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Аннотация 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: Учебное 

пособие (для студентов специальности «Теплоэнергетика» высших учебных 

заведений). Г.Р. Бергенжанова – Алматы: АУЭС, 2015. -   98 стр.:  таблицы - 8, 

ил.-25, список литературы - 42 названий. 

Кіріспе 

 

Адамзаттың барлық іс-әрекеті тікелей энергияның кез келген түрін 

қолданумен байланысты. Жер қойнауының энергетикалық қорын [отын -

энергетикалық ресурстар (қазба отын) – көмір, мұнай және газ] қолдана 

отырып адам өз тіршілігі үшін қажетті  өнеркәсіпті, соның ішінде негізгі 

энергия тасымалдағыштарды (жылулық және электр энергиясы) 

генерирлейтін қондырғыларды, тасымалдайтын қондырғылар мен 

машиналарды ойлап тапты, ғылым, медицина мен мәдениетті дамытты.  

Адамзаттың өмiрi үшiн энергия айтарлықтай маңызды қызметтер атқарады. 

Жылыту, суыту, жарықтандыру, тұрмыстық құралдар, көлік сияқты 

қызметтерге сұраныс артуда. Энергия негізгі мұқтаждықтарды 

қанағаттандырады және экономикалық өсу мен әлеуметтік дамудың маңызды 

бөлігі болып табылады. Энергияны өндіру үшiн отын керек - газ, мұнай, 

көмiр, ядролық энергия және тағы басқа біріншілік энергия көздері (күн, жел 

күшiмен қимылдаушы және гидроэнергия). Осы энергияның барлық түрлерiн 

қандай да бір машиналар немесе қондырғылардың көмегімен түрлендіру 

қажет. Көптеген елдерде біріншілік энергияның көп мөлшері жабдықты 

пайдалану үшін босқа жоғалады. Дегенмен, энергияны сақтау және оны 

қолданудың тиiмдiлiгiн жоғарылату туралы бiлiм дамуда.  

Дәстүрлі энергетика проблемаларының ұлғаю мерзімінде, әсіресе қазба 

отын қорының таусылуына, экологияға тигізіліп жатқан зиянның артуына 

және энергия тасымалдағыштар құнының қарқынды өсуіне байланысты, 

энергияны үнемдеу мәселелерінің өзектілігі жоғарылауда. Энергия үнемдеу 

кешенді мәселерді қамтиды, әрі келесідей бағыттар бойынша дамуда: 

энергияны үнемді тұтынушыларды шығару, технологялық процестерді 

жетілдіру, екіншілік энергоресурстарды қолдану, энергия түрлендіргіштердің 

(электр станциялар және жылу электр орталықтары) жұмыс режимін 

тиімділендіру, құны арзан және қол жетімді энергия көздерін іздестіру.  

Сонымен қатар, кез келген энергия түрі жұмыс атқару процесі кезінде жылуға 

айналады, ендеше жылу шығындарын азайту энергияны үнемдеудің негізі 

болып табылады.    

Адамзаттың даму деңгейі үшін энергетика әсерінің үлкен екенін ескере 

отырып, энергияны тұтыну талдауына барлық индустриалды мемлекеттерде 

және әлемде үлкен ықпал жасалған, әрі жасалуда.  

Энергияны үнемдеу қазба отын қорының тауысылуына байланысты өте 

қажет. Дәстүрлі отынның әлемдік қоры пессимистік болжам бойынша осы 
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ғасырдың екінші жартысында, ал оптимистік болжам бойынша келесі жүз 

жылдықтың соңында таусылады. Оптимистік болжам бойынша бұл 

проблеманы ядролық отын (негізгі компонент) мен жаңғыртылатын энергия 

көздерін қолдану үлесін арттыру арқылы шешу керек. Біздің 

жерпланетамыздың қойнауындағы сарқылатын энергетикалық ресурстарының 

ерекше түрі бөлшектенетін (радиоактивті) заттар болып табылады.  Отын 

қорының таусылу проблемасын осылай шешу, әсіресе термоядролық реакция 

мен уранның 
238

U изотобын қолдану әдісін іздену, нақты жүзеге асатын амал 

болып табылады. Бір қарағанда, ядролық отын – өте тартымды энергия көзі, 

себебі энергияның бөліну процесі атмосферадағы шығындалатын 

элементтерінің қатысуынсыз жүреді. Осылай қарасақ, атом электрстанциясы  

(АЭС) – энергияның экологиялық таза көзі болып табылады. Практикалық 

негізде, атом электрстанциясының экологиялық қауіпсіздігі салыстырмалы, 

яғни, ол тек қана технологиялық режимнің сөзсіз сақталуымен ғана емес, 

сонымен қатар қондырғы элементтерінің сенімділігімен анықталады. Осы 

себептен АЭС-тың қондырғыларының қызмет ету мерзімі есептік болжанған 

шамадан 2-3 есеге аз болады. Бұл қондырғының элементтерін қайта құрап 

жөндеу, ауыстыру жаңа станцияны салғаннан қарағанда қымбатқа түседі. 

Сонымен қатар, атом электр станциясы арқылы өндірілетін электр энергиясы 

өте қымбат, себебі атом реакторларының күрделілігі жоғары және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен қалдықтарды көму шығындары өте көп, әрі 

қиын.  Радиоктивті қалдықтарды және радиоктивті аумақтағы тозған 

қондырғыларды көму проблемалары әлі де шешімін таппады. Бұған 

Чернобыль тәжірбиесіндегі АЭС жақсы мысал. Бөлшектенетін 

материалдардың энергиясын пайдаланудың басқа (балама) түрі жер 

қойнауының жылуын пайдалану.  

Күнделікті тұрмыс - тіршіліктегі электр энергиясымен  жылу 

энергияның алатын орны өте зор. Энергияны үнемдеу және энергия 

үнемдеудің технологиясы ел экономикасының   өнеркәсіптік артықшылығы 

болып табылады. Жылуэнергетикалық қондырғылардың тиімділігі, 

қауіпсіздігі, сенімділігі және  үнемділігі көбіне отынның жануы арқылы, 

сонымен қатар жылуды генерирлеуші қондырғыларды, жылулық және электр 

жүйесін, қондырғылар мен аспаптарды дұрыс таңдау арқылы анықталады.  

Әрі, жөндеу жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргізу, қызметкерлерді 

дайындау дәрежесінің жоғары болуының да тигізер әсері жоғары.  Жылу және 

электр энергиясын өндіру және тарату жүйесін тиімдендіру және энергияны 

үнемдеу, энергетикалық және су балансына түзетулер енгізу жылу 

энергетиканың даму болашағын жоғарылатады, сонымен қатар  техника -

экономикалық көрсеткіштерді арттырады. 

Әрине, қазіргі таңда энегия үнемдеудің альтернативі әлі толық дамыған 

жоқ.   Қазіргі таңда негізгі мәселе – энергия үнемдегіш технологиялардың 

көмегі арқылы меншікті энергия тұтыну көрсеткішін  барлық салаларда 

төмендету. 
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Оқу құралында жылу техникада, жылу энергетикада, соның ішінде 

аудандық қазандықтарда, жылу технологияларда энергияны үнемдеу 

шаралары және энергоаудит өткізу нұсқалары келтірілген.  

Оқу құралы жылу энергетика бағыты бойынша оқитын бакалаврлер мен 

магистрлерді, сонымен қатар энергоаудит бойынша мамандарды дайындауда 

көмекші құрал. 

 

 

1 Қазақстан Республикасының  энергияны үнемдеу саясаты және 

заңдары 
 

Қазақстан Республикасын 2020 жылға  дейін дамытудың   стратегиялық 

жоспары еліміздің жалпы энергетика саласын дамытуды көздейді. Жоспардың 

құрама бөлігінде, атап айтқанда энергетиканың алты негізгі бағытта дамуы 

ұсынылған. Бірінші бағытта мұнай өнеркәсібін дамытуды қарқындату, екінші 

бағытта еліміздің экономикалық қауіпсіздігін  қамтамасыз ету үшін табиғи 

газды өндіруді  жылдамдату және ішкі нарықта газдық инфрақұрылымдарды 

дамыту ұсынылған.Үшінші бағыт мұнай химиялық өнеркәсіпті дамытуды, 

яғни елімізде маңызды мұнай химиялық өнімдерді шығаратын жаңа 

зауыттарды іске қосуды қарастырады. Стратегиялық жоспардың келесі үш 

бағыты электр, атом энергетикасын әріқарай дамытуды және барлық 

өнеркәсіп салаларында энергияны үнемдеудің басымды  шараларын енгізуді 

ұсынады. Электр энергетикасы саласын дамыту бағдарламасы  еліміздің 

электр энергиясы арзан мемлекеттер қатарында қала беруін, өнеркәсіптік 

өнімдер шығаруда энергия сыйымдылығын азайтуды, энергетика саласына 

жаңа инвестициялық жобаларды енгізуді көздейді. Қазіргі кезде 

республикамыздың электр энергиясын өндіру жүйесі орталық азия 

энергетикалық жүйесімен параллель режімде жұмыс жасауда. Орталық 

жүйеден тәуелсіз болу үшін оңтүстік аймақта электр энергиясының 

тапшылығын жою - энергетика саласын дамытудың басты жолы. Сондықтан 

алдағы уақытта жаңа Балқаш  жылу электр стансасы, солтүстік-оңтүстік 

бағытта электр энергиясын өндіруші жаңа буын іске қосылуы қажет. Осы 

тұрғыдан болашақта энергетикалық қондырғылардың жұмысын жақсы 

игерген, техника-экономикалық көрсеткіштерін дұрыс анықтай білетін білікті 

мамандар  әрдайым сұраныста болады. 

Қазақстанның энергияны үнемдеу саясатының басты мақсаттары: 

- энергия тұтыну деңгейін төмендетуге және тұрақтандыруға ықпал 

ететін энергияны үнемдеу процесін басқарудың нарықтық механизмдерін 

құру; 

- энергия үнемдеуді ынталандыруға бағытталған, Қазақстан 

Республикасының құқықтық және заң актілерінің кешенін құру; 

- тұтынылатын энергия мөлшерін реттеу және есептеуге арналған 

құралдар мен құрылғыларды енгізуді жеделдету; 



8 
 

- тұрмыстық техника, ғимараттар мен құрылыстардың энергетикалық 

көрсеткіштеріне арнайы ережелер мен стандарттарды орнату, технологиялық 

процестердің энергетикалық сипаттамаларын құру және бекіту; 

- тұрғындарға ғылыми-техникалық жобалау бойынша ақпаратты – 

жарнамалық және білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру;  

- энергия тасымалдаушыларға арналған икемді бағалар мен тарифтерді 

құру және пайдалану; 

- энергиялық тиімді көрсетілімді жобалар, үлгілер, қондырғылар  жасау 

және құрастыру; 

- энергияны үнемдеу үдерісін басқарудың құрылымдық органдарын 

құру; 

- салалар, бірлестіктер, кәсіпорындар, цехтер, аймақтар деңгейінде 

энергия үнемдеу мерзімін төмендету және қарқынын анықтау; 

- «Энергияны үнемдеудің» бюджеттен тыс арнайы қорын құру.  

