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Кіріспе
Қазіргі уақытта блокты қондырғылардың үлесінің көбеюіне және электр
энергиясын тұтынудың тәуліктік және апталық әркелкілігінің ұлғаюына
байланысты блокты қондырғылардың маневрлік сипаттарына қойылатын
талаптар жоғарылауда. Жабдықтардың маневрлік сипаттамаларын арттыру
маңыздылығына жоғары сенімділікті энергиямен жабдықтауды қамтамасыз
ету, сонымен қатар ЖЭС-ң үнемділігін жоғарылату жатады, себебі блокты
энергетикалық жүйелер мен жекелеген электр станцияларының жұмыс
режимдерін оңтайландыру мүмкіндіктері кеңейеді. Блоктардың маневрлігі
техникалық - экономикалық сипаттамалары жиынтығымен анықталады,
сенімділік шарттары сақталған кезде берілген жүктемелер кестесін
пысықтауды қамтамасыз етеді.
Блокты қондырғылардың маневрлік сипаттамаларын жақсарту
жұмыстары өзекті және арнайы жобалық-конструкторлық жұмыстар жүргізуді
талап етеді. Сонымен қатар, блокты реттеу диапазонын кеңейту бойынша
режимдік жөндеу жұмыстарын, олардың қабылдағыштарын арттыруды, үлкен
жүктемелер кезінде блоктардың үнемділігін арттыруды, іске қосу
операцияларын автоматтандыруды және уақыт шығынын азайтуды,
жабдықтарды іске қосу кезіндегі отынды үнемдеуді қамтиды. Бұл
жабдықтарды автоматты түрде іске қосу жүйелерін әзірлеуді талап етеді.
ЖЭС-ның негізгі және қосалқы жабдықтарында өтетін процестерді,
қондырғыларды пайдалану кезіндегі және әртүрлі жұмыс режіміндегі өтетін
процестерді түсіну, білу болашақ жылуэнергетика инженерлерінің басты
міндеті. Жылу және электр энергиясын пайдаланудың графигі айнымалы
бірқалыпсыз, соның салдарынан турбиналар мен қазандарды және олардың
қосалқы қондырғыларын пайдалану шарттары күрделі. Қазан мен
турбиналарда жұмыс істеу барысында әртүрлі аппаттық жағдайлар орын
алады. Сондықтан барлық қондырғылар мен аспаптарды дер кезінде
тексеруден, жөндеуден өткізіп тұру керек. Ал жөндеу, тексеру жұмыстарын
өткізу үшін қондырғыларды тоқтату, салқындату, қосу процестерін жітік
орындау керек. Егер қондырғыларды іске қосу немесе тоқтату процестері
кезінде ауытқулар орын алса, онда пайдаланудың рұқсатты шарттары
бұзылады немесе апатқа алып келеді, немесе жабдықтың жұмыс істеу мерзімі
қысқарады. Бұл процестерді және де ЖЭС-ның негізгі жабдықтарының
қалыпты режимдегі жұмысын рационалды жүргізу негіздерін болашақ
жылуэнергетикасы мамандары толық игерулері керек.
Дәрістер жинағы он бес дәрістерден тұрады, бұнда: бу турбиналарының,
бу қазандарының қолдану кезіндегі негізгі элементтерінің жұмыс шарттары
және жұмыс режимі; қондырғыларды іске қосу-тоқтату режимін рационалды
енгізуге әсер ететін процестер және қазандық қондырғыларды тоқтату мен
іске қосудың режимі; қосалқы–көмекші қондырғыларды пайдалану негіздері
қамтылған.
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1-дәріс. Бу қазанының (БҚ) ЖЭС технологиялық сұлбасындағы
орны, БҚ түрлері, жұмыс қағидалары
Дәрістің мақсаты: ЖЭС-ның технологиялық сұлбасындағы бу
қазанының орнын және БҚ түрлерін, сонымен қатар жұмыс қағидаларын
үйрету.
Жылу электр станцияларының негізгі міндеті тұтынушыларды электр
энергиясымен, бу және ыстық сумен қамтамасыз ету. Электр энергиясының
басым көп мөлшері органикалық отынды жағу нәтижесінде бөлінетін
химиялық энергияны пайдаланатын жылу электр станцияларында (ЖЭС)
(≈64%), біршама бөлігі ядролық реакциялардың жылуын түрлендіретін атом
электр станцияларында (АЭС - ≈17%) және су энергиясын қолданатын гидро
электр станцияларында (ГЭС - ≈19%) өндіріледі [1]. Кейінгі кезде бейдәстүрлі
энергия көздерін пайдаланатын қондырғыларда өндірілетін электр
энергиясының үлесі артып келеді (күн, жел энергиялары, геотермиялық
көздер, т. б.).
Будың конденсацияланған кезінде көп жылу шығынының орын алуы
себебінен ЖЭС-ның термиялық ПӘК—і 42%-дан аспайды. Сондықтан оны
жоғарылату үшін бугаз қондырғылары (БГҚ), магнитті гидродинамикалық
(МГД) генераторлар және т. б. қиюластырылған қондырғылар қолданылуы
мүмкін.
1.1 Бу қазанының ЖЭС технологиялық сұлбасындағы орны
ЖЭС-дың негiзгi екi агрегаты болады – бу қазаны (генераторы) және бу
турбинасы. Бу қазаны отынның жылуымен суды қыздырып бу өндiредi, ал
өндiрiлген бу турбинаның роторын айналдырады. Турбинаның роторына
электр генераторының роторы қосылған, сондықтан электр генераторының
роторы айналғанда, электр энергиясы өндiрiледi.
Бу қазандары қолданатын отынға байланысты газ, мазут және көмiр
жағатын; бу қысымына байланысты төмен, орташа, жоғары, аса жоғары
қысымды болып бөлінеді.
Қатты отын жағатын ЖЭС-ларында көмiр қоймадан ұнтақтайтын жүйеге
жiберiледi (1.1 сурет), ұнтақталған көмiр бу генераторында жанып, бөлінген
жылу арқылы суды буға айналдырады.
Бу генераторынан шыққан қыздырылған бу құбырлармен турбинаға
жiберiледi. Бу өзiнiң энергиясы арқылы турбинаның роторын және оған
қосылған электргенераторының роторын айналдырады, ал электр генераторы
электр қуатын өндiредi. Турбинадан шыққан бу конденсаторда суға айналады
да қайтадан бу генераторына жiберiледi - сонымен цикл қайта басталады.
Бу генераторында отын жану үшiн, желдеткiшпен оттығына ауа
жiберiледi. Отын жанған соң түтiн күлден тазалану үшiн фильтрден өтiп, түтiн
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сорғышпен мұржа арқылы ауаға таратылады. Күл мен шлак күл қоймасына
жиналады.

1.1 сурет - Жылу электрстанциясының технологиялық сұлбасы
Жылу электрстанциялары (ЖЭС) қатты отынмен темір жол арқылы
қамтамасыздандырылады. Темір жол вагонымен келген отын таразымен
өлшенеді, қыс уақытында жылыту бөлімінен өтіп, вагонаударғышпен (1)
түсіріледі. Түсірілген отын қабылдағыш бункерінен (2) конвейерлер арқылы
отын қоймасына (4) немесе отын ұсатқыштар бөліміне жіберіледі (5).
Ұсатқыштардан өткен отын (көмір) конвейермен бу генераторлар бөліміндегі
бункерге (6) жеткізіленеді. Отынның осы өткен дайындалу жолы отын
дайындап беру цехына қатысты. Ұсатылған көмір диірменнен (7) өтіп
ұнтақталады да ыстық ауамен бу генераторының (19) жанарғыларына
жіберіледі. Ауа жылытқыштан (8) ыстық ауа үрлегіш желдеткіш (9) арқылы
диірменге (7) және бу генераторының жанарғыларына жіберіледі.
Қатты отын жағатын бу генераторларының тұтатқыш отыны болуы
керек, ол көбіне мазут болады. Жылу электрстанциясына мазутты темір жол
цистернасымен (10) тасымалдайды. Мазутты құйып алу үшін бумен
қыздырады. Қыздырылған мазут рельс аралығындағы арықпен (11) мазут
қабылдағыш резервуарына (12) құйылады да мазут сорғысымен (13) қойма
резервуарларына (14) құйылады. Бірінші қысымды көтеру сорғысымен (15),
мазут жылытқыш (16) арқылы, екінші қысым көтеру сорғысымен (17) бу
генераторындағы тұтатқыш мазут шашыратқыштарына жіберіледі. Егер отын
түрі табиғи газ болса, ол газреттеу пунктынан (18) газқұбыры арқылы бу
генераторлар бөліміне келеді.
Табиғи газ және мазут жағатын жылу электрстанциясында отын
дайындау шаруашылығы жеңілденеді, өйткені көмір қоймасы, ұсатқыштар
бөлімі, конвейерлер мен диірмендері болмайды.
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Қатты отын жағатын жылу электрстанцияларында отынның күлі бу
генераторларынан екі түрде шығады: ошақ астынан шлак түрінде, ал
газтазалағыш фильтрден (20) тозаң-күл түрінде. Сумен аралас шлак пен күл
сұйық түрінде каналмен (21) багерлі сорғыларға (22) жеткізіледі. Багерлі
сорғылармен суға араласқан шлак пен күл құбырлар арқылы күл қоймасына
тасымалданады.
Газтазалағыш фильтрден соң газ түтін-газ сорғышпен (23) мұржа (24)
арқылы ауаға жіберіледі. Бу генераторынан шыққан бу қыздырылған бу
құбырымен (25) турбинаның жоғары қысымды цилиндріне (26а) жіберіледі.
Жоғары қысымды цилиндрден шыққан бу салқын бу желісімен (27) қайта
қыздыруға жіберіледі. Бу генераторының қайта қыздыратын қыздырғышынан
(28) шыққан бу қайта қыздырылған бу құбырымен (27а) турбинаның орта
қысымды цилиндрінен (26δ) соң төменгі кысымды цилиндріне (26в) өтіп,
конденсаторға түседі (29). Конденсатордан конденсат бірінші сатылы
сорғымен (30) су тазартқыш қондырғыға (31) жіберіледі де, одан соң екінші
сатылы сорғымен (32) төмен қысымды жылытқыштардан (33) өтіп,
деаэраторға (34) құйылады. Деаэраторда су буланып, одан О2 және СО2
газдары айырылып шығады. Газдардан айырылған қоректік су, қоректендіру
сорғысымен (35), жоғары қысымды жылытқыштар (36) арқылы бу
генераторының экономайзеріне (37) жіберіледі, осымен бутурбиналық цикл
тұйықталады.
Жылу электрстанциясының бутурбиналық қондырғылары тұрақты
жұмыс істеуі үшін су дайындағыш және техникалық сумен
қамтамасыздандырушы қондырғылар қажет. Су дайындағыш қондырғылар
арқылы су мен будың циклдегі шығындары қайтарылады. Қайтарылатын су
химиялық су тазартқыш фильтрлерінде (38) дайындалады, тазаланған су
багінен (39) турбина конденсаторына жіберіледі. Турбина конденсаторына
салқындатқыш су беруге техникалық сумен қамтамасыздандыру қондырғы
қажет. Салқындатқыш су, сорғымен (40) конденсатордың құбыршаларынан
өтіп, су салқындатқыш градирняға (41) түсіп салқындаған соң қайтадан
сорғыға (40) барады. Осындай айналымды салқындатқыш жүйе негізінде
жылу
электрорталығында
пайдаланылады.
Қуаты
жоғары
жылу
электрстанцияларында қоймалы су салқындатқыш техникалық сумен
қамтамасыздандыру жүйелері қолданылады.
Электр энергиясы бу турбинасынан айналатын электргенераторында
(42) өндіріледі. Электр тогы күшейту трансформаторынан (43) ашық тарату
шиналары
(44)
арқылы
электр
жүйесіне
жіберіледі.
Жылу
электрстанциясының өзқажетті электрэнергиясы ішкі трансформатор (45)
арқылы өзқажетті шиналарынан (46) алынады.
Сонымен, жылу электрстанциясының технологиялық сұлбасы өзара
байланысты отын, су мен бу, ауа мен түтін-газ, күл мен шлак, су дайындау,
техникалық сумен қамтамасыздандыру жүйелерінен тұрады. Жылу
электрстанциясының өнімді істеуі осы жүйелердің үйлесіп істеуіне
байланысты.
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1.2 Бу қазандарын жіктеу
Арналуы бойынша бу қазандарын бірнеше топқа бөлуге болады:
энергетикалық,
өнеркәсіптік,
жылытқыш,
қайта
пайдаланғыш,
энерготехнологиялық және арнайы бу қазандары.
Энергетикалық бу қазандары жоғары бу өнімділігімен және жоғары бу
параметрлерімен еркшеленіп, ЖЭС-ларында пайдалануға арналады.
Өнеркәсіптік бу қазандары өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының
технологиялық қажеттіліктері үшін бу өндіреді.
Жылытқыш қазандар өнеркәсіптік, тұрғын және қоғамдық
ғимараттарды жылытуға арналған буды немесе ыстық суды өндіреді. Бұл
жерде атмосфералықтан жоғары қысымдағы ыстық суды өндіруге арналған
қондырғының суқыздырғыш қазан деп аталатынын айта кету керек.
Қайта пайдаланғыш және энерготехнологиялық қазандар өндірістік
технологиялық қондырғылардың шығар газдарының жылуын, технологиялық
өнімдердің немесе қождардың жылуын, технологиялық қалдықтар мен
тұмыстық қоқыстарды өңдеудің жылуын және т.б. екінші энергетикалық
ресурстардың резервтерін пайдаланады.
Бу-газ қондырғыларына арналған жоғары тегурінді бу генераторлары,
МГД генераторларымен бірге істейтін энергоблокқа арналған арнайы бу
генераторлары да бар.
2 - дәріс. Бу қазанын пайдалану
Дәрістің мақсаты: қазандық қондырғыларды пайдалану көрсеткіштері
және қазандарды пайдаланудың қалыптасқан тәртіптерімен танысу.
2.1 Қазандық қондырғыларды пайдалану тәртібі мен көрсеткіштері
және оның жұмыс істеу режимдері
Қазандық қондырғыларды пайдалану кезінде ең басты міндет оның көп
уақыт бұзылмай, сенімді, тиімді, жүктеме графигі бойынша жұмыс істеуін
қамтамасыз ету.
Қазандық қондырғылардың жұмысы бірнеше процестерден тұрады:
отын жануы, газдар мен жұмыстық дене арасындағы жылуалмасу, судың
булануы. Осы процестер бір-бірімен тығыз байланысты және бу қазанының
тиімділігіне, бу өндірулігіне, будың көрсеткіштеріне әсер етеді.
Бу қазанының жұмыс тәртібі барысында жүктеме тұрақты (негізгі)
немесе тұрақсыз болуы мүмкін. Жүктеменің айнымалы шамасына қарамай
қазанның тиімді жұмысын қамтамасыз ету керек.
Бу қазанының негізгі тиімді жұмыс істеу көрсеткіштері:
- пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК);
- жұмыс істеген уақыт коэффициенті, бұл жұмыс уақытын жылдағы
календарлық уақытпен салыстыру коэффициенті;
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- дайындылық коэффициенті, бұл жұмыс істегендегі және резервте
тұрғандағы уақытты календарлық уақытпен салыстыру коэффициенті;
- қондырылған қуатын пайдалану коэффициенті, бұл жұмыс
уақытындағы бу өндіруді календарлық уақытындағы мүмкіншілігімен
салыстыру коэффициенті;
- орташа және барынша көп жұмыс істеу уақыты, бұл авариялық
тоқтағанша жұмыс істеген уақыты.
ЖЭС-дың жұмысы бірқалыпсыз өзгеріп отыратын электр жүктемесінің
графигін орындаумен байланысты. Жүктеме графиктері үшке бөлінеді:
тәуліктік; апталық; мезгілдік.
Негізгі режимге номиналды режимге жақын жүктемеде жұмыс істейтін
режим жатады, алайда бұл режимде жүктеменің өзгеруіне, сонымен қатар
қазандық қондырғылардың жұмыс емес күндерде тоқтауына рұқсат беріледі.
Егер қазан түнгі уақытта, жұмыс күндерінде және барлық демалыс күндерінде
тоқтатылса, онда режим жартылай шыңдық режим болып есептеледі.
Жартылай шындық жұмыс режимі кезінде қондырғылардың жартысы ыстық
резервке тоқтатылады. Ал, қазандық қондырғылардың ең үлкен жүктемені
жабу үшін ғана жұмыс істейтін режимі шыңдық болып саналады. Яғни,
шындық жұмыс режимі кезінде барлық қондырғылар шындық жүктеме пайда
болғанда жұмысқа қосылады. Негізгі жұмыс режимі кезінде қондырғылырдың
көрсеткіштері ең жоғарғы шамасында (саласында) болуы керек, ал шыңдық
және жартылай шындық жұмыс режимі кезінде көрсеткіштер сәл төмен болуы
мүмкін.
Электр жүктемесінің графигі бірқалыпсыз болғандықтан қазандық
қондырғы жүктеменің кең диапазонында жұмыс істеуге және шапшаңдық
қасиеттерге ие болуы тиіс. Қазандық қондырғылардың шапшаңдығына
мыналар жатады: қазандардың жұмыстық жүктемесінің диапазондарын
анықтайтын көрсеткіштер; жабдықтың жіберу-тоқтау сипаттамалары; оның
динамикалық қасиеттері; жүктемені кенеттен түсіру (көтеру) сипаттамалары.
Әртүрлі жүктемелер кезінде жабдықтарды пайдаланудың шарттары
реттеу және рұқсатты жүктемелердің диапазондарымен сипатталады.
Маңызды емес ауытқулары бар бу көрсеткіштерінің жүктемелерінің біреуінде
істейтін жұмыс режимі қалыптасқан деп аталады. Жүктемелердің
өзгерістерімен, сондай-ақ бу көрсеткіштерінің ішкі және сыртқы ұйытқулар
нәтижесінде ауытқуларымен сипатталатын режимдер қалыптаспаған деп
аталады.
Режимнің ішкі ұйытқуы деп қазанның кірісіндегі бір немесе бірнеше
көрсеткіштерінің (қорек судың температурасы мен шығыны, отын мен ауаның
шығыны және т.б.) өзгерісін айтады. Сәйкесінше сыртқы деп шығын
шарттарының (жалпы станциялық коллектордағы бу қысымы, турбина
жүктемесі, қондырғыларды ашу дәрежесі және т.б.) өзгерісіне байланысты
ұйытқуды айтады. Қазанның жүктемесінің тез өзгеруіне қабілеттілігі маңызды
көрсеткіш болып табылады, оны әдетте шапшаңдық деп атайды. Негізінде ол
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қазанның динамикалық қасиеттерімен, яғни режимдік ұйытқу реакциясымен
анықталады.
Оперативті қызметкерлер құрамының тапсырмасына режимдік картаға
сәйкес берілген шарттардағы қазан жұмысының ең қолайлы режимін ұстап
тұру жатады. Режимдік картаны құрастыру кезінде дайындаушы-зауыт
ұсынысы, қазанды іске қосудың бастапқы талаптары, жоғарғы ұйымдардың
жетекшілік жазбаша өкімдері және қолданудың жиналған тәжірибесі
қолданылады.
Режимдік карталар - қазанның сенімді және тиімді жұмысы үшін
ұсталып тұратын көрсеткіштері бар кесте түріндегі құжат. Режимдік
карталарды тиімді, ең үнемді және сенімді режимдегі, анықталған жүктемедегі
тәжірибелердің нәтижесі бойынша, отын сапасы мен негізгі және көмекші
жабдықтардың үйлесуі бойынша құрастырады.
Режимдік картаның құрамы:
- қорек судың, аралық және аса қызған будың қысымы мен
температурасы;
- шығар газдардың температурасы;
- жұмыс істеп тұрған диірмендердің, оттықтардың, түтінсорғыштар мен
үрлеме желдеткіштердің саны мен үйлесімі;
- жану өнімдерінің құрамы (О2 немесе СО2);
- қазан беттері немесе элементтері жұмысының сенімділік және
тиімділік көрсеткіштері;
- диірменге ауа шығыны және оларды толтыру;
- ортаның және кейбір қыздыру беттерінің аса қызып кету тұрғысынан
өте қауіпті металдарының температурасы;
- ластануды, қождануды сипаттайтын басқа да көрсеткіштері.
Бу қазанының өнімдірулігі өзгерген кезде, оның жұмыс режимінің
картасы бойынша отын шығынын және басқа көрсеткіштерін де өзгертіп ең
тиімді (ең жоғары пайдалы әсер коэффициенті) жұмыс бабына көшуге болады.
Режимдік карталарға кіретін көрсеткіштер бойынша қорғау және автоматты
реттеу жүйесін орнатады. Құрастырудан кейін іске қосылған бу қазандары
біріншілік жөнге салудан өтеді, осының негізінде режимді жөнге салу
тәжірибелерінің соңына дейін және режимдік картаның пайда болуына дейін
қолданылатын уақытша режимдік нұсқаулар құрастырылады.
Қазандық қондырғылардың жұмыс істеу барысы бірнеше қалыпты
болады: жұмыс барысында; ыстық резервте, бірнеше сағатқа; салқын резервте,
бірнеше тәулікке; консервацияда, 1-2 апта бойы; жөндеуде.
Қазандық қондырғылар жөндеуге жоспар бойынша тоқтатылады.
Жөндеудің кезекті, орташа және күрделі түрлері болады. Кезекті жөндеулер
жылына 1-2 рет өткізіледі. Орташа және күрделі жөндеу 2-3 жылда бір рет
өткізіледі.
Қазандық қондырғыларының жұмысының негізгі көрсеткіштері
жұмыстық құбылыстың функционалды тәуелділігін анықтайтын тәсілдемелік,
экономикалық және режимдік болып бөлінеді. Уақыттың берілген кезеңі үшін
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қазандық қондырғылардың негізгі жылулық, экономикалық көрсеткіштеріне:
пайдалы әсер коэффициенті, бу өндіруге кеткен шартты отынның меншікті
шығыны, сонымен қатар қазанның өз мұқтаждықтарына қажетті жылу мен
электр энергиясының меншікті шығыны жатады. Қазан жұмысының негізгі
режимдік көрсеткіштеріне жұмыстық уақыттың жылдық коэффициенті мен
қазан жүктемесін сипаттайтын коэффициенттер жатады.
Қазандардың бекітілген өндірулігін пайдалану жүктеме сызбағынан,
қосалқы өндірулігімен, жабдықтың бекітілген сенімділігімен және т.б.
анықталады. Пайдалану сағаттарының санының өсуі кезіндегі жұмыс
үнемділігінің төмендеуі экономикалықтан жоғары жүктемесі бар қондырғы
жұмысын немесе олардың жағдайының нашарлауын көрсетеді.
2.2 Қазандарды пайдаланудың тұрақты режимі
Тұрақты жүктемедегі жану процесін реттеу - ошақтағы артық ауа
коэффициентін (О2т) ең тиімді мәнде ұстап тұру және ауаны әрбір бөлек
оттықтарға отынның үлестіруіне сәйкес үлестіру.
Пайдалану шарттарында құбыр қабырғасының жылыту аймағындағы
температурасын қолданылған болат маркасы мен ортаның көрсеткіштерімен
анықталатын рұқсат етілген шамалардан аспайтындай етіп ұстап тұру керек.
Дағыралы қазандарда оған қосымша дағырадағы су деңгейін шектен
аспайтындай етіп ұстап тұру керек.
Пайдаланушы қызметшінің жұмысының маңызды бағытына газ
жолының және кейінгі қыздыру бетінің төмен температуралы тотықтанудың
ең төменгі қарқындылықпен өтуін қамтамасыз ететін режимді ұйымдастыру
жатады.
Қазан жұмысының әртүрлі жүктемесіндегі тұрақты режимі бірдей
болмайды. Берілген орта көрсеткішінің мәнінің немесе режимдік жұмысының
көрсеткішінің жүктемеге тәуелділігі оның теңесулік сипаттамасы деп аталады.
3-дәріс.
Қалыпты
жұмыс
режиміндегі
ЖЭС-ң
негізгі
қондырғыларын қолдануға қойылатын талаптар. Қазанды іске қосуға
дайындау
Дәрістің мақсаты: қалыпты жұмыс режиміндегі ЖЭС-ң негізгі
қондырғыларын қолдануға қойылатын талаптармен және іске қосу алдындағы
дайындау жұмыстарының сатылары, операциялар тізбегімен танысу
[1,9,10,12].
3.1 ЖЭС қолданудағы негізгі талаптар
ЖЭС қолданудағы негізгі талаптардың бірі - ұзақ уақыт бойы берілген
жүктеменің графигін, максималды үнемдеу кезінде қондырғыны сенімді және
қауіпсіз жұмыспен, жоғары сапалы энергиямен қамтамасыздандыру жатады.
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Қолданыстың қалыпты жағдайларында турбиналар автоматты режимде жұмыс
атқарады. Сонымен қатар турбинаның термиялық кернеуі келтірілген шектен
аспайды.
Турбогенератордың жүктелуі диспетчерлік графикте беріледі, әрі ол
қалыпты жағдайда номиналды 0,5-1% жылдамдықтан аспауы керек. Егер
турбина жоғарғы жылдамдықта жүктелсе өзгерсе, қазандық агрегатта будың
номиналды параметрлерінің сақталуы қиындайды. Жүйенің жиілігі мен
турбина роторының айналу жылдамдығы 49,5-50,5 Гц аралығында болуы тиіс.
Жиіліктің көп өзгеруі турбоагрегаттың вибрациялық сенімділігін төмендетеді,
себебі қалақшалы аппараттың өзіндік тербеліс жиілігінің мәні төмендеп
кетеді. Сонымен қоса реттеу жүйесі қалыпты жұмыс режимінен ауытқып, май
сорғысының қысымы шектен тыс өзгереді. Ротордың бөліктерінде кернеудің
асуы мүмкін болмағандықтан, турбинаның айналу жылдамдығы 10-12%
номиналды мәннен аспауы керек. Кернеуі асқан жағдайда автоматы қорғаныс
қосылып, турбинаның авариялық тоқтатылуы жүзеге асуы керек.
Барабанды қазандық агрегаттың негізгі параметрлерінің бірі - ол будың
қысымы мен температурасы. Будың қысымына қарап будың қолданысы мен
өндірісін қазандық-агрегаттың жануы арқылы реттейді. Бу өндірісі мен
қысымының өзгерісінің негізгі себебі қыздырғыш бетінің жылу
қабылдағыштығына байланысты. Қазандық-агрегаттың құрылымдық және
сипаттамалық режимінде қыздырылған будың температурасы күрделі
байланыста болады, көбінесе ол радиациялық аудан, бу қыздырғышының
конвективті бетіне, қазандық-агрегаттың жүктелуіне және т.б. тәуелді.
Қыздырылған будың температурасын бу салқындатқыш арқылы реттейді және
оны реттеу қасиеті ондаған градусты құрайды.
Тура ағынды қазандық агрегатының ерекшелігіне, қазандағы жылу
бөліну будың өндірілуіне және будың қысымына тәуелді емес, ол судың
қыздырылу аймағын және қызған будың температурасының өзгерісіне әкеледі.
Булану аймағының өзгерісі, кірісіне қарай өзгеруі қазандық агрегаттың су
сыйымдылығының өзгерісіне әкеледі, сонымен қатар бу өндірісін шектен тыс
өсіріп, шығындайды. Қазандықтың жүктемесін реттеу отын мен судың берілісі
арқылы реттеледі, осы екеуінің дұрыс берілсін қыздырылған будың
температурасы сипаттайды. Қыздыру температурасын реттеу шашырату
арқылы жүзеге асырылады.
Қазандық агрегатты қолдану барысында қосымша қондырғының
сенімділігін, параметрлерін және будың сапасын, үнемділігін бақылап отыру
қажет. Қазандық агрегатты зерттеулер негізінде жасалған карталық режимді
қатал түрде орындау керек. Карталық режимде реттелетін диапозондағы
жүктеменің негізгі параметрлері мен көрсеткіштері беріледі және ол қазандық
агрегатты тиімді режимде ұстап тұрады. Сонымен қатар, қосымша қондырғы
мен жану режимі, әрі оған керекті шамалары жайлы ұсыныстар беріледі.
Карталық режимнің негізгі көрсеткіштеріне түтін газы, О2 немесе СО2
жатады.
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Қазандық агрегатты қолданғанда, оның сыртқы қабаты температуралық
және гидравликалық режимдерге төзуі қажет, сонымен бірге құжаттамада
берілген шамадан будың және аралық будың мәндері қатал түрде аспауы
керек. Температураның рұқсат етілген шамадан асуы құбырдың бұзылуына
әкеледі.
Температураны бақылау ені мен тереңдігіне байланысты әр түрлі жерде
өлшеуіш аспаптар орналастырылуы мүмкін. Оның өлшеуіш аспабының
орналасуын жасаушы зауыт қадағалайды. Күкіртті мазутпен жұмыс жасайтын
қазандық агрегаттың отынының жануы аз мөлшердегі ауамен (1,02-1,03)
жүзеге асуы қажет. Соның негізінен ортаның температурасы 700С түсіп,
қазандықтың беткі қабатының коррозияға ұшырауы төмендейді. Дегенмен, аз
мөлшердегі ауамен жұмыс жасағанда оның ортасына дәлме-дәл жылу бөлінуі,
бақылаушы аспаптардың жеткілікті болуы тиісті. Талаптар орындалмаған
жағдайда жұмыс режимі бұзылып, химиялық шығындар ұлғайып, отын шала
жанып үлкен шығынға әкеледі.
Жылу қыздырғыштың төменгі температурадағы коррозиясы мен
жоғарғы бетінің температурасын қалыпты ұстап тұру үшін кірістегі
жылуқыздырғыштың температурасы бір қалыпты деңгейде болуы қажет.
Көбінесе, күкіртті мазутты жаққанда құбырлық ауа қыздырғыштың
температурасы 1100С аспауы және регенеративті ауа қыздырғыштың
температурасы 700С төмен болмауы керек. Ауаның мұндай температурасы
калорифердің көмегімен жүзеге асады.
Қазандық агрегатты қолданудағы өзгермейтін талап - ол судың шамасы
мен оның деңгейінің қалыпты болуы. Қазандық агрегатты қоректендіру
автоматты түрде жүреді, яғни реттелетін коректендіруші клапанның
қысымының түсуі жұмыстық қысымның бір бөлігін алады, апаттық жағдайда
резервті күшейтілген қорек көзін тудырады.
Турбоагрегаттың сенімді жұмыс жасауы үшін оның вибрациялық және
механикалық
жағдайын
бақылап,
жағармай
жүйесіндегі
майдың
параметрлерін, реттеу жүйесіндегі сұйықтықтың қысымын, бактағы май
деңгейін, сутегінің қысымы және салқындату жүйесіндегі салқын судың
шығынын, генератор жүйесіндегі май-сутегінің қысымын, турбинаның
қысымын қадағалап отыру қажет. Турбоагрегаттың вибрациялық жағдайын
басқару подшипниктің вибрациялық амплитудасы арқылы өңделеді және ол
үш бағытта өлшенеді: тік, көлденең және білікті. Дірілдің болуы мынадай
жағдайдан болуы мүмкін: якордың центрлігінің бұзылуы, корпус пен
подшипниктің қызуы, білікке бөлшектердің дұрыс орнатылмауы және т. б.,
подшипниктің балқуы немесе қалпын жоғалтуы, электромагнитті қарсы
күштің пайда болуы, турбоагрегаттың сапасыз жасалуы немесе турбинада
жылудың бір қалыпты бөлінбеуінен статикалық қатаңдық жүйесінің
төмендеуі, турбинаға судың түсуі.
Жағармай жүйесінің бактағы майы және майдың қысымының
төмендеуіне авариялық жағдайдағы майдың кемуі салдарынан негізгі май
сорғысының бұзылуы, сыртқы дененің май өткізгіштерінің зақымдануы,
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инжектордың бұзылуы салдарынан май сорғысының сорғыштық қасиетінің
нашарлауы жатады.
Қалыпты жұмыс кезінде турбоагрегаттың подшипниктегі майының
температурасы 40-650С құрауы керек. Майдың температурасының баяулап
өсуінің себебі, су жағындағы майсуытқыштың ластануынан болады. Майдың
температурасының тез көтерілуі майсалқындатқышта салқындатушы судың
тоқтатылуынан, подшипниктегі май өткізгіштерінің бітелуінен, подшипниктің
зақымдалуынан болуы мумкін. Май-сутегі қысымының түсуін бақылау
негізінен май қысымы түскенде сутегі мен генератордағы өрттің алдын алу
үшін қажет. Білік роторының қозғалысы реле білігінің қозғалыс
көрсеткіштерімен басқарылады, ал подшипниктің жүктемесін - ішкі
бөлігіндегі термобудың көмегімен, подшипниктің колодка температурасы
арқылы басқару мүмкін болады. ЖЭС-н жоғарғы үнемділік және сенімді
жұмыспен қамтамасыздандыру талаптары бір-бірімен тығыз байланысты.
Оларды жақсы техникалық жағдай мен жоғарғы дәстүрлі қолданыспен
камтамасыздандыру арқылы сәтті шешімдерін табуға болады. Бу мен қорек
судың сапасын, газдың және жанудың тығыздығын жеткілікті етіп және
қақтанудың пайда болуын ескертіп отыру қажет. Газ жолының кедергісі
карталық режимдегі берілген мәннен аспауы қажет, қыздырғыштың беткі
қабатын үрлетіп немесе тазалап отыру керек. Турбина қыздырғышының
регенеративті жүйесінің техникалық көрсеткіші температура қысымының
шамасы арқылы басқарылады. Қыздырғыштағы қызбаған судың шамасын,
буландырғыштың оптималды жұмыс режимін, желілік қондырғыны,
конденсаттағы минималды асқын салқындату шамасын және конденсатордың
температуралық қысымын бақылап отыру керек. Сонымен қатар турбина
уақытылы тазаланып, жөндеуге берілуі қажет.
3.2 Қазандық қондырғыны іске қосуға дайындау және тексеру
Қазанды жұмысқа (іске) қосу кезі ең күрделі және маңызды деп
саналады. Қазанды жұмысқа қосу барысы оның қалпына байланысты. Қазан
салқын қалпында болса, оны іске қосу уақыты ұзаққа созылады. Егер бу
қазаны ыстық қалпында болса, оны жұмысқа қосу уақыты аз болады.
Қазанды іске қосу оның түріне, су айналымы әдісіне және бу
тұтынушыға қосылу әдісіне байланысты. Қазандар ортақ бу құбырына
қосылуы немесе жеке турбинаға жұмыс істеуі мүмкін.
Табиғи айналымды және тура ағынды бу қазандарын іске косудың
айырмашылықтары көп, сондықтан олардың жұмысқа қосу тәртіптерін жеке
талқылау қажет.
Қазанды іске қосу көп басқару операцияларынан тұрады. Басқару
операциялары белгілі бір ретпен және жиі ең аз уақытта өтуі керек. Сондықтан
да қазандарды басқаруды ұйымдастырудың маңызы зор.
Қазандарды басқаруды ұйымдастыру деп басқару нысанасы қызмет ету
персоналы және нысананы басқару және бақылау құрылғылары арасындағы
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құрылымдық байланысты айтады. Қазанды басқару жүйесінде берілген ең
тиімді техника-экономикалық көрсеткіштермен оның жұмысын қамтамасыз
ету керек.
Қазандық
қондырғыларды
басқару
жекеше,
топтық
және
орталықтандырылған деп үшке бөлінеді. Топтық және орталықтандырылған
басқару кезінде кезекші және оның көмекшілері топта немесе берілген
нысанадағы барлық қазандық қондырғыларда қызмет етеді. Қазіргі қазандық
қондырғыларындағы басқару жүйесінің құрамында келесідей техникалық
құрылғылар – ішкі жүйелері: ақпараттық және сигналдау; қашықтықтан және
автоматтық басқару; автоматты реттеу; тәсілдемелік қорғау және бұғаттау бар.
Басқару операциялары кезінде шұғыл кезекші персоналдар арасында
міндеттерінің айқын бөлінуі, оның әрекетінің үйлесімділігі, жоғары тәртіп
талап етіледі. Сондықтан құрастырудан кейін, күрделі немесе орта жөндеу
жұмыстарынан шыққаннан кейін қазанды іске қосу цех бастығының немесе
оның орынбасарының басшылығымен өтуі керек. Ал қалған барлық
жағдайларда қарсы ауысым бастығының немесе бас машинистің
басшылығымен іске қосылады.
Ұзақ уақыт резервте тұрған (үш тәуліктен көп) немесе жөндеу
жұмыстарынан кейін қазанды іске қосу алдында көмекші персонал құрал –
жабдықтардың, бақылау - өлшеу құрылғыларының (БӨҚ), арматуралар мен
механизмдерді ара қашықтықтан басқару құрылғыларының автореттегіштерін,
қорғаныстың, бұғаттар мен шұғыл байланыс құрылғыларының жөнделгенін
және жұмысқа дайындығын тексеру қажет. Егер ақаулар табылса тез арада
жөнделуі қажет. Қазанның тоқтауына әкеліп соқтыратын қорғаныстың
жөнделмеуі (бұзылуы) кезінде қазанды іске қосуға тыйым салынады.
Қондырғыны құрастырудан немесе жөндеу жұмыстарынан кейін
қолдануға электр станцияның металдар зертханасының металдың кірістік
бақылауы бойынша белгіленген жұмыс көлемінің орындалуы жөнінде
тұжырымдамасы жасалғаннан кейін ғана жіберіледі.
Қазанды жағу кезекті тоқтатылудан немесе жөндеу жұмыстарынан
кейін жүреді. Алдымен орындалған жөндеу жұмыстарының сапасын, сонымен
қатар қазанның тоқтатылуы алдында кемістіктер журналында тіркелген,
кемістіктердің жөнделгенін және ескертулердің ескерілгендігін тексереді. Ол
үшін қазанды және оның көмекші құрал – жабдықтарын тексереді,
оттықтарды, орауды, қаптауды, жинағыштарды, бу және су құбырларын,
олардың арматураларын және тіректерін тексереді. Одан басқа көмекші
механизмдер мен олардың жетектерін, тарту – үрлеу машиналарын
(желдеткіштерді, түтін – сорғыштарды, ауа үрлегіштерді, электр және турбина
жетектерін, суыту және майлау жүйелерін), диірмендерді, өңделмеген отын
және тозаң сіңіргіштерді, шанақтарды, тозаң дайындау жүйесінің
элементтерін, үрлеуді, күл-қож ұстау және шығару жүйелерін тексереді.
Негізгі шарт болып байланысты, жарықтануды, өртке қарсы дайындық блогын
тексеру табылады. Содан кейін шанақтардағы отын қорын және конденсат
ыдысындағы суды, су – бу және газ – ауалық күре жолдарында арматура мен
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гарнитураның орналасуын, мазут және газ шаруашылығының дайындығын,
қорғаныс – тұтандырғыш құрылғыларының жұмысын, бөтен көздерден бу
берудің үздіксіздігін, сақтандырғыш клапандардың дұрыс бекітілуін тексереді.
Негізгі және көмекші қондырғыларды қарап шыққаннан кейін,
жұмыстың орындалуын тексергеннен кейін және наряд жабылғаннан кейін
ауысым бастығы оперативті журналда жазып, іске қосылған уақытын
көрсетеді, ол жөнінде іске қосылумен байланысты электрлік, химиялық,
отындық және тасымалдау цехтарының бастықтары, сонымен қатар бақылау өлшеуіш құрылғылар мен автоматика цехтары хабардар етілуі тиіс.
Қашықтықтан басқарудың, сигнал беру жүйесінің, бұғаттаудың,
қорғаныстың және автоматиканың электрлі сұлбалары жиналғаннан кейін,
жергілікті шарттармен сәйкес тексергеннен және бақылау – өлшеу аспаптарын
қосқаннан кейін электр жетегінің өзіндік мұқтаждық блогының электрлі
сұлбаларын және қазанның тәсілдемелік сұлбаларын жинай бастайды (газауалық жолының тұтандырушы, бу – мазутты шаруашылықтың, тозаң
дайындаудың, күл-қожды ұстау мен шығарудың, үрлеудің және тазалаудың).
Газ – ауа жолының сұқпа жапқышының ашық тұруы кезінде ауа
шығыны көрсетілгенге қарағанда 25% - дан кем болмайтын ошақты және
қазанның газжолын ұзақтығы 10 мин көлемінде мұқият желдетеді.
Су – бу жолындағы артықтық қысымы сақталған кезде суымаған күйде
қазанды жағу алдында зиянды термиялық кернеу мен аса суытуды болдырмас
үшін жағудың 15 мин алдында желдету жүргізілуі тиіс.
Желдеткеннен кейін ошақта газдың бар - жоғын анықтау үшін ошақтың
жоғарғы бөлігінен сынама алынады.
БӨА–ның автоматиканың, қорғаныстық, бұғаттау мен сигнал беру
жүйесінің ақаулығы кезінде қазандық қондырғыны іске қосуға тыйым
салынады.
Одан басқа, іске қосуға дайындау кезеңінде тұтандырғыш –
қорғаныстық құрылғыларды тексеру керек, ал ол болмаған жағдайда
жеткілікті мөлшерде қол тұтандырғыштарын дайындау керек. Негізгі бу
өткізгіштерінің ағызу сұлбаларын дайындау қажет. Қож шығарудың таспалы
тасығыштарын жұмыста жүргізіп көру қажет.
3.3 Қазан агрегаты мен турбиналардың іске қосылуы мен тоқтауы
бойынша жалпы жағдайлар
Қазан агрегаттары мен турбиналардың іске қосылуы мен тоқтауы – өте
жауапты операциялар, себебі механикалық және жылулық өзгерулері
әсерінен
элементтеріндегі
кернеудің
айтарлықтай
өзгерістерімен
сипатталады.
қазандық-турбиналық
цехтың
қызмет
көрсетушісі
қондырғылардың қосылуы мен тоқтаулары кезінде жүзеге асырылатын нақты
процестер туралы нақты түсінікке ие болуы керек және бұл операцияларды
сенімді және қауіпсіз жүргізу шарттарын қатаң сақтауы керек. Бір уақытта
экономика мәселелерін ескеруі қажет және уақыт шығындалуы мен қазан
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агрегаттары мен турбиналардың іске қосуына отын шығындарын қысқартуға
қол жеткізуі керек.
Іске қосулар мен тоқтаулардың дұрыс жүргізілуінен агрегаттардың
пайдалану сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі байланысты болады. Пайдалану
тәжірибелері көрсеткендей, қондырғылардың іске қосылуларының алғашқы
күндерінде пайда болған ақаулықтардың саны, дәл сол уақытта анықталған,
бірақ қазан агрегаттары мен турбиналардың жеткілікті деңгейдегі үзіліссіз
жұмыстарынан кейінгі ақаулықтарының санынан айтарлықтай үлкен болады.
Жиі қосылулар мен тоқтаулар кезінде агрегаттардың тек қана сенімділігі емес,
сол сияқты кезекті жұмыстарының үнемділігі де төмендейді, мысалы,
арматура тығыздалуының зақымдалулары, жалғанымдар тығыздықтарының
бұзылулары және т.с.с.
Анағұрлым күрделі операция ретінде іске қосу есептеледі, себебі
процесс кезінде туындаған агрегат элементтеріндегі, оның механикалық және
термиялық кернеуі ережеге сәйкес қосылады. Әсіресе, жылулық
жағдайлардың
стационарлығы
еместігінен
және
қондырғылардың
қыздырылуы мен жылытуы кезінде туындаған құбылыстарды ескеру қажетті.
Қабырғалардың
сыртқы
және
ішкі
беттерінің
аралығындағы
температураларының айырмасының әрбір градусы
шамамен 2 МПа
термиялық кернеуін жүзеге асырады. Пайдалану тәжірибелері көрсеткендей
қазан агрегаттары мен турбиналардың апаттарының көп бөлігі, қалың
қабырғалы элементтердегі жарықшақтарының пайда болуы (қазандар
барабандары, турбиналар корпустары, бу құбырлары және т.с.с.), іске қосу
кезіндегі көлденең ажыратылулар фланецтерінің шағылысы қыздырудың
дұрыс емес режимі мен қызметкерлердің басқа да қателіктік әрекеттеріне
байланысты орындалады.
Тұрақтандырылмаған жылулық жағдайы кезіндегі температуралық
өрістері мен термиялық кернеулердің есептеулері өте күрделі міндеттерді,
әсіресе дұрыс емес түрдегі элементтер үшін сипаттайды. Температуралық
өрістерді зерттеу кезінде соңғы уақыттарда электрлік-жылулық баламасы
қолданылады, олардың маңыздылығы жылуөткізгіштік құбылыстарының
электрлік үлгіленуімен байланыстырылады, сонымен қатар, жылу сезгіш
құралдар көмегімен нақты шарттарда қабырғаның қалыңдығы бойынша
температуралардың міндетті түрдегі өлшенуі кеңінен пайдаланылады.
Жинақталған тәжірибе беріктік есептеулерін жеткілікті деңгейдегі
нақтылықпен жүргізуге мүмкіндік беретін жыртылай эмпирикалық
тәуелділіктерді алуға мүмкіндік берді. Қабырғаның қалыңдығы бойынша
температураның бірқалыпсыз таралуы келесі өрнек бойынша анықталатын
жылулық кернеуді тудырады:
𝛽𝐸

