ағыны , кВт. 

 

Желдеткіш ауаны жылытуға жылулық ағын, кВт: 

 

                           ФВ = СР ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐿В ⋅ (𝑡𝐵 − 𝑡𝐻.0) ÷ 3600,                                  (30) 

мұнда 𝜌 – ауаның есептік тығыздығы  (𝜌 = 1,2кг/м3); 

      𝐿 – жылдың суық мерзімінде желдететін ауаның шығыны, (𝐿В = 33600м3/ч); 

      𝑡𝐻.0 – сыртқы ауаның есептік температурасы; 

     𝐶𝑃 – ауаның меншікті изобаралық жылу сиымдылығы (𝐶𝑃 = 1кДж/кг). 

 

Ашық сулы және ылғал беттік буланудағы жылулық ағын, кВт: 

                                      ФИСП = 0,69 ⋅ 𝑊д.                                                    (31) 
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Айқын жылу бөлінудің жылулық ағыны, кВт: 

 

                              ФЖ = 𝑘𝑡
′ ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑛 ⋅ 10−3,                                                         (32) 

мұнда 𝑘𝑡
′ – айқын жылу бөлінудің температуралық  коэффициенті; 

      𝑞 – бір жануарлармен бөлінетін айқын жылубөлінудің жылулық ағыны, Вт; 

      𝑛 – төл басы саны. 

 

Жылытылған ауа температурасын анықтайды, °С: 

 

               𝑡П = 𝑡𝐻.𝑂 + 3600
ФОВС

𝜌⋅𝐶𝑃⋅𝐿𝐵
,                                                (33) 

 

мұнда 𝑡𝐻.𝑂 – жылдың қысқы мерзімінде сыртқы ауа темпеатурасы, °𝐶; 

 

Жел тартқыштарға келесі санитарлық – гигиениялық талаптарға сәйкес 

келуі керек: 𝑡П ≤ 45°С. Осы шарттың негізінде, жылытылған ауаның есептелген 

температурасын ескере отырып жылытылатын-желдетілетін қондырғылардың 

қажетті қуатымен бірге таңдалынады. Келесі есеп бір жылытылатын-

желдеткіштік қондырғыға жүргізіледі.  

 

Калориферлерді таңдау және есептеу. 

 

Желдету және жылыту жүйесінде су жылытқышы орнатылады. Жылу 

тасымалдағыш А қосымшасында берілген (А.2 кесте). 

Желдету және жылыту жүйесінде су калориферін орнатады. Жылу 

беруші  – ыстық су болып табылады 70 – 150 0С. 

Ауа өтуге қажетті көлденең қиманы есептейді, м2,: 

                         𝑓′ =
𝐿𝜌

3600(𝑣𝜌)′
,                                                                  (34) 

 мұнда  (𝑣𝜌)′ – ауаның массалық жылдамдығы, кг/(м2 ⋅ с). Пластиналық 

жылытқыштар үшін vρ қабылданатын шегі 7...10, қабырғалылар үшін - 3...5 

кг/м2с; 

 L - жылытқыш арқылы ауа шығыны, м3/ч;  

 ρ - ауаның массалық тығыздығы, кг/ м3; 

 3600 - м3/ч тан  м3/с ауысу. 

 

Есептелген нақты бөлімге сәйкес жылытқыш таңдалады. Техникалық 

деректер 6-кестеге енгізіледі. 
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6 кесте - Калорифердің техникалық мәліметтері   
Калорифер 

нөмірі 

Жылу беттігінің 

ауданы АК, м2 

Ауадағы тірі қиманың 

ауданы 𝑓,м2 

Тірі қиманың 

ауданы 𝑓,м2 

        

  

Ауаның массалық жылдамдығын анықтайды , кг

м2⋅с
: 

                                   (𝑣𝜌) =
𝐿⋅𝜌

3600⋅𝑓
.                                                            (35) 

Трубкадағы ыстық судың жылдамдығын анықтайды, мс: 

 

                                 𝜔 =
Ф0

𝐶В⋅𝜌В⋅(𝑡Г−𝑡0)⋅𝑓Т
,                                              (36) 

 

мұнда  𝐶В = 4,19кДж(кг ⋅ К) - судың меншікті жылу сиымдылығы; 

          𝜌В = 1000кгм3- су тығыздығы 

 
(𝑡Г − 𝑡0) - тура және кері құбырдағы жылу тасымалдағыштың 

температурасы, 0С. 

Жылу алмасу элементтері арқылы ауаның өтуіне арналған 

фронтальды бөлім жылытқыштың деректері бойынша есептеледі. 

Егер есептеу кезінде қажетті көлденең қима алынса және 

жылытқыштарды таңдауға арналған кестеде мұндай индикаторы бар 

модельдер болмаса, онда олардың аудандарының қосындысы қажетті мәнге 

сәйкес келетін немесе жақындайтын етіп бір нөмірдің екі немесе бірнеше 

жылытқышы қабылданады. 