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы N 210 

Заңында Қазақстан Республикасының отын-энергетика ресурстарын тиiмдi 

пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау үшiн экономикалық және ұйымдық 

жағдайлар жасау мақсатымен энергия үнемдеу саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттеу қарастырылды. Заң  алты тараудан тұрды. 2012 жылы 13 

қаңтарда №541-IV Заңыда «Энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру» туралы заң қайта қаралып толықтырылды, әрі ол жеті 

тараудан тұрады. 

Бірінші тарауға екі бап қамтылған. 1-бапта осы заңнамада 

кездестірілетін негізгі терминдердің анықтамалары, ал 2-бапта Қазақстан 

Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы 

заңнамасы жазылған. 

Екінші тарауда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі 

бағыттары (3-бап), Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті (4-бап), 

Уәкілетті органның құзыреті (5-бап), өзге де мемлекеттік органдардың 

энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы құзыреті (6-

бап), Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және  энергия тиімділігін 

арттыру туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау (7-бап) 

қамтылған. 

Үшінші тарауда «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

саласындағы жалпы талаптар» қарастырылады, оған 8-13 баптар енгізілген. 

Яғни, олар энергия үнемдейтін жабдықтар мен материалдарды пайдалану, 

жаңа объектілерді қабылдау бойынша шектеулер және тұтынылған жылу 

энергиясы үшін ақы төлеу (8-бап), мемлекеттік энергетикалық тізілім (9-

бап), энергия менеджменті (10-бап), үйлердің, құрылыстардың, 

ғимараттардың энергия тиімділігін қамтамасыз ету (11-бап), энергия 

тұтынатын электр құрылғылары (12-бап), өнімдерді өндіру, сату және 

пайдалану бойынша шектеулер (13-бап).  
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Төртінші тарау «Энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін 

арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар» деп аталады. Бұл 

тарауға энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы 

аккредиттеу (14-бап), энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

сараптамасы (15-бап), энергия аудиті (16-бап) енгізілген. 

Бесінші тарау «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру саласындағы мемлекеттік қолдау» деп аталады. Бұнда энергия 

үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік 

қолдаудың бағыттары (17-бап), энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру саласындағы келісім (18-бап), энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру жөніндегі қызметті ақпараттық қамтамасыз ету (19-бап) 

қарастырылған. 

Алтыншы тарауда «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

саласындағы субъектілердің құқықтары мен міндеттері» қамтылған, бұнда 

мемлекеттік энергетикалық тізілім операторының құқықтары мен міндеттері 

(20-бап), энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы 

субъектілердің құқықтары мен міндеттері (21-бап) қарастырылған. 

Жетінші тарау қорытынды ережелер. Үш баптан тұрады. Қазақстан 

Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы 

заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық (22-бап). Уәкілетті органның 

лауазымды тұлғасының іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану (23-бап). 

Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібі (24-бап) [1]. 

 

2 Энергияны үнемдеу және экология 

 

2.1 Энергия және оның түрлері  

 

Энергия – материя қозғалысының  

түрлі формасының жалпы сандық өлшемі  

 

Энергетика – энергияны өндіру, оны тұтынушыларға тарату және 

қолданумен байланысты адамзаттың іс әрекетінің аумағы.  

Денелердiң әртүрлi қозғалыстарының және өзара 

әсерлесулерiнiң  әмбебапты сандық сипаттамасы ретiнде физикалық скаляр 

шама энергия енгiзiлген. Қоғам және әрбір адам энергия тұтынбай тіршілік 

жасай алмайды.  

Энергия – дененің жұмыс істей алу қабілеті, өлшем бірлігі Дж (джоуль). 

Тек энергияның арқасында біздің жер атты планетамызда өмір жалғасуда. 1 

Дж = 1 Н (ньютон) × 1 м. Бұдан басқа энергияның туынды өлшем бірліктері 

бар - кВт× сағ, калория, кг шартты отын.  

Энергияның түрі сан алуан. Табиғатта әртүрлi қозғалыстарға сәйкес 

энергияның механикалық, iшкi, электромагниттiк, атомдық, ядролық, 

биологиялық, химиялық және тағы басқа түрлерi кездеседi. 

Энергияның бізге мәлім түрлері:  
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Жылулық энергия (жылу) – жану процесі (заттың тотығуы), қыздыру 

(амплитуданың ұлғаюы, молекулалар мен атомдардың тербелу жиілігі), 

химиялық реакция (валентті электрондардың орбиталық сипаттамаларының 

өзгерісі) кезінде бөлінген энергия. 

Механикалық энергия – денелердiң механикалық қозғалысын және оған 

сәйкес келетiн әсерлесулердiң сипаттамасы. Денелердiң қозғалыс 

жылдамдығы өзгергенде немесе денелердiң өзара әсерлесулерiнiң сипаты 

өзгергенде - энергиясы өзгередi. Механикалық энергия кинетикалық және 

потенциалдық болып   бөлiнедi. Қозғалыстағы дененiң энергиясын 

кинетикалық энергия деп атайды. Денелердiң өзара орналасуына тәуелдi 

әсерлесу энергиясынпотенциалдық энергиядеп атайды. 

Электрлік энергия– қозған бөлшектердің өзара әсерінен туған энергия. 

Электрлік энергия электр статикалық (қозғалмайтын қозған бөлшектердің 

өзара әсері), және электр магнитті (қозған бөлшектердің қозғалысынан туған) 

болады. Кейде магниттік энергия (магнитті домендердің өзара әсерлесуі, яғни 

атом электрондары қозғалатын тоқтың микро контуры) түсінігі қолданылады. 

Ядролық энергия – атом бөлшектерінің өзара әсер энергиясы. 

Мускулдық (бұлшық ет) энергия– ағуызды молекулалардың өзара әсер 

энергиясы[2]. 

Энергияның өзгерiсiн сипаттау үшiн физикалық 

шама жұмыс  енгiзiлген. Жұмыс деп – күш пен орын ауыстыру 

векторларының скаляр көбейтiндiсiн айтады. Атқарылғанжұмыстың 

жылдамдығын сипаттау үшiн  физикалық шама қуат енгiзiлген. Атқарылған 

пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын пайдалы әсер 

коэффициентi (ПӘК) деп атайды [4] 

 

%.100
т

п

А

A
                                  (2.1) 

 

2.2 Энергияны үнемдеу және оны ынталандыру түрлері  

 

Энергияны үнемдеу– отындық -энергетикалық ресурстарды ұтымды 

және үнемдi пайдалануға бағытталған (ұйымдастырушылық, ғылыми, 

практикалық, ақпараттық) қызмет. 

Энергияны үнемдеу объектiлерi - отын-энергетика ресурстарының, 

жылу және электр энергиясының барлық түрлерiн шығаруға, өңдеуге, 

тасымалдауға, өндiруге, сақтауға және пайдалануға байланысты процестер. 

Энергия үнемдеу технологиялары, жабдығы және материалдары - 

отын-энергетика ресурстарын пайдалану тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк 

беретiн технологиялар, жабдықтар мен материалдар. 

Энергияны үнемдеуді ынталандыру түрлері: 

1) Жаһандық - қазба энергоресурстардың тауысылуы, зиянды заттардың 

тасталуы, АЭС қалдықтарын көму проблемалары және т.б. 
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2) Ұлттық - энергоресурстарды экспортқа шығару арқылы кірісті өсіру,  

энергоресурстарды импорттау шығындарын азайту,  ішкі тұтынылатын  

ресурстарды үнемдеу және т.б. 

3) Корпоративті – кәсіпорынның ағымдағы және капитал шығындарын 

азайту. 

4) Өздік – энергоресурсты үнемдеуге үйрету және мәжбүрлеу, егер ол 

орындалмаған жағдайда жазалау (салық салу) және т.б. сияқты адамдарға әсер 

ету арқылы қалыптасады, ынталандыру мақсатында ақпараттандыру, сендіру, 

мәжбүрлеу, материалдық тұрғыда қызықтыру шаралары қарастырылу керек. 

Жалпы жылутехникада, жылуэнергетикада және жылутехнологияларда 

энергияны үнемдеу әдістерін бірнеше топтарға бөліп қарастырған дұрыс, 

олар: 

- электр энергиясымен қамдау жүйесінде энергияны үнемдеу – яғни 

бұнда жарықтандыруда, электротехника мен электроникада, электрлік 

желілерде, электрлік машиналар мен қондырғыларда, тұрғын үй коммуналды 

шаруашылығы мен өндірістік кәсіпорындардың құбырлары мен 

қондырғыларын электрохимиялық қорғау жүйелерінде энергияны үнемдеу 

проблемалары қарастырылады; 

- жылуалмасу процестерінде энергияны үнемдеу – бұнда жылуөту, 

конвективті, сәулелік және күрделі жылуалмасу процестері кезінде энергияны 

үнемдеу проблемалары қарастырылады; 

- жылуды генерирлеуші қондырғыларда энергияны үнемдеу – бұнда бу 

қазандарын, су ысытушы қазандарды, электродты қазандарды, 

гелиоқондырғыларды, геотермалды қондырғыларды, пайдаға асырғыш 

қазандарды, жылусорғылық қондырғыларды есептеу проблемалары 

қарастырылады; 

- аудандық қазандықтарда энергияны үнемдеу –ашық және жабық 

жылумен қамдау жүйелі үшін қазандықтардың жылулық сұлбаларын жобалау 

және есептеу, бу және су ысытушы қазандардың жұмыс істеуі кезінде 

энергоресурстарды үнемдеу, заманауи реттеуші, бақылаушы, басқарушы 

қондырғыларды қолдану проблемаларын қарастырады; 

- жылу желілерінде энергияны үнемдеу – бұнда жылумен қамдау жүйесі 

үшін су сапасын арттыру, жылу пункттерінде заманауи жылуалмастырғыш 

қондырғыларды қолдану, су және жылу шығындарын есептеуші аспаптарды 

орнату, жылу оқшаулағыштардың заманауи технологияларын қолдану, 

элеватор түйіндерін температура және шығын реттейтін датчиктері бар 

араластырғышпен алмастыру проблемаларын қамтиды;  

- жылу технологияларда энергияны үнемдеу – жылулық энергияны 

өндіру, сақтау және таратудың, жылу балансының, жылуберу процесін 

қарқындатудың, отын жағудың заманауи әдістерінің энергетикалық 

тиімділігінің критериилерін құру, бу және газтурбиналық қондырғыларды, 

тоңазытқыш қондырғыларды, жылулық сорғылар мен жылулық құбырларды, 

тиімді жылу оқшаулағыштарды қолдану, технико-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу әдістемесін құрастыру проблемаларын қарастырады; 
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- құрылыстар мен ғимараттарда энергияны үнемдеу - жылуландыру 

және желдету жүйелерінде жылуды үнемдеуге негізделеді;  

- екіншілік энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) қолдану арқылы 

энергияны үнемдеу – жылулық, жанғыш және артық қысымды ЕЭР қолдану 

проблемаларын қарастырады; 

- энергия өндірудің альтернативті көздерін қолдану арқылы энергияны 

үнемдеу – күн коллекторлары мен күн электр станцияларын, жылу 

сорғыларын, гелиоқондырғыларды, фотоэлектрлік және жел энергетикалық 

қондырғыларын қолдануға негізделеді. 