𝜎𝑖 = 1−𝜇 (𝑡𝑐𝑝 − 𝑡),

мұндағы β — сызықтық кеңею коэффициенті;
Е — беріктік модулі;
μ — Пуассон коэффициенті;
18

(3.1)

t — қабырғаның берілген нүктесіндегі температура;
t cp — қабырғаның орташа интегралдың температурасы.
Қалыңдығы δ қабырға үшін:
𝑡ср =

1 𝛿
∫ 𝑡𝑑𝑥 .
𝛿 0

Максималдың кернеулер шамасы температураның қабырға қалыңдығы
бойынша
таралу
сипатына
тәуелді
болады
(3.1-сурет).
Егер
температуралардың таралуы сызықты болса (3.1-сурет, а), онда бейтарап ось
1 қабырға ортасынан, және осы ось пен қыздырылған беттің аралығында
сығымдаушы кернеу, ал қабырғаның басқа бөліктерінде – созылушы кернеу
туындайды.

3.1 сурет - Қабырға қалыңдығы бойынша температуралардың таралуы
Кернеу мәні сызықтық заңдылық бойынша осьтегі нөлден әрбір беттегі
максимумға дейін өзгереді. (3.1) формула бойынша абсолюттік шамалардың
максималды кернеуі
1 𝛽𝐸

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥 = 2 1−𝜇 (𝑡1 − 𝑡2 ),

мұндағы t1, t2 — ішкі (қыздырылатын) және сыртқы беттердің
сәйкесінше температуралары.
х ордината өсімен температуралардың қабырға қалыңдығы бойынша
параболалық таралуы (3.1, б):
𝑥 2

𝑡 = 𝑡2 + (𝛿 ) (𝑡1 − 𝑡2 ).

Бұл жағдайда
1
𝑥 2
𝑡ср − 𝑡 = (𝑡1 − 𝑡2 ) [ − ( ) ].
3
𝛿

Онда

𝛽𝐸

1

𝑥 2

𝜎𝑖 = 1−𝜇 [3 − (𝛿 ) ] (𝑡1 − 𝑡2 ).

x = 0 және

x: =

(3.2)

тең деп қабылдап, (3.2) теңдеуден сәйкесінше
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қабырғаның сыртқы және ішкі беттеріндегі кернеулерді аламыз:

Осыған байланысты, ішкі (қыздырылатын) беттің талшықтары сығылу
кернеуін, сыртқы – созылу кернеуін алады. Бұл қабырғаның ішкі бетінің
талшықтары тез жылыну арқылы кеңеюге ұмтылуына байланысты, оған
барлық басқа қыздырылмаған бөлшектер кедергі келтіреді (3.2-сурет).

3.2 сурет - Қалың қабырғаның қыздырылуы кезіндегі өзгерулер
Ішкі беттегі сығылу кернеуі үлкен абсолюттік мәнге ие және
қабырғаның температурасының жылдам өзгерісі кезінде шұғыл өсіп кетуі
мүмкін (жылулық соққы кезінде). Бұл жағдайда қалыңдық бойынша
температуралардың таралуы гиперболалық болады, ол 3.1-суретте, в,
келтірілген, яғни температуралық айырмашылықтардың негізгі бөлігі
қабырғалардың жұқа қабығына тиесілі болады. Осы жағдайдағы максималдық
мәндегі кернеулер келесі формулаға сәйкес табылады:
𝜎𝑖вн = −

𝛽𝐸
(𝑡 − 𝑡2 ).
1−𝜇 1

Пайдалану кезінде жылулық соққылар ескерілуі керек, себебі бұл кезде
үлкен мәндегі жылулық кернеулер туындайды.
Жылулық кернеулер шамасының көзқарасына сәйкес, қондырғыны
қыздыру мен салқындату кезінде қабырғаның қалыңдығы бойынша
температуралардың сызықтық өзгерісін білген дұрыс. Алайда, тәжірибе
көрсеткендей, әдетте температуралардың өзгерісінің параболдық заңдылығы
маңызға ие болады. Бұл кезде егер шамалас мәнде қабылдасақ, β, Е және µ
мәндері температураға тәуелді болмайды, кернеу тек қалыңдық бойынша,
максималды температура айырмасына байланысты болады, t қыздыру
жылдамдығы мен қабырға қалыңдығы бойынша анықталатын шама:
𝛿 2 𝑑𝑡
∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡2 = 𝑘
,
2𝑎 𝑑𝜏
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мұндағы а — температура өткізгішінің коэффициенті;
— жылытылатын қабырғаның көтеру температурасы немесе
қыздыратын ортаның температурасы;
к — тәжірибелік коэффициент, 1,2—1,3-ге тең деп алады (аз мәндік
шама қабырғаның қыздырылуының аз жылдамдығына сәйкес).
Сондықтан, қалың қабырғалы элементтердің қыздыру жылдамдығы
негізінен қондырғының іске қосылуы мен салқындатылуы кезінде шектік
мәнге ие болады.
Қазан агрегаттары үшін мұндай шектеуші элемент ретінде барабан
қарастырылады. Оның сумен толтырылуы кезінде, қазан агрегатының
жағылуы және тоқтауында, жоғарғы және төменгі бөлік температураларның
айырмасы 40°С аспауы керек. Барабан жоғарғы бөлігі жағу кезінде төменгі
бөліктен жылдам қыздырылады, себебі жылу беріліс коэффициенті будың
конденсациясы кезінде жылу беріліс коэффициентін судан 3-4 есеге артық
болады. Жоғарғы және төменгі бөліктің температураларының айтарлықтай
айырмасы кезінде барабан жоғарыға иілу өзгерісіне ие болады (3.3-сурет).

3.3-сурет. Жоғарғы және төменгі түзушілердің әртүрлі температурасы
кезіндегі қазан барабанының түрленуі
Бұл кезде металл қабаттары жоғарғы түзуші бойынша сығудың
қосымша кернеуін сезінеді, төменгі бөлікте – созылулар, олардың мәні келесі
өрнектен анықталады:
Мұндағы
∆𝑡 =

𝑡жоғарғы − 𝑡төменгі
.
2

Барабанды ыстық сумен толтыру кезінде экрандық құбырлардың
соңдары барабан қабырғасынан жылдам қыздырылады, сондықтан оларда
сығылудың термиялық кернеулері туындайды:
𝜎=−

∆𝑙
Е,
𝑑н

мұндағы dн — құбырдың сыртқы диметрі;
- құбырдың немесе құбыр саңылауының кеңею шамасының
айырмасы:
.
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Табиғи айналымдағы қазан агрегаттарының жануының жылдамдығын
шектейтін себептер ретінде сондай-ақ, бірқалыпсыз қыздырылу және
экрандық беттердің өзгерулері және ойықтардың коллекторы. Сондықтан,
экрандық құбырлардың ұзарту еркіндігімен қамтамасыз ету және бақылау, ал
бірқалыпты қыздырылу үшін әртүрлі беттердің бірқалыпты жылуқабылдауын
және олардағы судың жақсы айналымымен қамтамасыз ету керек. Бұл мақсат
үшін олардың әрқайсысының өнімділігін төмендету кезінде жанарғылардың
көп мөлшерін жағу, қыздырушы жанарғылардың симметриялы жағылуы
қолданылады. Экранды құбырлардың жануын тездету төменгі нүктелер
арқылы оларың коллекторларын үрлеумен негізделген.
Турбинаны іске қосу уақыты негізінде, оның қалың қабырғалы
элементтерінің жанудың рұқсат етілген жылдамдығымен лимиттеледі. Үлкен
термиялық кернеулер, металл сыйымдылығының үлкен болуына байланыс
ақырын
қызатын,
жоғары
қысымды
цилиндрлердің
ернемекті
байланыстарында пайда болуы мүмкін. Ернемектің ішкі жағында болатын,
термиялық кернеулер түйреуіштер мен фланец арасындағы температураның
әртүрлілігімен және түйреуіштің созылуынан кернеулермен жинақталады.
Соңғысы түйреуіштердің бұрандалы байланысында маңызды термиялық
кедергісімен және түйреуішпен және жоғарғы фланец арасындағы ауалық
аңылаудың пайда болуымен негізделген, бірнеше ондаған градустарда қол
жеткізілуі мүмкін. Температуралық әркелкіліктің әрбір градусына шамамен
2,15—2,45 МПа кернеу пайда болады, яғни
,

мұнда
— шамамен 0,8 тең болатын, фланец материалын қатты қысу
әсерін ескеретін, фланецтің иілгіштік коэффициенті;
«ф» және «ш» индекстері сәйкесінше түйреуішке немесе фланецке
жатады.
Фланецтердің жылытуы болмаған жағдайда олардың ені бойынша
максималды рұқсат етілген температураның айырмашылығы 100—120°С
аралығында болады. Сонымен қатар термиялық кернеуі 240 МПа жетеді, ол
шамамен 294 Мпа тең болатын, перлитті болат үшін тұрақсыздықтың шегіне
жақын. Түйреуіш пен фланец арасындағы, және турбиналарды іске қосу
кезінде фланец ені бойынша температуралық айырмашылықты төмендету
үшін түйреуіштер мен фланецтердің қыздырылуы қолданылады. Бұл
жағдайда түйреуіш пен фланец арасындағы температураның максималды
айырмашылығы 20—25°С деңгейде, ал фланец ені бойынша - 50° С көп
болмауы керек.
Орныталмаған температуралық режим кезінде турбинаның роторында,
олардың біркелкі емес қыздырылуы немесе салқындатылуына байланысты
термиялық кернеулер пайда болады. Жылдам жылу алмасу кезінде әсіресе
кернеудің шоғырланатын жерінде, қажулық жарылыстар пайда болуы мүмкін.
Турбинаның іске қосылуын лимиттейтін маңызды факторына олардың
жылулық және серпінді деформациясы жатады. Цилиндрдің асты цилиндрдің
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ішінде сондай-ақ сыртында төменнен жоғарыдан ауаның конвективті
тогының болуымен, сұрыптардың жалғама құбыры немесе цилиндрдің
аяқтары арқылы, сонымен қатар қаңқаның төменгі бөлігіне оқшауламаны
бекітудің және дайындаудың сапасыз болуы мен дренажды құралдардың
қанағатсыздандырарлық жұмысынан цилиндрде конденсаттың жиналуынан
тез суиды. Сонымен қатар қаңқа жоғарыға майысады, ол радиалды
диафграмманың нығыздалуында төменгі радиалды саңылаулардың
төмендеуіне алып келеді және статорда ротордың соқтығуына алып келеді.
Лабиринтті нығыздалу тарақтарында ротордың соқтығысуы сондай-ақ
біліктің жергілікті қатты қызуы мен оның термиялық майысуына алып келеді.
Шамамен цилиндрдің майысуы келесі теңдеу бойынша анықталады
𝑓=

𝛽∆𝑡𝐿2
,
8𝑑

мұнда L — тіректер арасындағы цилиндрдің ұзындығы;
d — цилиндрдің орташа диаметрі;
— қаңқаның үсті
арифметикалық айырмашылығы.

мен

асты

температурасының

орташа

Турбинаға қызмет көрсеті бойынша нұсқамада реттеуші кезең
аймағында цилиндрдің үсті мен асты температурасының айырмашылығы 30 45°С шамасында шектеледі.
Турбинаның температуралық күйін өзгерту кезінде цилиндрдің
сызықты өлшемдерінің, сонымен қатар ағынды бөліктерінде осьтік
саңылаулардың өзгерісі болады. Қаңқа мен ротордың өзіктестігін сақтау мен
турбина дамуының еркіндігін қамтамасыз ету үшін қақпақшалы жалғама
құбырлар аймағында қаңқаның қозғалмайтын (өлі) нүктесі болатындай түрде
орнатылған, бағытталушы сына жүйесі қолданылады. Бұл нүктеден
турбинаның таралуы болады, сонымен қатар заманауи қуатты турбиналарда
максималды жылжулар бірнеше ондаған миллиметрлерді құрауы мүмкін. Егер
цилиндрлердің температуралы кеңею еркіндіктері қамтамасыз етілмесе,
мысалы сына байланыстарында сыналану салдарынан, онда турбинаның іске
қосылуы жоғарылаған дірілдің және ағатын бөліктің соқтығынан, қосымша
механикалық кернеудің пайда болуынан мүмкін емес болады.
Турбинаны іске қосу кезінде, массивтілігі төмен және жылу алмасудың
жоғарғы бетіне ие болу кезінде бөлік, статордан айтарлықтай тез
қыздырылады. Сонымен қатар ротор мен цилинрдің әртүрлі жылулық
кеңеюімен байланысты ағынды бөлікте осьтік саңылаулар таңдалуы мүмкін
және жылжымайтындарға айналушы бөліктердің соқтығуы мүмкін. Сондайақ ескеретін жағдай, жоғары үнемділікке жету үшін осьтік саңылаулар шағын
шамаларға ие болады. Сондықтан іске қосу кезінде ротордың салыстырмалы
қызаруын дұрыстап бақылау керек.
Қарқынды салқын болуымен турбинаны тоқтату кезінде әсіресе қауіпті
болуы мүмкін болатын, ротордың салыстырмалы қысқаруы болады, яғни
сонымен қатар шығыстарға қарағанда, айтарлықтай аз орындалатын,
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кезеңдерде (жұмыс қалақтары мен доңғалақтың арасында) кіріс саңылаулары
таңдалынады.
Ротордың қатты қызуы кезінде дисктердің және төлкені орнатудың
әлсізденуі және тіпті тартылыстың толық жойылуы болуы мүмкін, себебі
диск пен төлкенің температурасына қарағанда, біліктің температурасы орнату
орындарында маңызды термиялық кедергілермен байланысында айтарлықтай
төмен. Бұл қондырылған элементтердің радиалды жылжуына және
турбинаның қарқынды діріліне алып келеді. Керісінше, турбинаның
салқындауы кезінде қондырылған элементтер тартылыстың ұлғаюына
байланысты маңызды кернеулерді сезінеді. Сондықтан заманауи
турбиналарда қондырылған төлкелер мен дискілер жоғары температура
аймағында қолданылмайды.
Турбинаның жоғарылаған дірілі критикалыққа жақын, айналу
жылдамдығының жұмысында немесе біркелкі емес салқындатылуы мен
қатты қызуы жағдайында біліктің майысуы салдырынан да болуы мүмкін.
Енді ротордың майысуы кезінде шамамен 0,1 мм кезінде теңестірілмеген
массаның оортадан тепкіш күш ротор салмағына тең болады, сонымен
мұндай майысу шамамен 7°С диаметрі бойынша қарама-қарсы
температураның айырмашылығына сай келеді.
Турбинаны іске қосу кезінде айналудың критикалық жылдамдығы
максималды тез болады, ал турбинаның тоқтатылуы кезінде және соққыдан
бұрын нығыздалуға будың берілісі кезінде білік майысуының ескертілуі үшін
білік бұрғыш құралдың көмегімен білік бұрылуы керек. Іске қосу процесі
кезінде, сондай ақ 40 мк аспауы керек болатын, турбина діріліне айқын
бақылаулар жүргізу керек.
Іске қосу-тоқтату режимдерін зерттеу әртүрлі ғылыми-зерттеу және
жөндейтін ұйымдармен, сондай-ақ дайындаушы-зауыттармен жүргізіледі.
Нәтижесінде қазандық агрегаты мен Турбинаны іске қосу бойынша
техникалық және экономикалық негізделген графиктер мен нұсқаулар
дайындалады. Бұл бөлімде негізгі қондырғыны тоқтату мен тиімді іске
қосудың мысалды критерийлері мен жалпы қағидалары қарастырылады. Іске
қосу-тоқтату операцияларының толық сипаттамалары мен оларды жүргізудің
шарттары нақты қондырғылардың нұсқауларында болады.
4 - дәріс. Көмірмен жұмыс істейтін бу қазандарын іске қосу
Дәріс мақсаты: Әртүрлі жылулық күйдегі іске қосулар. Іске қосу
операцияларымен және көмірмен жұмыс істейтін қазандарды іске қосу
ерекшеліктерімен танысу [2,3,4,8,9,10,12].
4.1 Қатты отынды жағуға дайындау
Жылу электр станцияларына (ЖЭС) қатты отынды темiр жолмен
тасымалдап
жеткiзедi.
Жеткiзiлген
қатты
отынды
темiр
жол
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платформаларынан түсiрiп, қабылдап алып, қоймаға немесе отын дайындау
жүйесiне жiберу керек. Қатты отынды қабылдап, дайындауы оның
көрсеткiштерiне байланысты (ылғалдығы Wж, %; отын кесектерiнiң өлшемдерi
және т.б.).
Қатты отын жағатын жылу электр станциясында отын шаруашылығы
болады. Бұл отын шаруашылығына кiретiн жабдықтар:
- отынды түсiрiп қабылдау қондырғылары;
- көмiр қоймасы;
- ұсатқыш - отынды 15-25 мм дейiн уатуға арналған қондырғы;
- отынды көмiр бункерiне дейiн тасымалдауға арналған транспортерлар;
- отынды ұнтақтап, тозаң түрiнде бу генераторының ошағында жағуға
ауамен үрлеу қондырғылар.
Қыс кезiнде ылғалды отын мұз болып қатып қалады, сондықтан көмiр
тиелген темiр жол платформаларын ең бiрiншi жылытқыш бөлмеде жылытып
кептiрген соң, көмiр түсiру бөлiмiне жiберіледi.
Жылу электр станциясындағы қатты отынды қабылдап дайындау
тәсiлiнiң (технологиясының) сұлбасы 4.1-суретте көрсетiлген.
Қатты отын кесек түрiнде ЖЭС-на темiр жол платформалармен
жеткiзiледi. Темiр жол платформасындағы қатты отын вагонаударғыш пен
қабылдау
бункерiне
түсірiледi.
Бункерлерден
көмiр
ленталық
транспортерлермен отын қоймасына немесе ұсатқыштарға жiберiледi.