Үш немесе төрт қатарлы модельді таңдағанда (жылытқыштардың бірдей 

нөмірлері - фронтальды қиманың бірдей ауданы бар), жылу алмастырғыштар 

(төрт қатар) бірдей кіріс температурасы мен ауа өнімділігімен, оны орта 

есеппен сегіз-он екі градусқа қыздыратындығына назар аударыңыз. Мұнда үш 

қатардан артық жылу көтергіш түтіктер болып келеді, бірақ аэродинамикалық 

кедергісі жоғары болып табылады. 

Жылу беру коэффициентін анықтайды, Вт/(м2 ⋅ К): 

 

                                           𝐾 = 𝑎(𝑣𝜌)𝑛𝜔𝑟,                                               (37) 

мұнда 𝑎 – калорифер құрлысынан тәуелді коэффициенті; 

    (𝑣𝜌) – калорифердің тірі қимасындағы массалық  жылдамдығы, кг/(м2 ⋅ с); 

    𝑛 және 𝑟 – дәреже көрсеткіші. 

 

Таңдалған калориферге қажетті мәліметтерді жазады: 𝑎;𝑏; 𝑚;𝑛; 𝑟. 

Ауаның орташа температурасын анықтайды, °С: 

                                  𝑡СР
′ =

𝑡𝐻.𝑂+𝑡П

2
.                                                         (38) 
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Судың орташа температурасын анықтайды, °С: 

 

                                                                          𝑡СР =
𝑡Г+𝑡0

2
.                                                       (39) 

 

Калориферлік қондырғының беттік жылу алмасудың қажетті ауданын 

анықтайды, м2: 

 

                                   𝐹 =
Ф0ВС⋅103

𝐾(𝑡CP−𝑡CP
′ )

.                                                         (40) 

 

Калорифер санын анықтайды: 

                                                 𝑛 =
𝐴

𝐴1
,                                                         (41) 

мұнда 𝐴 – жылу алмасудың беттік жалпы ауданы, м2; 

      А1 – бір қалорифердің беттік жылу алмасуының ауданы, м2. 

 

Қызу беттігінің ауданы бойынша қор пайызын анықтаймыз: 

 

                                        𝛥𝐹 =
nF1−𝐹

𝐹
⋅ 100%.                                              (42) 

 

3.4 Жасанды микроклимат құруға жылдық жылу шығынын 

анықтау 

 

Жылулықтың жылдық шығыны ұзақтығымен (ЖЖҰ) және орташа 

температурамен (tн.ср.) жылыту кезеңі. 

Жылыту кезеңінің ұзақтығы мен орташа температурасын анықтау 

үшін сыртқы ауаның шекаралық температурасы анықталады (tн.ср.), онда 

бөлмені жылыту қажеттілігі туындайды. 

Сыртқы ауаның шекаралық температурасы өрнектен анықталады: 

 

 

𝑡н.гр = 𝑡вр −
𝑄ж

св−𝑄исп

+ ∑
𝐹𝑖
𝑅𝑖

∙ 103 .                                (43) 

 

 

 

Мұнда максималды жылу жүктемесін анықтағандай, есептік 

(номиналды) мән ішкі температура (tв) ретінде қабылданады. 

Нормаларда [6] сыртқы температура тұрақтылығының Т (tн) және τ(tн). 

уақытының бөлінуінің интегралдық  (өсу жиынтығымен) және 

дифференциалды функциялары келтірілген. tнгp шекаралық сыртқы 

температура кезінде T функциясының мәні мал шаруашылығы үшін 

жылыту кезеңінің ұзақтығын (Тот) береді. 
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Т(tн) кестелік мәндерін тиісті tн мәніне көбейтіп, алынған шамаларды өсу 

нәтижесімен қорытындылай отырып, көмекші функцияның мәндер кестесін 

аламыз: 

 

∅(𝑡н) = ∫ 𝑡н ∙ 𝜏
𝑡н

𝑡𝑣𝑖𝑛н
(𝑡н) ∙ 𝑑(𝑡н).                                  (44) 

 

Жылыту кезеңінің орташа температурасы шекаралық температурада 

функциялар мәндерінің қатынасына тең болады: 

 

𝑡нср =
∅(𝑡нгр)

Т(𝑡нгр)
.                                                         (45) 

 

Жануарлардың мезгіл-мезгіл орналасуы бар бөлмелер үшін ол нөлге 

тең қоршаулар арқылы жылу ағынымен бірдей анықталады, өйткені олар 

жылу жүйелерінен жылу ағындарымен өтеледі. 

Жасанды микроклиматты құру үшін жыл сайынғы жылу шығыны тең 

болады: 

                           Ан = 𝑄(𝑡нср)Тот ∙ Кв,                                                     (46) 

 

  

 мұндағы Q( tнср) - tнср орташа сыртқы температурасы және ішкі ауаның 

есептік параметрлері кезіндегі жылу жүктемесі; 

Кв -мерзімді желдеткіші бар әртүрлі бөлмелерде өндіріс технологиясы мен 

ұйымдастырылуымен анықталады және кең ауқымда болуы мүмкін. Шамамен 

алынған мәндер: сауын және сүт бөлімдері үшін-1/3, ветеринарлық 

санитарлық өткізгіштер үшін-1/8, ветеринарлық ғимаратар және қолдан 

ұрықтандыру пункттері үшін - 1/24; 

 Тот -жылыту кезеңінің ұзақтығы, сағ / жыл. ҚР ҚН 2.04-21-2004                      

(3 -кесте) 

 

Ыстық сумен жабдықтауға энергия шығынын есептеу. 