Міне, осындай түрлі топтарға бөлінген салалар негізгі іс-шара 

барысында бір-бірімен қосарланып қарастырылады. Оқу құралында осы 

топтардың кейбіреуі қарастырылмаған. 

 

2.3 Экология мен энергия үнемдеудің өзара байланыстылығы 

 

Табиғи ресурстарды рационалды қолдану және қоршаған ортаны қорғау 

– қоғамның басты проблемаларының бірі. Қоршаған ортамен адамның 

тұрмысы, еңбегі және дем алуы тығыз байланыста. Қазіргі кезде Жер 

шарының кез келген аумағында табиғаттың салған іздерінен басқа адамның 

қолымен жасаған зиянды іздері де шимайланып жатыр. Адамзаттың 

шаруашылықтық іс - әрекетінің табиғат аясына тигізген әсерінің масштабы 

өте үлкен. Дәстүрлі энергетика тек атмосфераға ғана әсер етіп қоймай, 

геосферағада зиянын тигізеді. Бұл жер қойнауынан отынды қазып 

алуымен байланысты. Экологиялық тұрғыда қарасақ, теңіз 

платформаларынан мұнайды алу және оны танкермен тасымалдаудың 

қаупі аса жоғары. Қазіргі кезде планетамызда ормандардың шамамен 2/3 

оталған, жердің едәуір ауқымды бөлігінде қалалар мен ауылдар, 

индустриалды орталықтар орналасқан, тасымалдау жүйесі салынған, 

ландшафтар мен өзен ағысының бағыттары өзгертілуде. Сан алуан қалдықтар 

өзен, көл, теңіз, мұхиттарға; атмосфера мен топыраққа түрлі химиялық 

қосылысты қалдықтар тасталып жатыр. Жыл сайын жер қойнауынан 100 млрд 

т. көп пайдалы қазбалар қазылып алынуда, 800 млн т. көп түрлі металдар 

балқытылуда, 60 млн т. көп синтетикалық материалдар өндірілуде, топыраққа 

500 млн т. көп минералды тыңайтқыштар мен шамамен 3 млн т. түрлі улы 

химикаттар көмілуде. Өзен, көл, теңіз, мұхиттарға жыл сайын 500 млрд м3 

жоғары өндірістік және коммуналды ақаба сулар құйылуда, тіпті кейбір 

қалдықтарды нейтралдау үшін 5-12есе табиғи таза су қосылады. Қазба 

отындарды қолданатын заманауи энергетиканың екінші проблемасы Жердің 

экологиясына тигізіліп жатқан негативті әсерлер. Бұнда ең қауіптісі ауаға 

тасталатын жылу мен газдар, олар планетамызда «булық эффект» тудыруы 

мүмкін. Егер атмосфераның температурасы ауқымды түрде 3 градусқа артса,  

онда полярлық мұздардың еруімен байланысты экологиялық катастрофалар 

туады [2].  
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Өндірістік кәсіпорындардың өсу қарқыны артқан сайын қоршаған 

ортаға түрлі зиянды денелердің тасталуы артады. Табиғи көздерден 

тасталатын денелерге жатады: өсімдіктік, вулкандық және космостық шаң; 

топырақтың эрозиялануы кезінде туған шаң; теңіз тұзының бөлшектері; 

тұман; ормандар өртенгенде және вулкандар атқылағанда бөлінген газдар 

және т.б. Әдетте табиғи ластаушы көздер биосферада біркелкі таралады 

(мысалы, космостық шаң), не болмаса қысқа мерзімді сипатта болады 

(масалы, орман мен даладағы өрт, вулкандардың атқылауы. Қоршаған ортаны 

негізгі ластаушы жасанды көздерге жылу энергетика, өндіріс пен 

тасымалдаудың түрлі салалары жатады. Биосфераға табиғи және жасанды 

ластаушы көздерден белгілі мөлшерде қалдықтар тасталады (2.1 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет – Атмосфераны ластаушы негізгі көздердің түрлері 

 

Жалпы БҰҰ бойынша қоршаған ортаға тасталатын қалдықтардың 

салыстырмалы үлесі келесідей: жылуэнергетика - 27%; қара металлургия – 

24,3%; түсті металлургия – 10,5%; мұнай өндіру және мұнай химия салалары – 

15,5%; автотранспорт – 13,3%; құрылыс материалдары кәсіпорындары – 8,1%; 

химия өнеркәсібі – 1,3%.   

Көбіне ластаушы денелер түрлі отындардың жану процесі кезінде, 

өнеркәсіптерде, жылу және электр энергиясын өндіргенде бөлінеді. Отынды 

қарқынды жағу кезіндегі зиян жоғары болғандықтан, оны жою казіргі кезде 

негізгі үлкен проблема болып отыр [3].  

Қоршаған ортаға техногенді әсердің артуынан экологиялық 

проблемаларда көбейе бастады, соның ішінде ең бастысы атмосфералық 

ауаның, су және жер ресурстарының күйі ойлантарлық жағдай. Әсіресе бұл 

атмосфераға қатысты, оның химиялық құрамы төрт компоненттерден тұрады 

– азот, оттегі, аргон және көмір қышқыл газдары. Атмосфераға негізгі 

Атмосфераны ластаушы көздер 

Жасанды 
 

Табиғи 
 

Өндіріс 
 

Табиғи 

катаклизмалар 
 

Космос 

Отын-

энергетикалық 

кешені 
 

Коммуналды-

тұрмыстық 

сектор 
 

Транспорт 



14 
 

құраушыларынан басқа, адамзат шаруашылығының іс әрекетінен бөлінген 

уақытша қоспалар да тасталады. Ал олар өте көп шамада тасталса, тірі 

организмдер мен өсімдіктердің дамуына кері әсерін тигізеді. Қоршаған орта 

мен атмосфераны негізгі ластаушы денелер 2.2 суретте келтірілген [2].  

 

 
 

2.2 сурет - Атмосфераны негізгі ластаушы денелердің топтары 

 

Отынды жағу кезінде өте көп мөлшерде жылу (жылулық энергия) 

бөлінеді, ол сәйкесті жұмыстық машиналарда (энергия түрлендіргіштерде) 

энергияның басқа түріне түрленеді немесе жұмыс атқаруға жұмсалады.  Бірақ  

энергияның кез келген түрленуі кезінде оның бір бөлігі жылуға айналады. 

Өндірілген жылудың пайдасы мен қатар тигізер зияны да бар, яғни қоршаған 

ортаны қыздырады.  Органикалық отынды жағу процесі кезінде қоршаған 

ортаға тек қана жылу бөлініп қоймай, сонымен қатар күкірт және азот 

тотығы сияқты газ тәріздес элементтер де шығады. Осы қосылыстар 

түтіннің негізгі құраушылары болып табылады. Бұдан басқа олар сумен 

қосылып сәйкесінше қышқыл түзеді. Отынды жағу салдарынан жыл сайын 

атмосфераға  20 млрд т. көміртегі диоксиді, 700 млн т. көп басқа да бу газды 

қоспалар мен қатты бөлшектер тасталады. Ал күкірттің техногенді тасталуы 
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табиғи тасталудан 7 есе көп. Ауа, су және топырақ құрамында кадмий, сынап, 

қорғасын секілді зиянды заттардың қоспасы артуда.  

Отынды жағу процесі кезінде жылулық энергияның бөлінуімен қатар 

биосфераға кері әсерін тигізетін түтін газдарымен бірге улы денелер де 

бөлінеді:  

1) SO2 күкірт диоксиді – тотығу процесіне әсер етеді, материалдардың 

қирауына септігін тигізеді, адамның денсаулығына қауіпті (тыныс алу 

жолдарының тінді қабықтарын тітіркендіреді). 

2) NOx азот оксиді - адамның денсаулығына қауіпті, озон қабатын 

бұзады, ормандардың өлуіне, «булық әсердің» және қышқылды жауынның 

түзілуіне септігін тигізеді. 

3) СО көміртегінің моноксиді – отын толық жанбағанда бөлінеді. Басқа 

газдармен әсерлеседі де, түрлі зиянды (улы газдар) әсер туғызады.  

4) СО2 көмір қышқыл газы - «булық әсердің» түзілуіне септігін тигізеді. 

Қатты бөлшектер – ыстан және жанбай қалған материалдардан тұрады. 

Көмірсутектер мен ауыр металдарды тасымалдаушы. Атом электр станциясы 

немесе атом бомбалары жарылған өңірлерден алынған қатты отынды жағу 

кезінде атмосфераға радионуклиндерді тастаушы көз болып табылады. 

Сонымен қатар қоршаған ортаға бу, метан, хладагент секілді басқада газдар 

әсер етеді.  

Бірақ, тәжірибе көрсеткендей келтірілген ластаушылардың көбін екінші 

рет қайта қолданғанда, олар пайдалы энергетикалық көзге айналады. Жылу 

энергетикалық қондырғылардан алынған екіншілік энергетикалық 

ресурстарды (ЕЭР) рационалды қолдану, олардың қоршаған ортаға тигізетін 

зиянды әсерін азайтады [3]. 

Міне, аталмыш себептерге сәйкес органикалық отынды қолдана отырып 

энергетиканың қарқынды дамуы экологияға кері әсер етеді. Ал экологияны 

қорғау үшін энергетиканың құрылымын өзгерту және энергия үнемдеуші 

технологияларды енгізу керек. Атмосфераға тасталатын зиянды заттарды 

азайтудың тиімді әдісі, ол  екіншілік энергетикалық ресурстарды рационалды 

қолдана отырып жағылатын отын көлемін азайту. Энергияны үнемдей отырып 

отын энергетикалық ресурстарды тиімді қолданамыз және климатты қорғай 

аламыз. ЕЭР мен өндіріс қалдықтарын қолдану материалды-энергетикалық 

ресурстарды үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар жылу энергетикалық 

қондырғылардың қоршаған ортаға тигізетін зиянын да едәуір азайтады.  

 

3 Энергетикалық ресурстар 

 

3.1 Энергетикалық ресурстар, негізгі анықтамалар 

 

Энергетикалық ресурс – берілген  техника деңгейінде энергиямен 

қамтамасыз ету үшін қолданылатын энергия қоры немесе кез-келген 

механикалық, химиялық және физикалық энергияның көзі. Яғни осы уақытқа 

дейін елімізде қазба органикалық отынды қолдану арқылы энергия өндіру 
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дәстүрге айналған. Осыған сәйкесті отын энергетикалық ресурстар ұғымы 

қолданылады. 

Отын энергетикалық ресурстар (ОЭР) – деп техника мен 

технологиялардың қазiргi даму деңгейiнде пайдаланылатын немесе ұтымды 

пайдаланылуы мүмкiн, әрі республикада қолданылатын барлық табиғи және 

түрленген отын түрі мен энергияның жиынтығын айтады. Еліміз отын қорына 

бай мемлекеттердің бірі болып саналады. Осы отынның берілген түрін өндіру, 

өңдеу жүйесін бір сөзбен отын-энергетикалық кешен деп атайды.  