1-отын қоймасы; 2-ленталық транспортер; 3,4-бункерлер; 5вагонаударғыш; 6-ұсатқыш; 7-отын бункерi; 8-отын диiрменi; 9-ыстық ауа; 10ауамен үрленген отын тозаңы;11-оттық; 12-сырттан алынған ауа.
4.1 сурет - Қатты отынды қабылдап дайындау тәсiлiнiң сұлбасы
Ұсатқыштар алдында көмiр металл ұстағыш магнитті сепаратордан өтедi
де, металдан жасалған електорға (грохот) жiберiледi. Електор арқылы
отынның iрi кесектерi ұсатқышқа жiберiледi, ал ұсақ кесектерi ленталық
тасымалдағышпен көмiр бункерiне жiберiледi (4.2 сурет). Електорлардың екi
түрi болады: қозғалмайтын және қозғалатын.
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1-магниттi сепаратор; 2- електор; 3-ұсатқыш; 4-ұсталған металл.
4.2 сурет - Бiрсатылы ұсатқыш қондырғы
Қозғалмайтын електорлардың құрылысы ең қарапайымды болады,
ұзындығы 2 метр көлбеуi шамасымен 40о металдан жасалған тор. Тордың
тесiктерiнiң өлшемi 25 мм. Отын кесектерi 1,5 метр биiктiктен електорға
құлайды, ұсақ кесектерi тордан өтедi де, бункерге жiберiледi, ал iрi кесектер
ұсатқышқа жiберiледi.
Қозғалатын електің (4.3 сурет) торы (4) серiппе (2) арқылы орнатылады.
Иiндi білік (1) айналғанда торда қозғалады, тордың қозғалысы отын кесектерiн
сiлкiп електің жұмысын жақсартады.
Отынды ұнтақтап тозаңға айналдыратын жүйенiң тиiмдi iстеуi
ұсатқыштан өткен көмiр кесектерiнiң өлшемiне байланысты. Сондықтан
ұсатқыштан өткен тас көмiр кесектерiнiң өлшемдерi 15 мм-ден iрi болмауы
керек.

1-иiндi вал; 2-серiппе; 3-тегершік (шкив); 4-тор.
4.3 сурет - Қозғалатын електор
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Энергетика саласында ұсатқыштардың екi түрi қолданылады: біліктi
(валковая) және балғалы (молотковая).
Біліктi ұсатқыштардың екi түрi бар: білігi тісті және білігi тегiс. ЖЭС-да
көбiнесе білігi тісті ұсатқыштар пайдаланылады. Білігi тісті ұсатқыштар бiр
бiрiне қарсы айналатын біліктер арқылы отынды уатады (4.4 сурет).

а – негiзгi көрiнiсi; б – біліктердiң бөлшектерi; 1, 2 – біліктер; 3 – тістер.
4.4 сурет - Біліктi ұсатқыш
Білікке тiстер кигiзiледi, олар отын кесектерiн алып, уатуға ыңғайлық
жасайды. Біліктердiң бiреуi тұрақты айналма тіректерде орнатылған, ал
екiншiсi
қозғалатын
айналма
тіректерде
айналады.
Қозғалатын
айналматіректер серiппемен қысып орнатылады. Егер екi дестенiң арасына
металл әлде басқа ірі қатты заттар түссе, қозғалатын білік (2) оңға жылжып,
бұл затты өткiзiп жiбередi де, қайтып орнына тұрады. Сонымен, қозғалатын
білік ұсатқышты сынудан сақтайды. Біліктi ұсатқыштар отынды басып және
жарып ұсақтайды. Ұсақталған отын кесектерiнiң өлшемдерi екi біліктiң
арақашықтығына байланысты, осы арқылы отын ұсақтығын реттеуге болады.
Біліктi ұсатқыштардың еселiк коэффициентi 4÷5 араларында. Отын ұсақтауға
кететiн электрэнергия мөлшерi 0,15 ÷ 0,4 кВт∙сағ/т, ал өнiмдiлiгi 40 ÷ 300 т/сағ.
Балғалы ұсатқыштардың құрылысы 4.5-суретінде көрсетiлген.

1-корпус; 2-бiлiк; 3-балғалар; 4-табақшалар (диск); 5-соғу алқабы; 6металдан жасалған тор.
4.5 сурет - Балғалы ұсатқыш
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Балғалы ұсатқыштардың корпусында (1) балғалы ротор (2) орнатылады.
Ротор айналған кезiнде балғаларымен отынды уатады. Уатылған отын тордан
(6) өтедi, ал тордан өтпеген отын кесектерi қайтадан уатылуға жiберiледi.
Сонымен уатылған отын кесектерiнiң өлшемi тордың тесiктерiнiң өлшемiне
және тормен ротордың арақашықтығына байланысты.
Балғалы ұсатқыштардың еселiк коэффициентi 8÷12 араларында. Отын
ұсақтауға кететiн электрэнергия мөлшерi 0,6 ÷ 1,5 кВт∙сағ/т, ал өнiмдiлiгi 40 ÷
850 т/сағ.
Отынды қабылдап дайындау жүйесiнен өткен отынды есепке алу үшiн
конвейерлi таразы орнатылады. Конвейерлi таразылардың түрлерi және
олардың көрсеткiштерi келесi кестелерде көрсетiлген.
Бу қазанын цех бастығының немесе орынбасарларының жазба түрінде
берілген бұйрығынан кейін жағуға болады. Бұйрықта қазанды қандай
температуралы сумен неше сағатта толтыруы көрсетіледі. Егер қазан
жөндеуден өткен немесе ұзақ уақыт тұрған болса жағуға дайындау үшін
ауысымдағы барлық жұмыскерлер ескертілу тиісті.
Қазанды жағуға дайындар алдындағы машинистің міндеті:
- қазан және қосымша жабдықтардың жөндеуден өтуін тексеру;
- қазанның ішінде, газ жолында адам немесе сырт зат жоқтығын,
терезелермен кіретін есікшелердің қымталуын тексеру;
- қоректік
қондырғыларды, өлшегіш аспаптарды, арматураларды,
тығындардың жоқтығын тексеру.
Қазанды жаққанда қызуды біртіндеп көтеру керек.
Дайындау жұмысы аяқталып, тексеруден өткізгеннен кейін бу қазанын
жағуға кірісуге болады. Алдымен ошақты 10-15 минут түтін жолын ашып
желдетіп алып, ағаш немесе мазут жағып оттықты қыздырады. Оттық 700900°С дейін қызғаннан кейін ауа аралас майдаланған көмірді аздап беріп
алауландырады.
Бу қысымы өскен сайын бу қыздырғыштарын үрлеуді азайтып, жану
процесін ұқыпты қадағалап бу қысымын 0,3- 0,5МПа жеткенде бу қазанына
дағыра арқылы су беруді бастау қажет. Орталық бу қысымы алдында түтін
сорғышты іске қосып, толық күшіне жіберіліп үрлейтін желдеткішті қосу
керек. Бұдан кейін қазан толық жіберілген деп есептеледі.
5-дәріс. Қазандарды тұтандыру және күту
Дәрістің мақсаты: қазандарды тұтандыру процестері, қазандардың
сенімділігін арттыру, қазандарды күту.
5.1 Тұтану мен қысымның көтерілуі
Тұтанудың алдында қазандықты іске қосуға кедергі келтірмейтін барлық
бақылап-өлшейтін аспаптар, алыстан басқару және барлық технологиялық
қорғаулар мен бұғаттар, сонымен қатар ошақтағы сиретілу реттегішін және
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тұтандыру бүркегішінің реттегішін (егер ол болған жағдайда) міндетті түрде
қосу керек. Үрлемелі желдеткіш пен түтін сорғышты ашу (развернуть) және
ошақтың ( 2-3 кгс/м2) жоғарғы бөлігінде сиретілуді реттеу керек.
Тұтандыруға кірісу. Қазандықта жабық тұтандырғыш құрылғының
болмауынан қолдан тұтандырғыш рұқсат етіледі.
Егер тұтандыру кезінде, жануды реттеу процесінде бірінші мазутты
бүркігіште мазут бірден жанбаса немесе өшіп қалса, онда бірден бүркігішке
мазут және буды жіберуді тоқтату керек, сөну себебін анықтап, оны
болдырмаудың алдын-алу қажет. Осыдан кейін, алдын-ала 10-15 минут
аралығында қазандықтың ошағы мен газ жолын желдетіп алып, жоғарыда
айтылған тәртіп бойынша тұтандыруға қайтадан кірісу керек.
Бірнеше бүркігіштегі мазутты алаудың сөнуі кезінде, барлық
бүркігішке мазут және буды беруді бірден тоқтату керек. Сөну себептерін
жою және қазандықтың ошағы мен газ жолын 15 минут аралығында елу
процентті ауа шығысымен толықтай желдеткеннен кейін жоғарыда айтылған
тәртіп бойынша тұтандыруға кірісу керек.
Оттық ернеуінде қажетті мөлшердегі ауаның болмауынан немесе оны
мазутпен дұрыс араластырмауынан, қалқанның беті мен оттықтың астына
мазутты лақтырып тастауына, оны оттық құтысынан шығарып, қазандықтағы
газ жолының шөгуіне және қыздыру бетіндегі болуы мүмкін күюге әкеліп
соғуы мүмкін.
Қазандықты іске қосу шарттарының көптеген зерттеулері осы
процестерді лимиттейтін түйіндер болып қазанның қалың қабырғалы
элементтері, буды аса қыздырғыштардың иірілмелері, жүргізуді азайтқыш
қондырғылар, тұтандыру жүйесі, басқару, автоматтау, басқару қондырғылары
болып табылады.
Жану жылдамдығын бақылауды қанығу температурасы бойынша
жүргізген ыңғайлы. Қазіргі қазандық қондырғыларда алғашқы жағу кезеңінде
дағыра қабырғаларының бірқалыпты қызуы бақыланады. Бу кеңістігінде
болатын оның қабырғасының жоғарғы бөлігі төменгі жағына қарағанда
жылдам қарқынмен қызады, өйткені жылу беру еселеуіші бу шықтануы
кезінде судан қабырғаға дейінгі жылу беру еселеуішінен 3-4 есеге дейін артық
болады. Нәтижесінде әртүрлі жағу кезеңінде теңеспеуі 60 – 800С-қа дейін
жетуі мүмкін. Температураның салыстырмалы айырымы кезінде дағыра иілу
формасында өзгеріске ұшырауы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей температура
айырмашылығы 20-300С болған кезде металда кернеу 2 есеге дейін өседі.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе қазанды жағу кезеңінде
қарқынды температураның өсу жылдамдығы, шарт бойынша қазанның дағыра
қабырғаларының рұқсат етілетін термиялық кернеулері мен буды аса
қыздырғыштар қабырғаларының рұқсат етілетін температурасы, дағырада 20
кгс/см2 аз қысым кезінде минутына 20С-тан және 20 кгс/см2 артық қысым
кезінде минутына 2,50С-тан аспауы керек, осыған орай жағу кестесімен
қазандағы қысымды көтеру қамтамасыз етіледі.
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Осыдан дағыралы қазанның салқын жағдайына байланысты жағу
ұзақтығы бу параметрлеріне тәуелді, мысалы 3-5 сағатты құрайды.
Қазанды дұрыс іске қосудың негізгі шарты: іске қосу шарттарын сақтау,
рұқсат етілетін температура шамасында жұмыс істеу, температураның құлауы
мен қазанның барлық элементтері үшін оларды өзгерту жылдамдығы.
Үнемділік шарттары бойынша қазанды іске қосудың әрбір кезеңі, нақты
рұқсат етілетін жылдамдықпен жүргізілуі керек, яғни іске қосудың ұзақтығын
қысқартуға мүмкіндік береді және іске қосу шығындарын азайтады.
Жағу уақытында қазанның ағындық бөліктерінде түтінді газдың
температураларын және ауа қыздырғыштағы ауа температурасын мұқият
тексеру қажет. Өрт пайда болған кезде (жанудың белгілері, газ жолында газ
температурасы әдеттегіден 20-300С-қа күрт көтерілгеннен деп есептеуге
болады) бірден газ жолдарын қарау керек. Егер қарау нәтижесінде өрттің
пайда болуы дәлелденсе, бірден жағуды тоқтату керек, үрлемелі
желдеткіштерді,
ыстықты
үрлейтін
желдеткіштерді,
түтін
сорғыштарды тоқтатып, түтін сорғыштар мен желдеткіштерге бағытталатын
аппараттарды жауып, оттыққа екіншілік ауаны жеткізетін қақпақшаны жауып,
барлық бақылағыш пен кірменің тығыз жабылғандығын тексеріп және өрт
сөндіретін қондырғыларды қосу керек.
Міндетті түрде төмендеген жұмыс көрсеткіш деңгейінің жөнделгендігі
мен қосылғандығын тексеру қажет. Төмендеген көрсеткіш деңгейі бойынша
дағырадағы судың деңгейін бақылау үшін олардың көрсеткіштері суды
көрсететін аспаптармен сәйкес болғанда ғана жүргізіледі.
Қазанды жаққан кезде дағырадағы төменгі және жоғарғы рұқсат етілетін
мәндер арасындағы судың деңгейін ұстап тұрып, артық суды апаттық
ағыншалар арқылы төгіп тұру керек. Жағу алдында қазанды толықтыру
қолмен жүргізіледі. Қазанды автоматты қоректендіретін реттегішті қосар
алдында, дағырадағы судың деңгейі бойынша қорғауышты қосу керек.
Дағыраға келетін судың температурасын толықтыру кезіндегі
дағыраның өн бойындағы температурасы 400С –тан ерекшеленбеуі керек.
Қазанның жүктемесінің төмендеуі ошақ құтысында отынның жану
тұрақтылығының төмендеуіне алып келеді, оның аумалық мәнінде D min
алаудың толқуы пайда болады. Бұл аумалық мән алаудың тұрақтылық шарты
бойынша қазанның ең кіші жүктемесін анықтайды.
Алаудың тұрақсыз болуының екі себебі бар: аз жүктемеде отын
берісінің тұрақсыздығы және ошақта ыстықтықтың жалпы төмендеуі.
Қазан жүктемесінің төмендеуі кезінде отын және барлық қосылған
оттықтар (сапалы реттелу) арқылы өтетін ауаны беруді төмендетеді. Бұл ауа
мен отын қоспасының ағын ретсіздігін төмендетеді, жалынның таралуын
бәсеңдетеді және жану интенсивтігі әлсірейді. Мұның барлығы алаудың
тұрақтылығын төмендетіп, жүктеме төмендегенде оның толқуы мен өшуіне
алып келеді.
Бұл құбылыс отынның аз шығыны кезінде оттықтар арқылы отын
берудің толқуын арттырады. Сұйық қож шығарушы оттықтарда отын
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шығысының төмендеу тәртібі алау ядросы мен оттықтың төменгі бөлігіндегі
ыстықтығының төмендеуіне алып келеді, бұл сұйық қождың шығуын
тоқтатады. Сондықтан қазанның (0,80 – 0,75)Dном деңгейден басталатын
жеңілдетілуі сандық реттелумен өндіріледі, яғни оттықтар бөлігінің
сөндіріледі, бұл жылулық қуатты арттырып және оттықтың төменгі
бөлігіндегі сұйық қож шығаруға қажетті ыстықтықты ұстап тұруына
мүмкіндік туғызады. Сонда да бұл реттелу тәсілі жүктемені (0,60 - 0,65)Dном
дейін төмендетеді.
Жану процестерінің тұрақтылық шарттары бойынша қазан жүктемесінің
техникалық минимумдары ұшпа заттардың шығысы мен отын
ылғалдылығына тәуелді және отынның тектесу қабілеттілігін сипаттайтын
тұтану ұзақтығы мен ыстықтығы әртүрлі отын үшін әркелкі болғандықтан әр
типті қазандар үшін бірдей емес және 0,5-тен 0,7-ге дейін құрайды.
Мазуттық қазандарда алау тұрақтылығы іс жүзінде ең кіші жүктемені
мазуттың жоғары тектесу қабілеттілігі түрінде шектемейді, бірақ тұтанудың
нашарлауы мен қысымның төмендеуімен өтетін мазут шығыны азайғандықтан
ең кіші жүктемеде оның тұтануын қадағалау керек. Сол сияқты газды жағу
кезінде алау тұрақтылығы да ең кіші жүктемелермен шектелмейді.
5.2 Іске қосу кезінде үнемдегіштің және буды аса қыздырғыштың
жұмыс сенімділігін көтеру
Қазанды іске қосқанда үнемдегіштің сенімді сууына үлкен мән беріледі.
Жұмыстың қалыпты жағдайларында сулық үнемдегіштерде судың
жылдамдығы жеткілікті және жылулық бірқалыпсыздық аз. Бірақ іске қосарда
СҮ-тің жұмыс тәртібі қалыпты жағдайдағыдан ерекшелінеді. Сенімді суыту
болмағандықтан оның шығу бөлігінде аса қызған бу пайда болып, құбырлар
қатты қызып кетуі мүмкін. Жағу кезінде қоректендіру периодты түрде
жүргізіледі. Сол себепті судың температурасының толқуы мен қабырғаларда
температуралық кернеулер пайда болады.
Жағу кезінде үнемдегіштерді аса қызудан сақтау үшін кеңінен екі түрлі
сұлба қолданылады: қазан дағырасы үнемдегіштің төменгі коллекторымен
жалғастырылатын, кері қайтару сұлбасы (көп сатылы үйлестіруде шығу
сатысының кіріс коллекторына жалғасады); үнемдегіштен кейін су
деаэраторға немесе станцияның қоректік күбісіне қайтатын қуылатын
сызықты сұлба.
Қазанды жағу кезінде буды аса қыздырғыштың ирірілме металының
температурасын бақылау қажет. Жағу тәртібін осы температуралар
рұқсаттыдан аспайтынтай ұйымдастыру керек.
Қалыпты жүктемеге қарағанда, жылудың мөлшері газбен берілетін бу
асақыздырғыш саласында салыстырмалы түрде аз, олар арқылы будың
шығыны үлкен емес, сондықтан жағу кезінде АҚ иірілмесі қызып кетуі
мүмкін. Қарапайым жағдайда қабырға ыстықтығы бу ыстықтығынан 12-30оСға жоғары болады. Қазанды қосқандағы басқаша көрініс болады. Жағудың
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бастапқы кезеңінде бұл айырма 150-250оС-ға жетуі мүмкін, сондықтан жағу
кезінде құбырлардың күйіп кетуін болдырмас үшін буды аса қыздырғыш
арқылы 10-15% буды жіберіп алу керек. Будың көрсеткіштеріне қарай үрлеу
пайдалы өтуі мүмкін. Жатық буды аса қыздырғыштар үшін құюды сумен
жасауға болады.
Өтетін бумен құбырларды суыту жеткіліксіз болса, буды аса қыздырғыш
аймағында газдардың ыстықтығының өсіп кетуін болдырмас үшін, жағудың
тәртібін өзгерту керек.
Одан басқа, жағу барысында ошақ шымылдығының иірілме металын
қорғау үшін, қазанға қоректік суды бүркуі бар жағатын буды
салқындатқыштар орнатылады.
6-дәріс. Дағыралы қазанды сумен толтыру және іске қосу
Дәрістің мақсаты: қазанды сумен толтыру. Қазанды іске қосу кезіндегі
дайындау операцияларымен танысу [1,9,10,12].
6.1 Дағыралы қазанды сумен толтыру
Қазан қондырғысын сумен толтыру үшін газсыздандырылған су
қолданылу тиіс. Құрамында ерітілген оттегі мен бос көмір қышқылы бар
газсыздандырылмаған сумен толтырған жағдайда құбыр жүйесінің ішкі
бетінің тоттануы қарқынды жүреді, сондықтан тыйым салынады.
Қазан агрегатында су және бу жолының түзгілерінің қабырға
қалыңдықтары әртүрлі және әртүрлі жылдамдықпен қыздырылады (6.1 сурет).
Үнемдегіштер мен бутүзуші құбырларының қалыңдығы біршама су болғанда,
олар тез қыздырылады, ал дағыралардың және жинағыштардікі қалың – едәуір
баяу қыздырылады.

6.1 сурет – Дағыраны сумен толтырғанда қабырға температурасының
өзгеруі
Дағыра металының ішкі қабаты сыртқыға қарағанда тезірек қызады.
Тәжірибелер көрсеткендей, ыстықтық айырымын ∆tқаб келесі кейіптеме
бойынша анықтауға болады:
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𝑤 2
𝑥 ,
2𝑎
ортаның

∆𝑡қаб =

мұндағы w – ысытатын
температурасының көтерілу
жылдамдығы;
а – температура өткізгіштік коэффициенті.
Солай болғандықтан қабырғаның қалыңдығы бойынша температураның
өзгеруі шаршы парабола бойынша жүреді. Дағыра қабырғасының ішкі және
сыртқы беттерінің температуралық айырымы ысытатан ортаның
температурасының көтерілу жылдамдығына пропорционал, ал оны анықтау
күрделі
𝑤 2
∆𝑡қаб =
𝛿 .
2𝑎
Ыстық сумен тез толтыру кезінде дағыраның біркелкі емес қыздырылуы
дағыра қабырғасының ішінде қауіпті температуралық кернеуді туғызуы
мүмкін, әсіресе қабырғаның бастапқы температурасы төмен болған жағдайда.
Металдың ысытылған қабаты кеңейе бастайды, ал бұл кезде суық қабаты
кеңеюге кедергі жасайды. Осының нәтижесінде, дағыра қабырғасының ішкі
қабаттарында қысу кернеуі, ал сыртқы қабаттарында – керілу кернеуі пайда
болады. Теориялық есептеулер көрсеткендей бұл кернеулер жеткілікті жоғары
мәндерге дейін барады және іске қосудың бірнеше рет қайталануы металдың
аз циклді шаршауын және онда жарықты пайда болуын туғызуы мүмкін.
Жуықтап есептеулерде, дағыра қабырғасын тегіс деп алып,
температуралық кернеуді жеңілдетілген кейіптеме бойынша есептеуге болады:
𝛽Е∆𝑡𝑚𝑎кс
х2
𝜎х =
(1 − 3 2 ).
3
𝛿
Электр станцияларда жүргізілетін техникалық тексерулер жоғары
қысымды қазандар дағыраларының құбырлық саңылауының бетінде, түбінде,
құбырлардың пісіріліп жалғасқан жерінде, дағыра ішілік құрылғылары пісіру
аймақтарында, жарық түріндегі зақымдар кездеседі. Аталған зақымдар
көптеген факторлардың жиынтығымен байланысты, соның ішінде
пайдаланулық, қазанды дағыра металының температурасынан біршама
айырмашылығы бар сумен толтыруға байланысты. Сондықтан, қазанды сумен
толтыру кезінде дағыра бойында термиялық кернеулерді болдырмас үшін,
келесі ережелерді ескеру керек:
1) Қазандағы қысым атмосфералыққа жақын кезінде дағыраны ыстық
сумен (tқаб = 200–300ºС) толтыруға тыйым салынады. Тұтандыруды жүргізу
үшін суымаған қазанда толтыру бос дағыра металының жоғарғы бөлігінің
температурасы 140ºС – дан асса, гидротұщыландыру үшін оны сумен
толтыруға тыйым салынады.
2) Қазанды суық күйінде іске қосу кезінде және оны дағыраның
қабырғасының температурасынан жоғары температуралы қоректік сумен
қоректендірілуі тиіс, яғни оның үнемдегіште суытылу кезінде дағыраға
түсетін су мен дағыра бойының температура айырымы 40ºС – дан аспау үшін.
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3) Температурасы дағыра қабырғасының температурасынан төмен
болатын қоректік сумен дағыраны толтырған кезде дағыра түбінің
қабырғасының температурасы мен қоректік су температурасының айырымы
40ºС – дан кем болғанда рұқсат етіледі.
Байланыстың бұзылуына әкеліп соқтыратын кернеудің жоғарылауын
болдырмау үшін, суық күйінде іске қосқан кезде температурасы 100ºС – дан
аспайтын сумен толтырған дұрыс. Алғашқы кезеңде қазанды біршама
шығынмен толтырған дұрыс. Судың температурасы дағыраға кірісінде 60-70
ºС – дан аспауы қажет. Күрежолды қыздыру және шығынды жоғарылату
бойынша дағыра алдындағы температураны 80-90ºС–ға дейін жеткізеді.
Температуралардың бірден түсу шамасы ысыту жылдамдығымен
анықталатынын ескере отырып, қазанды сумен толтыру дағыра металының
күйіне байланысты 1-2 сағат көлемінде жүргізілгені дұрыс. Қазанды
тұтандыру деңгейіне дейін сумен толтыру керек (су көрсеткіш құрылғысының
деңгейі). Қазанды толтыру кезінде қазан қалқандарының және үнемдегіштің
ағызу тығыздығын тексеру қажет (жабу вентильдерінен кейінгі құбырлардың
температурасы бойынша ұстап көру).
Қазанды толтырғаннан кейін дағырадағы су деңгейінің төмендемегеніне
көз жеткізу керек, қарсы жағдайда, тығыздалмауды тауып, оны жөндеу керек
және қазанды бастапқы деңгейге дейін толтыру керек.
6.2 Дағыралы қазанды іске қосу
Дағыралы бу қазанын іске қосу алдында оны сумен толтырады.
Дағырадағы су деңгейі төменгі мөлшерде болуы керек, қызған кезде су көлемі
өсетіндіктен су денгейі жоғарлайды. Бу қазанын іске қосу үшін мазут немесе
газ қолданады. Отынды жағу алдында ошақты желдетеді, желдету үшін 10-12
минутқа түтін сорғышты іске қосады. Ошақтың жоғарғы жағындағы ауа
тартымы 20- 100 Па жеткенде оттықтарға отын жіберіп жандырады. Дағыралы
қазанның қыздырғыштарының көлемінен ауаны шығару керек, ол үшін
жоғарғы жақтарына ауа шығарғыш вентильдер қойылады.
Қазанды іске қосу кезінде экономайзердегі су қызып буға айналады да,
экономайзер сусыз қалуы мүмкін, сондықтан дағыра мен экономайзер
арасында айналым құбырларын қосады. Қазан толық жұмысқа қосылған соң
бұл құбырларды ажыратады.
Дағыралы қазандарды іске қосу кезінде бу қыздырғыштардың өзіндік
буы болмағандықтан олардың қызып кетпеуі үшін оларға шеттен келген бу
жіберіп тұрады. Бу қыздырғыштан өткен бу қоректендіру күбісіне жіберіліп
салқындап суға айналады. Радиациялық бу қыздырғыштарды салқындату үшін
қазанды арнайы іске қосу сұлбасын жинайды. Бұл сұлба қазан іске қосылған
соң айырылып, жұмыс сұлбасына көшеді.
Бу қазанын іске қосу уақыты - оттықтар жағылған кезден іске косуға
дейін, тәжірибе арқылы анықталады, қалың қабырғалы бөлшектердің қызған
кездегі ұзаруын өлшеу арқылы. Осы қабырғалардың ұзаруы біткен кезге бу
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қазанының жұмысқа дайындығы сәйкес келеді. Қазанды іске қосу уақыты
оның қызған қалпына байланысты болады, сондықтан 0,5 - 4 сағатқа дейін
созылады.
Дағыралы қазандықты іске қосу сұлбасы 6.2-суретте көрсетілген.

РКНП - үзіліссіз үрлеуді реттейтін қақпақша. В – айналмалы желдетпе. д
– дренаж. ГПЗ 1,2 - негізгі булық ысырма. КСН - өзіндік мұқтаждықтарды
біріктіру. РПҚ - реттегіш қоректік қақпақша.
6.2 сурет – Дағыралы қазанды іске қосу
Қуаты 200 МВт блогының салқын түрінен іске қосу кезінде дағырадағы
қысым 0,3 МПа ға дейін 100-120 минутта жоғарлайды, ал 0,3 МПа дан 1 МПа
ға дейін 30-50 минутта жетеді. Бу қыздырғыштарға, қызып кетпеу үшін, бу
жіберуі және бу құбырларын жылытуы үшін 0,1-0,2 МПа, ал іске қосқан кезде
жылу шығыны көптігінен отын шығыны да көбірек болады.
Қазанды іске қосудың ұзақтылығы (қажетті жүктеме мен будың
параметрлеріне жеткенше алғашқы тұтандырушы оттықтың тұтану
уақытының кезеңі) негізінен мынаған тәуелді:
- тұрып қалу мен тоқтату әдістерінің ұзақтығын анықтайтын қазанның
алғашқы жылулық жағдайына;
- жұмыс параметрлері, сұлба мен қазандық қуатына;
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- қазанды іске қосуға бейімділігіне (сонымен қатар іске қосу процесінің
автоматты деңгейіне);
- қолданатын іске қосу технологиясына.
Қазандықты іске қосу тәртібі келесі талаптарды орындауы қажет:
қазандардың барлық элементтерінің салқындауы немесе
бірқалыпты қызуы үшін қажетті, ішкі қазандық процестерінің сенімді ағуын
қамтамасыз ету керек;
металдағы рұқсатты термиялық кернеулермен анықталатын,
қазандық элементінің қызу жылдамдығының шамасынан аспауы керек;
энергия мен отынды іске қосу шығындары мүмкіндігінше
минималды болуы керек;
қызмет көрсететін персоналдар мен жабдық жұмыстарының
қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі керек.
Дағыралы қазанның іске қосылуы оның жылулық кернеуіне байланысты
және қаныққан бу бойынша 1,5-2°С/мин тең, қысым бойынша 0,3 МПа/мин
тең.
Дағырадағы су деңгейін көрсеткіш арқылы тексеріп, люктердің
арматуралардың, құбырлардың жіктерінен су ақпағанына көз жеткізуі қажет.
Су шыққан жерлерді мықтылап тартып, ал су тоқтамаса қазанға су беруді
тоқтатып жөндеу керек. Қазанды жағу алдында бу шығатын ысырманы қатты
жауып, жоғарыдағы ауа шығаратын ысырманы толығымен ашу қажет.
Үрлегіш ысырмалар жабық түрінде болуы тиісті.
Газ жолындағы ыстық газды экономайзерге тек бу қазанына су тұрақты
берілгенде ғана жіберуге болады.
7-дәріс. Тура ағынды қазанды іске қосу
Дәріс мақсаты: бір байпасты және қос байпасты іске қосу сызбалары.
Әртүрлі жылулық күйдегі іске қосулар. Іске қосу операцияларымен және тура
ағынды қазандықтарды іске қосу ерекшеліктерімен танысу [2,3,4,8,9,10,12].
Тура ағынды қазандық қондырғылары негізінен қуатты энергетикалық
блоктар үшін қолданылады. Блоктартың ықшамдылығын және орағытулығын
қамтамасыз ету қажеттілігі, әртүрлі жұмыс тәртібінде олардың жоғары
сенімділігі мен үнемділігін сақтау, жылулық және іске қосу сызбаларын өңдеу
кезінде үлкен қырағылықты талап етеді.
Блоктардың іске қосу сызбаларының әртүрлілігін әртүрлі типті
қазандардың, турбиналардың, істен шығару және жағу құрылғыларының,
негізгі және аралық булардың температураларын реттеу әдістерінің, сонымен
қатар құрылымдарының және аралық буды асақыздырғышты салқындату
әдістерінің қолданылуымен түсіндіріледі. Энергоблоктың қағидалық жылулық
сұлбасы 7.1-суретте көрсетілген.
Сұлба бойынша энероблоктың негізгі жабдықтары: бу қазаны, бу
турбинасы, бу мен су құбырлары, су жылытқыштары, деаэраторы т.б. Бу
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қазаны мен бу турбинасын іске қосу кезінде олардың температуралық,
механикалық қалыптары әр уақыт өзгеріп тұрады. Ортақ бу құбырлы сұлбада,
энергоблокты іске қосу барлық жабдықтармен байланысты. Энергоблокты іске
қосудың ең қолайлы және тиімді әдісі - жылжыған қысым әдісі.
Қазанды ортақ бу құбырына тек барлық құбырлар қызған соң қосады.
Бу қазаны толық жұмыс қысымына жеткен соң осы қысым бойынша барлық
ашып-жабатын арматуралар, су деңгейін көрсеткіштер және сақтау
клапандары тексеріледі.
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1-бу генератор; 2-бу турбинасы.
7.1 сурет - Қазанның ортақ бу құбырына қосылған сұлбасы
Қазанды ортақ бу құбырына қосқан соң оның жүктемесін ақырын көтере
бастайды. Қазанның жүктемесін көтеру жылдамдылығы мен уақыты, оның
қызған күйіне және диспетчерлық кестесіне байланысты. Қазанды істен
ажырату оны іске қосуындай тек кері қарай орындалады.
Тура ағынды бу қазаны бар энергоблокты іске қосу сұлбасы 7.2-суретте
көрсетілген. Тура ағынды бу қазанын іске қосу жабдықтары: редукторлы
салқындатқыш қондырғы (РОУ) және іске қосу сепараторы.
Бу қазанын іске қосу кезінде будың қысымын азайту (дроссельдеу)
қазаннан кейін болса (7.2, а-сурет), іске қосу сепараторы сыртқы болады. Бу
қазанын іске қосу кезінде будың қысымын азайту (дроссельдеу) қазанның
ішінде болса (7.2, б-сурет), іске қосу сепараторы өзіне қойылған болады.
Екеуінде де сепаратордан шыққан бу құбырлармен қыздырғышты жылытуға
жіберіледі. Ал сепаратордан шыққан су кеңейткіш арқылы айналымдағы суға
қосылады. Қазанды іске қосу кезінде будың қысымын азайтудың себебі - бу
турбинасын жылытып қыздыру үшін аз қысымды будың қажеттігі. Сондықтан
редукторлы салқындатқыш қондырғы (РОУ) қолданылады.
Тура ағынды қазандарды іске қосу кезінде өндірулігін 30% асырмай
ұстайды, ал бу қысымы жұмыс қысымының 75-80% құрайды. Алынған бу
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арқылы
құбырлар мен турбинаны жылыту қажет. Бу температурасы,
турбинаны жылытуға қажетті температураға дейін, тек будың қысымын
азайтқан соң жетеді. Бу қысымын қазаннан кейін азайтып турбинаға жібереді.
Бұл іске қосу сұлбасы бойынша отын шығыны көп болады. Қазанды іске қосу
кезінде будың қысымын азайту қазанның ішінде өтетін сұлба (7.2, б-сурет)
бойынша басында 8 өзіне қойылған жапқыш жабық болады. Жылы су
экономайзерден, буландырғыш құбыр беттерінен өтіп сепаратор және
кеңейткіш арқылы айналымдағы суға қосылады. Қазаннан өткен су буға
айналмау үшін қысымын 9 дроссельдік клапанмен реттейді.
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а - іске қосу сепараторы сыртқа қойылған;
б - іске қосу сепараторы өзіне қойылған;
1-экономайзер; 2-буландырғыш құбыр беттері; 3-қыздырғыш; 4-будың
бас жапқышы; 5-редукторлы салқындатқыш қондырғы (РОУ); 6-сыртқы іске
қосу сепараторы; 7- қазанның өзіне қойылған іске қосу сепараторы; 8- өзіне
қойылған жапқыш; 9- дроссельды клапан.
7.2 сурет - Тура ағынды бу қазандарын іске қосу жабдықтары
Сепараторға жіберілген ыстық су қысым өзгертілген соң буға айналады.
Бу қыздырғыштан өтіп, құбырлармен турбинаны жылытып қыздыруға
жіберіледі. Қазанның бұндай режимі сепараторлы деп аталады. Қазан
құбырлар мен турбинаны жылытып қыздыруға жеткілікті бу өндіруге қажет.
Тура ағынды қазандарды іске қосу жабдықтарының сұлбасынан басқа,
энергоблоктарды іске қосу режимінің сұлбалары болады. Бұнда бу бағыттары
көрсетілген. Энергоблоктарды іске қосу режимінің сұлбаларының екі түрі
болады: бір байпасты және екі байпасты (7.3-сурет).
Бір байпасты сұлбада (7.3, а-сурет) редукторлы салқындатқыш
қондырғы (РОУ) барлық буды айналып өткізеді де, турбина мен қайта
қыздыратын қыздырғыш бусыз салқындатылмай қалады. Сондықтан бұл
сұлбада қайта қыздыратын қыздырғыш түтін температурасы 800°С дейінгі
жерде орнатылуы қажет, себебі оны іске қосқан кезде бусыз салқындатылмай
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қалмауы керек. Бір байпасты сұлбада энергоблок сенімді, тиімді жұмыс
істейді және оны басқару жеңіл, әрі қолайлы.
Екі байпасты сұлбада (7.3, б-сурет) артық бу, нөмірі бірінші редукторлы
салқындатқыш қондырғы РОУ №1 (5) арқылы, турбинаның жоғары қысымды
цилиндрін айналып, қайта қыздыратын қыздырғыштан өтеді де, екінші
редукторлы салқындатқыш қондырғы РОУ №2 (4) арқылы турбинаның орташа
және төмен қысымды цилиндрлерін айналып, конденсаторға жіберіледі. Екі
байпасты сұлбада жылу шығыны көбірек болғанымен қайта қыздыратын
қыздырғыш жіберілген бумен сенімді салқындатылады.