Жылдық шығыны жылу үшін суды жылыту бойынша анықталады 

білдіруге:  

Агв = 365 ∙ 1,163 ∙ 10−3(𝑡г − 𝑡в) ∑ 𝑞𝑖 ,                               (47) 

 

мұнда ∑ 𝑞𝑖 - ыстық суды тұтынудың тәуліктік нормасы, кг. 

 Максималды жүктеменің түнгі сәтсіздігі - 8 сағат; tв = +5°С. 

Технологиялық жобалау нормаларына сәйкес [6] фермада ыстық суды 

тұтыну: 

 а) жануарларды суаруға 

- бір сиыр 65 л/тәул. tГ = +12°С кезінде; 

- бір бұзау тәулігіне 10 л. tГ = +16°С кезінде: 

б) өндірістік қажеттіліктерге: 
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- бір сиыр тәулігіне 15 л. tГ = +65°С кезінде; 

- бір бұзау тәулігіне 2 л. tГ = +65°С кезінде. 

Келесі есептеулер жүргізіледі: 

- сиырларды суаруға жылдық жылу шығыны; 

- бұзауларды суаруға жылдық жылу шығыны; 

- сиыр қорадағы өндірістік қажеттіліктер үшін суды жылытуға 

жылдық жылу шығыны; 

- бұзаудағы өндірістік қажеттіліктер үшін суды жылытуға арналған 

жылдық Шығыс. 

Санөткізгіште суды жылытуға жылдық жылу шығыны 160000 кВт·сағ 

құрайды. 

Суды жылытуға жалпы жылдық жылу шығыны (47) формуласы 

бойынша есептеледі. 

Бу өндіруге арналған жылуды жылдық тұтыну көрінісі бойынша 

анықтайды: 

                             Апар ≅ 1,2 ∑ 𝑞пар𝑖 ∙ 𝑇пар𝑖𝑖 ,                                               (48) 

 

мұндағы qпар i - i-ші  процеске бу тұтынудың тәуліктік нормасы, кг; 

Тпар i - буды пайдалану уақыты, күндер. 

 

Егер фермада бу қолданылмаса, осыған байланысты бу өндіруге 

жылдық жылу тұтыну есептелмейді. 

Фермадағы жиынтық жылдық Шығыс мынадай формула бойынша 

анықталады: 

 

А = Ан + Агв + Апар.                                                  (49) 

 

Ферманың қалған бөлмелеріндегі жылу жүктемесі мен жылдық жылу 

шығынын есептеу ұқсас есептеледі. 

 

4. Энергия үнемдеу іс-шараларын әзірлеу 

Ауылшаруашылық өндірісінде электр энергиясын пайдалану келесі 

бағыттарда жүреді: жарықтандыру, жылыту, машиналар мен механизмдердің 

электр жетегі, электротехнология және басқару жүйелері. 

Бүгінгі таңда ресурстардың әрқайсысын үнемдеу үшін белгілі бір 

шаралар қарастырылған. 

Ауыл шаруашылығы өндірісінің неғұрлым энергияны көп қажет ететін 

саласы мал шаруашылығы болып табылады. Мал шаруашылығы энергия 
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шығындарының 80% дейін болуы мүмкін. 

2 тапсырма. Сіз есептеген экономика үшін тиісті энергия үнемдейтін 

технологиялар мен техникалық құралдар кешенін қамтитын энергия үнемдеу 

бағдарламасын жасаңыз. 

Ескірген жабдықты жаңартудан бастауға болады, өйткені қажетті қайта 

құруды үнемдеу арқылы шаруашылықтар энергияны қажет ететін жүйелер 

мен қондырғыларды пайдалануда үнемі және үлкен шығындарға ұшырайды. 

Ескі техниканың орнына энергия үнемдейтін машиналарды пайдалану, 

сондай-ақ қайталама энергия ресурстарының үлесін арттыру жақсы нәтиже 

береді. 

Мысалы, биоотынды пайдалану арқылы энергия шығындарын азайтуға 

болады. 

Жұмыста ауыл шаруашылығында энергияны үнемдеудің басқа әдістерін 

де қолдану қажет. 
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Курстық жұмыстың бастапқы деректері 

А Қосымшасы 

Бастапқы деректер 

 

А. 1 кесте - Сынақ кітапшасы нөмірінің соңғы саны бойынша бастапқы 

деректер 

 
Соңғы 

саны 

Сыртқы қабырға Едендер 

   1 Керамикалық қуыстық кірпіштен қалау  – 

125 мм 

Минераловатты плиталар – 70 мм 

Ішкі сылақ – 15 мм 

Цементтік сылақ – 20 мм 

Аглопоритобетон – 80 мм 

2 Силикатты кірпіштен қалау –  

510 мм 

Ішкі сылақ – 30 мм 

Цементтік сылақ – 20 мм 

Керамзитобетон – 120 мм 

3 Темірбетон – 50 мм 

Пенополистирол – 80 мм 

Темірбетон – 50 мм 

Ағаш төсем – 40 мм 

Биік лагта –  50 мм 

4 Темірбетонды панелдер: 