Энергетикалық ресурстардың (ЭР) пайда болу сипатына байланысты 

бөлінуі 3.1 суретте келтірілген 

 
 

3.1 сурет - Энергетикалық ресурстардың түрлері 

 

Энергетикалық ресурстарды пайдалану сипатына байланысты екіге 

бөледі: 

- дәстүрлі - органикалық отын, су ағыны;  

- бейдәстүрлі - теңіз энергиясы, биомасса, геотермальді, күн, жел және 

т.б.  

Қазіргі уақытта қолданылатын энергетикалық ресурстардың шамамен 

90% жаңғыртылмайтын ресурстар (көмір, мұнай, табиғи газ, уран және т.б.), 

өйткені олардың энергетикалық потенциалы жоғары, әрі қол жетімді.  

Энергоресурстарды қолдану тиімділігі олардың энергетикалық 

потенциалын соңғы қолданатын өнімге немесе энергияның соңғы 

тұтынылатын түріне (қозғалыстың механикалық энергиясы, жылуландыру 

жүйесі немесе технологиялық мұқтаждықтары үшін жылу және т.б.) 

түрлендіру дәрежесі арқылы анықталады,  әрі ол энергоресурстарды пайдалы 

қолдану коэффициентімен сипатталады ηэр:   

 

                                              ηэр=ηд·ηп·ηи,                                                  (3.1) 

 

мұндағы ηд – өндіріп алу коэффициенті, энергоресурстың потенциалды 

қорын өндіріп алу (өндіріп алынған мөлшердің ресурстың барлық мөлшеріне 

қатынасы). Орта есеппен мұнай үшін ηд = 30÷40%, газ үшін - ηд = 80%, көмір 

үшін ηд = 40%.  

ηп – түрлендіру коэффициенті (алынған энергияның барлық 

энергоресурстың берген (енгізген) энергияға қатынасы). Отынды химиялық 

жолмен жағу арқылы жылулық энергияны алу үшін қолданылатын заманауи 
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ошақ құрылғылары ηп = 94÷98% алуға мүмкіндік береді; тұтынушыға жылу 

жылумен қамтамасыз ету жүйесі арқылы берілсе ηп 70÷80% дейін азаяды. 

Егер жану өнімдерінің жылулық энергиясынан электр энергиясын өндіру 

мақсатында механикалық энергия алынған болса (жылу электр 

станцияларында - ЖЭС), онда ηп = 30÷40%; іштен жанғыш қозғалтқыштар 

үшін ηп = 20÷30%.  

ηи – энергияны қолдану коэффициенті (қолданылған энергияның 

тұтынушыға жіберілген (берілген) энергияға қатынасы). ηи шамасы нақты 

тұтынушы түрі мен пайдалану шартына байланысты (жылуландыру жүйесі 

үшін – 50%). Орта есеппен ηэр = 36% [5]. 

Энергетикалық технология – энергияны өндірумен, өзгертумен, 

таратумен және  қолданумен байланысты технология аймағы. Адамзаттың 

техногенді іс әрекетімен бірінші кезекте  органикалық отынның химиялық 

энергиясы мен ядролық энергияны жылулық энергияға түрлендіру тікелей 

байланысты. Біріншілік энергияны түрлендірудің  аталмыш технологиясы 

дәстүрлі технология деп атады. Адамзаттың күн энергиясын тікелей 

қолдануы өте төмен дәрежеде. Біріншілік энергияны түрлендірудің  аталмыш 

технологиясы бейдәстүрлі технология деп атады. 

Туынды энергетикалық ресурстар біріншілік және екіншілік 

энергоресурстардың энергиясын қолдану арқылы алынады. 

Отындық-энергетикалық ресурстардың негізгі түрлері 3.2 суреттегі 

сұлбада келтірілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электр энергиясы: 

-үш фазалы айнымалы 
электр тоғы 

Тұрақтық тоқ Жылулық энергия Механикалық энергия Сәулелік энергия 

Жылулық энергия: 
- Ыстық су; 

- Бу. 

Жаңғыртылмайтын: 
-органикалық отын; 
-ядролық отын 

Жаңғыртылатын: 
-гидроэнергия; 
-күн энергиясы; 

-жел энергиясы; 
-геотермальды энергия т.б.. 
 

Отындық-энергетикалық ресурстар (ОЭР) 

Біріншілік (ОЭР) Екіншілік (ОЭР) 

Түрленген (туынды) энергия 

жылулық 

жанғыш 

Артық қысымды 
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3.2 сурет – Отындық-энергетикалық ресурстардың түрлері 

Жылулық энергия отынды жаққанда немесе күн (немесе т.б.) 

энергиясының бір бөлігін тұтынғанда өндіріледі және су буы, ыстық су 

түрінде беріледі.  

Жылулық энергия жылу желілері арқылы тұтынушыға беріледі. 

Желідегі ыстық су температурасы әдетте 90-нан 150
о
С дейін, ал будың 

температурасы 150-ден 250
о
С дейін болады. Желідегі бу мен ыстық судың 

қысымы әдетте 16 атмосферадан аспайды. 

Жылулық энергияны қолдану аймақтары: 

1) тұрғын, қоғамдық және өндіріс ғимараттарын жылумен жабдықтау 

үшін (жылуландыру, ыстық сумен қамдау, желдету және ауаны баптау);  

2) өндірісте жылулық энергия технологиялық процесстерді жүзеге 

асыру үшін (кептіру, буландыру, айдау және ректификация, сонымен қатар 

технологиялық қыздыру, жуу, қайнату, булау және т.б.). 

 

3.2 Біріншілік энергетикалық ресурстар (ЭР) 

 

Біріншілік ЭР – табиғи ресурстар мен табиғи қалыптасқан көздер немесе 

қайта өндеу мен өзгеріске  ұшырамаған  энергетикалық ресурс (көмір, мұнай, 

табиғи газ, ядролық энергия, гидроэнергия). Біріншілік энергия (біріншілік 

энергоресурс) – екіншілік энергияға (жылулық, электр, механикалық) түрлене 

алады. Біріншілік энергетикалық ресурстарды екіге бөледі:  

- жаңғыртылмайтын немесе тауысылатын (органикалық, ядролық, 

термоядролық отын);  

- жаңғыртылатын (гидроэнергия, жел энергиясы,  геотермалды энергия, 

торф, термоядролы энергия).Күн, жел, жер асты жылы сулардың, жер жылуы 

энергиясының, судың, толқынның қозғалыстағы ағындары энергиясының 

көздерiн кейде экологиялық таза энергетикалық ресурстар деп те атайды. 

Жаңғыртылмайтын энергетикалық ресурстар – бұл табиғи жолмен 

қалыптасып, жер қыртысында жинақталған, әрі белгілі шарттарға сәйкес 

өзінде жинақталған энергияны бөлу қабілеті бар денелердің қоры. Оған қазба 

отындардың барлық түрлері (көмір, мұнай, газ, торф) жатады, олардың жану 

үшін оттегі шығындалады және қолданылатын жылу мен зиянды жану 

қалдықтары (газ тәрізді - СО, СО2, күкірт қышқылы, азот қышқылы және т.б., 

қатты – шаңтәрізді, қождалған) бөлінеді.  

Жаңғыртылатын энергия көздерi - табиғи жаратылыс процестерi 

есебiнен үздiксiз жаңартылатын энергия көздерi: күн сәулесiнiң энергиясы, 

жел энергиясы, қуаты отыз бес мегаватқа дейiнгi қондырғыларға арналған 

гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жер 

асты суларының, өзендердiң, су айдындарының жылуы, сондай-ақ бастапқы 

энергия ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз және электр 
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және (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланылатын органикалық 

қалдықтардан алынатын өзге де отын. Жаңғыртылатын энергия 

көздеріндежасанды түрде жинақталатынэнергия болмайды, сондықтан оларды 

энергияның бар мөлшеріне дейін қолданады. Жаңғыртылатын энергия 

көздерін екі топқа бөлуге болады: 

- табиғи, бұған өндірісте әрқашан тұрақты түрде қолданылатын күннің 

(гидроэнергетика, жел энергетикасы, өндірілетін биомасса) энергиясы 

жатады; 

- антропогенді, бұнда адамзат тіршілігінде бөлінген жылулық, 

органикалық және басқа да қалдықтар қолданылады [5]. 

 

3.2.1 Отын. 

Органикалық отын жанғыш заттардан, жанбайтын минералды қоспалар 

мен ылғалдан тұрады.   

Ағаш отыны – тор қабырғасын құрайтын жасұнық (С6Н10О5) пен 

күрделі молекулалық құрылымнан тұратын тор аралық зат лигниннен тұрады. 

Ағаштың құрамында жасұнық 50–70%, лигнин 20–30%, қалғаны – талшықтар, 

шайыр, майлы қышқылдар болады.  

Қазба қатты отын жанғыш бөлшектердің түзілуімен сипатталады. 

Олар негізінен өсімдіктердің шірінділерінен түзілген, бірақ құрамында мал-

жануарлардан шыққан ақуызды және майлы заттектерде болады. Су 

қабатының ауаның ішке өтуіне бөгет болуы нәтижесінде көпклеткалы 

массаның бастапқы ыдырауы торфтану  деп аталады. Торфтану процесі 

торфтың қою қоңыр массасын түзеді, бұнда өсімдіктердің шірімеген 

қалдықтары да кездеседі. Торфты массаның одан ары түрленуінен қоңыр 

көмір пайда болады. Ал, қоңыр көмірдің түрленуінен тас көмір мен 

антрацит түзіледі. Бұдан басқа қатты қазба отынға жанғыш сланецтер де  

жатады. Олар органикалық заттарға қаныққан минералды жыныстардан 

тұрады. 

Табиғи сұйық отынға мұнай жатады, ол түрлі молекулярлы массалар 

мен топтардың сұйық көмірсутекті, оттекті, күкіртті және азотты қоспасынан 

тұрады. 

Табиғи газ таза газ кен орындарынан өндірілетін газдар негізінен  

метаннан (95–98 % СН4) тұрады. Жасанды және газ тәріздес отындарда (домна 

және коксты пештерден шыққан газ, генератор газы) метанның мөлшері аз 

болады. Олардағы негізгі жанғыш зат сутегі Н2 мен көміртегі тотығы СО. 

Қатты және сұйық отынның жанғыш құрамы көміртегі С, сутегі Н, 

оттегі О, азот N және күкіртен S тұрады. Барлық қатты және сұйық 

отындардың негізгі жанғыш элементі көміртегі С болып табылады. Алайда, 

отында неғұрлым көміртегі көп болса, соғұрлым ол нашар тұтанады.  

Сутегінің жануы кезінде көміртегінен қарағанда 4,4 есе көп жылу бөлінеді. 