5
9

9
5

1

3

2

1

3

2

8

8
7

6

4

4

а)

б)

а-бір байпасты сұлбасы; б-екі байпасты сұлбасы; 1-қазан; 2-турбинаның
жоғары қысымды цилиндрі; 3-турбинаның орташа және төмен қысымды
цилиндрлері; 4-конденсатор; 5-бірінші редукторлы салқындатқыш қондырғы
РОУ №1; 6- екінші редукторлы салқындатқыш қондырғы РОУ №2; 7- қайта
қыздыратын қыздырғышты қорғайтын клапан; 8-қайта қыздыратын
қыздырғыш; 9-будың бас жапқышы.
7.3 сурет - Энергоблоктарды іске қосу режимінің сұлбалары
Блокты сенімді іске қосу шарттары жаңа және аралық бу көрсеткіштерін
қанағаттандырады.
Қазандықтың
бу
жолына
ысырмалар
орнату
қарастырылған. Бұнда ысырма алдындағы қысым жұмыстық қысымға жақын
болады, ал ысырмадан кейін талап етілген деңгейге дейін төмендейді
(турбинаның және келесі беттердің қызу шарттарына байланысты).
Айнымалы көрсеткіштерде жұмыс тәртібін қамтамасыз ету үшін өзінің
ысырмаларымен бірге бу қазандарынан кейін немесе ысырмада орналаса
алатын жағу айырғыштары қарастырылған. Осыған сәйкес сызба шығарылған
және ішінара айырғыштармен деген атау алды.
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Құбырлар арқылы 5 кедергі қақпақшалар мен 2 ішінара ысырма
алдында қазандық жолына жалғастыратын 4 ішінара айырғыштары бар (7.4
сурет) сызба жиі қолданылады. Айырғыштар жұмыстық дененің әрбір
ағынына қондырылады.
Айырылған ылғал құбырлар жүйесі және 3 кедергі қақпақша арқылы 14
турбина конденсаторына лақтырылады, ал бу ішінара ысырмасынан кейінгі 8
аса қыздыру жолына түседі. Бу шығыны 9 қысым және темпераураны
шегергіш қондырғымен (РОУ) немесе істен шығару құрылғысымен (ПСБУ)
реттеледі.
Ошақтық қалқанның салқындату шарты - іске қосу кезінде жұмыс
денесінің шығынын номиналдықтан 30% артық ұстау. Максималды отын
шығыны іске қосу кезінде ішінара ысырмадан кейінгі буды аса
қыздырғыштың
бірінші
пакетінің
жұмыстық
температураларының
шарттарымен анықталады.
Бұл пакеттің қабырғаларының температурасын зерттеу қорытындысы
бойынша бусыздандыру тәртібінде бастапқы отын шығыны іске қосу кезінде
суық күйінен 10-12% көп болмауы қажет. 5500С аспайтын осы беттің
алдындағы газ температурасы бақылау көрсеткіші болып табылады.

1реттейтін
қоректік қақпақшасы; 2,8-қазанның бу өндіретін және буды аса қыздыратын
жолдары; 3,5,7- кедергі қақпақшалары, ысырмалары айырғыштан суды
азайтудағы, оған кірудегі және шықтанбаған будағы (выпар); 4- ішінара
айырғыш; 6,11-аралық және негізгі бу ысырмалары; 9-РОУ; 10- істен шығару
құрылғысы (ПСБУ); 12,13- бу турбиналары,14- конденсатор, 15- жағатын
кеңейткіш; 16- бу коллекторы.
7.4 сурет – Ішінара айырғышы бар тура ағынды қазанды іске қосу
сұлбасы
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7.1 Тура ағынды қазандық агрегаттарын іске қосу ерекшеліктері
Тура ағынды қазандық агрегаттарын іске қосудың негізгі ерекшелігіне,
оларда қыздырудың ең басында тұйықталған қыздырылған контур бойынша
судың үздіксіз берілуінің жүзеге асырылуы жатады. Дренаж, ысырма және
қоректендіруші желі барабанды қазандық агрегаттары үшін жасалғандай
дайындалады.
Тура ағынды қазандық агрегаттарын сумен толтыру айтарлықтай
жылдам (20 – 40 минут аралығында) жүргізіледі, себебі қабырғаларының
қалыңдығы мен диаметрі аз болатын, қыздыру бетінің құбырлары, жеткілікті
бірқалыпты қыздырылады және оларда айтарлықтай термиялық кернеулер
пайда болмайды.
Қазандық агрегаттарын сумен толтыру кезінде, ауалық тығындардың
пайда болуын және қыздырылатын бет құбырының жануын ескерту үшін
ауаның сенімді шығуын қамтамасыз еу керек. Сондықтан ауалықтар оларда
тегіс су ағыны пайда болғаннан кейін жабылады. Қазандық агрегатын сумен
толтырғаннан кейін судың терең жойылуы үшін судың шығыны бірнеше
минуттың ағымынан кейін 60-80% дейін жоғарылайды, содан кейін ол
қызыдыратын шамаға дейін төмендейді.
Тура ағынды қазандық агрегатын қыздыру номиналдының шамамен
30% қоректенетін судың шығынымен жүргізіледі, ол берік гидравликалық
режимді (параллельді иректүтік бойынша судың жеткілікті тегіс таралуы)
және қыздыру бетінің сенімді салқындатылуын қамтамасыз етеді.
Салқын жағдайдан қазандық агрегаттарын қыздырудан бұрын әдетте,
номиналдыға жақын, судың шығыны кезінде жүзеге асырылатын, қыздыру
бетін сумен жуу жүргізіледі. Егер тасталынатын судың қаттылығының
ұлғаюы 5-10 мкг-экв/кг көп болмаса, қосудан бұрынғы жуу аяқталады. Жуу
аяқталғаннан кейін судың шығыны қыздырылатын шамаға дейін төмендейді.
Тура ағынды қазандық агрегаттарын қыздырудың екі амалы бар: тура
ағынды және сеператорлы.
Тура ағынды қазандық агрегаттарын қыздыру әдетте қыздырудың
экономайзерлі-буландырғыш беттерінде ортаның толық жұмыс қысымын
қолдауымен жүргізіледі. Бұл буландырғыш құбырлардың аса берік
гидравликалық режимін қамтамасыз етеді, олардың экономайзерлі аймағын
жоғарылатады және радиациялық бөліктегі басқа құбыр металдарының
температурасын төмендетеді. Негізінде бұл будың аса критикалық
параметрдегі қазандық агрегаттары үшін маңызды, себебі критикалық шамаға
дейінгі буландырғыш жолда қысымның төмендеуі ортаның қыртыстануына
алып келуі мүмкін және су мен будың шартты көлемдерінің айтарлықтай
әртүрлі болуын ескере отырып, құбырдың гидравликалық сипаттамасының
тұрақсыздық себебі болып табылады.
Қыздырудың тура ағынды амалының негізгі кемшіліктеріне бу
турбиналы қондырғыны қосудағы отынның жоғарылаған шығыны, көбінесе
блокты іске қосу жағдайы кезінде болады, себебі қазандық агрегатында
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алынатын қыздырылатын будың мөлшері турбинаның бастапқы іске
қосылуына қажетті шамадан көп болады. Ескере кететін жағдай, қазандық
агрегатындағы будың параметрі турбина металының температуралық күйіне
сай келуі керек. Мысалы, металдың температурасы шамамен 450оС ие,
салқындамаған турбинаны іске қосу үшін, дросселдеуді ескеріп ГРЗ-1 (шығыс
коллекторы) бұрын оны номиналды шамаға дейін көтеру керек.
Жалпы алғанда қыздырудың тура ағынды амалы кезінде будың
айнымалы параметрлерінде блокты іске қосудың барлық артықшылықтарын,
яғни қазандық агрегаты, қысым мен будың температурасы өнімділігінің
сатылы түрде өсуі кезінде тәжірибелі түрде жүзеге асыруға болмайды.
Сонымен қатар, қыздырудың таза тура ағынды сұлбасы ГРЗ-1 дейінгі бу
ысытқыш пен бу құбырында алын ала қыздырусыз ыстық күйден қазандық
агрегатын жүргізуге жол бермейді, ал барлық жол бойынша суды айдау
экономайзерлі-буландырғыш аймақтан темірдің тотыққан заттары мен
тұздарын турбина мен бу ысытқышқа шығарылуына алып келеді.
Қазандық агрегатын сеператорлы амалда іске қосу кезінде тұз бен
коррозия өнімдері бу ысытқышқа шығарылмайды, сонымен іске қосумен бір
уақытта буландырғыш беттердің жуылуы жүргізіледі. Бу ысытқышқа келіп
түсетін, будың тұздан құралуы, бөліну коэффициенті жеткілікті жоғары
болатын, орнатылған сеператордан ылғалдың алынылуымен анықталады.
7.2 Жұмыс істеп тұрған бу қазанын күту
Жұмыс істеп тұрған бу қазаны машинистінің міндеті:
- қазанның су деңгейін бақылау;
- судың керекті мөлшерде берілуін бақылау;
- берілген бу қысымын манометр арқылы ұстап тұру;
- қосымша жабдықтардың (түтінсорғыш, желдеткіш т.б.) жұмысын
қадағалау;
- ауа,
газ жүретін жолдардың, қаптамалардың жылу алмастыру
алаңдарын тексеріп тұру;
- пайдалану инструкциясына сәйкес клапандарын, мониторлардың, су
деңгейін көрсететін аспаптардың дұрыс көрсетін қадағалау;
- су режимін, үрлеу режимін инструкцияда берілген режимде ұстап тұру;
- Мемлекеттік техникалық бақылаудың ережелерін толық орындап, бу
қазанының жұмыс істеу журналын уақтылы толтырып отыру;
- отынның жылу режимін бақылауды - өлшеу аспаптары арқылы
жүргізіп, толық жануын қамтамассыз ету.
Жағуға берілген ауаның керекті мөлшері аз болғанда немесе артық
болғанда отынның шығынын машинист білу керек. Мысалы, отынның
химиялық толық жанбауының әсерінен отынның 8% жанбай шығын артық
болуы мүмкін. Сондықтан (алаудың) жалынның түсіне қарап ауаның жетпей
немесе артық берілуін айыра білу машинисттің міндеті.
Отын толық жану үшін жалынның қызуы 1000-1200°С шамасында
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болып, оттыққа керекті көлемде ғана ыстық ауа беріп мазут, газ, немесе
көмірдің ауамен араласқанын бақылап отыруы тиіс.
Егерде газ қызу шегінен асып кетсе, онда газды, мүмкіншілік болса
қыздырғышқа жібермей шығарып тастау керек немесе жағуға берілетін
отынмен ауаның көлемін азайту, шығарылатын газдың аумағын түтінсорғыш
арқылы реттеп отыруы керек.
Жалынның оттықтың ішін толығымен алып тұруы, конвективті бөліміне
өтпей, айналасындағы құбырларға соқпай, таза жануы тиіс. Жалынның бір
жері күңгірт болса отынның толық жанбағанын, ал аппақ болса берілген
ауаның көптігін көрсетеді. Мұржадан шығып жатқан газдың түрі ақшыл сұр
болса отынның жану процесі қазанда қалыпты жүріп жатқанын көрсетеді.
8-дәріс. Қазанды магистралға қосу және негізгі отынның түріне
ауыстыру.
Дәріс мақсаты: бу құбырының қыздырылуы, қазанды магистралға қосу.
Қазанды қатты отынға ауыстыру шарты, ауыстыру кезіндегі операциялар
тізбегі. Операциялармен және қазанды магистралға қосудағы шарттар және
қазанды қатты отынға ауыстырумен танысу.
8.1 Магистралға дейін бу құбырының қыздырылуы
Магистралға қазанды қосудан бұрын жалғастырғыш бу құбырының
қазаннан булық магистрал аралығында қыздыру керек. Бу құбырындағы
қысым мен температураның көтерілуі үшін ішкі кернеуді біркелкі аламыз.
Қыздырылған жағдайда, барлық аспаптардың қажетті қысымы мен
температурасында, металдың қыздырылған аймақта, қыздырылған аймақта
барлық реттегіштердің ашық екеніне көз жеткізу керек.
Бу құбырының қыздырылуы бу ысырмалы байпас арқылы жүзеге асады.
Бу құбырына ақырындап буды беріп және 1-2 кгк/см2 қысымды орнату.
Қазанда қысым көтерілуімен қатарлас бу құбырында қысым көтерілуі
орындалады.
Қысым көтерілуі құбылысында шықтағыш ревизиямен қосылып және бу
жүргеніне көз жеткізу керек. Жоғарғы қысымды кеңейткіш үрлегішке басты
бу құбырының үрлегішіне реттегішті ашып ревизияны жабу керек.
Бу құбырының қыздырылуының жылдамдығы 3-4 С/мин аспауын
бақылап тұру керек.
Бу құбырының қыздырылу жылдамдығы жалпы жалғасуы 2,5-3сағ.
Бу құбырындағы қысымның жоғарылауы басты бу құбырының
металының температура жылдамдығының жоғарлауын жоғарғы қысымдағы
кеңейткішүрлегіштегі реттегіш үрлегішпен реттейміз.
Қысымның толық жоғарлағаннан кейін, ГПЗ ашып және оның
орағытқыштарын жабамыз.
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Бу құбырының қыздырылуы кезінде судың ұруын, дірілдің болмауын
қадағалап, тіректердің, аспалардың, арматуралардың күйін тексеріп, бу
құбырларында жылулық ұлғаюларды белгілерден тексеру керек.
8.2 Қазанды магистралға қосу
Магистралға қазанды қосқанда жақсылап газсыздандырғаннан кейін
және ГПЗ-1-ден ГПЗ-2-ге дейін бу құбырының қыздырылуы болады. Қазаннан
кейін бу қысымы қосқанда едәуір төмен болып, (1-2 кгк/см2) артық емес
немесе бу құбырындағы жалпы қысымға тең. Байпасты ашқан кезде қысым
айырымынан пайда болатын бу ағыны магистралға емес, қазанға барып,
дағырадағы бу көлемінде тоқтап, қысым тұрақтанады. Қысымның төмендеуі,
қаншалықты көп болса, соншалықты гидравликалық соққысы мен бу
құбырындағы температураның өзгеруі азырақ болады.
Қосар алдында өткір будың температурасын және кенеттен төмендеуді
немесе шығар алдындағы температураның түсуін бақылау керек. Қазанды
абайлап қосу керек, магистралды булық ысырманың байпасын асықпай ашып,
ысырманың жан-жағындағы қысымның теңдесуінен кейін ысырма толық
ашылады, ол толық ашылғаннан кейін байпас жабылады. Осыдан кейін бу
құбырында гидравликалық соққылар мен дүмпулер болады, тез арада қазанды
қосу операциясын тоқтату керек, қазандағы қысымды тоқтатып, бу құбырын
жақсылап қыздырып, содан кейін қайтадан қазанды іске қосамыз.
Ысырмаларды толық ашқаннан кейін магистралды ысырма алдындағы
бу құбырының дренажын жабамыз.
Қазан іске қосылып тұрған кезде жану тәртібін өзгертуге тиым
салынады.
Қазанды магистралға қосқаннан кейін ЖҚҚШҚ (РРОУ)-ды өшіру керек
және жүктеменің көтерілуі, манометрдің көрсеткішін бақылап, су және будың
шығын өлшеуішін, дағырадағы су деңгейі, буды аса қыздырғыш жолы
бойынша температураны және буды аса қыздырғыштың ирек түтік металының
температурасын өлшеу керек. Қыздырылған бу температурасының реттегішін
қосу үшін көрсетілген бу температурасына жетуі керек. Қалған автоматты
реттегіштер орнықты жұмыс тәртібіне жеткеннен кейін, көрсетілген қазан
жүктемесі 70% болады.
Егер қазан бірден немесе түпкілікті жөндеуден кейін жұмысқа қосылса,
онда толық қысымға жеткенде, қазанды магистралға қосқанға дейін сақтық
қақпалар реттеледі.
8.3 Қазанды қатты отын жағуға ауыстыру
Көмір тозаңын сенімді тұтандыру үшін қазанды жағар алдында жану
құтысын отынмен жағып қыздырып алу керек. Қызу дәрежесі отын түріне,
оның тектесу қабілетіне, ылғылдылығына және т.б. байланысы.
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Қазанды қатты отын жағуға көшіру үшін барлық мазут бүркігіштері
жұмыс істеуі керек. Қазанды қатты отын жағуға көшіру мазут бүркігішінің
алау жануы тұрақты қалыпқа жету керек. Көмір тозаңын қалыпты тұтандыру
үшін ауа қыздырғыштан келген ыстық ауа температурасы 2500С-тан артық
болуы тиіс. Қазандағы отынның ұшпа заттарының шығыны 15% аз болғанда
және ошақтың көрсетілген жылулық жүктемесі 30% дан төмен болғанда,
қазанды қатты отын жағуға көшіруге рұқсат беріледі. Отындардың ұшпа
заттарының шығуы 15% жоғары болса, тозаң беру төмен жүктемеде рұқсат
етіледі, пайдалану нұсқауы бойынша орнатылады.
Тозаңды жағуға көшіру және тозаң дайындау жүйесінің жұмыс
тәртібінің күйге келтірілуі үшін ошақтағы алауды бақылау керек.
Алаудың толық үзілген жағдайында ошаққа тозаң беруді тоқтатып,
бүркігішке мазут беруді тоқтатамыз. Ошақта толық желдетілгеннен кейін
және қайтадан газ жолында мазут бүркегіштерін жағады және оттықтарға
тозаңды беруді жаңартып, жануды тұрақты қалыпқа жеткіземіз.
Қазанды тозаң жағуға көшіру құбылысында дағырадағы су деңгейін,
металл температурасын, бу қыздырғыштың иірмесін газ жолы бойынша
температурасын, тозаңды алаудан айырудың болмауын мұқият бақылау керек.
8.4. Қазан агрегаттарының қалыпты жұмыс режимінің бұзылулары
және оларды болдырмау шаралары
Режимдік сипаттардың негізгі бұзылуларына жатады: қалыпты
қоректендірудың
бұзылуы;
қыздырылған
будың
қысымы
мен
температурасының рұқсат етілген шамасынан ауытқуы; қыздыру бетінің
құбырларының бұзылулары; аэродинамикалық режимнің бұзылуы (күштің
жетіспеуі, пешке ауа берілісінің қалыпты шамасынан ауытқуы); газ жолының
тығыздалуы; қазан қаптамасының бұзылуы, каркас құрылымының
қыздырылуы; жану режимінің бұзылуы, пештің сөнуі. Режимнің бұзылу
себептері ретінде сондай-ақ: технологиялық процестердің автоматтық реттеу
құрылғыларының істен шығуы; істен шығу нәтижесінде өзіндік мұқтаждық
механизмдерінің ажыратылуы немесе электрмен жабдықтау сұлбасының
бұзылуы; технологиялық қорғаныс немесе бұғаттау құрылғыларының істен
шығуы; қазандықтағы өрт болуы мүмкін.
1.
Қазан агрегатының сумен қалыпты қоректендірілуінің бұзылуы.
Пайдалану процесінде қоректік сорғылардың бұзылуы мен қоректік судың
ағып кетуі кезіндегі қоректік су қысымының толық немесе бөлшекті түрде
азаюына, және сондай-ақ бу қысымының шұғыл өзгерісіне байланысты
қоректенудің бұзылуы мүмкін.
Барабандағы қысымның бірден құлауы кезінде судың деңгейі
бастапқыда жылдам жоғарылайды, кейін төмендейді. Қысымның бірден артуы
кезінде керісінше сипаттама байқалады. Бұл сулы-булық майшыттар кезінде
екі фазаның сандық қатынасының өзгерісіне байланысты болады (қысымның
төмендеуі кезінде судың жекелей қайнауы және деңгейдің «артуы» жүзеге
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асырылады). Қазан агрегатын пайдалану кезінде, жұмысшы арқылы байқалған
судың деңгейінің біртіндеп азаюы, сонымен қатар, жылдам – байқалмайтын
деңгей құлауы да орынға ие болады. Бірінші жағдайда деңгейдің төмендеуі
себептерін анықтауға байланысты шаралар қабылдануы керек (қоректендіру
реттеуішінің жұмысын тексеру, қоректік судың төменгі қысым жағдайында
қосымша қоректік сорғының іске қосылуы, егер ауытқулар пайда болса, жағу
режимі мен бу қысымын қалыптандыру); минималды рұқсат етілген шамадан
жылдам және байқалмайтын су деңгейінің төмендеуі жағдайында қазан
агрегаты бірден тоқтатылуы керек.
Қауіп туындауы немесе қазанның артық қоректендірілуі кезінде (су
деңгейінің рұқсат етілмеген артуы, бу температурасының шұғыл төмендеуі)
апаттық артық қоректендірілу нәтижелерін ескерту бойынша жұмысшының
дұрыс оперативтік әрекеттері үлкен маңызға ие болады (бу құбырларында,
турбинадағы гидравликалық соққылар, турбина роторының осьтік жылжуы,
ернемек арқылы жалғанымдардың ажыратылуы). Мұндай жағдайларда аралық
бу қыздырғышын желдеткішінің ашылуы, бу құбырларының дренаждалуы,
апаттық тоқтату құрылғысы арқылы немесе қазан агрегатының тоқтату
қажеттілігі кезінде қазан барабанынан судың шығарылуы бойынша міндетті
тез арадағы шаралар қабылдануы керек.
Тік ағындық қазан агрегаттары үшін қоректік судың түсуіндегі тіпті ең
қысқа үзілістің өзіне рұқсат етілмейді, бұл жағдайда қазан агрегаты бірден
ажыратылуы керек. Қоректендірілудің үзілуі кезінде барабандық қазан
агрегатының тоқтатылуы барабандағы су деңгейі бойынша жүзеге асырылады,
судың түсуі кезіндегі теориялық түрдегі рұқсат етілген үзілісі 30-40 с болады
және барабандағы су деңгейінің артық минималды рұқсат етілген мөлшеріне
сәйкес келетін минималды деңгейімен анықталады.
2.
Бу көрсеткіштерінің қалыпты сипаттан апаттық ауытқулары.
Жағу режимінің және жану процестері мен бу температураларының
реттелуінің автоматтық реттеуіштерінің істен шығуының нәтижесі болатын
бу параметрлерінің жылдам және шұғыл өзгерістері қазан агрегатының және
турбинаның сенімділігін төмендетеді және аралық бу қыздырғышының,
экрандық жүйе құбырларының (егер бұл кезде айналымның бұзылуы), және
сонымен қатар турбинаның бұзылулары жүзеге асырылады.
Бу температурасының шұғыл төмендеуі нәтижесі болуы мүмкін:
барабандағы будың қарқынды пайда болуы мен аралық асқын бу
қыздырғышындағы су түсуі пайда болатын қазан агрегатының жүктемелерінің
жылдам артуы; қазандық судың қанағаттандырылмайтын сапасына
байланысты судың көбіктенуі мен шашырауы (сілтіліктің артуы, механикалық
қоспалардың болуы, мұнай өнімдерінің артық құрамда болуы); беттік
сипаттағы бу салқындатқыштарының тығыздығының бұзылуы; тік ағындық
қазан агрегатының реттеу сұлбасына сәйкес реттеуіштердің жұмысының
бұзылуы (бұл жағдайда
сәйкеспеушілік сипатына байланысты бу
температурасының артуы маңызды орын алады).
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Бу температурасының шұғыл артуы әдетте
аралық асқын
қыздырғыштардың конвективті деңгейлерінің артық болуы кезінде, ядроның
жоғарғы жағына оттықтың орын алмастыруы, ірі көлемде тартылған
жарамсыз шаңдардың пешке берілуі, қоректік судың регенеративті
жылытқыштарын апаттық ажыратылуы кезінде қоректік су температурасының
шұғыл төмендеу жағдайларында жағу режимінің бұзылуларына байланысты
болады.
Бұл факторлардың жылыту температурасына әсер етуі 2.6
қарастырылған. Бу температурасының шұғыл артуының себебі ретінде
сонымен қатар жүктеменің жылдам жиналуына арналған пештің үдетілуі
қарастырылады, ол кезде жану өнімдері мен қыздырылудың әртүрлі
беттеріндегі жылу алмасу шарттарының сәйкеспеушілігі туындайды. Мұндай
құбылыс көп жағдайда, апаттық сөндірілуі күтілетін пештің шамадан артық
үдетілуі байқалады.
Бу қысымының шұғыл өзгерістері су айналымының және қазан
агрегатының қоректендірілуінің бұзылуы кезінде жүзеге асырылады.
3.
Айналымның бұзылуы және олар арқылы туындайтын
зақымдалулар.
Табиғи айналымы бар қазандар үшін айналымдарының бұзылу сипатына
сулы-булық қоспаның қабаттасуы, ластанулардың түзілуімен пайда болатын
айналымның жеткіліксіз жылдамдығы, құбыр бойынша судың бірқалыпты
таралмауы, құбырлардағы еркін
су деңгейінің түзілуі, айналымдық
құбырлардағы
қанағаттандырылмайтын
гидродинамика,
айналымның
бұзылуы және қазан агрегатындағы қысымның шұғыл өзгерісі кезіндегі
аударылулары.
Айналымның жеткіліксіз жылдамдығы жылулық ұңғыма мен осы
құбырлардың төменгі жылу қабылдауы себебінен айналымдық контурдың
жеке құбырларында орын алады.
Айналымдық контурдың құбырлары бойынша судың бірқалыпсыз
таралуы пештегі жылулық ұңғыма, құбырлардың жылу қабылдауының
бірқалыпсыздығына, құрылымының сәтсіздігіне, параллельді жұмыс істеуші
құбырлардың көп санына, гидравлика мен жылуалмасу көзқарасынан
қарағанда, ортақ коллектормен біріктірілген және әртүрлі жағдайларда жұмыс
істеу шарттарының нәтижесінде жүзеге асырылады. Мұндай бұзылулардың
шектік жағдайы ретінде, жеке құбырлардағы айналымның «аударылуы»
саналады, ол кезде су төмен қозғалады, ал сулы-булық қоспадан бөлінген,
будың көпіршіктері – жоғары қозғалады.
Еркін деңгейдің түзілуі сулы-булық қоспа барабанға оның ішіндегі
судың деңгейінен көп болатын жағдайы кезінде түсетін, жеке құбырларда
белгілі орынға ие болады. Мұндай бұзылулардың туындауының шарты
ретінде жеке құбырлардағы айналымның тежелуін қарастырады. Судың еркін
деңгейі бірқалыпсыз қождану кезінде, пештегі жанулардың жылулық
ұңғымасы және оттықтың ажыратылуы кезінде пайда болады.
Су жіберу құбырларындағы кавитация – айналымдық контурдың жіберу
құбырларына булық көпіршіктердің түсуі – беттік кавитация нәтижесінде
47