Темірбетон – 30 мм, 

минераловатты плиталар– 120 мм, 

темірбетон – 30 мм 

Цементтік сылақ – 25 мм 

Бетон – 100 мм 

5 Силикатты кірпіштен қалау – 250 мм 

Қызыл кірпіштен қалау – 230 мм 

Ішкі сылақ – 25 мм 

Қабырғаға орнатылған 

қызыл кірпіш  – 125 мм 

6 Керамзитбетонды панелдер: 

темірбетон – 35 мм 

керамзитбетон – 300 мм 

темірбетон – 35 мм 

Цементтік сылақ – 25 мм 

Шлакбетон – 120 мм 

7 Керамикалық қуыстық кірпіштен қалау  

кірпіштен – 390 мм 

Ішкі сылақ – 25 мм 

Цементтік сылақ –  25 мм 

Аглопоритбетон – 150 мм  

8 Сыртқы сылақ – 20 мм 

Пеналық бетон – 400 мм 

Ішкі сылақ – 20 мм 

Цементтік сылақ – 25 мм 

Керамзитбетон –150 мм 

9 Қызыл кірпіштен қалау – 510 мм 

Ішкі сылақ – 20 мм 

Цементтік сылақ – 20 мм 

Аглопоритбетон – 100 мм 

0 Сыртқы сылақ – 20 мм 

Газсиликат – 300 мм 

Ішкі сылақ – 25 мм 

Ағаш төсем –40 мм 

Бетон – 100 мм 
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А қосымшасы 

(жалгасы) 

 

А.2 кесте - Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны бойынша 

алғашқы мәліметтер 
Соңғы 

санның 

алдындағы 

саны 

Аралас жабындылар Жарық 

қуыстарының 

толтырылуы 

Жылу беруші 

    1 және 6 Асбестіцементті бет – 15 мм 

Рубероид – 3 мм 

Минераловатты плиталар – 120 

мм 

 Темірбетонды плита – 35 мм 

Әйнектелген 

жартылай 

тығындалған  

блоктар 

 

Ыстық су  

70–115 ºС 

2 және 7 Рубероид – 6 мм 

Цементтік сылақ – 25 мм 

Керамзитті грави – 150 мм 

Темірбетонды плиталар – 35 мм 

Әйнектелген ағаш 

қаптамалары 

біржақты   

Ыстық су  

70–95 ºС 

3 және 8 Асбестоцементті бет – 15 мм 

Рубероид – 6 мм 

Ауа қабыршығы– 50 мм 

Минераловатты плиталар– 80 мм 

Темір бетонды плиталар – 35 мм 

Әйнектелген ағаш 

қаптамалары 

екіжақты   

Ыстық су  

70–105 ºС 

4 және 9 Керамзитті грави– 40 мм 

Рубероид – 6 мм 

Цементті сылақ – 15 мм 

Пеносиликат – 80 мм 

Темір бетонды плита – 50 мм 

Әйнектелген темір 

қаптамалары 

екіжақты   

Ыстық су  

70–130 ºС  

5 және 0 Қайың тақтайлары – 30 мм 

Ауа қабыршығы – 50 мм 

Минераловатты  плиталар – 80 

мм 

Рубероид – 3 мм 

Қайың тақтайы – 30 мм 

Әйнектелген ағаш 

қаптамалары 

екіжақты   

Ыстық су  

70–120 ºС 

 

Сыртқы есіктер мен қақпаны  қалыңдығы 50 мм қайың ағашынан деп 

қабылдаймыз. 
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Б Қосымшасы 

 

Құрылыс материалдары мен конструкцияларының жылу 

техникалық сипаттамалары 

 

 

Б.1 кесте - Құрылыс материалдары мен конструкцияларының жылу-

техникалық сипаттамалары бойынша анықтамалық деректер 

 
Материалдың атауы 𝜌, кг

м3
 Пайдалану жағдайындағы есептеу коэффициенттері 

Жылу өткізгіштік, Вт/(м ⋅ К) 

Б 

Жылу сіңіру, Вт/(м2 ⋅ К) Б 

    Силикат кірпіш 1800 0,87 10,9 

Балшық Кірпіш 1800 0,81 10,12 

Рубероид 600 0,17 3,53 

Әк-құм ерітіндісі 

немесе одан жасалған 

сылақ 

 

1600 

 

0,81 

 

9,76 

Талшықтар арқылы 

қарағай 

500 0,18 4,54 

Минералды жүн 

плиталары 

50 0,06 0,48 

Железобетон 2500 1,92 17,96 

Кәдімгі кірпіштен 

қалау 

 

1800 

 

0,7 

 

9,14 

Балшық Кірпіш 1800 0,76 9,73 

Силикат кірпіштен 

жасалған кірпіш 

 

1800 

 

0,76 

 

9,51 

Цемент-құм 

ерітіндісі немесе 

2500 0,76 10,69 

одан жасалған сылақ 500 

 

1000 

0,29 

 

0,23 

5,55 

 

6,76 

Шыны окопное 1800 0,8 10,46 

Сүрек талшықты 

тақталар және 

2100 10,47 16,31 
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Қосымша В 

Сыртқы қоршау арқылы жылу бөліну 

 

В. 1 кесте - Сыртқы қоршаулар арқылы жылу шығынын есептеу нәтижелері 

Бөлме 

нөмірі 

 
𝑡В, 
ºС 

Қоршау сипаттамалары 
𝑡Н.О.