Оттегі мен азот отында - органикалық балластты (масыл) құрайды. Отынның 

құрамында оттегі сутегі немесе көміртегімен қосылыста болып отынның 

жануы кезіндегі бөлінетін жылу шамасын азайтады. Азот отынды жағу 
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кезінде тотықпайды және еркін түрде жану өнімдеріне өтеді. Отындағы 

зиянды қоспа – күкірт. Қатты отында ол үш түрде кездеседі - органикалық Sор 

(күрделі жоғарымолекулярлы қосылыстардың құрамына кіреді), колчедан 

Sк(темір колчеданы FeS2), сульфат (CaSO4, MgSO4 сульфаттары). Отын жанған 

кезде күкірттен көміртегімен салыстырғанда шамамен 3,5 есе аз жылу 

бөлінеді. Отынның құрамындағы күкірт төмен температуралы қыздыру 

беттерін  коррозияға ұшыратады. Жанбайтын минералды қоспалар – отын  

балласты (масылы). Қатты отын (сланецтерден басқа) құрамында оларға 

негізінен балшық Al2O3·2SiO2·2H2O, бос кремнезем SiO2 және темір 

колчеданы FeS2. Жанғыш сланецтерде қоспа – негізінен карбонаттар. Мұнайда 

жанбайтын қоспаларға  түрлі тұздар мен темір тотықтары жатады.  

Ал газ тәрізді отындарда масыл заттарға көмірқышқыл газы СО2, азот N2 

және су буы Н2О жатады. 

Отын құрамындағы тағы бір балласт ол – ылғал. Ылғал отынның 

құрамына оны өндіру және тасымалдау кезінде енуі мүмкін. Ылғалдың 

капиллярлы түрі қатты отын бөлшектерінің капиллярлары мен тесіктерінде 

орналасады. Қатты отында сонымен қатар коллоидты және гидратты ылғал 

болады. Гидратты ылғал отындағы минералды қоспалармен химиялық 

байланыста (CaSO4·2H2O) болады. 

Отын массасының немесе көлемiнiң бiр бiрлiгi жанғанда бөлiнетiн 

жылуды жану жылуы дейдi. Оны [кДж/кг] немесе [кДж/м
3
] - мен көрсетедi. 

Жану жылуын жазғанда сәйкестi жоғары индекспен Qp, Qc, Qг және т.б., 

отынның күйіне сәйкес қай массаға қатысты екенiн көрсетедi. Егер жану 

өнiмдерiнiң құрамына кiретiн Qк (к – конденсация), су буының шықтану 

жылуы  жану жылуына қосылса, онда жоғары жану жылуы Qв (в – высший) 

деп аталады. Егер шықтану жылуы  жану жылуына қосылмаса, онда төменгi 

жану жылуы Qн (н – низший) деп аталады және Qв=Qн+Qк. Отындарды 

жаққанда көбiнесе жану өнiмдерi су буы шықтанбайтын температурада ауаға 

шығарылады. Қатты және сұйық отынның жұмыстық күйінің төменгі жану 

жылуын, Qн
р
, [кДж/кг] анықтау үшін қарапайым және дәл Менделеев Д.И.  

кейіптемесін қолданады 

  

  рррррр
н W25SО109Н1030С339 Q . (3.2) 

 

элементтердің үлесі пайызбен алынады. 

Газдық отын үшін оның 1м3 құрғақ көлемінің жану жылуы, [МДж/м3], 

Менделеев Д.И.  кейіптемесінен анықталады 

 

 SH4,23...HC3,91 HC8,63CH85,35CO65,12H8,1001,0 2836242
c
н Q . (3.3) 

 

Органикалық отынның басты түрлерінің жану жылуының аралығы 

6200÷7500 кДж/кг (күлділігі көп сланецтер, ылғалдылығы жоғары торф, 
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қоңыр көмір) дан 25000÷29000 кДж/кг (жоғары калориялы тас көмір) дейін 

және 33000÷42000 кДж/кг (мұнай өнімдері мен газ).  

 

 

3.3 Екіншілік энергетикалық ресурстар (ЕЭР) 

 

Екіншілік (жанама) энергетикалық ресурстар (ЕЭР) қолдану арқылы 

энергияны үнемдеу тасталынатын ошақтық газдар мен ауаның жылуын 

пайдаға асыру, түйістіруші жылуалмастырғыштарды қолдану, суды қыздыру 

үшін тоңазытқыш қондырғыларды қолдану, бу сепараторларының  жылуын 

және конденсатты екіншілік қыздырғандағы бу жылуын қолдану, кептіргіш 

агентті рециркуляциялау мәселелерін қарастырады.  

Екіншілік (жанама) энергетикалық ресурстар (ЕЭР) – бұл өндіріс 

процесі кезінде пайда болған және осы осы процестен басқа жерде екінші рет 

қолдануға болатын энергия тасымалдағыштар, яғни көмірді іріктеу және 

байытудағы аралық өнімдер; шайырлар, мазут және басқа да мұнайдың 

қалдық өнімдері; әртүрлі ағаш өңдеу процестерінен қалған ағаш ұнтақтары 

мен жаңқалары; жанғыш газдар; түтін газдарының жылуы; салқындату 

жүйесінен шыққан жылу су; өнеркәсіптік күштік қондырғыларда жұмыс 

істеген бу.  

ЕЭР келесі топтарға бөлінеді: 

1) Жанғыш ЕЭР – көміртекті шикізаттарды  термохимиялық өңдеудегі 

технологиялық процесс қалдығы, жанғыш қалалық және 

ауылшаруашылықтық қалдықтар. Мысалы жылулық және шикізатты 

(жанғыш) ресурстар қатысатын технологиялық процестердің негізінде 

алынатын жанғыш ЕЭР: қара металлургиядан - кокс және домна газдары; 

каустикалық сода өндірісінен - сутегі; Са өндірісінен - СО фракциялары; сары 

фосфор өндірісінен - пештік газ; ластанған дизель отыны; ағаш қалдықтар 

және т.б. 

Жанғыш ЕЭР күштік немесе отын жағатын қондырғыларда 

қазандықтық-пештік отын ретінде қолданылады.   

2) Жылулық ЕЭР – белгілі бір жағдайда қажетті жылу бөле алатын 

жылутасымалдағыштар. Мысалы, технологиялық агрегаттардан шыққан газ 

жылуы; негізгі, жанама және аралық өнімдердің жылуы; агрегаттарды 

мәжбүрлі салқындату жүйесінің жұмыстық денесінің жылуы; технологиялық 

және күштік қондырғыларда жұмыс істеген ыстық су мен будың жылуы; күл 

мен қож жылуы. 

3) Артық қысымды ЕЭР – қоршаған ортаға тасталмастан бұрын өзінің 

бойында қалған потенциалдық энергияның бір бөлігін екінші бір 

жылутасымалдағышқа бере алатын, технологиялық қондырғыдан шыққан 

артық қысымды газдар мен сұйықтар.  

Сәйкесінше әртүрлі ЕЭР қолданудың негізгі бағыттары: отын ретінде, 

жылу ретінде, күштік және қосарланған. ЕЭР түрі және қолданылу бағыты 

бойынша топтары 3.1 кестеде келтірілген.  
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3.1 к е с т е - ЕЭР түрі және қолданылу бағыты бойынша топтары 

ЕЭР түрі 
ЕЭР 

тасушылар 

Энергетикалық 

потенциалы 

Пайдаға асыру бағыттары мен 

қолдану әдісі 

Жанғыш  Қатты, сұйық, 

газ тәрізді 

қалдықтар 

Төменгі жану 

жылуы 

Отын ретінде 

Отын жағуға арналған 

қондырғыларда жағу 

Жылулық 1. Шығар 

газдар, 

салқындату-

шы су, 

өндірістік 

қалдықтар, 

аралық 

өнімдер, 

дайын 

өнімдер.  

2. Жұмыс 

атқарған бу 

және ілеспе бу 

Энтальпия 1. Жылу ретінде 

Жылуды пайдаға асырғыш 

қондырғыларда су буын, 

ыстық су өндіру 

2. Жылу және қосарланған 

түрде 

Жылу мұқтаждықтарын жабу, 

конденсаттық немесе 

жылуландырулық 

турбиналарда 

электрэнергиясын өндіру  

Артық 

қысымды 

Артық 

қысымды 

газдар 

Изоэнтропты 

ұлғаю жұмысы 

Электр энергетикалық 

Газдық пайдаға асырғыш 

турбинада электр энергиясын 

өндіру 

 

3.4 Бір энергетикалық бірлікті басқа бірлікке айналдыру  

 

Тәжірибеде бір энергетикалық бірлікті басқа бірлікке айналдыру, әрі 

оның шартты отындағы, мұнай эквивалентіндегі, біріншілік шартты отындағы 

эквивалентін анықтау жиі кездеседі. 

Энергияны үнемдеу тәжірибесінде келесідей бірліктерді анықтау немесе 

түрлендіру қажет болады: 

- жылу мөлшері - джоуль (Дж), калория (кал);  

- электр энергиясының мөлшері - киловатт×сағат (кВт×сағ);  

- жылулық қуат (энергия ағыны) - Вт, кВт, ккал/сағ, Гкал/сағ.  

Бірліктер арасындағы эквивалент: 

1 Дж = 0,239 кал = 0,278×10-6 кВт×сағ 

1 ккал = 4187 Дж = 1,163×10-3 кВт×сағ 

1 кВт×сағ = 3,6×10
6
 Дж = 880 ккал 

1 мың кВт×сағ= 0,86 Гкал 

1 т шартты отын = 7×10
6
 ккал 
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1 т мұнай эквиваленті = 10×106 ккал 

1 м
3
табиғи газ = 7,95×10

6
 ккал 

1 тш.о. = 7 млн ккал = 29,31 млн Дж 

1 тм.э. = 10 млн ккал = 41,9 млн Дж 

1 м3 газ = 13 тш.о. = 0,795 тм.э. 

Тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз ету үшін қолданылатын әр 

түрлі органикалық отынның бірлік массасын немесе көлемін жаққан кезде 

әртүрлі жылу мөлшері бөлінеді.  Заманауи статистикада өлшем бірліктері 

әртүрлі шамаларды салыстыру үшін  шартты отын ұғымы енгізілген. 

 Шартты отын (ш.о.)-  әртүрлі органикалық отын түрлерін қолданатын 

электр стансалардың  жұмыс iстеу тиiмдiлiгiн және басқа көрсеткiштерiн 

салыстыру үшiн қолданылатын түсінік және 1кг шартты отынның төменгі 

жану жылуы р

ншоQ =29330 кДж/кгш.о (немесе р

ншоQ = 7000 ккал/кгш.о.) тең деп 

қабылданған.  Кез-келген отынның төменгі жану жылуы арқылы оның шартты 

отындағы эквивалентін анықтай аламыз [4]: 

 

7000

н
ут

Q
BB  ,кгш.о,                                            (3.4) 

 

мұнда B - табиғи отын шығыны, [кг]; 

утB - шартты отын шығыны,[кг]; 

нQ - табиғи отынның төменгі жану жылуы, [МДж]. 

Шартты отын ұғымын қолданған кезде отынды өндіруге, оны 

тұтынушыларға тасымалдауға, дайындауға немесе өңдеуге кеткен шығындар 

ескерілмейді. Энергия тұтынуға талдау жасаған кезде осы шығындар 

ескерілсе, онда  – біріншілік шартты отын (б.ш.о.) ұғымы қолданылады. 