маңызға ие болады, ол кезде қазан барабанындағы судың беткі бөліктерінде
шұңқыр пайда болып және барабанның булық кеңістігінен құбырларға будың
сорылуы жүзеге асырылады.
9-дәріс. Қазандық қондырғыларды тоқтату мен салқындату
Дәріс мақсаты: қазандық қондырғыларды тоқтатудың негізгі түрлері.
Бу қазанын қалыпты түрде тоқтату. Қазанды тоқтатқандағы негізгі тәсілдер.
Қазанды салқындату. Қазанды сақтау. Апаттық жағдайда тоқтату [1,7,8,9,10].
9.1 Бу қазанын қалыпты тоқтату
Бу қазанын тоқтатар кезде қорек су, ауа шығынын және түтін сорғыны
азайтып, ақырындап жүктемесін азайтып отырамыз. Тура үрлейтін сұлбада,
өңделмеген отын қоректегіш жүгін азайтып ақырындап тоқтатылады, сондайақ диірмендерді де тоқтатамыз. Ал аралық шанақты сұлбада бірінші
өңделмеген отын қоректегішін тоқтатады және ақырындап істен шығарады.
Жүктемені түсіру жылдамдығы металдардың ең қалың жеріндегі
температураға байланысты. Температура кедергісін болдырмау үшін қазанды
тоқтату кезіндегі будың көрсетілген көрсеткіштерін ұстап (кейде ең төменгі
жүктемеде) тұру қажет. Будың көрсетілген қысымы көрсетілетін жүктемеден
50%-дан төмен болмауы керек.
Егер қазан немесе тозаңдайындағыштар ұзақ уақытқа тоқтатылатын
болса, өңделмеген қоректегіштегі және шанақтардағы көмірді бітіру керек.
Тозаң дайындағыштарды тоқтатқаннан кейін барлық мазут
бүркігіштерді өшіріп, газ жолдарымен ошақты 10-15 минут желдету керек.
Бірақ мына шарт бойынша үрлегіштердің электрқозғалтқыштарынан
жүктемесі толық күшінен 50 %-ға кем болмау шарт. Содан кейін үрлегіштерді
және түтін сорғыларды тоқтатып, олардың бағыттағыштарын жабу керек.
Жүктеменің төмендеуіне байланысты қазанды қоректену негізінен,
орағыту күйіне ауыстыру керек. Орағыту күйіне пайдаланатын реттегішке
ауыстыру қажет.
Қазанды тұрақты қоректен ажыратқаннан кейін, дағыралы сулық
үнемдегіш арасындағы айналмалы (рециркуляция) сызығындағы ысырманы
ашу керек. Егер дағырадағы судың деңгейі орташадан 100 мм-ден төмендесе,
дағыра денесінде температуралық кернеуін болдырмау үшін, аз шығынмен
толтыру керек. Қазанды орташа деңгейден +100 мм-ге дейін толтырып, содан
толтыру тоқтатылады. Қазанды қайта толықтырғанда, сулық үнемдегіштің
алдында орағыту құбырындағы ысырмасы жабық болмауын тексереді.
Қазанда қысым тұрақтағанша дағыра деңгейі бақылауда болуы керек.
Тездетіп салқындатылған дағыраны, суы ағызылған қазанды толтыру.
Дағыраны тездетіп құрғату мақсатында суды құрғатып қазанды
тоқтатуға болмайды.
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Қазанды тоқтату және іске қосу кезінде дағыраның төменгі және жоғары
температура айырмасы 600С –тан аспауы керек, ал егер дағыра қысымы 100
кгс/см2 аз болса, салқындату жылдамдығы 1,50С/мин.
Жүктемені төмендеткенде бу температурасын бақылайды және одан әрі
төмендесе, бу салқындатқышта конденсат шығыны азайтылмайды. Бу
қыздырғыштарда бу таусылғаннан кейін ауаға үрлеу жабылады. Егерде
қазанды жедел түрде жөндеуге салқындату қажет болса, қазанды қолдану
нұсқауы БЖСҚ бойынша дағыраны салқын бумен тоқтату әдісі қолданылады.
Бу қазанын тоқтатқаннан кейін ағындық шахтаның ауамен газ
температурасын бақылап отыру керек және қайта жануды болдырмау үшін 5-6
сағаттан кейін барып көріп тұру қажет. Қайта жану белгілері байқалған
жағдайда газ жолдарын жақсылап қарап, газ ауа термобуларын тексеріп өрт
сөндіру бөліміне хабарлап және жануы мүмкін аймақты бақылауға алу керек.
Қазан дағырасын бу мен салқындатпай тоқтатқан жағдайда, түтін
сорғыштарды 10 сағаттан кейін қосуға рұқсат етіледі, егер қазан буының
қысымы 140 кгк/см2 жоғары болса, 18 сағаттан кейін бірақ дағыра төменгі
және жоғары қабырға ыстықтығының айырмашылығы 600С-ден аспауы шарт.
Қазанды тоқтатқаннан кейін 6 сағаттан соң барлық төменгі нүктелерде
пайды төгіп, жылдам қайтып жоғарғы деңгейге дейін қазанды толтыру керек.
8-9 сағаттан кейін төменгі нүктелерді төгіп және қайта толтыру керек. Егер
қыздыру беттерінің ішін кептіру үшін қазан суының қысымы ауа қысымымен
сәйкестенген жағдайда жанағышқа (аккумулятор) төгуге болады. Дағыраның
ішін тексеру үшін суды төгіп болғаннан кейін қазанды қысымды құбырлардан
өшіру керек. Дағыра қақпасын абайлап ашып: алдымен бұрандасын жәй
босатып, ішінде су, бу жоқтығына көз жеткізіп барып ашу керек.
Қауіпсіздік шараларын сақтау үшін кезекші қызметкерлер тоқтатылған
қазанды салқындату кезінде қысымдар толығымен түсуін және барлық
электрқозғалтқыштар электр көзінен ажыратылуын қадағалайды. Осындай
қауіпсіздік шаралары барлық тоқтатылған жабдықтарда және тозаң дайындау
жүйесінде газ жолдарында жүргізіледі.
9.2 Қазанды сақтау (консервация)
Бу генераторлары ұзақ уақытқа тоқтатылса онда оларды консервациялау
қажет болады. Бұл жұмыс қазанды шығарған зауыттың орнату және
пайдалануға арналған инструкциясы бойынша жүргізіледі. Қазанды жоспар
бойынша және қысқаша апатта және де негізгі жөндеуде, қорға тоқтатқанда
бу, су жолдарында тұрған тотықты болдырмау үшін сақтау қажет. Тұрған
тотық бу, су жолдарында қысым ауа қысымынан төмен болған жағдайда ауа
құрамындағы оттегі әсерінен пайда болады.
Тұрған тотықтың негізгі қасиеттері-ол метал беттерін ояды және көп
мөлшерде тотық шоғындылары бір жерге жиналады, бұлар жабдықтың жұмыс
істеу уақытын шегереді.
Қазанды ұзақ уақытқа тоқтату шарты бойынша екі топқа бөлеміз:
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- қысқаша уақытты қорға тоқтату үш тәуліктен аспайды;
- ұзақ уақытқа тоқтату үш тәуліктен көпке (қорға немесе жөндеуге).
Бу генераторын консервацияға қойғанда тат баспау үшін келесі тәсілдер
қолданады: құрғақ, сұйық және газ арқылы.
Кұрғақ тәсіл. Бу генераторын ұзақ уақытқа тоқтатқанда немесе қыста
жіберуге болмайтын жағдайда жасалынады. Бу генераторынан, бу
қыздырғыштардан, экономайзерден су шығарылып болған соң, ішіндегі
кұбырлар тазартылғаннан кейін, ыстық ауа беріп кептіреді. Қорғаушы
клапандар барлық жерде ашық болуы тиісті. Барабанды кептіріп болғаннан
кейін ішіне таза әк СаО салып барлық арматураларын жабады. Егерде бу
генераторы бір жылдан артық тоқтатылса барлық арматураларға бітеуіштер
(заглушка) қояды. Әр екі айда бу генераторын, барабанды т.б. жабдықтарын
тексеріп тұру қажет.
Сұйық тәсіл. Егер де су қатпайтындай жағдай болса онда бу генераторы
сілтілі конденсатпен толтырылып барлық арматураларын жабады. Сілті
бірқалыпты еріген болса, онда құбырлардың ішкі беті қорғайтын
қабыршақпен жабылады.
Газбен қорғау тәсілі. Бу генераторын кептіріліп болған соң 0,013МПа
қысыммен аммиак газымен толтырады. Аммиак құбырдың ішіндегі ылғалмен
қосылып тат баспайтын қабыршақ жасайды.
9.3 Қазанды апаттық жағдайда тоқтату
Қазандық қондырғы жеделдетіп өз қорғауымен немесе қызметкерлермен
цехтың басшылары мен станса келімсіз тоқтатылады.
а) дағыра су деңгейі көтеріліп немесе түсіп кетсе немесе су деңгейін
көрсететін аспап істен шыққан жағдайда;
б) күшейтіп толтырып тұрғанға қарамастан дағырадағы су деңгейінің
түсуі;
в) барлық қоректегіштердің сорғыларының істен шығуы;
г) бу,су жолында қысымның шектен тыс көтерілуі;
д) сақтандыру қақпақтарының 50 % істен шығуы немесе басқа да
сақтандыру қақпақтарының істен шығуы;
е) бу, су жолындағы құбырларда жарылыс немесе жырық, дәнекерленген
жіктерден жіберу (дағырада, біріктірмеде, бу құбырларда, қорек су
құбырларында және су, бу ысырмаларында);
з) ошақта алаудың өшуі;
ж) реттеуіш қақпақшаның алдында газ немесе мазут қысымы шектен тыс
түсуі (егер қазан бір отынмен істеген жағдайда);
и) үрлегіштермен түтін сорғылардың тоқтап қалуы;
к) ошақта жарылыстар, күл ұстағыштарда және газ жолдарындағы
жанғыш шоғырлар, оқшауламаның құлап негізгі тіреулердің қызып қызаруы
және қызметкерлермен жабдыққа қауіп төндіретін жағдайлар;
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л) қызметкерлермен жабдыққа қауіп төндіретін өрт және қорғау
жүйесіне кіретін қашықтықтан басқаратын ысырмалардың істен шығуы;
м) қашықтан басқару жүйесінде кернеу жоғалуы және барлық бақылапөлшуіш
аспаптарында
аутоматикасы
(автоматика)
басқарылмауы,
көрсеткіштердің көтерілу, түсу шегі пайдалану нұсқауында көрсетіледі.
Қазанды тоқтату көп жағдайда өзінің қорғауымен жүргізіледі, егерде олар
істемесе, қазан тез қызметкерлердің әрекетімен тоқтатылады.
Жоғарыда көрсетілген апаттық жағдайдан басқада, қазан бірнеше уақыт
жұмыс істеуі мүмкін. Бұндай жағдайда стансаның бас инженері энерго жүйе
қызметкерімен (диспечер) келісе отырып шешім қабылдайды. Мынадай
жағдайда қазан тоқтатылуы қажет:
а) қыздыру беттері құбырларында, біріктірмелерде, қорек су
құбырларында тесік пайда болуы және ысырмалар жалғауыштар булануы;
б) температураны төмендеткеніне қарамай, қыздыру беттерінің металл
температурасының шектен тыс өсуі;
в) қазан дағырасының деңгейін көрсеткіш аспаптың қашықтан басқаруы
істен шығуы;
г) қорек су тәртіпке сай келмеуі;
д) күлұстағыштардың істен шығуы;
е) жеке қорғаудың істен шығуы немесе қашықтан басқару құрылымы
және бақылап-өлшеуіш аспаптарының автоматикасы істен шығуы, қорыта
айта келе, бұл көрсетілген нұсқаулармен қазанды көп жұмыс істетуге
болмайды, өйткені үлкен апатқа әкеліп соғуы мүмкін.
10-дәріс. Апаттар және бу қазандарының бүлінуі
Дәрістің мақсаты: қазандардың негізгі апаттары және бүлінулері, апат
және тоқтап қалудың себептері. Бу қазандарының бүлінуін айқындау және
оны жою жолдарымен танысу [1, 8, 9, 10, 11, 12].
10.1 Бу қазандарының апаттары
Бу қазандарын пайдалану кезінде жойылатын және жойылмайтын
бұзылулар пайда болуы мүмкін. Оларды жоюға қондырғыны тоқтату немесе
тоқтатпау талап етіледі. Мақамсыздардың сипатына, олардан туындайтын
салдарға, қондырғының қаншалықты бұзылғанына қарай тұтынушының
тоқтап қалуы, апаттары немесе күтпеген жерден өшіп қалуы мүмкін.
Электрстанса қондырғысының жұмыс жасау қабілеті бұзылған
жағдайда, оны тоқтап қалу деп атайды (отказ). Қызметшілерге қауіп
төндіретін және қондырғының толықтай немесе бөлшекті түрде жойылуына
әкеп соқтыратын жағдайларды туғызатын, кенет пайда болатын жұмыс
тәртібі апат деп аталады.
Апаттық жағдайлар туындаған кезде жылдам, орындалу реті регламенттелген амалдар қажет. Апатқа қарсы жаттығулар үлкен мәнге ие, ол кезде
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апаттық жағдайлардағы қондырғылармен жұмыстың практикалық дағдысы
өңделеді.
Жұмыстағы апаттар мен тоқтап қалулар қондырғының сыну
нәтижесінде болады, ол физикалық және химиялық құбылыстармен пайда
болған, сонымен қатар электрлік стансаға қызмет ететін персоналдардың
дұрыс емес қозғалысынан, қондырғының төменгі сапамен дайындалуымен,
оның жөнделуімен пайда болған.
Қондырғыға физика-химиялық құбылыстардың әсер етуі бақылау
құралдырының көмегімен персоналдармен уақытында тіркелуі қажет.
Қазандық қондырғыларда апаттық тоқтатулар қыздыру бетіндегі
құбырлардың жарылуымен пайда болады, сонымен қатар бу және судың
құбырларымен; ошақтағы, газжүрістеріндегі, отын беру және тозаң дайындау
жүйелеріндегі өрттермен жарылыстардың ұшқындарынан; арматураның
зақымдануымен; каркас элементтерінің және қаптауының бұзылуымен;
ошақтық қалқанның және қыздыру бетінің қождануымен; қазанның тоқтап
қалуын тудыратын бөлек түрдегі қондырғылардың істен шығуымен. Сонымен
қатар, тоқтап қалудың себебі бақылау - өлшеуіш аспаптардың, бақылау
жүйелерінің, автоматтандырудың және қорғаудың бүлінуі немесе жөнге
келмеуі мүмкін.
10.2 Бу қазандарында орын алатын апаттар және ақауларды
болдырмау және алдын-алу
Қыздыру бетіндегі құбырдың үзілуі қазандарды апаттық тоқтату мен
тоқтап қалудың негізгі себебі болып табылады. Қалқан құбырлары үзілген
жағдайда қазанды тоқтату мәжбүр болады. Сулықүнемдегіште және буды аса
қыздырғыштарда қуыстар мен жарықпақтардың (трещина) пайда болған кезде
қазанды біраз уақытқа дейін жұмыс жасай алады. Бірақ бұл кезде әсіресе
ақаулы аймақтарға бақылауды күшейтеді, ары мүмкіндік пайда болған
жағдайда қауіпті бүлінулер болмас үшін қазанды тоқтатады. Дағыралы
қазандарда қалқанды құбырлардың үзілуі ошақ құтысындағы және газ
жүрісіндегі күшті шумен, дағырадағы су деңгейінің төмендеуімен (күшті
қоректендіруге қарамай), ошақтағы қысым көтерілуімен және одан газдардың
шығуымен, дағырадағы қысымның төмендеуімен т.б. білінеді. Құбырлардың
кіші диаметрлеріне байланысты басқа қыздыру беттерінде үзілу болған
жағдайда бұл белгілер аздау болады: буды аса қыздырғыштардың
құбырларының үзілуі су деңгейін төмендетпейді.
Қыздыру бетіндегі құбырдың үзілуінің негізгі себебі: қысымның
жоғарылауы; жұмыстың ыстықтық (тампература) шартының бұзылуы;
құбырдың ішкі және сыртқы бетінде түзілетін коррозиялы – эрозиялы
құбылыстар; қазанның қанағаттанарлықсыз сулық тәртібі; қажыған бұзылулар
және жоғарылаған кернеулер (мысалы, құбырды қысқан кезде); құбырдың
төменгі сапамен дайындалуы және сәйкес келмейтін материалды пайдалануы;
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сапасыз құрастыру және жөндеу жұмыстары (әсіресе нашар пісірістірме
(сварка)); құбыр жағдайына техникалық бақылаудың жетіспеуі.
Қысымның шамадан тыс көтерілуін алдын- алу үшін жаңа және
екіншілік аса қызған будың бу құбырларында сақтандырғыш қақпақшалар
орнатады, оның түзетілуін әрдайым бақылап отырады. Түзетілмеген
сақтандырғыш қақпақшаларда қазанды қосуға тыйым салынады. Құбырдың
ыстықтық жұмыс шартының бұзылуы ыстықтықты шектіден жоғары
көтергенде немесе оның кенеттен тербелісі кезінде бақыланады, ол қажыған
жарықшақтың пайда болуына әкеліп соғады. Құбыр арқылы өткен бу мен
судың жеткіліксіз шығысы, газ ыстықтықтығының, жылулық ағындардың өсуі
мен құбырлардағы ортаның тұрақсыз айналмасы үшін пайда болатын ішкі
едәуір шөгінділердің пайда болу себептерінен, қозғалыстағы жүктемедегі
металдың кедергісі ыстықтықты жоғарылатқан кезде төмендейді.
Салқындайтын
ортаның
жетіспейтін
шығыны
машинисттің
тиянақсыздығынан, дағырадағы судың түсуінен, құбырдағы үзілістердің пайда
болуынан, айналманың тұрақсыздығынан немесе бұзылуынан, қазанның
қоректенуімен
байланысты
бақылау
өлшеуіш
аспаптардың
түзетілмегендігінен туындауы мүмкін. Газдардың ыстықтығының көтерілуінің
себебі отынның шектен тыс шығыны, жанудың жалпы созылуын немесе ошақ
және газ жүрісінің қимасы бойынша газдардың бірқалыпсыздығын тудыратын
жеткіліксіз ошақтық тәртіп.
Ішкі шөгінділер жеткіліксіз су тәртібінде және химиялық су дайындауда,
коррозиялы құбылыстардың интенсивті өтуінде, будың жеткіліксіз
тазалануында пайда болады. Қазандардағы тұз маңызының көтерілуі су
деңгейінің рұқсаттыдан жоғарылаған кездегі дағырадан ылғалдың толуымен
пайда болады. Пайдаланушылық тәртіпті және ошақтық құбылысты дәл
бақылаудан басқа, сонымен қатар құбырлардың үзілуі себепті пайда болатын
апаттарды азайту үшін құралдардың көрсеткештерін үнемі бақылап отырудан
басқа, станса қызметшісі құбырлардың ішкі бетін сумен және қышқылмен
әрдайым жуып тұру қажет.
Тотығушылық құбылыстар құбырдың ішкі жағынан да, газдың ағып
өтетін жағынан да жүреді. Ішкі коррозия судағы немесе будағы коррозиялы –
белсенді қосылыстардың (оттек, сутек, көмірқышқыл газдары, нитрат, нитрит
және т.б.) болуымен анықталады. Коррозия жұмыс істеп тұрған қазанда да
өтуі мүмкін. Қондырғының жұмысы кезінде көп жағдайда ішкі коррозия
қоректік судың жеткіліксіз газсыздануынан және суды ішкі қазазндық
өңдеудің төменгі сапасынан болады.
Қондырғы тоқтаған кезде құбырға ауаның өтуі себепті пайда болатын
тұрқын коррозияны қазанды сақтау (консервация) кезінде жояды, оны
«Жылуэнергетикалық
қондырғыны
сақтау
бойынша
басқарылатын
нұсқаулықтармен» сәйкесті орындайды. Жоғары ыстықтықты қазандардағы
құбырдың сыртқы коррозиясы мазутты және жоғары маңызды күкірті бар
(ванадилі, сульфидті коррозия) қатты отынды және газдардың төменгі
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ыстықтық аймағындағы (төменгі ыстықтықты күкіртті коррозия) қыздыру
беттерінде айқын көрінеді.
Қазанның сулық тәртібі коррозиялық құбылыстарды және ішкі
шөгінділердің пайда болуын едәуір дәрежеде анықтайды. «Техникалық
пайдалану ережелерінің» талаптарымен сәйкесті апаттықты төмендету үшін:
қоректік судың жалпы тұз маңызын және темір, мыс, кремний, оттек
қосылыстарының маңызын рұқсатты шектіден жоғарылатпай ұстап тұру
қажет;
Өңделетін материалдарды дұрыс мөлшерлеу (гидразин, аммиак, фосфат
және т.б.), үзіліссіз үрлеудің талап етілген су шығысын ұстап тұру және
кезеңдік үрлеуді өз уақытында орындау; қазандарға қосар алдындағы шаюды
жүргізу қажет. Аса кернеуліктер және қажыған бұзылулар қондырғының
бұрыс жобалануынан, сонымен қатар құбырдың қысылып қалуынан және
ыстықтықтың кенеттен өзгеруімен болуы мүмкін. Қондырғыны қосу, тоқтату
және пайдалану кезінде құбырлардың ұзаруын және құбыр бетінің жағдайын
бақылайды, бүлінген аймақтарды айқындайды және оларды өз уақытында
ауыстырады.
Апаттар мен тоқтап қалулар өндірушілердің төменгі сапасынан, монтаж
және жөндеуден болады: металдың ақауынан; кірердегі бақылаудың
болмауынан; зауыттық, монтаждық және жөнделмелі пісірістірілген түйіспе
(стык) ақауларынан; сәйкесті емес материалдарды пайдаланудан;
технологияның және жұмыс көлемінің бұзылуынан болады.
Бу-сулы жолдағы құбырдың үзілуі, пісірілістірмелі түйіспелер және
негізгі түзгілерді (элементтерді) байланыстыруда (дағырада, біріктірмеде,
қайта қосқыш құбырларда және т.б.) жарылғақтардың, тесік-шұрықтардың
пайда болуы кезінде қазанды тоқтату қажет. Тура ағынды қазандарда
қысымды кенет төмендеткен кезде жолда ішінара ысырмаға дейін судың
қайнауы болуы мүмкін, ол бу-сулық қоспаларды бөлек құбырлар бойынша
бірқалыпсыз таратады, олар қысымның толқуларын және ондағы шығындарды
тудырады, ыстықтықтың жоғарылауына алып келеді. Сондықтан қысым
тым жоғарлап немесе төмендеп кеткен кезде қазанды ішене ысырмаға дейін
тоқтату қажет.
Ошақ пен газ жүрістерінде жарылыс пен тарсылдар көбінесе дұрыс емес
ошақтық тәртіп себебінен отынның біраз мөлшерінің дұрыс араласпай, дұрыс
жанбауынан, алаудың үзілуінен, желдетусіз оны қайталап жағудан және
қыздырылмаған ошаққа көмір тозаңын беруден туындайды. Ошақ пен газ
жүрістерінде жарылыс пен тарсылдар тағы ірі тастардың (глыба) қож
ыдысының су ваннасына түсуінен де туындайды. Газ тәрізді отынды жаққанда
жарылыстар ошағы желдетілмеген қазанды жаққанда байқалады. Бұндай
жағдайлар ошаққа газ ағып кіріп кетуден және ошақ пен газ жолдарын алдынала желдетпеуден кейін алауды жағудан пайда болады. Сұйық отынды жаққан
кезде өрт пен жарылыс отынды дұрыс шаршыратпаудан және ошақтық
құбылыстың дұрыс жөнге салмауынан (неналаженный) болады. Ошақ немесе
газ жүрістеріндегі жарылыс пен тарсылдар кезінде, әсіресе қаптау, каркас
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немесе басқа да түзгілердің (элемент) бұзылуы жағдайында қазанды сол
мезетте тоқтату қажет. Қазан сонымен қатар, қауіпті салдары бар үзілулерді
тудыратын жағдайда тоқтатылуы қажет. Мұндай апаттық жағдайлар газ
немесе рұқсатты емес қысымның төмендеуі болады. Дыбыс шығаратын және
үзілістер болатын апаттар көбіне қызмет етілетін персоналдардың кінәсінан
болады, олар көбіне қосар алдындағы қазанның желдеткіші туралы
нұсқаулықты, қосатын және пайдаланушылық ережелерді бұзады.
Газ жүрісіндегі өрттер ошақтық құбылысты жеткіліксіз енгізудің
салдарынан туындайды, ол кезде кем жанудың өнімдері (кем жанған отын,
қоймалжың заттар) тұнып қалады және сулық үнемдегіштің және ауа
жылытқыштың бетінде жиналады. Осы шөгінділердің жануы қызудың және
газ жүрісінің бетінде қауіпті ақауларды тудырады. Берілген аймақ үшін
газдардың ыстықтығының жоғарылауы, тартудың нашарлауы, алаудың шығып
кетуі, қаптаудың қызуы жанудың белгілері болып табылады. Өртті көрген
сәттен бастап отынның берілуін тоқтатады және жануды жояды (үрлегіш
желдеткіштерді және түтін сорғыштарды, және тығыз жабу арқылы газдық
және ауалық шиберлерді сөндіреді) және жергілікті өрт сөндіргіштерді
қосады.
Ошақтардың және жану бетінің қождануы сонымен қатар жұмыстық
сенімділігін төмендетеді және апаттық жағдайды тудырады. Құбырдың
бірқалыпсыз қызуынан және айналғының және оның аспалы жүйесінің
деформациялануын және зақымдануын тудырады, сулық құйғыштар, қождық
шахталардың, қож жою және обмуровка (қождың ірі тастарының құламасы
кезінде) құрылғысын бұзады, ошақтағы жылулық ағынды көтереді. Қалқан
және қыздыру бетінің қождануы қазан қуатын едәуір шектейді және тартуға
шығындарды жоғарылатады. Ошақтың қатты қождануынан, оның төменгі
бөлігінің қож әсерінен жабылып қалуы мен оның сыртқа шықпай, жинала
беруінен қазанды апаттық тоқтатады.
11 - дәріс. Бутурбиналарын пайдалану негіздері
Дәрістің мақсаты: бу турбиналарын пайдаланудың негізгі қағидалары.
Турбинаның жұмыс тәртібінің классификациясы. Қалыптасқан және ауыспалы
тәртіптер. Жылуландыру турбинасының жұмыс тәртібімен танысу [1, 15, 16].
11.1 Сенімділік пен үнемділікті қамтамасыз ету – пайдаланудың
негізгі қағидалары
Пайдалану кезінде бу турбиналарына өзара байланысқан екі негізгі
талап ұсынылады: сенімділік пен үнемділік. БТҚ (ПТУ) сенімділігі деп
пайдаланудың берілген шарты және тәртібі кезінде қарастырылған қуаттың
өніміне (выработка) оның қабілетін айтады. БТҚ сенімділігі күрделі жүйе
ретінде біріншіден оның қондырғысының сенімділігімен анықталады:
жылуландыруға және шықтанған қондырғының, қоректік және шықтанған
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сорғылардың,
газсыздандырғыштың,
жылытқыштардың
және
т.б.
турбиналардың БТҚ түзгілерінің сенімділігі жоғары болған сайын оның
сенімділігі жоғары болады.
БТҚ-ның жұмысының сенімділігін бұзатын жағдай тоқтап қалу деп
аталады. Тоқтап қалудан кейін БТҚ-ның толығымен жұмысқа
қабілеттілігі жоғалып кетсе, онда толық тоқтап қалу деп атайды. Егер тоқтап
қалу жұмыс қабілетінің аракідік шығынына алып келсе, мұндай тоқтап қалу
бөлшектік деп аталады.
БТҚ немесе турбинаның жұмыс қабілетін үзіліссіз сақтап қалу құрамы
бас тартусыздық (безотказность) деп аталады. Бас тартусыздық абсолютты
болуы мүмкін. Жұмыстағы бас тартусыздықтың сандық шамасы тоқтап
қалуға жұмыс жасап алу (наработка) болып табылады – яғни тоқтап қалулар
арасындағы орташа қосынды ұзақтық (үзілістерді есепке алмағанда).
Пайдаланудың техникалық ережелерін сақтаған кездегі қуатты турбиналар
тоқтап қалуға кем дегенде 6250 сағат алдын-ала жұмыс жасап қоюға ие болуы
қажет.
БТҚ мен турбиналардың бас тартуын ескертуге және оның пайда болу
себептерін анықтап бере алатын, туындайтын салдарын жөндеу жұмыстары
мен тәсілдемелік қызмет ету арқылы жою қасиеті бар БТҚ мен турбинаның
қасиеті жөндеу жұмысына жарамдылық деп аталады. Турбинаны ашу қалай
оңай болса, бұзылу диагностикасын анықтау мен жою жақсырақ және жөндеу
жұмысы тиімді, сенімді өтеді.
Жұмыс қабілеттілігін қайта орнықтыру мақсатымен БТҚ мен турбинаның
бас тартуын ескерту мен жою құбылыстары қайта қалпына келтіру деп аталады.
Ал бұл уақыт қалпына келтіру уақыты деп аталады.
Жоғары сенімділікті ұстап тұру үшін қондырғы тәсілдемелік қызмет