, 
ºС 

 
𝑛 

Жылу 

шығынның лу 

ағыны 

Вт 

Атауы Бағыт 
Көлем 

аb, м 

Ауда

н 

А, м2 

𝑅О, 
(м2 К)/Вт 

          

          

 

 Ескерту:  

1. Жобалау обьектісінің жоспарына сәйкес бөлме нөмірі сәйкес болады. 

2. Қоршауды атау кезінде келесі белгілеуді пайдаланады: Н.с – сыртқы 

қабырға; В.с – ішкі қабырға; Д.с – екіжақты әйнектелу; О.о – біржақты 

әйнектелу; В.с – әйнектелген блоктар; Н.д – сыртқы есік (қақпа); Пт – жабу 

(жабынды); Пл1, Пл2, Пл3 и Пл4 – олардың нөмірі көрсетілген еден аймағы. 

3. Көкжиек жағынан бағытты қысқа белгілейді, мысалы: ОБ – оң-батыс; 

СШ – солтүс-шығыс; С – солтүстік және т.б. 

4. Жарық қуыстарына бір жарық қуыстың саны мен мөлшерін көрсетеді. 

5. Ішкі қабырға арқылы жылу шығынды анықтағанда аралас 

бөлмелердегі ішкі ауаны айырмашылығын есептік деп алады. Мұны кестеге 

ескерту ретінде көрсетеді. 
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Қосымша Г 

Шық температурасының нүктесі 𝑡Р, 
ºС 

 

Г.1 кесте – Анықтамалық мәліметтер 

𝑡, 

ºС 

 Салыстырмалы ылғалдылық 𝜙, % 

 60 65 70 75 80 85 

        3  –3,5 –2,6 –1,7 –0,8 –0,1 0,7 

5  –1,9 –0,9 0 0,9 1,8 2,7 

10  2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 

12  4,5 5,6 6,7 7,7 8,7 9,6 

14  6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 

16  8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 

18  10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 

20  12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 

22  13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 

24  15,8 17,0 18,2 19,3 20,4 21,3 

26  17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 

28  19,5 20,8 22,0 23,1 24,2 25,2 

30  21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 
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Қосымша Д 

 

Ылғалдың нақты бөлінуіне тәуелділік графигі 

 
 

1 сурет - Көң каналдарының бетінен ылғалдың булануы кезіндегі 

(жануарларды ұстау-торлы едендерде) меншікті ылғал бөліністерінің ауа 

қозғалысының жылдамдығы V ≤ 0,2 м/с, V >0,2 м/с үй-жайлардағы ауа 

температурасынан тәуелділік графигі 

 

 

2 сурет - Ылғалданған еден беттерінен булану кезінде үй-жайлардағы 

ауа температурасына үлестік ылғал бөлу тәуелділігінің кестесі 
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Е қосымшасы 

 

Жылу ауа режимін және ауа алмасуды есептеу 

 

Е. 1 кесте - Жылу ауа режимін және ауа алмасуды есептеу нәтижелері 
Атауы Жыл 

мерзімдері 

Сыртқы 

ауа 

Ішкі 

ауа 

Ылғал бөлу, кг/ч 

𝑡, 𝐶 𝜙,% 𝑡, 𝐶 𝜙,% Жануар-

лардан 

Қондыргы 

едендерден 

жалп

ы 

          Суық        

 Өтпелі        

 Жылы        

 

 

 

Е.1кесте жалғасы 
 

Жылудың түсуі, кВт 

Қор-

шау 

арқы-

лы 

шығын

. 

кВт 

Артық 

жылу 

бөліну

, 

кВт 

Бұрыш-

тық 

коэф., 

кДж/кг 

Ауа 

желдету 

шығы-

ны 

м3/ч 

Кіретін 

ауа 

шығы-

ны 
Жануар

-лардан 

Қондыр-

ғы 

 

Күн 

радиация

-сынан 

жал-

пы 
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Ж қосымшасы 

 

 

Ж. 1 кесте - Жылыту-желдету жүйелерінің сипаттамасы 
Бел-

гілеу 

Жүйе 

саны 

Күтім 

көрсетіле-

тін ғимарат 

атауы 

Қон-

дырғы 

типі 

Желдеткіш 

тип нөмір орын жағ-

дай. 

L, 

м3/ч 

Р, 

Па 

𝑛, об/ 

мин 

                      

           

           

Ескертпелер:  

1)  «белгілеу»  бағанында қабылданған белгілер (мысалы, П1,  П2 және 

т .б.)  қойылсын.  