Қолданылған қазандық-пештік отынды біріншілік шартты отынға 

айналдыру коэффициенті, 1 т органикалық отын үшін: мазут –  bб.о
м=1,107 

тб.ш.о; газ – b
б.о

г=1,167 т б.ш.о; энергетикалық көмір –  b
б.о

к= 1,065 тб.ш.о. 

Тұтынылған электр энергиясының бірлігін түрлендіру үшін теориялық 

эквивалент bэ=0,123 кгш.о./кВт×сағ қабылданған және жылулық энергияны 

өндіру үшін кететін меншікті шартты отын шығыны - bжэ =160 кгш.о/Гкал, ал 

электр энергиясын өндіру үшін кететін меншікті шартты отын шығыны – bээ 

=320 гш.о/кВт×сағ. 

М ы с а л ы: Кәсіпорын өзінің меншікті ЖЭО-да технологияға және жылу 

мен электр энергияларын өндіру үшін ( р

нQ =12100 ккал/кг) мазут қолданады. 

Кәсіпорынның қосымша электр энергиясын тұтынуы Ээ= 80·10
6
 кВт×сағ/жыл.  

Технологияға мазутты қолдану М=400 т/жыл құрайды. ЖЭО шартты 

отындағы меншікті жылу шығыны   ЖЭb 160 кг ш.о./Гкал болатын  Q=50·103 

Гкал/жыл жылулық энергия мен шартты отындағы меншікті электр шығыны 

ЭЭb 320 г ш.о./кВт×сағ болатын Эээ=20·106кВт×сағ/жыл электр энергиясын 

өндіреді.  

Кәсіпорынның шартты отындағы жылдық тұтынуын анықтаңыз. 
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Шешуі:  энергияны жылдық тұтыну: 

 

АКЭЭЖЭТ ВВВВВ   тш.о./жыл, 

Мұндағы 
ТВ  - технологияға жұмсалған шартты отын шығыны, т 

ш.о./жыл; 

ЖЭВ  - жылулық энергияны өндіруге кеткен шартты отын шығыны, 

тш.о./жыл; 

ЭЭВ - электр энергияны өндіруге кеткен шартты отын шығыны, тш.о./жыл;  

ЭВ - қосымша электр энергиясын тұтынуға жұмсалған шартты отын 

шығыны,  тш.о./жыл. 

Шартты отын бірлігінде технологияға жұмсалған жылдық мазут 

мөлшері: 

4,691
7000

12100
400

7000


р

н
Т

Q
МB тш.о./жыл. 

 

Шартты отын бірлігінде жылулық энергияны өндіруге жұмсалған 

жылдық энергия тұтыну мөлшері: 

 
6

ЖЭ 10816050000b QВЖЭ  кгш.о./жыл. 

 

Шартты отын бірлігінде электр энергиясын өндіруге жұмсалған жылдық 

энергия тұтыну мөлшері: 

 
66

ЭЭЭ 104,632,01020b  ЭЭЭ ЭВ  кг ш.о./жыл. 

 

Энергожүйеден электр энергиясын тұтынуға жұмсаған шартты отын 

бірлігіндегі жылдық энергия тұтыну мөлшері: 

 
66

ЭЖ 1084,9123,01080b  АКАК ЭВ  тш.о./жыл. 

Сонда: 

4,249311084,9104,61084,691 333 В  тш.о./жыл. 

 

3.5 Отын - энергетикалық кешенде энергияны үнемдеу 

 

Отын - энергетикалық кешені (ОЭК) энергетикалық ресурстарды (ЭР) ең 

көп тұтынушы, соның нәтижесінде халық шаруашылығы кешенінің басқа да 

көрсеткіштері бірнеше есеге артуда. Бірақ бұл көрсеткіштердің артуының 

себебі бар, мысалы:  

- мөлдір мұнай өнімдерінің шығуын арттыру мақсатында мұнайды 

өңдегенде ЭР меншікті шығынының артуы; 

- фонтанды мұнайды алу үлесінің төмендеуі және сорғы арқылы мұнай 

алу үлесінің артуы; 
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- көмір өндірісінде ЭР меншікті шығынының артуы электрлік жерді 

оюға арналған машиналардың көмегімен көмірді ашық әдіспен өндіруге 

байланысты; 

- табиғи газды өндіруде энергия шығынының 2/5 есеге артуы табиғи 

газды өңдеуге, одан сұйық көмір- сутегін алудың артуына байланысты; 

- жылуландыру; 

- көнерген қондырғыларды жаңғырту және қайта құрастыруда; 

- газ құбырлары сығымдағыштарының жетегін жаңғыртуда. 

ОЭК энергияны үнемдеу облысындағы мүмкіншіліктері жоғары 

(шамамен жалпы ЭР үнемдеудің 25%) . 

ОЭК энергияны үнемдеудің негізгі бағыттары: 

1) Ескі жылулық және шықтық электр станцияларын қолдану саласын 

кеңейту және осындай станциялардың жаңа түрлерін ойлап табу, әрі енгізу.  

2) Көмірді ішкі циклдік газдандыруы бар бу - газды 

энергоқондырғыларды қолдану. 

3) Тоққа тиімді жүктемелі сымдарды орналастыру геометриясы 

бойынша тұрақты және айнымалы тоқтардың жоғары және аса жоғары 

кернеулі электр желілерінің өткізгіштік қабілетін арттыру. 

4) Орталықтандырылған жылумен жабдықтау мақсаты үшін жылулық 

сорғыларды және арналы әрі тік жылу құбырлары үшін тиімді 

жылуоқшаулағыш материалдарды қолдану. 

5) Мұнай, газ конденсаты және газды қайта өңдеудің технологиялық 

сұлбасын қарапайымдандыру. 

1-5 бөлімдерде келтірілген шаралар ОЭК -де ЭР шамамен 1/3 үнемдеуге 

мүмкіндік туғызады. 

6)  Жаңа технологиялық процестер мен қондырғыларды қолдану. 

7) Тұтынушыларды орталықтандырылған электр, жылу және газбен 

қамтамасыз етуде салааралық өндіру құрылғымен құрастыру. ЭР-ды өңдіру 

және түрлендірудің қиылыстырылған әдістерін қолдануды арттыру. 

8) Өндірістік, ауылшаруашылықтық және коммуналды - тұрмыстық 

тұтынушыларды отын және энергиямен қамтамасыз етуде арттыру. 

6-8 бөлімдерде келтірілген шаралар жалпы ЭР-ды үнемдеудің 1/4 -н 

құрайды. 

9) Ядролы және органикалық отынмен жұмыс істейтін электр 

станцияларының турбиналарының конденсаторынан тасталатын жылуды және 

магистральды газ құбырларының қысымдағыштарындағы, газ 

турбиналарының кеткен газдарының жылуын екіншілік ЭР ретінде пайдаға 

асырып қолдануды арттыру. 

10) Жазғы маусымда ғимараттардың ауаны баптау жүйесінде 

орталықтандырылған суық өндіру үшін ЖЭО -ң жылуын қолдану жүйесін 

құрастыру. 

9-10 бөлімдерде келтірілгеншаралар жалпы ЭР үнемдеудің шамамен 

1/10 құрайды. 
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11) Жүзеге асырылатын техникалық ұйымдастыру шаралары: электр 

энергиясының шығынын нақты есептеп және бақылау; қазандықтар мен 

электр станцияларының тозығы жетіп ескірген қондырғыларын жаңарту, 

ауыстыру, жөндеу; жөндеу жұмыстарының технологиясы мен сапасын және 

пайдаға асыру деңгейін арттыру;жылуоқшаулағыш материалдардың сапасын 

арттыруға байланысты  жылу шығындарын төмендету мақсатында жылулық 

желілерді жаңарту, оларды автоматты реттеу және бақылаушы аспаптармен 

жабдықтау. 

12) Табиғи газ, конденсат және мұнайды қайта өңдеу, тасымалдау, 

сақтау, жинау процестерінің сапасын арттыру. 

13) Отынды тасымалдауға дайындауға кететін энергия шығындарын 

азайту. 

11-13 бөлімдерде келтірілгеншараларды қолдануда ОЭК – дегі ЭР 

шамамен 1/4 - 1/3 есеге үнемделеді. 

ЭР-ды үнемдеу кешенінде екінші басты аспектілер қатарына құны тез 

артатын органикалық отын ресурсын (көмірсутектер) ірі көлемді, 

экономикалық тиімді, жаңғыртылатын ЭР мен алмастыру. Алмастыру келесі 

бағыттар бойынша өткізіледі: 

1) Жылу және электр энергиясын өндіру үшін атом энергиясын қолдану.  

2) Бейдәстүрлі энергия көздерін игеру. 

Атом энергиясын қолдануға байланысты: 

1) АЭС -ң қауіпсіздігін арттыру. 

2) Алыс ара қаштыққа көп жылу мөлшерін тасымалдаудың тиімді әдісін 

қолдану қажет. 

 

3.6 Екіншілік энергетикалық ресурстарды қолдану арқылы 

энергияны үнемдеу шаралары 

 

1. Конденсатты екіншілік қыздырғанда түзілген бу жылуын қолдану.  

Жылулық энергияны үнемдеу конденсатты екіншілік қыздырғанда 

түзілген бу жылуын қолдану немесе бу қазанын үрлейтін судың жылуын 

қолдану арқылы жүзеге асады. Су буының конденсаттануы кезінде пайда 

болған жылу басқа жылутасымалдағышқа, яғни ыстық сумен қамдау жүйесінң 

суына немесе калориферлердегі ауаға беріледі.  

2. Конденсаттың жылулық энергиясын қолдану. 

Конденсаттың жылулық энергиясы құбырдағы суық суды, қорек суды, 

химиялық тазартылған суды қыздыруға жұмсалуы мүмкін.  Буағынды 

сығымдағыштар, ажыратқыштар, жылуалмастырғыштармен конденсаттың 

жылулық энергиясын қолдану сұлбалары бар.   

3. Регенеративті ауа қыздырғыштарды қолдану.  

Айналмалы регенеративті ауа қыздырғыштар қыздырылған ауаның 

(газдың) жылуын пайдаға асыру үшін арналған. Олар цилиндр пішіндес 

қалыпта болады, әрі бірнеше секторларға бөлінеді.   Цилиндрдің ішінде 

регенератордың осінен айналып тұратын толтырмалар орналастырылған. 
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Олар тегіс немесе иректелген металл беттерден немесе тордан, шойын немесе 

керемикалық шарлардан жасалады. Жылуалмастырғыштың көлденең қимасы 

әрқашан өзгеріп тұратын үш бөлікке бөлінген: біреуінен жылу ауа (газ) өтеді, 

екіншісінен қыздырылатын ауа өтеді, ал үшінші кішігірім бөлігі үрлегіш 

камера, шлюз ретінде жасалады, одан ластанған ауа (газ) әкетіледі. 

Толтырмалар біресе ыстық, біресе суық ауамен (газбен) алмастырылып 

отырады. Нәтижесінде жылу бетке аккумуляцияланып салқын денеге беріледі.  

4. Рекуперативті ауа қыздырғыштарды қолдану. 

Рекуперативті пайдаға асырғыш – бұл бір жылутасымалдағыштан 

жылуды екінші денеге оларды бөліп тұрған қабырға арқылы беруге арналған 

жылуалмастырғыш.    