етуден, соңғы, ортаңғы немесе негізгі жөндеуден өтеді. Соңғы немесе ортаңғы
жөндеулерде зақымданған бөлшектер және түйіндер ауыстырылады немесе
қалпына келтіріледі, нормативті – тәсілдемелік құжаттармен қарастырылған
басқа түйіндердің және техникалық жағдайы бақыланады.
Негізгі жөндеуде қондырғы қорларының жұмысқа қабілеттігі толығымен
жүргізіледі. Негізгі жөндеулер арасындағы уақыт жөндеу аралық кезең деп
аталады. Жөндеу аралық уақыт 5 жылдам кем емес.
Сенімділікті кешенді бағалау үшін дайындық еселеуішін пайдаланады –
бас тартуға жасалған алдын-ала жұмыс жасап қоюды оны және қалпына
келтіруге кеткен уақыттың қосындысына қатынасын айтады. Игерілген
шығырларда дайындық еселеуіші 98 – 99%, ал игерілетіндерде 60 – 65% құрауы
мүмкін. Қазіргі шығырлардың дайындық еселеуіші 98% төмен болмауы қажет.
Жоғары сенімділікті ұстап тұру үшін жабдық техникалық қамтамасыз
етуден, аралық, ортаңғы немесе негізгі жөндеулерден өтеді.
Ағымдық және орташа жөндеу жұмыстарында бұзылған бөлшектер мен
тораптар ауыстырылады немесе қайта қалыптастырылады. Нормативтітәсілдемелік құжатта көрсетілгендей басқа тораптардың жөнделу және
тәсілдемелік жағдайы бақыланады. Толық жөндеу жұмысында қондырғының
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жұмыс қабілеттілігі толығымен қалыптастырылады және қажет етілсе,
қондырғы өзінің бөлшектерімен ауыстырылады.
Сенімділік көрсеткіштерінің қатарына, сонымен қатар қауіпсіздік және
ұзақтық кіреді. Қызмет ететін тұлғалар мен қоршаған орта үшін қауіпті
жағдайларды болдырмайтын шараларды қауіпсіздік дейді. Қондырғының
ұзақтығы оның жұмысқа қабілеттілігін анықталған шекті уақытына немесе
күнтізбе уақытында (қызмет ету уақыты) ұстап тұруы қажет. Турбинаның
қызмет ету уақыты 40 жыл.
Сенімділік және үнемділік талаптары тығыз байланыста екенін есте ұстау
қажет. Сенімсіз қондырғы үнемді бола алмайды.
Пайдаланудың есебінің мазмұны жоғары сенімділік кезінде өте жоғары
сенімділікті қамтамасыз ету.
11.2 Турбиналардың жұмыс режимі
Турбинаның жылулық жағдайы бойынша жұмыс режимін қалыптасқан
және ауыспалы деп бөлуге болады.
Қалыптасқан тәртіп – бұл кезде турбина ішіндегі бу көрсеткіштері
(температура, қысым, ылғалдылық, бу жылдамдығы) және оның бөлшектерінің
жағдайы (температура, деформация) уақыт бойынша өзгермейді. Стационарлы
режим болмайды, себебі кейбір көрсеткіштер пульсацияға ие. Бірақ,
қалыптасқан режимде олардың мәні орташа мәндермен салыстырғанда аз, ал
орташа мәннің өздері уақыт бойынша өзгеріссіз қалады.
Ауыспалы немесе қалыптаспаған жұмыс режимі – бұл бір қалыптасқан
режимнен екіншісіне ауысу құбылысы. Себебі бу көрсеткіштері және
бөлшектердің температуралық жағдайы әртүрлі ауыспалы кезең құбылысында
өзгереді, ол жаңа түзілулерге алып келеді, соның ішінде апаттық жағдайға алып
келетін температуралық кернеулер мен кеңеюлерді тудырады.
Турбинаның қалыптасқан режимін екі үлкен топқа бөлуге болады:
ординарлы және ерекше (специфический).
Ординарлы қалыптасқан режим – бұл турбинаның қалыпты
пайдаланушылық режимдері. Ординарлы режимді үш түрге бөлуге болады:
а) номиналды жүктеме режимі;
б) бөлшекті жүктеме режимі;
в) максималды жүктеме режимі.
Ерекше қалыптасқан режимдер — бұл режим кезінде турбина
жұмысының шарты келесідей, оның ұзақтығына шектеу, жұмыс істеп тұрған
қондырғы құрамына өзгерту енгізу қажет. Шартты түрде оларға келесілерді
жатқызуға болады: айналу жиілігінің ауытқуы бар режимдер, бастапқы, соңғы
және аралық бу көрсеткіштері, бос жүрістің режимдері; сөндірілген жаңғыртулы
қыздырғышы бар режимдер; бусыз және шығынды режимдер; моторлы режим.
Аз шығынды режимдер – бұл турбина, оның бөлек цилиндрі немесе бөлігі
(отсегі) арқылы аз бу шығыны бар режимдер. Оларға бусыз режим, бос жүріс,
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өзіндік мұқтаждық жүктемелік режимі, қозғалтқышты (моторный) режим
жатады.
Бусыз режим деп цилиндр арқылы бу шығыны болмаған кездегі жұмыс
режимін атайды. Ол, мысалы, ТҚЦ-ге реттелетін диафрагманың толық жабылуы
кезінде пайда болады.
Бос жүріс деп өндіргіш қысқышындағы нөлге тең қуаты бар айналудың
қалыпты жиілігіндегі турбина жұмысын атайды.
Өзіндік мұқтажыдықтың жүктеме режимі бу шығысымен іске асырылады.
Бұл бу шығысы қайраттық құраманың бүкіл қондырғысын және қайраттық
құраманың жұмысына қажет қоғамдық қондырғысын электрмен қамтамасыз
етуге жеткілікті қуатпен қамтамасыз етеді. Бұндай режимдте электр қайраты
жүйеге қосылмайды.
Қозғалтқыштық режим – турбина роторының айналуы генератордың
көрсетілген жиілікте айналуымен іске асырылады. Бұл режимде
турбинаның алдынғы бөлігіне бу берілмейді, турбина конденсаторында
көрсетілгенге жақын қысым болады, ал ағындық бөлік үйкеліс әсерінен
қызғанда, оны салқындату бөтен көзден алынатын төмен температуралы
бумен жүргізіледі. Ол бу ТҚЦ-дің жинау ыдысына (ресивер) немесе
ОҚЦ-дің бір алымына беріледі.
Өтпелі немесе қалыптаспаған режимдерді шартты түрде 3 түрге бөлуге
болады: жүктемені өзгерту, іске қосу және тоқтату.
Өз кезегінде жүктемені өзгертуді екі санатқа бөлуге болады: автоматты
және жоспарлы.
Турбина қондырғысын косу құбылысы деп оны бұрылуға дайындау,
синхрондық жиілікті айналуға бұрылу және ротордың дүмпуі, керек қуатқа
дейін жүктемелеу және синхронизациялау.
Турбинаны қосу түрлері өзара тұрып қалу уақыты немесе қосарға дейінгі
металл температурасына қарай ерекшелінеді. Көбінесе бірнеше сағаттан
кейінгі қосу, ыстық қордан қосу деп аталады. Түнгі тұрып қалудан кейінгі қосу
– ыстық қалыпта, сенбі және жексенбіден кейін қосу – суымаған қалыпта, ұзақ
уақыттан кейінгі қосу – суық қалыпта қосу деп аталады.
Турбина қондырғысын тоқтату дегеніміз, турбинаға буды беруді
тоқтатып, жүк түсіру (разгрузка) құбылысын айтамыз. Өндіргішті желіден
өшіру. Тоқтатудың 3 түрі бар: қорға, біртіндеп суыту және апаттық.
Қорға тоқтатуды аз уақыттан кейін (түннен кейін, сенбі және жексенбіден
кейін) келесі қосуға дейінгі уақытты санап жүргізеді. Сондықтан келесі қосуды
жеңілдету үшін, оны мүмкіндігінше қондырғының температурасын сақтап
қалатындай етіп жүргізеді.
Біртіндеп суытып тоқтатуды, керісінше қондырғыны келесі жөндеу
жұмысына жіберетін кезде жүргізеді. Бұнда қондырғыны жеткілікті суық
температураға дейін суыту керек.
Апаттық тоқтату салдары келешек немесе осы уақытқа зиянын тигізетін
апаттық жағдайлар пайда болған кезде орындалады. Турбинаны тоқтату кезінде
оны қосқанға қарағанда зиянырақ және соған ұқсас құбылыстар жүреді.
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Жылуландыру турбина қондырғысының жұмыс режимін үлкен екі топқа
бөлуге болады: конденсаттық және жылуландырулық.
Конденсаттық режим – жылулық жүктемесі жоқ (өнеркәсіптік және
жылулық алымдар сөндірілген). Турбинаға келетін бу оның ағындық бөлігін
толық өтеп (будың бір бөлігі табиғи жолмен жаңғырту жүйесіне кетеді),
конденсаторға келеді. Басқа сөзбен айтқанда, бұл жұмыс режимі конденсаттық
турбинаның жұмысына ұқсас. Бұндай режимде жылуландыру турбинасы жазда
жұмыс жасайды. Бұл кезде біршама жылулық жүктеме (көбінесе, ыстық сумен
қамдау) ЖЭО-ның бір немесе бірнеше турбина қондырғыларымен қамтамасыз
етіледі, ал қалғандары конденсаттық режимде жұмыс жасайды.
Жылуландыру режимі – турбина алымдарынан өнеркәсіптік қолдану мен
жүйелік суды қыздыру үшін жылу алынады. Өз кезегінде жылуландыру
режимдерін екі топқа бөлуге болады: жылу сызбағы (график) бойынша жұмыс
режимі мен электрлік сызбағы бойынша жұмыс режимі. Жылулық сызба
бойынша жұмыс істегенде жылуландыру турбина қарсы қысымды турбина
сияқты жұмыс жасайды: берілген мөлшерде, берілген көрсеткіштер бойынша
бу өндіруді қамтамасыз етеді. Сонымен жол жөнекей бу шығысы және жаңа
пайдаланылған бу көрсеткіштері бойынша анықталатын электр энергиясы
мөлшерін өндіреді. Жылулық сызбақ бойынша істейтін жұмыс режимін
көбінесе «жылуландыру режимі» немесе «жабық тарылтқышы бар жұмыс
режимі» деп атайды. (Мұнда ЧНД-нің реттегіш тарылтқышы).
Жылуландыру сызбағы бойынша істейтін жұмыс режимдерінде турбина
да жұмыс жасайды, оның құбырлық жүйесіне (негізгі және ішінара шоқтар)
салқындатқыш су (айналымдық, жүйелік, қоректік және т.б.) жіберіледі. Будың
біраз бөлігі конденсатордың жұмысы негізінде конденсатталады. Ол бу ЧНД-ға
тарылтқыштың саңылаулары арқылы кіреді. Конденсатордың ішінара шоқ
(пучок) жүйелік немесе толтырылатын судың қызуы кезіндегі жылуландырылған
режимі ең үнемді режим болып табылады, ол конденсатордағы конденсаттың аз
жылу шығуына (немесе олар мүлдем болмайды) байланысты.
Электрлік режим бойынша жұмыс режимдері – бұл режимде жылулық
және электрлік жүктемелер тәуелсіз (бұл режимдер екі сызба бойынша –
электрлік және жылулық орындалады). Сонымен қатар, бұл режимде
конденсаторға салқындаған су түседі және турбина арқылы будың екі ағыны
ағып өтеді: жылуландырылған және шықтанған. Электрлік сызба бойынша
жұмыстың үнемділігі осы ағындар шығысының қатынасына тәуелді:
жылуландырылған тегеуріндердің мөлшері көп болған сайын, құбырдың
жұмысы үнемдірек болады.
11.3 Турбина қондырғыларын сақтау жүйелері
Қайрат құрамаларын қалыпты пайдалану режимімен қатар, апаттық
режимдерде туындауы мүмкін, соның ішінде желіден жүктеменің түсуімен
және турбиналы агрегаттың сөндірілуімен байланысты (қысқа тұйықталудан,
электр бергіш сызықтардың сөнуіне, кернеудің күшті ауытқуынан және
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жиіліктен). ЖЭС-да желіден электр өндіргішті өшірумен толық жүктеменің
түсуі кезінде негізгі талап, оның айналу жиілігінің максималды жоғарылауы
турбина қауіпсіздігінің автоматтарын жөндеу деңгейінен төмен болуы қажет.
Бұл кезде реттеу жүйесінің өте жоғары жылдам қозғалысы қажет, ол айналу
жиілігінің қалыпты мәнінен (nсз = (1,11 - 1,12)·n0) 10...11%-ға жоғарыламау
қажет. Бұл автоматты стопорлы қақпақшалардың (АСҚ) және реттегіш
қақпақшалардың, сонымен қатар турбинадан су буының алымдарының
реттелетін және жаңғыртулы сызықтарындағы бұрылмалы диафрагма және
кері қақпақшалардың жылдам жабылуымен қамтамасыз етіледі. Сақтау жүйесі
турбина қондырығысын басқарудың соңғы сатысы болып табылады. Ол келесі
болдырмауға тиіс жағдайларда қосылады:
-білік өткізгіштің айналу жиілігінің өсуі кезінде;
-ротор осінің орнынан қозғалуы артса;
- турбина қондырғысының айналматіректерін маймен қамтамасыз
ету жүйесінде май қысымының азаюы кезінде;
-конденсатордағы қысым өссе;
- турбина қондырығысының білікөткізгішінің діріл дәрежесінің өсуі
кезінде;
-жаңа будың температурасы өссе немесе оның кенет азаюы кезінде;
-жаңғыртулық жүйедегі ЖҚҚ-да конденсаттың өсуі кезінде.
Барлық
турбиналар
қорғаныстың
екі
міндетті
және
тәуелсіз бағыттарымен қамтамасыз етіледі. Солардың бірінішісі- автоматты
басқару жүйесі, ал екіншісі – турбина қондырығысын өзіндік қорғау жүйесі.
Бұлардан басқа, тағы да көптеген түрлері қоланылады. Мысалға:
-ротордың салыстырмалы ұзаруын болдырмауға негізделген;
- турбина цилиндрінің тұрқысының үстіңгі және астыңғы бөліктеріндегі
температураларының болмайтын айырмасынан;
-жүктемені кенет 30% немесе 50 %-ға дейін азайтса;
-жаңа бу қысымының 1-шекке (БРОУ-ды қосу) және 2-шекке (импулсті
сақтандырғыш жапқыштарды ашу) дейін өсуінен;
-екіншілік аса қызған будың температурасының өсуінен;
- турбинаның АБЖ-де орта қысымының азаюынан.
12 - дәріс. Бу турбиналы қондырғыны іске қосу
Дәріс мақсаты: іске қосудың негізгі операцияларымен және іске қосу
тәсілдемесімен танысу.
12.1 Іске қосуға дайындық
Турбиналық қондырғының қалыпты жұмысы бірнеше сипатты
режимдерден құралады: іске қосу, номиналды қуаттылықта немесе ішінара
жүктемелерде ұзақ уақыт жұмыс істеу, өтпелі режимдер, тоқтату. Ең маңызды
операциялардың бірі - турбинаның іске қосылуы. Электр станциялары мен
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желілерін техникалық пайдалану ережелерін және сондай-ақ қолданыстағы
нұсқаулықтарын бұлжытпай қадағалай отырып орындау керек. Іске қосудың
ерекшелігіне металсыйымды жабдықтары: бу құбырлары, стопорлы клапандар
және арматура, турбинаның корпусы мен роторын жылыту қажеттігі жатады.
Жылдам жылыту кезінде жабдықтың металында температуралардың үлкен
айырмалары туындайды, олар будың температурасы, оның шығыны және іске
қосар алдындағы металл мен будың температураларының айырмасы қаншалық
жоғары болса, соншалық үлкен болатын қауіпті температуралық кернеулердің
пайда болуына әкеледі. Іске қосар алдындағы жабдық металының
температурасы турбина тоқтатылған мезеттен бері қанша уақыт өткеніне
тәуелді.
Жаңа будың бу құбырлары және стопорлы клапандар екі-үш тәулік
суыйды, ал турбина цилиндрлері – тек бес-алты тәуліктен соң ғана
салқындайды. Жабдықтың температурасы іске қосар алдындағы тоқтап тұрған
уақытына тәуелді.
Іске қосуларды салқын күйден, ыстық күйден және суымаған күйден іске
қосу деп айырады. Жабдықтың салқын күйі деп блоктың қазаны мен бу
құбырлары толықтай суыған, ал турбина металының температурасы 150ºС-тан
төмен болатын күйін атайды. Қуатты энергетикалық блоктар мұндай күйге
дейін 90...100 сағ ішінде салқындайды. Ыстық күй деп турбина металының
температурасы 420-450 ºС-тен төмен болмайтын (әдетте тоқтатудан соң 6...10
сағаттан кейінгі) күйді атайды. Турбина металының аралық температураларына
сәйкес келетін күйлерді суымаған деп атайды.
Жабдықтың бастапқы жылулық күйі негізінен жекелеген операциялардың
ұзақтығына әсер етеді, олар турбинаны іске қосу бойынша станциялық
нұсқаулықтардың қатаң түрдегі сәйкестікте орындалуына байланысты болады.
Кез келген іске қосудың құрамына оған дайындық, бу құбырлары мен
арматураны жылыту, конденсациялық қондырғыны және турбинаны іске қосу,
генераторды синхрондау, турбинаны жүктеу тәрізді кезеңдер кіреді. Жабдықты
тексеру – іске қосуға дайындықтың маңызды элементі.
Турбинаны іске қосудың алдында міндетті түрде оның барлық бекітуші
және басқарушы органдарының жай-күйін және технологиялық қорғаныс
құралдарының күйін (ысырмалардың, стопорлы және реттегіш клапандардың
нығыздығын және т.б.) тексереді. Реттегіш және стопорлы клапандар толықтай
жабық болған кезде және электр генераторы желіден өшіріліп тұрған кезде
турбинаның роторы айналмауы тиіс. Егер тек стопорлы немесе тек реттегіш
клапан ғана жабық болса, айналғы клапандардың ершіктері мен басұштары
арасындағы саңылаулардан өтетін бумен қарқынын үдетеді. Бұл саңылаулар
жұмыс процесінде, мысалы, жылулық кеңеюлердің салдарынан пайда болады.
Егер автоматты қорғаныс элементтері (осьтік ығысу релесі, вакуум-реле,
майлау жүйесіндегі май қысымының құламасының релесі және т.б.) бұзылған
болса, турбинаны іске қосуға болмайды. Турбина қорғаныстарының қайсыбірі
іске қосылған жағдайда жарықтық және дыбыстық сигналдар пайда болады.
Іске қосуға дейін турбина қарқынын үдетуден қорғау және реттеу жүйесі
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тексерілуі және сыналуы тиіс. Бұл өте маңызды, өйткені жүктеменің күтпеген
жерден түсуі кезінде турбинаның қарқынын үдетуі реттеу немесе қорғаныс
жүйесі ақаулы болған жағдайда қауіпті апатты туындатуы мүмкін.
Турбинаны маймен жабдықтау жүйесіне ерекше көңіл аударылады. Май
мөлдір, ылғалсыз және механикалық қоспаларсыз болуы тиіс және оның
температурасы 40-50ºС-тан төмен болмауы тиіс. Бұдан гөрі төменірек
температура кезінде май тым тұтқыр болып қалады және ротор май
қабыршағында дірілдей бастауы мүмкін. Майды қыздыру үшін оны іске қосуға
дейін бірнеше уақыт (әсіресе қыста) май сорғысы арқылы майлау жүйесі
арқылы айдайды. Егер қосалқы май сорғылары немесе резервті автоматты іске
қосу жүйесінің бірі ақаулы болса, турбинаны іске қосуға болмайды.
Іске қосар алдында сондай-ақ турбинаның және қосалқы жабдықтың
жұмыс режимін қадағалап отыруға мүмкіндік беретін барлық бақылау-өлшеу
аспаптарының жұмысқа жарамдылығына және іске қосылғандығына, әрі
қашықтан басқару жұмысқа дайын екендігіне көз жеткізу қажет.
12.2 Турбинаны іске қосу
Алғашқы іске қосу операцияларына жаңа будың және аралық аса
қыздырудың бу құбырларын, сондай-ақ турбинаның стопорлы клапандарын
жылыту жатады. Бұл уақытта бу құбырлары мен бу кіргізу органдарынан
дренажды желілер арқылы салқын қабырғаларды бумен жылыту кезінде
түзілетін конденсат әкетіледі. Бу құбырлары мен стопорлы клапандарды
жылыту жылдамдықтары міндетті түрде бақыланады. Температураны бақылау
элементтердің жылулық күйін қадағалауға және жылытуды нұсқаулықтың
талаптарына дәлме-дәл сәйкестікте жүргізуге мүмкіндік береді. Нұсқаулықпен
ұйғарылған жылыту жылдамдығын асыруға болмайды, өйткені тым жылдам
жылыту кезінде температуралық кернеулердің салдарынан бу құбырлары мен
стопорлы клапандардың қабырғаларында сызаттар пайда болуы мүмкін.
Жылыту кезінде бақылау қималарындағы көрсеткіштер бойынша бу
құбырларының кеңею нәтижесінде орын ауыстыруын қадағалау қажет.
Бу құбырларын және стопорлы жапқыштарын жылытудан соң май
күбісіндегі майдың деңгейін тексеріп, турбинаны маймен жабдықтау жүйесін
іске қосады, содан соң қосалқы май сорғысын іске қосады, одан соң май майлау
және реттеу жүйесіне келіп түсе бастайды. Қосалқы май сорғысы тудыруы тиіс
қысым іске қосу бойынша нұсқаулықта көрсетілген. Қажетті қысымнан төмен
қысым кезінде турбинаның роторы ішпектердің астарлық беттеріне жанаса
тиеді. Майдың аз қысымы кезінде турбинаның реттеу жүйесі жұмысқа
қабілетсіз, өйткені олармен өрістетілетін күш салулар реттеу жүйесінің
жекелеген элементтерінің (золотниктердің, піспектердің және т.б.) орын
ауыстыруы үшін жеткіліксіз болады. Сондықтан, егер майдың қысымы
нұсқаулықта көрсетілгеннен аз болса, турбинаны іске қосуға тыйым салынады.
Жүйені тексеру кезінде май барлық ішпектерге келіп тұрғанын және оның
ішпектерден кейінгі температурасы, сондай-ақ бақылау нүктелеріндегі қысымы
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нұсқаулыққа сәйкес келетініне көз жеткізген жөн. Содан соң білікті бұру
құрылғысының сынақтық іске қосылуы жүргізіледі.
Келесі операция конденсаторды іске қосу. Шеткі тығыздамаларға буды
бергенге дейін турбина және конденсаторатмосфералық қысыммен толы
болады. Будың турбинадан кейінгі тиімді конденсациялануы үшін бұл ауаны
конденсатордан сорып алу қажет. Алдын-ала конденсаторды сукөрсеткіштік
шыныдағы деңгейі оның биіктігінің ¾ бөлігінде орналасатындай етіп
конденсатпен немесе химиялық тазартылған сумен толтырады, арынды желідегі
ысырмалары, жабық күйінде циркуляциялық сорғыларды іске қосады және
конденсатордың түтіктеріне циркуляциялық суды береді, бұл үшін әуелі судың
конденсатордан шығысындағы ысырмаларды ашады, ал одан соң – кірістегі
ысырмаларды ашады. Содан соң бұл уақытта қайта циркуляциялау режимінде
жұмыс істеп тұрған конденсаттық сорғыларды іске қосады және негізгі және
іске қосу эжекторларын қосады, олар конденсатордан және турбинаның
корпусынан ауаны сорып шығара бастайды. Білікті бұру құрылғысының іске
қосылуынан соң, айналғы айнала бастағанда, бу турбинаның шеткі
тығыздамаларына беріледі. Егер айналғы қозғалыссыз болса, буды шеткі
тығыздамаларға беруге болмайды. Тығыздамаларға берілетін будың мөлшері
турбинаның корпусындағы және конденсатордағы қысымға тәуелді. Осы
қысым азаюына қарай («вакуум тереңдеген сайын»), будың тығыздамаларға
жұмсалатын шығынын арттырады.
Конденсатордағы 40 кПа (300 мм рт. ст.) вакуум кезінде іске қосу-тастау
құрылғыларынан және бу құбырларының дренаждарынан бу мен ыстық
конденсат тастала бастайды, бұл іске қосулар кезіндегі су шығындарын
азайтады. Конденсаторға келіп түсетін конденсат ластанған болуы мүмкін
болғандықтан, оны жылу электр стансасының құрамалық тұзсыздандыру
қондырғысындағы тазартудан кейінгі цикліне қайтарады. Бу құбырлары мен
стопорлы жапқыштардың жылытылуынан соң, май жүйесінің және
конденсатордың қалыпты жұмысын тексеруден соң бу турбинаның ағыстық
бөлігіне беріледі. Конденсаторда бұл уақытта вакуум 53-77 кПа-ға (400-500 мм.
сын. бағ.) тең болуы тиіс.
Будың әсерінен ротор айнала бастағанда, білікті бұру құрылғысы
автоматты түрде ажыратылады. Ротордың будың әсерімен айналуының
үдеуінің басталу мезеті айналғы түрткісі деп аталады.
Әуелі айналғының 400-500 айн/мин айналу жиілігін қамтамасыз ететіндей
бу мөлшері беріледі, турбинаның ішпектерінің қалыпты жұмысына тыңдау
арқылы көз жеткізіледі және олардан кейінгі майдың температурасы
тексеріледі. Конденсатордағы вакуум шамамен 80 кПа (600 мм. сын. бағ.)
болған кезде іске қосу ілестіргіші ажыратылады және тек негізгісі ғана жұмыс
істеуге қалдырылады. Турбина айналғысының айналудың көрсетілген жиілігіне
шығу мезетіне қарай вакуум 86 кПа-дан (650 мм. сын. бағ.) төмен болмауы
тиіс. Төменгі қысымның газ аластау бөлігіндегі температураны төмендету үшін
және оның аса қыздырылуына жол бермеу үшін, сондай-ақ соңғы сатының
жұмыстық қалақтарының аса қыздырылуына жол бермеу үшін бос жүрістегі
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жұмыс кезінде вакуумды 86 кПа деңгейінде ұстап тұру қажет. Әсіресе соңғы
сатысының қалақтары титан қорытпаларынан даярланған турбиналарда аса
қыздырылу өте қауіпті, өйткені бұл қорытпалардың беріктігі температура
артқан сайын айтарлықтай төмендейді.
Әр турбина үшін турбиналық қондырығының дірілі күрт артатындай,
яғни турбинаның және электр генераторының роторлары резонансқа түсетіндей
айналу жиіліктері бар. Сындық деп аталатын бұл жиіліктерді тез «өту» қажет
және турбинаның бұлармен жұмыс істеуіне жол бермеу қажет. Ротордың
айналу жиілігі 1500-2000 айн/мин-ке дейін артқанда, басты май сорғысы
жұмысқа кіріскеніне көз жеткізгеннен соң, қосалқы турбиналық май сорғысы
ажыратылады. Басты сорғының жұмысының басталғанын тексеру үшін қосалқы
турбиналық май сорғысының роторының айналу жиілігі азайтылады және
майдың қысымы қадағаланады. Егер ол түспесе, демек, басты май сорғысы
қалыпты жұмыс істеуде деген сөз. Осыдан соң турбинаның роторының айналу
жиілігі будың ағыстық бөлігі арқылы өтуін арттыра отырып, номиналдыға
дейін жеткізіледі, турбинаның реттелуі, қауіпсіздік автоматы тексеріледі, егер
турбина бос жүрісте орнықты жұмыс істеп тұрса, электр генераторының
жұмысы желімен синхрондалып ол желіге жалғанады.
Қуатты турбиналарда тұрқы металының және айналғы жылытылу
жылдамдығы бу шығынына және жүктемеге де едәуір тәуелді болады.
Турбинаны тез, бірақ қауіпті температуралық кернеулер мен деформациялар
туындамайтындай жылдамдықпен жүктеу қажет. Дәл осындай жүктелу графигі
іске қосу бойынша нұсқаулықта берілген. Жүктемені нұсқаулықпен рұқсат
етілгеннен бөлек тезірек арттыру апатқа әкелуі мүмкін. Турбинаны жүктеу
кезінде ернемектерді жылыту жүйесінің жұмысына және айналғыны тұрқыға
қатысты орнынан ығысуына назар аудару қажет. Көрсетілгеннің 25-30%-на тең
жүктеме кезінде конденсаторға келіп түсетін бу шығыны конденсаттың қайта
циркуляциялануын өшіре отырып, турбинаның жүктемесін берілген
жылдамдықпен номиналдыға дейін жеткізу үшін жеткілікті.
12.3 Құрамалық
ерекшеліктері