2)  «қондырғы түрі»  бағанында желдеткіштердің сипаттамаларына 

немесе мамандандырылған жабдықтың (мысалы,  АЭСМ) маркасына 

желдеткіш агрегаттарының белгілері  қойылсын.  

3) желдеткіштерді  сипаттау кез інде қабылданған құрылымдық 

ерекшеліктер мен жұмыс параметрлерін пайдалану.  

 

Ж. 2 кесте - Анықтамалық деректер 
Белгілеу Эл.қозғалтқыш Ауа жылытқыш (калорифер) ескер

ту 
Типі 𝑁, 

кВт 

𝑛, 

об/мин 

Типі Реті Сан

ы 

Қыздыр

у,  

 ºС 

Қуат

ы, 

кВт 

𝛥Р, 

Па 

от до 
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Жобалау нысандарының қимасы және жоспары  

№1 нұсқа 

600 басқа арналған сиыр қора 

 

 

 
         Ғимарат  экспликациясы 

№ 

п/п 

Атауы Аудан, м2 

1 Байлау ғимараты 1223,8 

2 Веткамера № 1 25,7 

3 Веткамера № 2 25,7 

4 Кезекші бөлмесі 5,6 

5 Жемсақтау орны  6,0 

6 Электр қалқан 6,0 

7 Тамбурлар 59,6 

8 Жануарларды өлшеу бөлмесі 6,0 

 

Бөлме 20 айға дейінгі жастағы жөндеу жас төлге КРС арналған. 

Стойлаға байланған құрамы. Тірі масса 350 кг. 
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№2 Нұсқа 

 

260 бас сиырға арналған сиыр қорасы 

 

 

                                                                        
 

  

 

Бөлме 15 айға дейінгі жастағы жөндеу жас төлге КРС арналған. 

Стойлаға байланған құрамы. Тірі масса 600 кг. 

 

 

 

 

 

 

      Ғимарат  экспликациясы        

 

№ 

п/п 

Атауы Аудан , 

м2 

1 Байлау 

ғимараты 

1922 

2 Веткамера № 1 12,6 

3 Веткамера № 2 12,6 

4 Тамбурлар 32,6 
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№ 3 Нұсқа 

 

250 бас сиырға арналған сиыр қорасы 
 

 

 
 

 

Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Байлау ғимараты 5473 

2 Инвентарные 14,9 

3 Фуражные 14,9 

4 Веткамера № 1 17,8 

5 Веткамера № 2 17,8 

6 Тамбурлар 55,8 

 

Локтация деңгейі 20л/тәулік сиырды ұстауға арналған бөлме. 

Құрамы – топтық торда. Тірі масса 400 кг. 
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№ 4 Нұсқа 

 

460 басқа арналған бұзау қорасы 

 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Бұзауларға арналған қора 1243 

2 Веткамера № 1 16 

3 Веткамера № 2 14 

4 Қызметтік бөлме 8 

5 Жуатын бөлме 8 

6 Фуражные 14 

7 Санузел 5 

8 Тамбурлар 59 

9 Қалдықты тазарту бөлмесі 8 

 

Жасы 6 айға дейінгі бұзауды асырауға арналған бөлме. 

Құрамы – топтық торда. Тірі масса 200 кг. 
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№ 5 нұсқа 

 

450 басқа арналған бұзау қорасы 

 

 

 
Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атау Аудан, м2 

1 Бұзау қорасы 1720 

2 Коридор 91,8 

3 Веткамера № 1 9,7 

4 Веткамера № 2 9,7 

5 Тамбурлар 14,3 

6 Инвентарға арналған бөлмелер 20,4 

 

Жасы 6 айға дейінгі бұзауды асырауға арналған бөлме. 

Құрамы – топтық торда. Тірі масса 180 кг. 
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№ 6 нұсқа 

 

500 басқа арналған бұзау қорасы 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атау Аудан, м2 

1 Бұзау қорасы 1530,6 

2 Электр қалқандық 12 

3 Заттар қоятын бөлмесі 12 

4 Веткамера № 1 12,8 

5 Веткамера № 2 12,8 

6 Тамбурлар 29,6 

 

Жасы 14 айға дейінгі бұзауды және ІҚМасырауға арналған бөлме. 

Құрамы – топтық торда. Тірі масса 250 кг. 
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№ 7 нұсқа 

 

160 бас сиырға арналған сиыр қорасы 

 

 

 
 

 

Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Қоршалған ғимарат 1269,7 

2 Венткамера 28,4 

3 Помещение для запаса кормов 15,6 

4 Помещение санобработки 17,4 

5 Помещение навозоудаления 28,4 

6 Электрощитовая 15,6 

7 Тамбуры 71,2 

 

Арнайы орны бар  сиырға арналған бөлме. 

Құрамы – стойлаға байланған. Тірі масса 600 кг. 