Ауақыздырғыштар жылутасымалдағыштың жүрісіне байланысты 

тураағынды, қарсыағынды және қиылысатын болып үшке бөлінеді, ал 

құрылымы бойынша пластиналы және құбырлы болады. Пластиналы 

жылуалмастырғыштар жазық немесе қуыс каналдар түзетін пластиналардан 

(үшбұрыш, U- немесе П-типті профильді) құрастырылады. Құбырлы 

ауақыздырғыш вертикаль құбырлардың шоғырынан қабығымен бірге 

параллелепипед тәрізді жасалады. Құбырлардың ішімен суық ауа, ал құбыр 

аралық қуыстардан ыстық дене өтеді.  

5. Түтін газдарының жылуын қолдану. 

Түтін газдарының жылуын отынды жағуға берілетін ауаны қыздыруға 

қолдану арқылы отын шығынын азайтуда қолданылатын шаралардың бірі.  

Қызған ауа ауақыздырғыштан кейін қондырғыдағы материалдың қызуына да 

әсер етеді, нәтидесінде химиялық кем жану азаяды.   

6. Ауаны түйістіргіштік қыздырғыш. 

Кезкелген технологиялық қондырғының салқындатқыш жүйесінен 

шыққан ыстық су негізгі құбыр арқылы градирняға беріледі, бұнда ол 

салқындап кері қайтарылады. Ыстық судың бір бөлігі негізгі құбырдан 

ауақыздырғышқа өтеді. Сыртқы ауа алдымен градирняда қыздырылып, содан 

кейін ауақыздырғышқа беріледі де кептіріледі. 

7. Жылулық сорғыларды қолдану арқылы төмен потенциалды ауаның 

немесе конденсаттың жылуын пайдаға асыру.   

 

4 Жылуалмасу процестерінде энергияны үнемдеу 

 

Жылутехника – табиғи көздердің энергиясын жылу, механикалық және 

электр энергиясына түрлендіретін техникалық құрылғылар мен теорияны, 

сонымен қатар тұрғын үй коммуналды шаруашылығы мен кәсіпорындардың 

технологиялық, ыстық сумен қамдау, желдету, жылуландыру мұқтаждықтары 

үшін жылу қолданатын құрылғылар мен теориясын қарастыратын ғылым 

саласы. Жылу техникада энергияны үнемдеу жылуалмастырғыш 

қондырғыларда жылудың берілуін, түрлі шектік жағдайларда қалыпты және 

қалыпсыз жылуөтуді, ішкі жылу бөліну мен фильтрация, денелер мен 
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газдардың арасындағы сәулелік жылуалмасуды, қайнау және конденсация 

кезіндегі жылуалмасуды қарқындату сұрақтарын қамтиды [13]. 

 

4.1 Жылуалмасудың негізгі заңдылықтары  

 

Жылулық энергияны сақтау немесе үнемдеу көбіне жылудың денеде 

таралу процесі мен екі дене арасындағы жылуалмасу процестеріне тәуелді.  

Жылуалмасу процессі машиналардағы, қозғалтқыштардағы, 

қондырғылардағы, ғимараттардың сыртқы қабырғаларындағы өтетін 

процестердің негізгі құрама бөлігі болып табылады.  

Жылуалмасу проблемалары (сұрақтары) мен энергияүнемдеуде екі 

негізгі проблеманы қарастыру керек:  

1) Белгілі жағдайға немесе шарттарға байланысты дененің бір бөлігінен 

екінші бір бөлігіне өтетін немесе бір денеден екінші бір денеге берілетін жылу 

мөлшерін анықтау. Бұл проблеманың жылуалмастырғыш қондырғыларды, 

тегіс немесе цилиндрлі қабырға арқылы жылуберуді есептегенде, 

жылуоқшаулағыштан өткен жылу шығынын анықтағында маңыздылығы 

жоғары.  

2) Жылуалмасу процесі өтетін дененің әрбір бөлігіндегі (нүктесіндегі) 

температураны анықтау. Бұл проблеманың мәселенің машина бөліктерін, 

қоршаған қабырғаны есептегенде маңыздылығы жоғары. Өйткені 

материалдардың біріктігі температураға тәуелді, ал температураның әркелкі 

таралуынан термиялық кернеу пайда болады.  

Жылулық энергияны тасымалдаудың үш түрлі әдісі бар:  

1) Жылуөткізгіштік – ыстық денеден суық денеге жылудың берілуі.  

2) Конвекция – кеңістікте дене бөлшектерінің орын ауыстыруы арқылы 

жылудың берілуі және ол қозғалыстағы сұйықтар мен газдарда байқалады.   

3) Жылулық сәулелену  – денелер арасында байланыс болмаған кезде 

электромагнитті толқындар арқылы энергияның берілуі.  

Көп жағдайда бір денеден екінші денеге жылу бірмезетте екі немесе үш 

әдіспен беріледі. Мысалы, қатты бет пен сұйық (немесе газ) арасында 

жылудың алмасуы бірмезеттежылуөткізгіштік және конвекция арқылы 

жүреді, әрі ол конвективті жылуалмасу немесе жылуберу деп аталады. Бу 

қазандарында ошақ газдарынан жылутасымалдағышқа (су, бу, ауа) жылудың 

берілу процесі кезінде бірмезетте жоғарыда келтірілген үш әдісте қатар 

қолданылады – жылуөткізгіштік, конвекция және жылулық сәулелену. Егер 

ыстық денеден суық денеге жылу оларды бөліп тұрған бет арқылы берілсе, 

онда ол жылуберу процесі деп аталады.  

Жылуөткізгіштік – температуралары әртүрлі микробөлшектердің 

тікелей араласуы арқылы жылу берілу процесі. Жылу берілу механизмі 

молекулярлы немесе электронды сипатта болады. Кезкелген физикалық 

құбылыс уақыт пен кеңістікте өтеді және өріс ұғымымен (температур, қысым, 

потенциал) байланысты. Жылуөткізгіштік процесі температураның дене 

ішімен таралуымен байланысты. Температура дененің жылулық күйін және 
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қызу дәрежесін сипаттайды. Әртүрлі уақыт бірлігінде кеңістіктің кезкелген 

нүктесіндегі температуралар шамасының жиынтығы температуралық өріс деп 

аталады. Егер дененің нақты бір нүктесіндегі температура тек T = f (x, y, z) 

координатқа тәуелді болса, онда бұндай температуралық өріс тұрақты деп 

аталады. Ал егер T = f (x, y, z, τ) координат пен уақытқа тәуелді болса – 

тұрақсыз деп аталады.  

Бірдей температуралы нүктелердің геометриялық орны  изотермиялық 

бет деп аталады. Кезкелген изотермиялық бет денені екі аумаққа бөледі: 

жоғары және төмен температуралы.  Жылу изотермиялық бет арқылы төмен  

температуралы аумаққа өтеді.  Изотермиялық бет арқылы ∆τ (с) уақыт 

бірлігінде өткен ∆Q (Дж) жылу мөлшері Q, Дж/с (Вт) жылу ағыны деп 

аталады.  

Жылуалмасу қарқындылығы  жылу ағынының тығыздығымен 

сипатталады. q жылу ағынының тығыздығы (немесе меншікті жылу ағыны) 

деп  ∆τ (с) уақыт бірлігінде F (м
2
) бет арқылы өткен ∆Q (Дж) жылу мөлшерін 

айтады:  

F

Q
q







, Дж/(м

2⋅с) немесе Вт/м
2
.                  (4.1) 

 

Француз ғалымы Жан Батист Фурье (1768 – 1830 жж.), алдымен 1807 ж. 

Эксперименттік тұрғыда, содан кейін 1822 жылы теория жүзінде изотропты 

орта үшін берілетін ∆Q (Дж) жылу мөлшері 












n

T
 температура құламасы, ∆τ 

(с)  уақыт және F (м2) қима ауданына (жылу  перпендикуляр бағытта 

таралғанда) пропорционалдылығын бекітті. 

Фурьенің жылуөткізгіштік заңының математикалық сипаттамасы:  
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n
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n
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  .                  (4.2) 

 

Фурье заңындағы  λ пропорционалдылық көбейткіші жылуөткізгіштік  

коэффициенті деп аталады. Ол денеден жылудың өту қабілетін сипаттайды.    

Жылуөткізгіштік  коэффициенті  λ – шамасы бірге тең температуралық  

градиент (К/м) кезіндегі 1 м2 изотермиялық бет арқылы өтетін (Вт) жылу 

ағыны, өлшем бірлігі [Вт/(м×К)].   

Металдардың жылуөткізгіштік коэффициенті λ=20 ÷ 400 Вт/(м×К). 

Жылуөткізгіштігі жоғары металл ол - күміс (λ=410), содан кейін таза мыс 

(λ=395), алюминий (λ=210). Көптеген металдарда температура артқан сайын λ 

азаяды, тек кейбір қорытпаларда (алюминий, нихром) ғана артады.   

Құрылыс материалдарының жылуөткізгіштік коэффициенті λ=0,02 ÷ 3,0 

Вт/(м×К), әрі   температура артқан сайын λ жоғарылайды. 
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Жылуөткізгіштік коэффициенті 0,23 Вт/(м×К) төмен болатын   

материалдар көбінесе жылулық оқшаулағыш ретінде қолданылады және 

жылуоқшаулағыш материалдар деп аталады.  

Сұйықтардың жылуөткізгіштік коэффициенті λ=0,06 ÷ 0,7 Вт/(м×К), әрі   

көптеген сұйықтарда (су мен глицериннен басқа) температура артқан сайын  λ 

төмендейді. Газдардың жылуөткізгіштік коэффициенті λ=0,005 ÷ 0,5 Вт/(м×К).   

Конвекция – масса мен жылудың тасымалдануын тудыратын орта 

бөлшектерінің (газ, сұйық) макроскопиялық орын ауыстыруы. Нақты 

жағдайда конвекция жылуөткізгіштікпен бірге жүреді.  Конвекция және 

жылуөткізгіштікпен бірге тасымалданған жылу конвективті жылуалмасу деп 

аталады. Сұйық пен қатты дененің арасындағы конвективті жылуалмасу 

жылуберу деп аталады.  

Жылуберу процесін есептеу үшін ағылшын математигі және физигі 

Исаака Ньютонның (1643 – 1727 жж.) заңы қолданылады: 

 

 fw TTFQ  , Вт,                                   (4.3) 

 

Мұндағы α – жылуберу коэффициенті, Вт/(м
2
×К); F – жылуалмасу 

ауданы, м
2
; ТW, Тf – қабырға беті мен сұйықтың температурасы, К. 

Исаака Ньютонның (1643 – 1727 жж.) заңындағы α жылуберу 

коэффициенті ағынның қозғалысы мен беттің пішініне байланысты  әртүрлі 

критерийлер (Нуссельт, Прандтль және т.б.) арқылы анықталады.  

Жылулық сәулелену. Барлық денелер өзін қоршаған ортаға түрлі 

жиілікті электромагнитті толқындар таратады. Көптеген қатты және сұйық 

денелер 0÷∞ ұзындықта толқын таратады, яғни тұтас сәулелену спектрі. 

Газдар белгілі толқын ұзындығы бойынша энергия бөледі.  