қондырғыларды

іске

қосу

режимдерінің

Блоктық қондырғыларды іске қосу режимдерінің ерекшеліктеріне қазан
мен турбинаның бір мезгілде іске қосылатыны жатады. Олардың іске қосылу
графигі мен режимі бір-бірімен сәйкестендірілген болуы тиіс. Блоктарды
салқын күйден іске қосу сырғымалы параметрлерде жүргізіледі. Бұл отынды
үнемдеуге мүмкіндік береді, өйткені қазанды іске қосу кезінде іс жүзінде
турбинамен тұтынылатындай мөлшердегі бу өндіріп шығарады. Бастапқы
мезетте бу онша көп қажет етілмейді: тек бу құбырларын жылыту үшін және
турбина айналғысының «бұрылуы» үшін қажет. Салқын күйден іске қосу
кезінде бу кіргізу құрылғыларын және жоғары қысым цилиндрін
мүмкіндігінше аз температуралы бумен жылыту қажет, ол блоктың іске қосу
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сүлбесімен анықталады. Алайда қысым қанығу температурасынан кемінде
50ºС-қа жоғары болатындай болуы тиіс.
Іске қосудың ең оңтайлы жағдайлары жаңа будың 250-300ºС
температурасы кезінде жасалады. Мұндай температуралы бу турбинаға
ротордың түрткісі кезінде және айналу жиілігінің көрсетілгенге дейін
арттырылуы кезінде келіп түсуі тиіс.
Турбинасы суымаған блокты іске қосудың ерекшеліктері турбинаның
металы қыздырылған, ал бу құбырлары суып үлгеретіндігіне және оларды
жылыту қажеттігіне байланысты. Бұдан басқа, ыстық турбинаға
температурасы металдың температурасынан төмен бу беруге болмайды.
Осылай, 300 МВт блоктар үшін жаңа будың температурасы ЖҚЦ сыртқы
корпусының металының температурасынан 80ºС-қа жоғары болуы тиіс.
Техникалық пайдалану ережелері блокты кез келген күйден іске қосу
кезінде бу құбырларының, стопорлы жапқыштардың, буды қайта жіберу
құбырларының жылытылу жылдамдығын, роторлардың салыстырмалы түрде
ұзаруын және осьтік күйін, турбина ішпектерінің дірілін, өндіргішті және
қоздырғышты, турбинаның жоғары қысымды бөлігінің роторының иілуін,
оның жоғарғы және төменгі бөліктеріндегі температуралар айырмасын,
ернемектер мен шпилькаларды, ішпектерден ағатын майдың температурасын
бақылауды міндеттейді.
Турбинаны іске қосу кезінде роторға ықпал ететін және таяныштық
ішпекпен қабылданып алынатын осьтік күш салулар шектік мәндерге жетуі
мүмкін. Бұл кезде ішпек бұғауларының беттері аздап балқуы мүмкін, соның
нәтижесінде айналғы тұрқыға жанай тиетін болады. Сондықтан іске қосу
кезінде ротордың осьтік орналасуына көңіл бөлу өте маңызды. Осьтік күш
салудың артқаны жөнінде таяныштық ішпектен немесе таяныштық
бұғаулардан ағатын майдың температурасына қарап талдауға болады.
Турбинаны күрделі жөндеуден соң іске қосу аса жауапты болып
табылады. Бұл жағдайда қосымша жүргізілуі қажет операциялар арнайы
нұсқаулықпен ескертіледі.
12.4 Жылуландырулық турбиналарын іске қосу ерекшеліктері
Жылуландыру турбиналарындағы бу алымдары реттелетін алымдарда
ажыратылған қысым реттегіш ретінде шықтағыш режимге беріледі. Бұл ретте
бужіктегіш органдар ОҚБ және ТҚБ-да (реттеуші клапандар мен бұрылыс
диаграммалары) толық ашылған және іске қосу тәртібі жоғарыда айтылғандай
жылуландыру турбиналарынан еш айырмашылығы жоқ. Шықтағыштағы бу
шығыны минималды-желдетудің рұқсат етілген мәнінен асып кеткен
жағдайда, реттелетін алымдарды қосуға болады. Бұл үшін жұмысқа қысым
реттегіштер енгізіледі, ол турбинаны бу алымдардағы магистральмен қосып,
реттелетін алымдардағы бу қысымын керекті мәнге дейін көтереді және
буөткізгіш ысырмаларын ашады. Одан әрі турбинаның қуаты мен реттелетін
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алымдардың жүктемесін өзгерту, жылдамдық пен қысым реттегіштердің
автоматты реттеу жүйелері арқылы іске асады.
Бу алымдарын жоғарлату үшін минутына 5% -дан аспайтын номиналды
жылдамдық болуы тиіс. Егер турбина алымы магистральда қосылса, басқа
турбиналардан немесе РСҚ-дан қоректенсе, онда алымдағы ысырманың
ашылуы камера алымында 0,02-0,03 МПа басталуы керек, ол
магистральдікінен жоғары.
Жылуландыру алымдарын қосар алдында, алымды қысым реттегішпен
қосатын мембраналы камераның түзу бойындағы вентильдің және мембрана
камерасының шықтағыш толтырылып, ашық екеніне көз жеткізу керек. Бұл
операция камерада ауа тығындарын болдырмау үшін орындалады. Желілік
суды сатылы қыздыратын турбинаны іске қосу барысында, желілік
қыздырғыштар төменгісінен басталып ретімен қосылу керек. Оларды өшіру
кері тәртіпте жүзеге асады.
Магистральдан келетін бумен турбинаны айдауды болдырмау үшін,
берілген алым бойынша кері және сақтандырушы клапанның қайтымсыз
жағдайында алымды реттегішті іске қосуға тыйым салынады. Бұл сондай-ақ,
барлық турбиналардың регенеративті алымдарына қатысы бар. ӨЖЭ-ке
сәйкес барлық алымдар үшін кері клапандарды орнатуды тексеру айына бір
рет жүргізіледі. Реттелетін алымдардың және сақтандырушы клапандардың
тығыздығын тексеру жүктемені төмендету сынағын жүргізіер алдында
жылына кем дегенде бір рет жүргізіледі. Реттелетін алымдардың кері
клапандарын тығыздығын тексеру турбинаны қосқанда (айналу жылдамдығы
200 айн/мин болғанда) немесе бос жүрісте анықтау керек. Реттелетін алым
құбыры үшін кері клапаннан қысымы 0,02-0,03 МПа болатын бөгде көзден бу
беріледі. Клапанның тығыздығы турбина роторының айналу жиілігінің
артуымен анықталады. Бу өшірілетін арматурасы және манометрі бар
буқұбырынан берілуі тиіс.
Қарсы қысымды конструктивті тұрғыдағы турбина қарапайым, негізінен
олар бірцилиндрлі орындалады, олардың шағын осьтік өлшемдері мен шағын
сатыларының саны олардың қыздырылуын жеңілдетеді. Сонымен қатар,
қарсы қысымды турбиналардың төмен қысымды регенерация мен шықтағыш
қондырғының болмауы, олардың тез қосылуына мүмкіндік береді. Алайда,
қарсы қысымды турбиналардың өзіне тән қосылу ерекшеліктері бар. Оларды
магистральда қысыммен қосу цилиндрдегі будың қысымы кез келген
шығынды болса, онда магистраль қысым арттырады, ол өз кезегінде
турбинаның бастапқы қызуының жол беруге болмайтын жылдамдықта қызуы
және шамадан тыс термиялық кернеулердің пайда болдыруы мүмкін.
Сондықтан қазіргі заманғы қарсы қысымды турбиналар, айналмалы білік
қондырғысы бар, бастапқы кезеңде алымның бу құбырынан берілетін бумен
қыздырылады. Бұл ретте турбина айналмалы білікпен айналады. Осыдан
кейін выхлопты буқұбырының қысымының бірқалыпты көтерілуі барысында
роторда жаңа бумен серпін алуы, турбинаның одан әрі қыздыру және айналу
жылдамдығының жинағын болуы мүмкін.
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Қарсы қысымды турбинаны іске қосу кезінде қысым реттегіш өшіріліп,
одан кейін генератордың синхронды жұмысы және оны іске қосқаннан кейін
қайта қосылады.
Айнымалы білік қондырғысы және ротордың айналу мүмкіндігі
болмағанда, ротордың иілу қауіптілігіне байланысты қарсы қысымда турбина
выхлоп тарапынан қыздырыла алмайды. Сондықтан мұндай турбиналарды
іске қосу үшін будың атмосфераға арнайы буқұбырымен жіберілуі арқылы
жүзеге асады. Генераторды желіге қосқаннан кейін будың атмосфераға
жіберілуін тоқтатады және турбинаны булық магистральға қосады.
Қарсы қысымды турбинаны бумен толтырылмаған магистральға іске
қосқанда, әсіресе турбина арқылы будың шығынының ұлғаюы кезінде,
сондағы жылуқұламасының артуына байланысты турбинаның соңғы
сатысында қайта жаңару болуы мүмкін. Сондықтан соңғы сатыдағы қысым
құламасын есептік мәніне салыстырғанда артып кетпеуін мұқият қадағалау
керек. Ол, әсіресе, соңғы сатыдағы қайта жаңарудан арнай қорғанысы жоқ
турбиналар үшін өте маңызды.
12.5 Турбинаны ыстық күйден іске қосу
Турбинаның температуралық жағдайы оның тоқтату режиміне және бос
тұрып қалу уақытына байланысты болады. Турбина бірнеше күннің ішінде
толығымен суып қалады. Егер турбина арнайы қараусыз тоқтап қалса, онда
бір түннің ішінде (6-8 сағ) немесе демалыс күндері (24-38 сағ) ЖҚБ бөлігінде
металл температурасы 150-1800С –тан астам болады, яғни турбина ыстық
күйінен іске қосылуы керек. Мұндай іске қосудың бірнеше ерекшеліктері бар.
Турбинаға берілетін будың температурасы, оның температуралық жағдайына
сәйкес келуі керек. Бу аса қызған түрде болуы керек, және де оның
температурасы бу шығаратын аймақтағы металл температурасынан 50-700С –
қа арттық болуы керек. Суық бу бергенде ротордың күрт қысқару қаупі туады.
Сонымен қатар, металл қабатындағы үлкен температуралық тегеуріндердің
және шамадан тыс термиялық кернеулердің пайда болуы мүмкін. Ескеретін
жағдай, тура ағынды қазандықтар, турбина қарағанда тез суыйды. Сондықтан
блоктық сұлбада буды турбинаға берер алдында қазандық араздату қажет
және қазаннан шығардағы будың температурасын керекті мәніне дейін
арттыру қажет. Осы уақыт ішінде бу турбинадан басқа шықтағышқа
лақтырылып отыру керек, ол өз кезегінде шықтағыш қондырғылар мен
шықтағышта вакуум жиынтығын алдын ала қосуын талап етеді.
Суымаған турбинаны іске қосу кезінде ЖҚЦ және ОҚЦ тығыздау үшін
оған ыстық бу берілу қажет, оның температурасы металл температурасынан
бірнеше есе жоғары болатындай қылып беру қажет. Олай болмаған жағдайда,
ротордың қатты қысқаруы мен иілуі мүмкін. Сонымен қатар, салқын бу
цилиндрге кіргенде, цилиндрді айтарлықтай деформацияға ұшыратып және
цилиндрдің
жоғарғы
және
төменгі
бөлігінде
температуралық
айырмашылықтар туындауы мүмкін. Турбинаның ең ыстық алдыңғы
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тығыздалған ЖҚЦ және ОҚЦ болып табылады. Тығыздалған ТҚЦ салқындау
болады.
Мүмкіндігінше турбинаны тығыздау үшін параметрлері әртүрлі бу
берген жөн. Әдетте ЖҚЦ және ОҚЦ тығыздау үшін ыстық бу беріледі,
мысалы, аралық қыздырғыш желісінен, ал қалған тығыздау деаэратордағы
бумен қоректенеді. Тығыздауға бу эжекторлар іске қосылғанға дейін беріледі.
Турбинаны ыстық күйде іске қосу суық күйде іске қосуға қарағанда
тезірек жүреді, себебі, жай бұрылыс кезінде ротордың суып қалу мүмкін,
оның деформациясы және ағынды жайылымды болады. Егер бу параметрлері
турбинаның температуралық параметрлеріне сәйкес келсе, ротордың серпін
сәтінен есептегенде, онда айналу жылдамдығын артуын 10-15 мин орындауға
болады. Ыстық турбинаны іске қосу барысында температуралық
тегеуріндердің мүмкін болатын мәндеріне, механикалық жағдайына және
турбинаның жылулық деформациясына бақылау жасау керек, және іске қосу
жылдамдығын есепке ала отырып, ротор мен цилиндрдің қалдық
деформациясын қалуын бақылау. Турбинаның секірісі алдында ротордың
иілуі 0,04 мм – ден асып кетпеуін мұқият бақылау қажет. Пайдалану
тәжірибесі көрсеткендей, турбина роторларының иілуі көбінесе суымаған
күйден іске қосу, оның себебі іске қосу режимдері бойынша ауытқу.
Турбинаның суы барысында оның жоғарғы және төменгі бөлігінің
температура тегеурінін азайту үшін және деформациясын төмендету үшін
және желдетуден кейінгі ыстық күйінде іске қосу корпустың барлық периметр
бойынша сапалы оқшаулағыш қою үлкен маңызға ие. Бұл тозаңдату әдісі
бойынша оқшаулағыш қою, ол қазіргі уақытта ЖЭС-та кеңінен қолданылады.
13 -дәріс. Бутурбинасын тоқтату
Дәріс мақсаты: турбинаны тоқтату және апаттық тоқтату кезіндегі
негізгі операциялармен танысу.
13.1 Турбинаны жоспарлы тоқтату
Турбинаны жоспарлап тоқтатқанда уақыты және мақсаты белгіленеді.
Апаттық жағдайда турбинаны тоқтату уақыты және мақсаты белгісіз. Бу
турбинасын тоқтату негізінен екі жолмен жүргізіледі. Салқындатпай және
салқындатып. Әрбір қондырғының өзіндік қасиеттеріне байланысты
«Техникалық пайдалану ережесіне» жатпайтын тоқтатуда қатаң бірдей
тәртіптері болады. Жалпы міндетке қорлық және апаттық май сорғыларының,
стопор қақпақшасының дұрыстығы жатады.
Турбинаны салқындатпай тоқтату кезіндегі басты мақсат ыстық күйін
сақтап қалу керек. Мысалға 300 МВт-ты құраманы тоқтату кезінде 150 МВт-қа
дейін жүктемені түсіру қажет. Бұл жүктемеде құрама қалыпты жұмыс істейді
(турбиналы қорек сорғының жұмыс істеу шарты бойынша). Содан соң
қазанды сөндіреді, 1-2 минуттан аралығында турбинаның қуатын 90 – 100
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МВт-қа дейін түсіреді және сөндіреді. Бұл кезде қазанда бастапқы қысым
сақталады және құрама «ыстық қор» күйінде тұрады. Егер электрөндіргіш
жүйеден ажыратылған болса, айналғы бос жүрісте айналып, орта және төменгі
қысымды цилиндрге бу шығысы болмаса да жылдам шексіз температураға
дейін көтеріледі. Желдету шығыны жылуға айналып, турбинаны қыздырады.
Сондықтан бусыз режимдегі жұмыс 10 – 20 минуттан аспау қажет. Бұл күйден
мейлінше жылдам бастапқы жүктемеге шығу керек. Турбинаны салқындатып
тоқтатқанда бу температурасының қанығу температурасынан 50°С-н жоғары
болуы тиіс. Бұл жағдай турбинаға ылғал будың түпеуі үшін қажет. Белгілі
қысым басталғаннан өзіндік басқару жүйесі жұмысын тоқтатады, одан әрі
бастапқы бу температурасы қолмен басқарылып төмендетіледі. Қолмен
басқарудың қиындығынан бұл жағдайда бастапқы будың температурасын,
қысымын және буөндірулігін біртіндеп өзгертуге рұқсат етіледі. Біруақытта
буөндірулік, қысым, температура төмендесе, турбина соңында айырғыштық
режимде салқындау болуы мүмкін. Салқындату кезінде қазанды айырғыштық
режимге өткізбесе де болады, яғни 300 МВт құрамада кездесетін тура ағынды
режим. Бастапқы будың көрсеткіші тұрақты болса, құраманың жүктемесін
жартысына дейін түсіреді. Содан соң бу қазанның ысырмасы жабылады да
турбинаның реттеуіш қақпақшалары ашылады, егер қажет болса будың
қысымы мен температурасын түсіреді. Одан әрі тұрақты температура, қысым
және буөндірулік шамаларын жағу кезіндегі көрсеткішке дейін түсіреді.
Соңынан будың бір бөлігі ЖҚЫШҚ (БРОУ) арқылы турбина конденсаторына
тасталады, әрі турбина арқылы өтетін бу шығысы азаяды. Буды толықтай
тоқтату үшін турбинаның стопорлы қақпақшасын жауып электр өндіргіш
ажыратылады. Бұл жағдайда бу тек тығыздамаларға беріледі және қордағы
май сорғыларды қосамыз.
Турбинаның айналғысы бәсеңдегенде оны «тыңдау» қажет. Бұл уақытта
айналғы өз екпінімен айналады, бу турбина ішінде шуылдамайды, сондықтан
өзге дыбыстар жоқтығынан тыңдауға оңай тиеді. Бу беру тоқтатылғаннан
бастап, толықтай тоқтағанға дейін әрбір турбина түріне байланысты белгілі
бір уақыт беріледі. «Техникалық пайдалану ережесіне» сәйкес барлық турбина
айналғысының бәсеңдеуі белгілі бір түрде беріледі. Турбина қалыпты
жағдайда 200 – 300 сағат бұзылмай жұмыс істесе, арнайы сынау сызбасы
жүргізіледі, ол кезде турбина конденсаторында сиретілген вакуум қалыпты
болу керек. Бұл сызбақ стопорлы қақпақша жабылғаннан бастап толық
тоқтағанға дейінгі айналғының айналу жиілігін көрсетеді. Сондай-ақ, сызба
әрбір турбина машинистінде болады. Егер де турбина айналғысының күйі
өзгерсе (айналма тіректерде немесе редукторда үйкеліс пайда болса) тоқтауда
көп өзгерістер болады. Үйкелісті айналғының бәсеңдеген кезінде тыңдап оңай
білуге болады. Стопорлы және реттеуіш қақпақшалар мен алымдар
ысырмаларының дұрыс жабылмауы айналғының бәсеңдеу уақытын ұзартады.
Айналғы бәсеңдеу уақытынан 2-3 минут және одан да көп асып кетсе, станса
кезекшісіне және цех басшылығын хабардар ету қажет. Әртүрлі турбиналар
үшін айналғының бәсеңдеуі 20-дан 30 минутқа дейін жетеді.
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Айналғының айналу жиілігі 400-500 айн/мин төмендегеннен кейін,
айналғыны тоқтату мезетіне дейін онда атмосфералық қысым орнату үшін,
конденсаторға буды аз бере отырып, ілестіргіштерге де буды беруді азайтады.
Айналғыны тоқтатқаннан кейін бірден білік бұрылысты құрылғыны қосады.
Әр турбина үшін олардың жұмысы нұсқаулықта аталған және әдетте бірнеше
сағатты құрайды. Бұл уақытта мойынтіректі майлайтын май қордағы майлық
сорғыдан беріледі.
Конденсаттық сорғыларды турбинаға буды бергеннен кейін тоқтатады.
Турбинаның тоқтағанынан 1 сағаттан кейін айналмалық сорғыларды тоқтатуға
болады. Бу құбырының барлық жапқыш денелерін жабу қорытынды операция
болып табылады. Турбинаға бу жеткізетін буқұбырын булық жолдан сөндіреді
және атмосферамен жалғайды. Турбинаны тоқтату кезінде оның тұрқысының
жоғары және төмен жағындағы, жалғауыш (фланец) пен шпильканың,
стопорлы қақпақшалардың және буқұбырлардың сыртқы және ішкі
қабырғалардың температуралық айырмасын қарау қажет.
13.2 Турбина жұмысының апаттық режимдері
Турбина жұмысының апаттық режимдері: турбогенератор жағдайының
күрт өзгеруімен, турбиналық жабдықтың басқада элементінің бұзылуына
әкеліп соғатын жағдайлармен сипатталады. Апаттық жағдай орын алған кезде,
турбина өз жұмысын тоқтатады және бірден қауіпті жағдай орын алғаны
туралы хабарландыру операциясы орындалады.
Ерекше қауіпті жағдай турбинаның жылдамдығын арттырған кезде
орын алады (айналу жылдамдығы квадратына пропорциялы болғанда), оның
ротор бөлшектерінде ортадан тепкіш күш көбейеді. Соның әсерінен
турбинаның жанама бөліктерімен соғылуы мүмкін. Мұндай зақымдануларды
турбинадағы гидравликалық соққылар, аварриялық режимдар, қатты
вибрациялар, ротор көлемінің ұзаруымен осьтік ығысулар, жанама
бөліктерімен соқтығысунан және т. б. Осындай кері сипаттамалар әсерінен
бұзылады. Жоғарыдағы көрсетілген жағдайлар орын алған кезде
конденсатордағы вакуумды жоя отырып турбина роторын жылдам тежеп
тоқтатамыз. Жүйелі майландыру жұмыс режимі үзіліп авариялық жағдай орын
алған кезде де конденсатордағы вакуумды жойып роторды тежеп тоқтатамыз.
Тоқтатпаған жағдайда ротор білігі құрғақ айналып, подшипниктерінің қызып
балқуына әкеп соғады.
Вакуумды жойып тоқтату турбинаның зауыт дайындаушысы көрсеткен
нұсқаулық бойынша іске асады. Вакуумды жою арқылы авариялық жағдайды
тоқтату әдетте ТПЕ бойынша келесі жағдайларда орын алады: турбинаның
айналу жылдамдығы бекітілген мәннен асқанда, автоматты қорғаныс іске
асады; ротор көлемінің ұзаруы және шектен тыс ротор ығысулары пайда
болғанда; подшипниктердегі майының (750С)-тан температурасы жоғары
болғанда; турбиналық жабдықта өте үлкен діріл пайда болғанда; турбина
ішінде шуыл мен басқада металды дауыстар пайда болғанда; генератор әлде
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турбинаның қосалқы бөліктерінің жанасқан немесе подшипниктерінен түтін,
от шыққанда; турбина өрт шығып сөндіру шараларын орындағанда;
турбинадағы гидравликалық соққылар пайда болғанда және т. б. Жағдайлар
орын алғанда жұмысын тоқтатамыз. Гидравликалық соққының пайда болу
белгілері: жаңа келген будың температурасының төмендеуі; реттелетін
клапандардың фланецтерінен ылғалды булардың пайда болуы; турбина
ішіндегі соққылар мен металды шуылдар болса және сонымен қатар бу
құбырларында жаңа будың әсерінен гидавликалық соққы пайда болады.
Турбинаға судың өтіп кетуі бу құбырының жарылуы және бу
құбырының кері клапаны істен шыққан жағдайда құрылғының іші суға
толады. Жоғарыдағы жағдай орын алғанда бу құбырында гидравликалық
соққы болады және цилиндрдің төменгі бөлігінде кенет температура түседі
де, құбырымызда бойлық иілу (деформация) пайда болады. Турбина ішіне
судың өтіп кетуінен осьтік күш жоғарылайды да күштік подшипниктердің
балқуынан осьтік ығысу орын алады. Сондықтан турбина ішіне су өтіп кету
белгілері болғанда, жұмысты жедел тоқтатып мұқият тексеріс жасау керек.
Егер тексеріс кезінде ротордың жанама бөліктерінде соқтығысу дыбысы
естілсе, турбинаны жөндеу жұмысына жіберу керек.
Турбинаның апаттық тоқтатылуы қауіпті жағдай белгісі пайда болғанда
турбинаға будың берілуін тоқтатып генераторды өшіру іс шаралары
орындалады. Негізінде апаттық жағдай жаңа будың және кері қайту буын
қыздыру мінездемелері өзгергенде; вакуумның төмендеуінен; турбинаның
соңғы қалақшасының асқын жүктелуінен (қысым көтерілуі); сутегінің
қысымының күрт төмендеуінің әсерінен, сыртқа таралуы пайда болып оны
тоқтата алмаған кезде және “майлы-сутектің” қысымы төмендегеннен
генератор жүйесінде тығыздығының ең төменгі мәнінен төмен болуынан;
генераторда немесе қыздырғышта түтін пайда болғанда турбинаны тоқтату
шаралары қолданылады.
Будың бастапқы және соңғы мінездемелерінің әсер етуі. Қарсы қысым
көрсеткіштерінің бу құбырларына экономикалық сенімділіктеріне әсер етуі.
Жоғарыда айтылған көрсеткіштерінің шамадан асып кетуінен турбинаның
қалақшаларының белгілі бір бөлігінің жүктелуіне әкеледі; металдық
бріктігінің төмендеуінен; осьтік саңылауларының көлемінің өзгеріп өткізгіш
бөліктеріне жанасуынан; осьтік күштің өсуінен; төмен қысымды цлиндрдің
қатты қыздырылуынан; дірілдің қатты пайда болуына әкеледі.
(Майлы-сутекте) Қысымның авариялық өзгеруіне себеп болады:
генератор тұтқырлығының төмендеуі әсерінен сутектің сыртқа шығындалып,
жарылу қаупі төнген кезде әсер етеді. Ауалық салқындатылатын
генераторларда ұшқын не түтін шығуы генератор орамаларында өрт шығу
белгісі болып табылады. Бұл кезде генераторды және магниттік өрісті өшірген
соң өртті өшіру шараларына тез көшу керек. Турбина жүктемелерін азайту
немесе турбинаны ТЭС-тің бас инженері бекіткен уақыт бойынша тоқтату
керек, келесі жағдайлар орын алғанда: реттеу жүйесінде ақаулық пайда
болғанда; нормальды жұмыс режиміне кері әсер тигізетін кезде; олар
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тығынды қалақшалардың; реттеуіш клапандардың; бұрушы дифрагмалардың;
кері қайту клапандардың кептелісі кезінде; көмекші жабдықтың нормальды
режимі бұзылғанда; олар құрылғының сұлбалық байланысы істен шықса.
Турбинаны тоқтатпай апатты жағдайды тудырып отырған жағдайлар мен
себептерді бірден жоя алмайтын кездер: жылулық сұлбада бу немесе судың
сыртқы шығынын байқағанда; май құбырларымен негізгі конденсатта және
қоректі суда кірлену мен саңылауды байқағанда. Бұндай кезде турбина
тоқтатылады. Конденсатордың сулық тығыздығы бұзылып бумен қамтамасыз
ететін бу құбырларына қатты тұздардың өтіп кету қаупі төнгенде турбина
тоқтатылады.
Жоғарыда айтылып өткен апатты жағдайлардың әрқайсысында
турбинаның вакуумды жойып-жоймай және де турбоагрегаттың автоматты
арнайы қорғаныстарының (автоматты түрде жабылу) реттеуші клапандардың
және тығыздаушылардың іске асуына көз жеткіздік. Сосын турбинаны тоқтату
бойынша басқада іс-шараларды орындау керек.
Апатты жағдайлар тағыда туу мүмкін себептер: жүктеменің бірден
артуымен кемуінен және өзіндік қажеттіліктерді қанағаттандыратын
желілердегі кернеудің азаюынан. Жүктеменің тез артуы мүмкін, егер жүйеде
желінің төмендеуінен; орындаушы персоналдың қателіктерінен; реттер жүйесі
істен шыққанда; ПВД өшірілсе (ауалық қысым приемнигі). Осы жағдайлар
орын алғанда турбинаның жүктемесі артса оны бастапқы мәнге қайта түсіру
керек. Егерде жиіліктің төмендеуінен жүктеме тақ мәннен аспай артса, онда
турбинаның жүктемесін бастапқы қалыпқа түсірудің керегі жоқ. Алайда
жүктеме артқан жағдайдың бәрінде мұқият тексеріп шығу қажет.
Жүктемені азайту толық немесе жартылай болады. Жүктемені жартылай
төмендету ол жүйеде жиіліктің артуымен сипатталады, оған жаңа будың
қысымының төмендеуі мен орындаушы персоналдың қателіктері жатады.
Жүктеме артуына жиілік өсуі себеп болса, жүктемені бастапқы мәнге жедел
төмендету керек.
Жүктемені бос жүріске дейін төмендету ол тек электрлік қорғаныстың
іске қосылуымен сипатталады. Турбинаның реттеу жүйесі оны бос жүрісте
ұстап тұрады, өйткені статикалық сипаттамалардың тұрақты болмауынан
турбинаның айналу жылдамдығы өсе береді. Егер реттеудің теңгерімі 4%
болса, бос жүрістегі турбинаның айналу жүктемесі 120 айн/мин өседі.
Генераторды өшіру кезіндегі турбинадағы динамикалық жылдамдығының
мезеттік артуы 200 айн/мин дейін жетеді.
Апатты жағдайда қорғаныстың орындалуы жұмысшы персоналдың
әрекетімен тығындардың жабылуы және реттеуші қосымша клапандардың
жабылуымен жүктеменің толық босатылуы іске асады. Егерде турбина
жұмысы персоналдың немесе қорғаныстың қателігімен өшірілсе онда
клапандарды ашып қайта жүктеуге болады.
Жүктемені төмендету кезінде айналу жылдамдығын мұқият бақылау
керек, синхронизатор арқылы номинал мәнге келтіру керек. Реттеу жүйесі
турбинаны бос жүрісте ұстап тұра алмаса, автоматты қорғаныс іске қосылып
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будың турбинадағы жолы жабылады. Автоматты қорғаныс істен шыққанда
турбинаны авариялық қолмен өшіру орындалады да автоматты қайта
жөндегенше турбинаны қосуға болмайды. Қандайда регенеративті
қыздырғыштың өшірілуі кезінде турбинадағы будың шығыны өседі. Осы
кезде турбинаның соңғы қалақшасы жүктеледі. Регенерация жүйесінде түрлі
жұмыс режимдерін, турбина қысымдарын, турбина жүктемесін реттеу, ПВД
және ПНД группаларын ұстап тұру, жүйені толық өшіру зауыт
дайындаушылардың нұсқаулықтарымен іске асады.
Өзін-өзі қоректендіретін желісінде кернеудің төмендеуі бу турбиналық
құрылғылардың нормальды режимде жұмысына кедергі жасап турбинаны
жедел тоқтату керек. Турбинаны сенімді тоқтату үшін тұрақты ток
аккумуляторынан қоректенетін майлы сорғы жетегі қолданылады. Өзін
қоректендіру жәнеде кернеудің жартылай төмендеуі бу турбиналық
құрылғының аз жүктемемен жұмыс жасауына болады.
13.3 Турбинаны апаттық жағдайда тоқтату
Апаттық жағдайлар туындаған кезде, қорғаныстың бірі істемей қалса,
қызметші будың турбинаға берілуін алыстан басқару қалқан (щит)
командасымен немесе алдыңғы айналма тірегінің тұрқысындағы қауіпсіздік
автомат батырмасын басып тоқтату қажет.
Бұл кезде стопорлы және реттегіш қақпақшалар жабық екеніне көз
жеткізу қажет. «Тәсілдемелік пайдалану ережесімен» тоқтатудың келесідей
негізгі себептері қарастырылған:
- турбина айналғысының салыстырмалы орын ауыстыруы мен осьтік
ауытқуына жол берілмеуі тиіс;
- орнатылған жоғарғы және төменгі шекті көрсеткіштерінен жаңа және
аралық қыздырылған будың температураларының кенет ауытқуы;
- естілетін металдың дыбыстары және құбырдың ішіндегі өзгеше
дыбыстар;
- турбина
немесе
өндіргіш
мойынтірегінің
және
ұштық
нығыздамаларынан ұшқын немесе түтіннің пайда болуы;
- турбина қондырғысының кенет күшті дірілі;
- жаңа будың буқұбырларында және турбинада сұйықағулық
соққылардың пайда болу белгілері;
- жаңа будың, аралық аса қызған бу мен алымдағы будың
буқұбырларында, негізгі конденсат пен қоректік су құбырларында, май
құбырларында, біріктірмелерде, үштіктерде (тройник), пісірілген және
жалғанған біріктірмелерде, қақпақтар мен таратулық қораптардың
тұрғыларында үзілістер мен саңылаулардың болуы;
- турбинада майдың өртенуі және бар құралдармен өртті жылдам
сөндіру мүмкін болмау;
- шекті төмен мәннен май мен сутектің қысымдары арасындағы
айырманың азаюы;
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- турбинаны майлау жүйесінде май қысымының рұқсат етілмеген
мәннен төмендеуі мен май бөшкесінде оның деңгейінің төмендеуі және кез
келген айналма тіректен ағысталған немесе тіреуіш айналма тіректің
науаларына ағысталған май температурасының тым көтерілуі;
- конденсаторда вакуумның апаттыққа дейін төмендеуі.
Дайындаушы зауыт көрсеткен айналу жиілігінен асатын мәнге
турбинаны жеткізу, қорғаныс автоматы істемеген және қосымша қорғаныс
болмаған жағдайда қалақшалық аппараттың және біліктің бұзылуына әкеп
соғады.
Білікөткізгіштің
бұзылуы
турбина
және
өндіргіштің
айналматіректерінің бұзылуына, май мен сутектің өртенуіне, турбина
қондырғысының жұмыстан ұзаққа шығуына әкеледі.
Айналғыларды қатты жүгірткеннен туындайтын ең қауіпті режимдер:
- қызметшінің дұрыс емес әрекеттерінен туындайтын, айналдырғының
жиілігін өсіретін қауіпсіздік автоматын сынау;
- бу тарату, реттеу жүйелерінің, қызметші қателіктерінің жойылуы
мүмкін болмаған жағдайларынан туындаған айналу жиілігін өздігінен өсуі
болған турбинаны басқарылмайтын іске қосу;
- өндіргішті өшірумен бірге жүктемені кенет азайту және айналғының
айналу жиілігін қозғалымдық тастау, бос жүрісті ұстай алмау және қорғаныс
автоматының істен шығуы.
Стопорлы қақпақты жапқаннан кейін өндіргішті желіден үзеді және
будың стопорлы қақпаққа және турбина алымдарына баруын тоқтатады. Ол
үшін реттелетін алымдардағы буөткізгіштердегі негізгі бу ысырмаларын
жабады. Бусыз режимде жұмыс жасау уақыты шектелген.
Кейбір жағдайларда турбинаны жылдам өшіру қажет емес. Тоқтату
уақытын электрстансаның бас тәсілгері (инженер) тағайындайды.
14-дәріс. Конденсаторды пайдалану
Дәріс мақсаты: конденсаторды пайдаланудың негіздерімен танысу.
14.1 Конденсаторды пайдаланудың негіздері
Конденсатор жұмысының сапасын анықтайтын негізгі көрсеткіш:
конденсатордағы рш бу қысымы; δt температуралық
tв
салқындайтын су жылынуы; конденсатордың dш булық жүктемесі; шығардағы
конденсат температурасы; жинағыш саптамасы алдындағы бу қысымы;
конденсаттың тұз маңызы болып табылады.
t1с кірердегі температурадан, dш булық жүктемесінен және Wm
салқындайтын су шығысынан pш қысым тәуелділігін конденсатор сипаттамасы
деп атайды. Нақты сипаттама конденсатордың арнайы сынау нәтижелерінің
негізінде тұрғызылады. Конденсатордың есептік сипаттамасын тұрғызу үшін
төмендегі теңдеу қолданылады
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tп = t1в + tв + δt.
Температуралық тегеурін келесі кейіптемемен көрсетіледі
δt = n·(31,5 + t1в)-1·(dк + 7,5),
мұнда n = 5 - 7 – конденсатордың ауалық тығыздығын және салқындату
бетінің тазалығын ескеретін еселеуіш (коэффициент).
tв –ның жоғарылауы салқындайтын су шығысының жетіспеушілігін
және салқындау еселігін көрсетеді.
Δt-ның жоғарылауы конденсатордағы жылуалмастырғыш шартының
бұзылуына, яғни ауа сорылуының жоғарылауына, жинағыш жұмысының
өзгеруіне, беттің ластануына алып келеді.
14.2 Конденсатор жұмысының нашарлауының негізгі көздері мен
белгілері
1. Конденсатор түтігінің және түтік тақтасының ластануы
конденсатордағы берілген қысым кезіндегі қанығу буының температура
айырмасы және кірердегі айналғы суының температурасы (температуралық
тегеурін) бойынша тексеріледі. Мысалы, таза түтікшелерде 25 - 30°С су
температурасы және бу шығыны үшін кем жану 6 - 7,5°С тең болуы қажет.
Көтерілген температуралық тегеурін түтікшенің ластануын кепілдендіреді.
Ластанудың себебі конденсатордағы қысымның көтерілуі және конденсатор
алдындағы салқындайтын судың көтерілуі болып табылады.
2. Конденсатордағы конденсаттың жоғары деңгейі (рециркуляция
деңгейіндегі автомат жұмысын тексеруді талап етіледі).
3. Тубинаның ТҚЦ ұштық тығыздалуына бағытталған бу қысымының
жетіспеуі (тығыздағышты реттегіш жұмысын тексеруді талап етіледі).
4. Эжекторлы топтың нашар жұмысы.
5. Жұмыстың үзілуі немесе айналмалы сорғы өндірулігінің төмендеуі
(соның ішінде сорғының соратын аймағына басқа құралдардың түспеуі).
6. Вакуумды жүйенің нашар тығыздалуы, ол кезеңді тексеру қажет және
қажетінше тікелей судың құйылуымен ұштық тығыздалу деңгейіне дейін
тығыздалу қажет.
Конденсаторды пайдаланғанда оның жылуалмастырғыш беттерінің
жиілігін және оны периодты түрде тазалануын әрдайым бақылап отырады. Ол
тазалау конденсатордағы қысым көрсетілгеннен 0,5%-ға өсіп кеткен жағдайда
жүргізіледі. Ластануды үш топқа бөледі: механикалық, биологиялық және
тұздық.
Механикалық ластануға құбырлардың және құбырлы тақталардың
шөппен, топырақпен, балдырлармен ластануын және т.б. жатқызуға болады.
Оларды жою үшін суәкетуші және сутазалағышты құрылыстарда әртүрлі
торды (ірі және кішкентай ұяшықты) орнатады. Сонымен қатар, құбырларды
жұмсақ таутандармен (ерш) тазалау және оларды шаю жүргізіледі. Ең
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тиімдірегі конденсатор түтіктеріннің ішкі беттерін резеңке шарлармен
үзіліссіз тазалау.
Биологиялық қалдықтармен күресу үшін конденсаторды термиялық
кептіру әдісі (40 – 600С температурасы кезінде микроорганизмдер мен
балдырлар өліп қалады және ауалық ортада кеуіп кетеді) қолданылады.
Оған еріген тұздардың судан түсуі кезінде түзілген қақ түріндегі тұз
шөгінділерін салқындататын судың фосфат не қышқылдармен өңдеу кезінде
жоюға болады (сумен қамдаудың айналмалы сүлбесінде).
Турбинаны пайдаланудың ең маңызды есебі – оның вакуумдық
жүйесіндегі ауа сору орнын анықтау. Тығыздалмағандарды іздеудің қазіргі
әдісі – галоидті ағуіздеулерді пайдалану, оның жұмыс істеу қағидасы
қыздырылған қорғасын элементінің құрамына ионды түсіруге негізделген.
Тығыздалмаған аймақта, газ ауамен бірге вакуумды жүйеге түседі және ары
қарай галоидтің бар екенін фиксирлейтін бергіш (датчик) орнатылған
эжектормен сорылады. Үнемі сору үшін қауіпті орындарға фреон – 12 газы
орнатылады, ол уытты емес.
Қорек судың сапасына қойылған жоғары талаптар конденсат сызығында
құрылады. Ең алдымен, конденсатордағы салқындайтын суды сорудың
рұқсатты деңгейі туралы болады: 0,001 – 0,005% тасымалданатын су үшін;
0,0001% күшті минералданған құдық немесе теңіз сулары үшін. Бұл кезде
үзіліссіз тазалау шартында конденсаторға оның қаттылығы бойынша өте
жоғары талаптар қойылады. Сулық режимнің бұзылуы конденсатордағы
әртүрлі
элементтердің
механикалық
бұзылуымен
байланысты.
Конденсатордың гидравликалық тығыздығын қамтамасыз ету конденсатордың
құбырлы тақтасындағы түтікшелерге біліктің жалғасу сапасының
тәуелділігіне байланысты. Олардың кермектілігін жоғарылату үшін түтікшелі
тақталарда сулық құты жағынан нығыздаушы жабулар қолданылады (мысалы,
эпоксидті шайыр негізіндегі жабу және битумды), қос түтікшелі тақта
құрылысы қолданылады, сонымен қатар конденсатордың булық кеңістігінде
тұздық бөліктер (отсек) ұйымдастырылады.
14.3 Ауа жойғыш құрылғылар
Конденсаторда pш қысымның қалыпты мәнін оның көлемінен және
тікелей ауа сорылуынан қалыпты ұстап тұру үшін ілестіргіштердің бу
ағыншалы, су ағыншалы және ортадан тепкіш түрлері қолданылады. Бу
ағыншалы ілестіргіштер көп таралған, олар құрылымы бойынша қарапайым
және ықшамды және механикалық жетектерді талап етпейді, конденсаторда
сиретілудің бастапқы деңгейін қысқа уақытта (5 – 6 мин) құруға мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, бүгінгі күні суағыншалы эжекторлар сулық будың
жоғары бастапқы қысымы бар турбиналарда бу ағыншалармен бәсекелеседі.
Турбиналы қондырғының қатарында эжектордың ортадан тепкіш түрі
қолданылады.
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Бір сатылы ілестіргіш 600 мм.сын.бағ. дейін сиретілуді тудыруы мүмкін.
Үлкен сиретілуді алу үшін екі және үш сатылы ілестіргіштерді пайдаланады,
әр сатысы бу-ауа қоспасын толық емес, бөліп қысады. Сатылар арасына беттік
түрдегі аралық салқындатқыштарды орнатады. Оларда будың көп бөлігі
конденсатталады және конденсатталу жылуы негізгі конденсатты қыздыру
үшін пайдаланылады.
Буағыншалы ілестіргіштерің жұмысы кезінде келесідей ақаулар болуы
мүмкін:
- жұмыстық будың қысымы төмендегенде, саптамалардың ластануы
немесе саптама жұмысының режимінің үзілуі нәтижесінде оның шығысының
жетіспеуінен болған сорудың жоғары қысымы;
- ілестірменің бір сатысы бойынша ауаның бір бөлігінің кері
қайтарылуы (ауаның бір бөлігі конденсаторға қайтады);
- сору қысымының тербелісі және қысымды төмендеткен кездегі негізгі
бу шығынының жетіспеушілігінен болған бу ауа қоспасының үзілісті
жабылуы;
- бу-ауа қоспасын сору жолында, онда шықтың жиналуынан, қиманың
тарылуы нәтижесінде сору аймағында қысымның өсуі;
- қайта қосу түтікшелерінің ластануы немесе үлестіргіш
тоңазытқышының толуынан болған эжектор тұрқысының (корпус) ішіндегі
гидравликалық соққылар;
- соңғы сатыдағы тоңазытқыштың толуы кезіндегі ілестіргіш (ылғалдың
үлкен мөлшерде шығарылуы) немесе конденсаттың аз шығындағы (жоғары
температураларда) оның шығынының жетіспеушілігі.
15-дәріс. Қосымша жабдықтарды пайдалану. Бу генераторларын
консервациялау. Бу генераторларының жұмысын қадағалайтын
жұмыскерлердің міндеттері.
Дәрістің мақсаты: қосалқы қондырғыларды пайдалану. Бу
генераторларының жұмысын қадағалайтын жұмыскерлердің міндеттерімен
танысу
15.1 Ортадан тепкіш сорғыларды пайдалану
Ортадан тепкіш сорғыларды жұмысқа қосу алдында сорғыларда
жанармай барлығын, тығыздатқыштардың дұрыс орнатылғанын; манометрдің
крандарының жабығын, білігінің жеңіл айналып тұрғанын, фланецтерінің
тығыз болуын, электр тогына қосатын жабдықтарының, суды кейін
жібермейтін клапандардың жұмысқа дайындығын және сорғыштың суға
толып тұрғанын тексеріп шығу керек. Ортадан тепкіш сорғының су келетін
кранын ашып, су жібергіші жағындағы кранын жауып, оны толық айналмаға
келгенде ашуға болады.
Сорғыштың электрқозғағышын іске қосқаннан кейін айналып тұрған
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бағытының дұрыстығын, электр ұшқындары пайда болмағанын тексеру керек.
Сорғыш толық айналмаға шыққаннан кейін жайлап қысым беретін кранын
ашып сонан соң су сорғыш краны ашылады. Подшипниктеріндегі
салқындататын су мөлшері кранмен реттеледі. Сорғыш жұмыс істеп тұрғанда
жағармай толығымен берілуін, подшипниктерді салқындататын су тұрақты
келіп тұрғанын, тығыздатқыштардан су мен май шықпауы қадағаланады.
Істеп тұрған сорғыштың бір жерінен ақаулығы сезілсе бірден тоқтатып,
тексеріп жөндеу керек. Сорғышты тоқтату үшін жібергендегі операция
соңынан бастап қайталау арқылы жүргізіледі. Алдымен қысым беру вентилі
жабылып, электрқозғалтқыш тоқтатылып, содан соң су келетін кран
жабылады.
Жұмыс істеп тұрған сорғыштың беретін өнімінің төмендеуі келесі
жағдайда болуы мүмкін: сорғыштың денесі мен қалақша арасындағы бос жері
үлкейіп кеткенде, судың қызуы көтерілгенде, қабылдайтын су құбырларында
кедергі пайда болуына, қалақшаға зат жабысқанда, тығыздатқыштар
босағанда, сорғышта немесе су құбырларында ауа болса. Сорғыштың беретін
қысымының төмендеуіне қабылдайтын клапанының ластануы, бактағы су
деңгейінің төмендігі, электр тогының кернеуінің төмендеуі т.б. себеп болуы
мүмкін.
15.2 Манометрлерді,
көрсететін
аспаптарды,
желдеткіштерді пайдалану