 



 

47  

№ 8 нұсқа 

 

480 басқа арналған бұзау қорасы 

 

 

 

Ғимарат  экспликациясы        

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Қоршалған ғимарат 1281,2 

2 Венткамера № 1 18,9 

3 Венткамера № 2 18,9 

4 Жем қора 7,9 

5 Электр қалқаны 7,9 

6 Тамбурлер 47,6 

7 Жем қоры 15,8 

 

Бөлме 15 күннен 2 айға дейінгі бұзауларды ұстауға арналған. 

Құрамы-қораларда байланған.  
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№9 нұсқа 

400 басқа арналған бұзау қорасы 

 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Мал байлау ғимараты 2300,4 

3 Веткамера № 1 12,6 

4 Веткамера № 2 12,6 

5 Тамбурлар 32,6 

 

3 айдан 6 айға дейінгі бұзауларды ұстауға арналған ғимарат. Мазмұны-

сөрелерде байланған. Мал басы: Тірі салмағы 90 кг бұзау - 30 бас, тірі салмағы 

120 кг бұзау-35 бас, тірі салмағы 150 кг бұзау – 25 бас, тірі салмағы 200 кг 

бұзау – 10 бас.  
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 № 10 нұсқау 

 

360  бас сиырға арналған сиыр қорасы 

 
 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Қоршалған ғимарат 1269,7 

2 Венткамера 28,4 

3 Жем сақтау орны 15,6 

4 Санитарлық күтім көрсету ғимараты 17,4 

5 Қалдық тазалау ғимараты 28,4 

6 Электр қалқан 15,6 

7 Тамбуры 71,2 

 

Ғимарат  үшін арналған ұстау сиырлар сауыны15л. 

Құрамы-сөрелерде байланған. Тірі салмағы 600 кг. 
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№ 11нұсқа 

 

600 бас сиырға арналған сиыр қорасы 

 
 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Бұзау қорасы 2670 

2 Коридор 91,8 

3 Веткамера № 1 9,7 

4 Веткамера № 2 9,7 

5 Тамбурлар 14,3 

6 Заттарға арналған бөлме 20,4 

 

Бөлме 15 айға дейінгі бұзауларды ұстауға арналған. 

Құрамы-топтық жасушаларда. Тірі салмағы 150 кг. 
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 № 12 нұсқа 

 

400 бас сиырға арналған қора 

 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Қоршалған ғимарат 2875 

3 Веткамера № 1 12,6 

4 Веткамера № 2 12,6 

5 Тамбурлар 32,6 

 

Бөлме лактация деңгейі тәулігіне 15 л сиырларды ұстауға арналған. 

Құрамы-сөрелерде байланған. Тірі салмағы 400 кг. 
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№ 13 Нұсқа 

 

104 бас сиырға арналған қора 

 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Қоршаған ғимарат 976,6 

2 Инвентарные 14,9 

3 Фуражные 14,9 

4 Веткамера № 1 17,8 

5 Веткамера № 2 17,8 

6 Тамбуры 55,8 

 

Ғимарат ірі қара малдың төлін ұстауға арналған. Мазмұны-топтық 

жасушаларда. Тірі салмағы 250 кг. 
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№ 14 нұсқа 

 

500 бас сиырға арналған қора 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Бұқаларға арналған қора 1100 

2 Веткамера № 1 16 

3 Веткамера № 2 14 

4 Қызметтік 8 

5 Жуынатын 8 

6 Фуражные 14 

7 Санузел 5 

8 Тамбурлар 59 

9 Қалдық шығару 8 

 

Бөлме тұқымдық бұқаларды ұстауға арналған. Құрамы-топтық 

жасушаларда. Тірі салмағы 800 кг. 
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№ 15 қора 

 

450 бас сиырға арналған қора 

 

 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ п/п Атауы Аудан, м2 

1 Бұзау қорасы 2100 

2 Электр қалқан 12 

3 Заттар бөлмесі 12 

4 Веткамера № 1 12,8 

5 Веткамера № 2 12,8 

6 Тамбурлар 29,6 

 

Ғимарат ірі қара малды бордақылауға арналған. Тірі салмағы 350 кг. 

 

 

 



 

55  

16 нұсқа 

 

250 жұмыртқа салатын тауық қорасы 

 

Жоспар 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан, м2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Жас төлге арналған жөндеу жұм. 

Үлкен құстарға арналағн 

Жұмысшы бөлмесі 

Қызметтік 

Әжетхана 

Жатын ғимарат 

Жем қорасы 

Венткамера 

Дәріхана 

Тамбур 

59,5 

52,7 

18,2 

12,5 

2,5 

6 

6 

12 

6 

4,6 
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17 нұсқа 

 

1960 басқа арналған төлдерді жөндеуге арналған ғимараты бар 700 

мекиен тауыққа арналған құс қорасы 

 

 

Жоспар 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы помещений Саны Аудан, м2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Жас балапанға арналған 

Үлкен құстарға арналған бөлме 

Қызметтік бөлме 

Жем қорасы 

Жататын қора 

 Венткамера 

Ветдәріхана 

Тамбур 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

171,4 

154,2 

22,7 

25,6 

8,7 

12,2 

10,7 

3,5 
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18 нұсқа 

 

1470 тауыққа арналған құс қора 

 

Жоспар 

 

 
 

Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан, м2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