қорғайтын клапандарды, су деңгейін
арматураларды,
газсорғыштар
мен

Манометрлер бу, газ және сұйықтықтардың қысымын өлшеу үшін
қолданылады. Манометрдің шкаласында екі қызыл сызық болуы қажет, бұл
рұқсат етілген жоғары және төменгі қысымдарды көрсететін меже.
Қолданылатын манометрлер жыл сайын Үкіметтік стандарт комитеті
лабораториясының тексеруінен өткізілуі керек. Манометр денесі пломбамен
бекітіледі, әрі келесі тексеру өтетін жылы мен айы көрсетіледі. Сонымен қатар
жергілікті әкімшілік әр манометірді 6 айда бір рет дәлділігін эталонды
манометрмен салыстырып отыруы міндетті. Бұл көрсеткіштер әдейіленген
журналға жазылып қойылады.
Бу генераторының қыздырғыштарындағы, экономайзерлеріндегі
манометрдің дұрыс істеп тұрғанын сменада кем деген де бір рет тексеруі
керек. Манометрдің стрелкасы қозғалмай тұрғанда немесе қорғаушы клапан
қосылып тұрғанда стрелка қызыл сызыққа жетпесе манометр шұғыл
тексеріледі.
Әдетте бу генераторы манометрінің, алдында үш жаққа қарай ашылатын
кран қойылады. Бұл кран манометрді босатып алып тексеуге, эталонды
манометр орнатуға, құбырларының ішін үрлеу арқылы тазартуға мүмкіншілік
береді.
Манометрдің тексеру уақыты өтіп кетсе пломбасы жоқ болса немесе
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үзіліп кетсе, ортаны жауып сыртқы ауамен қосқанда нөл көрсетпесе,
бірқалыпты қозғалмаса, шынысы жарылса манометрді пайдалануға болмайды.
Істеп тұрған манометр келесі жағдайларда істен шығуы мүмкін:
- стрелкасы
«Ноль» көрсеткіште тұрғызыла алмаса манометр
алмастырылуы тиіс.
- жұмыс істеп тұрғанда немесе тексеру жүрігізілгенде стрелкасы
бірқалыпты қозғалмаса кранмен үрлеп тазарту қажет.
- «нольге» қойылған стрелканың көтерілу жылдамдығы өте төмен
болса, дұрыс отырғызылмағаны.
- стрелкасы осінен шығып кетсе манометрді алмастыру керек.
- бу шынысының ішкі беті суланса онда манометрді айырбастау қажет.
Қорғайтын клапандар ортаны ашып жабатын автоматты түрде істейтін
құрылыс. Қысым шектен асқан кезде ортаны жауып қысым төмендегенге
дейін ашып тұрады. Конструкциясына байланысты жүкпен немесе
пружинамен, ал қатты қысымды бу қазандарында импульсті қорғаушы
құрылысты аспап арқылы жұмыс істейді. Әр қорғағыш клапан шығарылған
зауыттан көрсеткіштері толтырылған құжаттары бірге жіберілуі тиіс.
Өнімділігі сағатына 100 тоннадан артық бу беретін генераторлар
барабанына екі жерде, бір- біріне байланыссыз клапандар қойылады. Біреуі
бақылаушы кран есебінде. Оны пайдаланылатын персонал өзгерте алмайтын
болуы тиісті.
Қорғаушы клапандарын бу генераторы, газ қыздырғышы, бу
қыздырғышы толығымен жұмыс істеп тұрғанда тәулігіне кем дегенде 1 рет
тексеріп, ал қысымы 2,4 МПа-дан артық ортада істесе әр клапанды
бастығымен бірге тексеріледі.
Клапанның дұрыс істеп тұрғанын рычагқа қойылған жүктің дұрыс
ілінуінен бастап, бу шығып тұрмағанын, рычагты қолмен көтеріп будың жеңіл
шығуын, ұясына толық отырғанын бірнеше рет тексеру керек. Машинист әр
жағдайда да тиімді және дұрыс шешімін таба білуі керек.
Су деңгейін бақылау үшін әдетте шыны аспаптар қолданылады.
Шыныдан жасалған құбырлардың көрсететін мүмкіншілігі ең төменгі
деңгейінен 25 мм төмен, ең жоғарғы деңгейінен 25 мм жоғары болуы керек.
Су деңгейін көрсететін аспаптың бұзылуы бу генераторын сусыз
қалдыруына себеп болуы мүмкін. Бұл дегеніміз металл беттері қатты қызып
жарық пайда болуға әкеледі. Су деңгейі берілген шектен азайғанда
қоректейтін суды бірден беруге болмайды, өйткені жаңа берген су будың
дымқылдығын көбейтіп немесе суды қыздырғышқа өткізіп жіберуі мүмкін.
Бу генераторы белгілі режимде жұмыс істеп тұрғанда су деңгейін
көрсететін аспаптардың бу крандары ашық немесе жартылай ашық болуы
керек.
Аспаптарды күюден сақтау үшін үрлейтін жабдықтар қорғайтындай
болып бейімделуі тиісті.
Әр үрлеу жұмысын жүргізгенде төменгі және жоғарғы деңгейге
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жеткенде берілетін сигналдың уақтылы істелуін тексеріледі. Щиттегі су
деңгейін көрсететін аспаптың дұрыстығын барабандағы аспаптың
көрсеткішімен тұрақты салыстырып отыру қажет.
Су-бу деңгейін көрсететін аспаптар келесі жағдайларда істен шығуы
мүмкін: бу және су крандарының ластануы, крандардың толық немесе
жартылай ашылып қалуы; бу және судығ тығыздатқыштардан шығуы,
шыныларының сынуы т.б.
Жаңадан немесе жөндеуден өткен су деңгейін көрсететін аспаптар іске
қосылу алдында гидравликалық сынақтан өткізіледі. Цех қоймасында су
деңгейін көрсететін аспаптардың дайын күйінде, тез алмастыруға болатын кем
дегенде бір данасы сақталуы қажет. Су деңгейін көрсететін аспаптар тік
орнатылады, жарық жерде анық көрінетін болып орналастырылады.
Арматуралар бу, су, газ, сұйықты өткізетін, жеңіл ашып-жабылатын
болуы керек. Арматуралар ұзақ және сенімді істеу үшін дұрыс орнатылып,
күнделікті пайдаланғанда тексеріліп, уақтылы жөндеуден өткізіліп тұруы
керек. Арматураны ашқанда ақырындап толығымен ашып, сонан соң керекті
көлемді беретін шамада жабу қажет.
Бу генераторында реттеуші арматура сумен қоректенетін құбырларда,
қызуды реттеу үшін қажетті суды бүрку үшін қолданады. Тығыздатқыш
есебінде майланған асбест жібінің графитпен қосылған түрін қолданады.
Су мен бу арматураларының істен шығуына себептер: қосылған
жерлеріндегі тығыздығы бүлінсе, әсіресе фланецтер тозса, ортасын
тығыздайтын жерде қатты заттар пайда болса, тат басса, шпиндель майысса
немесе резьбасы бұзылса т.б.
Арматураны орнату алдында:
 шығарған зауыттың аты және таңбасын;
 өткізу мүмкіншілігін;
 арналған қысымы мен қызуын;
 ортаның жүру бағытын тексеру керек, бұл көрсеткіштері болмаса
орнатуға болмайды.
Легірленген болаттың диаметрі 20 мм артық болса бұл арматуралардың
барлық бөлшектерінің материалының сертификаты (денесі, қақпағы, қосатын
бөлшектері) көрсетілуі тиісті. Кері жүру клапандары, барабанға беретін су
торабына, су теріс кетпеу үшін қолданады. Бұл клапандардың конструкциясы
өте қарапайым, көп күтімсіз ұзақ уақыт жұмыс істей алады.
Кері жүріс клапандары келесі жағдайларда істен шығуы мүмкін: бет
толық жабылмаса, қатты заттардың пайда болуы немесе тат басқанда. Бу
генераторында су клапаннан жақын жерде жылыса онда клапан дұрыс істеп
тұрғаны. Клапанның тарелкасы ұясына соғып жұмыс істеп тұрса кері жүріс
клапаны ырғақты істеп тұрғанын көрсетеді.
Бу генераторында жанғанда пайда болған газдарды сыртқа шығаруға
арналған қондырғыны газсорғыштар (дымосос), жануға керекті ауа беретін
механизмді желдеткіштер деп атайды. Газсорғыштар ауыр жағдайда жұмыс
істейді. Себебі газдың қызу +250°С жету мүмкін. Сондықтан
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газсорғыштардың подшипниктерін сумен салқындатып отыру керек, әрі
газсорғыштардың қалақтарын қалың сапалы металдардан жасайды.
Желдеткіштер мен газсорғыштарды пайдалану әдейіленген инструкция
арқылы жүргізіледі. Бұл жабдықтарға қызмет жасағанда жіберу, тоқтату,
өнімін өзгерту, сырттай қарпу т.б. жұмыстар жүргізіледі. Қондырғыларды іске
қосар алдында жағармайдың сапасын, көлемін, біліктің дұрыс отырғызылуын,
селкілдемеуін, электр қозғалтқышы жермен қосылғанын, шиберлердің жеңіл
ашылып, жабылуын тексереді. Іске қосқанда электрқозғалтқышы істен
шықпау үшін шиберлерді жапқаннан кейін токқа қосады. Вентилятор немесе
газсорғышты, электрқозғалтқышы толық айналымға шыққанда шиберін
немесе жалюзін аздап ашады да ауа қысымын керекті көрсеткішке жеткізеді.
Сорып-үрлейтін механизмдер толық жұмыс істеп тұрғанда амперметр
арқылы алып тұрған токты тұрақты тексеріп отыру қажет.
Керекті көлемді газ бен ауаның мөлшерін жауып ашатын
механизмдермен (шибер, жалюзы) немесе ратордын айналуын реостаттар
арқылы өзгертіп отырады.
Желдеткіштер мен газсорғышты келесі жағдайларда күрт тоқтатылу
керек: бірден селкілдеп кетсе, кенеттен дүрсілсе, қосымша бөтен шу шықса,
подшипнигі қызуы 70°С асса т.б. Желдеткіштер мен газсорғышты тоқтату
үшін машинист ауа мен газды айналдырмалы газ жолы арқылы жіберіп,
шиберді аздап жауып, электр қозғалтқышын токтан ажыратады.
15.3 Экономайзерді, бу және ауа қыздырғыштарды, автоматты
жүйелерді пайдалану. Жылу алмастыру жазықтықтарын үрлеу.
Экономайзер оттықтан шыққан ыстық газдың қызуымен құбырлардағы
су қыздыруға арналған қондырғы. Судың қызуына байланысты
экономайзерлер қайнайтын және қайнамайтын болып бөлінеді. Қайнамайтын
экономайзерде су бу генераторындағы будың қанығу температурасынан 20°С
төмен болады, ал қайнайтын судың 10-12% буға айналады.
Экономайзер шойыннан немесе болаттан жасалады. Ол жұмыс істеп
тұрғанда газдың және судың температурасы экономайзерге кіретін және
шығатын жерінде қадағаланып отырылады. Экономайзерді жұмысқа қосқанда
ішіндегі судың температурасының көтерілуін қадағалайды.
Келесі жағдайларда істеп тұрған экономайзер күрт тоқталуы қажет:
экономайзердегі су қысымы шектелген қысымнан артқанда;
су сыртқа шыққанда;
су беретін саймандар толығымен жұмыс істемегенде;
механикалық ақауы апатқа соқтыру мүмкін болғанда.
Экономайзерде апатты жағдайлар пайда болса тоқтату жеке инструкция
арқылы жүргізіледі.
Буды керекті қысымда қанықпаған түрде қыздыру үшін құбырлардан
жасалған қондырғыны — бу қыздырғышы деп атайды. Оттықтан бу
қыздырғыштарына берілетін газдың температурасы 800-11000С шамасында
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болады. Бу және газ жүру бағытына байланысты бу қыздырғыштар бір
бағытты, қарсы бағытты немесе аралас бағытты болып бөлінеді.Бу
қыздырғыштың құбырлары газ температурасына сезгіш келеді. Сондықтан
будың қызуын керекті шамада ұстап тұруға әртүрлі конструкциялы
реттегіштер негізіндегі үрлеп су беретін конструкциялар қолданады. Бу
қыздырғыштардың сенімді істеуіне будың дымқылдығы, тұздылығы әсер
етеді. Мысалы, құбырдың іші көп қақталған болса жылуды нашар өткізеді.
Яғни, құбырлардың сырт қабырғаларының металы жұмыстан тез шығады. Әрі,
қақтың қалыңдығынан құбырлардың ішкі диаметрі кішірейіп керекті көлемде
бу өткізе алмайды. Бұл жағдайда будың қысымын жоғарылату керек болады.
Бірақ құбырдың ішіндегі бу жылдамдығы 20-25 м/мин аспауы керек.
Будың температурасының берілген мөлшерден шығып кетуі машинистің
режимді дұрыс ұстамағандығына байланысты. Мұндай жағдайлар бу
генераторын іске қосқанда, бу өнімін өзгерткенде жиі кездеседі. Мысалы, жағу
режимі, ауаның артық берілуі, реттеушінің дұрыс істемеуі, жалынның
конвективтік бөлімге өтіп кетуі т.б. будың аса қызуына әкелуі мүмкін.
Ауа жылытқыштар - бу генераторының оттығына ауаны берер алдында
немесе көмір ұнтайтын диірменге берілетін ауаны ыстық түрінде беру үшін
қолданатын қондырғы. Оттыққа ыстық ауа бергенде жану процесі жеңілдейді,
тұтынатын көмір көлемі азаяды, бу генераторының экономикалық
көрсеткіштері жоғарылайды. Отынның түріне (сұйық, газ, көмір) және жағу
тәсіліне қарап ауа температурасы таңдалып алынады. Тәжірибеден алған
ұсыныс бойынша тас көмірді жаққанда 250-300°С дейін қыздырылған ауа
қолданылуы тиісті. Ауа қыздырғыштарын пайдаланғанда одан шыққан ауаның
температурасы мен көлемін, қысымын қадағалайды. Уақытылы желдетіп,
сырттай қарап тұру қажет.
Жұмысқа кірісер алдында автоматты жүйелерді күйіне келтіріп берілген
параметрлерде істей алатынын тексереді. Датчиктер, электронды
күшейткіштер, механизмдер т.б. оларды шығарған зауыттың инструкциясына
сәйкес реттелінеді. Жергілікті әкімшілік қандай режимде жұмыс істеуі туралы
инструкция бекітеді.
Автоматтардың
апатсыз
жұмыс
істеуі
үшін
төмендегідей
профилактикалық жұмыстарды жүргізіп, тексеру керек:
 бу генераторының механикалық, жылу және газ тораптарының
жөндеуден өткендігін;
 бу генераторы режимге шыққанда автоматтарын бұлтықсыз жұмыс
істеуін;
 қорғаушы автоматтар сигнал бергенде қондырғылардың тығыз
жабылуын;
 жабу автоматының дұрыс істеп тұрғанын;
 бу генераторының өндірулігін қадағалайтын автоматтардың
түзулігін;
 бу генераторлары апатты көрсеткішке шыққанда автоматтардың тез
қосылуын.
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Жылу алмастыру жазықтықтары қалыпты жұмыс істеу үшін оны
уақытылы және тиімді үрлеу керек. Құбырлардың бетіне отырған күл, күйе
жылу алмастыруға кедергі жасайды. Сонымен қатар газдың жүруіне, газды
соруға кедергі жасайды, бу генераторының өндірулігін азайтады.
Ауа үрлейтін аппараттың конструкциясын таңдағанда: аппарат электр
тогымен қашықтықтан басқарылытын болуы керек. Аппараттарды орнатқанда
олар тиімді жерлерге орналастырылады.
Үрлейтін аппаратты іске қосу алдында дренаждық арматураларды ашып,
содан кейін аппаратты жайлап ашу қажет. Құбырлардағы конденсат ағып
біткеннен кейін, толық қызғанда дренаждық арматура жабылып үрлеуге
кірісуге болады. Үрлейтін ортаның қысымы 1,0 Па шамасында жүргізіледі.
Үрлету аяқталғаннан кейін вентиль жабылып құбырларда су жоғын
тексереді.
15.4
Бу
генераторларының
жұмысын
қадағалайтын
жұмыскерлердің міндеттері. Машинистердің ауысымды қабылдауы мен
тапсыруы
Өндіріс орнының әкімшілігі бу генераторын пайдалану ережелерін,
шығарған зауыттың үлгілі инструкциясын орындауға міндетті. Бұл
инструкцияларда (жіберу) жұмысықа қосу, тоқтату және пайдаланған уақытта
немесе апат болғанда ұстайтын режимі, қауіпсіздік, қолданатын отынның түрі
т.б. көрсетіледі. Әр жүмыскерлердің қолына пайдалану инструкциясы,
құбырлардың сұлбасы, арматуралардың орнатылған жерлері, жұмыс істеу
уақытының тәртібі, бұзылу немесе өрт шыққанда қолданылатын шаралар
жұмыс орнында көрінетін жерде ілініп қойылуы керек.
Цех бастығы ретінде арнайы инженер немесе техникалық білімді,
тәжірибелі кісі өндіріс бастығының бұйрығымен беріледі. Цех бастығы
цехтың қауіпсіз жұмыс істеуіне, жабдықтарды, автоматикаларды уақтылы
жөндеуден өткізуге, техникалық куәліктен өткізуге, уақтылы білімдерін
тексеруге т.б. жауапты. Бу қондырғылары ғимараты сағатпен және
телефонмен жабдықтандырылады. Цех тиісті инженерлік, техникалық білімі
бар
қауіпсіз
және
тиімді
пайдалана
алатын
жұмыскерлермен
қамтамасыздырылуы керек.
Бу генераторын пайдалануға жасы 18 асқан, медициналық куәлігі бар,
арнайы бағдарлама арқылы оқытылған, біліктілікті арттыру комиссиясы мен
қазанбақылаушы инспекторы қатынасқан комиссияда емтихан тапсырған, әрі
бұл туралы куәлігі бар адамға рұқсат беріледі. Куәлікке комиссияның
төрағасы (өндірістің бас инженері), қазанбақылаушы инспекторы қол қояды.
Өндіріс әкімшілігі жұмыскерлердің білімін бір жылға жеткізбей тексеріп
отыруы керек. Сонымен қатар, бу генераторын пайдаланғанда немесе отын
өзгерсе машинист қосымша оқытылып, жаңа жабдықтардың пайдалану
ерекшелігін білетіндігі тексеріледі.
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Газбен жұмыс істейтін бу генераторының машинисті қосымша газ
жабдықтары, қолдану ережесі, қауіпсіздігін сақтау туралы білім алып, емтихан
тапсырып, газбен жұмыс істеуге рұқсат алуы шартты.
Бу генераторының машинисті келесі сұрақтарды айқын білуі керек:
- пайдаланатын бу генераторының құрылысын, жұмыс істеу принципін,
қолданылатын отынның ерекшелігін, бу қыздырғыштар, экономайзерлер, ауа
жылытқыштар т.б. конструкцияларын;
- қосымша жабдықтардың құрылысын және жұмыс істеу принципін
(түтін сорғыш, желдеткіш, сорғылар т.б.);
- газ жабдықтарының фарсункаларын, ошақтың гарнитуралар мен
арматуралар құрылысын пайдалану ережелерін;
- бақылау-өлшеу аппараттарын, автоматты түрде реттеуші және өрттен
қорғауға арналған саймандарының жұмыс істеу тәсілін, пайдалануын білуі;
- бу генераторының құбырларының сұлбасын, орнатылған жерлерін,
атқаратын міндеттерімен олардың құрылысын;
- керекті қоректік суды дайындау тәсілдерін;
- бу генераторы және оның қосымша жабдықтарының істен шығу себебі
және алдын ала жүргізілетін жұмыс тәсілдерін;
- бу генераторларының қысымы үлкен ыдыстары мен құбырларына,
бумен ыстық су жүретін тораптарына, тапшылығына, қауіпсіз жұмыс істеуіне
қойылған Мемтехқараудың ережелерін;
- отынды, электр энергияны, суды үнемдеу тәсілдерін;
- пайдалану құжаттарын толтыру тәртібін;
- жұмыс істеп тұрған жабдықтарды жөндеуі және жобалы жөндеу
жұмысын жүргізгенде қатынасу;
- өз құқығы
мен міндетін, кімге бағынатынын, бұзылу кезінде
қолданатын шараларын, кімге хабарлайтынын.
Жұмыс орнына басталардан 20 мин ерте келіп істеп тұрған
жабдықтардың ақаусыз жүріп тұрғанын жергілікті жарық беру көзінің
түзулігін, әкімшілікке хабар беретін байланыс жүйелерін тексереді. Жұмысқа
кіруші ауысымдық журналда жазылған ақпаратпен танысып, өткен
ауысымдардан істен шыққан ақаулар туралы мәлімет алып әкімшіліктің
бұйрықтарымен танысады.
Таныстырушы машинист істеп тұрған жабдықтарды тапсыруға
дайындап қабылдаушыға жабдықтардың қандай көрсеткіште істеп тұрғанын,
резервте тұрғандарын немесе жөндеуден өтіп жатқанын, әкімшіліктің
ұсыныстары туралы мәлімет береді.
Қабылдаушы машинист сырттай қаптаманы, бу, газ, мазут құбырларын
қарап шығып келесі тексеруге кіріседі.
- барабандағы су деңгейін, бу деңгейін көрсетіп тұрған аспаптың дұрыс
істеп тұрғанын;
- жұмыс істеп тұрған бу генераторларының беріп тұрған қысымын
маномерлер арқылы тексеріп, мономердің дұрыс істеп тұрғанына көз жеткізуі;
- буға арналған клапандардың түзулігін бумен үрлеуге қойылған жүктің
салмағының дұрыстығын;
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өлшеуіш аспаптардың дұрыс көрсетіп тұрғанын уақытша жіберіп,
тоқтатып көру;
- шығарып тастауға және үрлеуге арналған арматуралардың бу, су
шығармай істеп тұрғанын;
- бу және су құбырларының арматураларының керекті түрде ашылып
тұрғанын және түзу істейтінін;
- газбен істейтін қондырғылардың оттықтарын, газ және ауа қысымын
және толық жануын;
- бу
қыздырғыштар, экономайзер және ауа жылытқыштарының
жабдықтарының мүлтіксіз жұмыс істеуін;
- журналда
жазылған мәлімет арқылы соңғы рет үрлендіру бу
генераторында, бу қыздырғышта, экономайзерде, ауа жылытқышта
жүргізілгені туралы;
- аса қызған бу температурасын;
- бу генераторынан шығарылатын газ температурасын;
- бу генераторының берілген режимде істеп тұрғанын;
- аспаптардың берілген норманы бойынша істеп тұрғанын;
- қопару клапандарының диафрагмаларының уақтылы жұмыс істей
алатындығын;
- жалпы жабдықтардың сыртқа бу және су шығармай, жарықсыз,
қаптаманың ақаусыздығын т.б. жұмыс істеп тұрғанын;
- от сөндіретін инвентарь, аптечка барлығын.
Қабылдаушы және тапсырушы машинистер ауысымдық журналға бірге
жазып қолдарын қоюы тиісті. Алмастыруға келген машинист науқас болса
немесе апатан кейін жұмыс жүргізіліп жатса тапсырушы машинист жұмысты
тастап кетуге тиым салынған.
-
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