770 бас жұмыртқалайтын тауық қорасы 

700 бас жұмыртқалайтын тауық қорасы 

Коридор 

Қызмет ету бөлмесі 

Заттар қоймасы 

Жем қорасы 

Электр қалған 

171,0 

154,2 

29,4 

11,4 

5,7 

23,35 

14,2 
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19 нұсқа 

 

Қосалқы-қосалқы ғимарат блогы бар 100 қазға арналған ғимарат 

 

Жоспар 

 

Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан м2 

 

1 Құстарды күтіп-бағуға арналған ғимарат, 

оның ішінде: 

166,59 

1.1 ересек қаздар секциясы 93,66 

1.2 жас қаздар секциясы  28,39 

1.3 Жемдеу секциясы 36,54 

2 Жем даярлау 13,03 

3 Тамыржеміс қоймасы 20,57 

4 Астық сақтау ғимараты 16,49 

5 Жұмыртқа қоймасы 12,50 

6 Инкубаторлық 18,66 

7 3…4 жастағы қаздар қорасы 17,27 

8 Сою бөлмесі 23,05 

9 Ет сақтау бөлмесі 12,24 

10 Жүн сақтау бөлмесі 11, 67 

11 Қазандық 33,00 

12 Технологиялық коридор 59,08 

13 Қосымшы ғимарат 14,75 

14 Құсқа арналған шатыр 86,40 

15 Жем шатыры 42,00 

16 Солярия 201,60 
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20 нұсқа 

 

Қосалқы-қосалқы ғимарат блогы бар жылына 2000 қаз бройлерді 

бордақылауға арналған ғимарат 

 

Жоспар 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан м2 

1 Бройлер қаздарын бордақылауға арналған бөлім 83,0 

2 3…4 жастағы қаздар қорасы 21,6 

3 Сою бөлмесі 20,4 

4 Ет сақтау бөлмесі 9,7 

5 Жүн сақтау бөлмесі 7,4 

6 Жем даярлау 12,1 

7 Инкубаторий 18,6 

8 Қазандық 22,5 

9 Технологиялық коридор 35,2 

10 Уақытша жем сақтау қорасы 13,5 

11 Тамбур 4,2 

12 Солярия 125,0 
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21 нұсқа 

200 орынға арналған бордақылаушы-шошқа қорасы 

 

 

 

 
 

 

Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан м2 

1 Шошқаны ұстау қорасы 337,2 

2 Сою орны 7,5 

3 Тамбур 7,5 

4 Заттар алаңы 7,5 

5 Жем даярлау 27,0 
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22 нұсқа 

 

Жылына 650 торай өндіруге арналған репродуктор-шошқа қорасы 

 

 

Жоспар 

  
КЕСКІН 1-1 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы Аудан м2 

1 Ұдайы өсіруге арналған 

ғимарат 

207 

2 Торайлауға арналған ғимарат 207 

3 Мәжбүрлі союға арналған 

бөлме 

12 

4 Тамбур 12 

5 Заттар алаңы 12 

6 жемдеу 18 
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23 нұсқа 

 

50 аналық қойға арналған ғимарат 

 

 

Жоспар 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы помещений Саны Аудан, м2 

1 

2 

3 

4 

5 

Қойларды ұстауға арналған ғимарат 

Жылы қора 

Тамақтандыруға арналған ғимарат 

Қосалқы ғимарат 

Тамбур 

1 

1 

1 

1 

1 

126,0 

54,0 

10,8 

10,8 

6,0 
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24 Нұсқа 

100 саулыққа арналған ғимарат 

 

Жоспар 

 

 
        Ғимарат  экспликациясы 

 

№ Атауы Аудан, м2 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

4 

5 

Қойларды ұстау ғимараты 

Қойлар секциясы 

Жөндеу секциясы 

Жас малды бордақылау секциясы 

Тұқымдық қошқарлар секциясы 

Жылы қора 

Тамақтандыруға арналған ғимарат 

Қосымша ғимарат 

Тамбур (2шт.) 

282,0 

 

 

 

 

81,60 

12,60 

12,60 

17,75 
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25 нұсқа 

 

125 саулыққа рналған қора 

 

Жоспар 

 

 
Ғимарат  экспликациясы 

№ Атауы и марка Аудан, м2 

1 

а 

 

 

 

б 

 

в 

 

г 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Аналықтарды ұстауға және қозылауға арналған 

ғимарат 16-дан 25 басқа дейінгі аналықтарға 

арналған 6 секция; бөлімдермен бөлінген осы 

секцияларда төлдегеннен кейін 5-тен 45 күндік 

жасқа дейін аналықтарды ұстайды 

12 орынға 3-5 күндік жасқа дейін төлдегеннен 

кейін аналықтарды ұстауға арналған секция 

Тұқымдық қошқарларға арналған 5 басқа 

арналған секция 

30 басқа арналған төлдерді жөндеуге арналған 

секциялар 

Фураждық 

Инвентарная 

Тамбур 

Кезекші персоналдың ғимараты 

Төсеуге арналған ғимарат 

444 

225 

30 

 

9 

27 

18 

27 

36 

9 

18 
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