Кезкелген ұзындықты толқындардың сәуле бөлуі жылулық энергияға 

айналады. Бірақ, толқын ұзындығы  0,4 тен 800 мкм болатын светтік және 

инфрақызыл сәулелер үшін бұндай түрленуден пайда болған сәулелер 

жылулық деп аталады, ал олардың таралу процесі – жылулық сәулелену 

немесе радиация деп аталады. Сәулелік жылуалмасу – жылуберудің 

жылуэнергетикада кең тараған түрі.  

Әрбір дене сәуле бөліп қана қоймай, сәулелік энергияны сіңіреді.  Егер 

жылулық сәуле өзінің жолында қандайда бір денемен соқтығысса, онда денеге 

түсетін жалпы сәулелік энергияның бір бөлігі шағылысады, ал бір бөлігі 

денеге сіңіп, қалғаны дене қасынан өтіп кетеді де басқа денеге сіңеді.  

Осылай денеге түсетін сәуле ағыны үш бөлікке бөлінеді: шағылысқан, 

сіңірілген, жіберілген: Eо=Еот+Епог+Епр.  

Сәуле бөлу арқылы денелер арасындағы қосынды жылуберілу келесідей 

анықталады: 
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мұндағы εп – дененің келтірілген қаралық дәрежесі; с0 – абсолют қара 

дененің сәулелену коэффициенті,  с0= 5,67 Вт/(м
2
×К

4
);  F – жылуберу бетінің 

ауданы, м
2
. 

Сәулелік жылуалмасуды қарқындату үшін сәуле бөлуші дененің 

температурасын арттырып, жүйенің келтірілген қаралық дәрежесін күшейту 

керек. Және керісінше  сәулелік жылуалмасуды баяулату үшін сәуле бөлуші 

дененің температурасын азайтып, жүйенің келтірілген қаралық дәрежесін 

төмендету керек. Ал, егер температураны өзгертуге болмайтын жағдайда, 

сәулелік жылуалмасуды азайту үшін экрандар қолданылады.  

 

4.2 Будың конденсаттануы және сұйықтың қайнауы кезіндегі 

жылуалмасу 

 

Дененің агрегаттық күйі өзгергенде жылуалмасуға ортаның және беттің 

физика-химиялық күйі әсер етеді: 

- беттің күйі – таза, ластанған, кедір-бұдыр; 

- капиллярлылық және беттік созылу; 

- адсорбция – қатты дененің (адсорбент) беткі қабатына газ, бу немесе 

сұйықтың сіңірілуі; 

- абсорбция – газ немесе сұйық буының көлемдік сіңірілуі 

(абсорбентпен ерітінді түзе отырып); 

- десорбция – қатты денеден немесе сұйықтан адсорбция немесе 

абсорбция кезінде сіңірілген  заттың аластатылуы.  

Конденсация деп дененің бу күйінен сұйық күйге өтуін айтады.  

Турбина қондырғыларында қолданылатын конденсаторлар мен жылуды 

генерирлеуші қондырғыларда қолданылатын булық суқыздырғыштар, әдетте  

горизонталь немесе вертикаль құбырлардан пакет түрінде орналастырылады, 

құбырдың сырт жағынан бу өтеді, ал құбырдың ішімен су жүреді. Бу суық 

бетпен жанасқанда тамшы немесе қабықша түрінде конденсаттанады. 

Берілген қысымда бет температурасы Тw қанығу температурасынан Ts төмен 

болғанда бу конденсацияланады. 

Жылуалмастырғыштағы жылудың берілуі тамшы немесе қабықша 

түрінде түзілген конденсатқа байланысты. Сонымен қатар беттің орналасуына 

да көңіл бөлу керек. Вертикаль орналасқан құбырлармен салыстырғанда 

горизонталь орналасқан құбырлардың орташа жылуберу коэффициенті 

жоғары болады. Бірақ бұл бір құбырлы қыздырғыштар үшін тиімді, ал 

құбырлар шоғыры орналасқан қыздырғыштарда шоғырдың жоғарғы 

жағындағы бу конденсатқа айналады да, төмен аға бастайды, салдарынан 

келесі төменгі қабаттарда құбыр бетіндегі қабықшалы конденсат қалыңдай 

береді. Сондықтан үлкен конденсаторлардың горизонталь құбырларында 

конденсатты ағызу үшін көлбеу астаушалар орналастырған дұрыс. Ал 

вертикаль орналастырылған құбырлар үшін конденсатты әкеткіш қақпақтар 

қолданған дұрыс. Бірақ әрбір 10 см сайын қақпақтарды орналастырғанда ағып 

бара жатқан қабықты конденсаттың қалыңдауы азайып, құбыр бойымен 



32 
 

берілетін жылуберу коэффициентінің орташа шамасы артады.   Ал аса қызған 

конденсацияланғанда жылуберу бірнеше шамаға жоғары болады.  

Қайнау деп қанығу температурасынан жоғары қыздырылған сұйықтың 

буға айналу процесін айтады. Қайнау процесі үшін үш шарт орындалуы керек, 

олар: 

1) Сұйықтың қызуы  – сұйықтың қанығу температурасына дейін қызуы 

(сәйкесті қысымдағы қайнау температурасы) және одан жоғары болуы.  

2) Сұйықтың ішкі көлемінде немесе қабырға жақтауларында көпіршікті 

орталардың пайда болуы.   

3) Жылудың үздіксіз берілуі. 

Қайнаудың екі режимі бар: көпіршікті және қабықты. 

Көпіршікті қайнау тәжірибеде жиі кездеседі (бу қазандары, болат 

экономайзерлер). Көпіршікті қайнау кезінде көпіршіктер қыздырылған беттің 

белгілі бір нүктелерінде пайда болады, бұнда адгезия (беттен сұйықтың 

ажырауы) күші төмен болады да, бу көпіршіктері алдымен өлшемі бойынша 

ұлғаяды, содан кейін қабырғадан ажырап сұйық қабаттары арқылы бу 

кеңістігіне өтеді. Олардың артуы мен қозғалысы нәтижесінде сұйық қарқынды 

түрде араласа бастайды.  Егер қайнау қозғалмайтын сұйықта орын алса, яғни 

үлкен көлемді сұйықта өтсе, онда көпіршіктердің қабырғадан ажырауы 

архимед күшінің әсерінен туады. Ал сұйықтың мәжбүрлі қарқынды ағуы 

кезінде көпіршіктердің қабырғадан ажырауы динамикалық ағын әсерінен 

туады. Ағын жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, үзілетін көпіршіктердің 

диаметрі соғұрлым кіші болады. Егер сұйықтың көп бөлігі қанығу  

температурасына дейін қыздырылмаса, онда бу көпіршіктері аса қызған 

қабырғадан шыққанда температурасы төмен ортаға түседі де 

конденсатталады.  Бұндай процесс беттік қайнау деп аталады.   

Қайнаудың қабықты режимі екі себепке байланысты пайда болады: 

қыздыру бетімен сұйық жанаспайды және қыздыру бетінің жылулық 

жүктемесі үлкен болады. Жылуөткізгіштік коэффициенті төмен булық 

қабықтың салдарынан қыздырылатын бет пен қайнайтын сұйықтың арасында 

термиялық кедергі үлкен болады. Нәтижесінде жылуберу коэффициентінің 

шамасы азаяды, ал максималды жылулық жүктеме шекті жылулық жүктеме 

qкр деп аталады. Қайнау кезіндегі сұйықтың шекті параметрлерінің шамасын 

білудің тәжірибелік мәні зор, мысалы шекті температуралық тегеурін артса 

сұйық қайнатқыш қондырғының өндірулігі бірден төмендейді.  

 

4.3 Тегіс және цилиндр тәріздес жүйелер арқылы жылуберу 

процестері 

 

Жылуберу деп арасы бет арқылы бөлінген температуралары әртүрлі екі 

сұйықтың арасындағы жылуалмасуды айтады. Қалыпты жылуберудің 

теңдеулерін бір қабатты және көп қабатты жазық және цилиндрлі қабырғалар 

арқылы жылуберу процесі үшін қолдануға болады. Ыстық сұйықтың  

температурасы Tf1 және жылуберу коэффициенті α1, ал суық сұйықтың  
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температурасы Tf2 және жылуберу коэффициенті α2. Тегіс әрбір қабырғаның 

қалыңдығы (ені)  –  δ1 және  δ2, ал екі қабатты цилиндрлі қабырғаның диаметрі 

–  d1, d2 және d3. Материалдың жылуөткізгіштік коэффициенті сәйкесінше –  λ1 

және λ2. Әрбір қабаттың границасындағы температура –  Тw1, Тw2,  Тw3 деп 

белгіленген. Екі қабатты тегіс және цилиндрлі жүйедегі температураның 

таралуы 4.1 суретте келтірілген. 

 
4.1 сурет -  Екі қабатты тегіс (а) және цилиндрлі (б)  жүйедегі температураның 

таралуы 

 

Көп қабатты тегіс қабырғаның (4.1, а сурет) биіктігі мен қылыңдығы, 

сонымен қатар  цилиндрлі қабырғаның  L ұзындығы (4.1, б сурет) олардың 

жалпы қалыңдығынан едәуір үлкен. Қабаттар арасындағы жылулық 

байланысты стационарлы режимде идеалды деп санауға болады. 

Стационарлы жылулық режимде бар жылу алдымен конвекция 

нәтижесінде ыстық сұйықтан ішкі қабырғаға беріледі, содан кейін барлық 

қабаттар арқылы жылуөткізгіштік арқылы және сонша мөлшерде  конвекция 

арқылы суық сұйыққа беріледі. 

1. Көп қабатты тегіс жүйе арқылы ыстық сұйықтан суық сұйыққа 

жылуберу (мысалы, екі қабатты қабырға), [Вт]: 
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Бұдан төрт белгісізі бар (Q; Tw1; Tw2; Tw3) төрт теңдеу пайда болды. 

Теңдеулер жүйесін шеше отырып, тегіс жүйе арқылы өтетін жалпы жылу 

ағынын  Q табамыз: 
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Егер тегіс қабаттардың саны n болса, онда жылу ағыны: 
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мұндағы R – жылуберудің термиялық кедергісі; k – жылуберу 

коэффициенті, ол тегіс жүйе арқылы жылуберу процесінің қарқындылығын 

сипаттайды: 

 

211

11

1













n

i i

i

k , Вт/(м
2
×К).         (4.8) 

 

Екі қабатты тегіс жүйенің шекараларындағы температура:  

 

  12111 RTTkTT fffw  ; 

   112112 RRTTkTT fffw   ;                               (4.9) 

   2112113 RRRTTkTT fffw   . 

 

Тегіс қабаттардың саны n болғанда, тегіс жүйенің кезкелген  

шекараларындағы температура: 
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1211  .                               (4.10) 

 

Тегіс жүйе үшін жылу ағынының тығыздығы:  

 

       q=Q/F, Вт/м2
.                                           (4.11) 
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2. Көп қабатты цилиндрлі жүйе арқылы ыстық сұйықтан суық сұйыққа 

жылуберу, [Вт]: 
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Теңдеулер жүйесін шеше отырып, цилиндрлі жүйе арқылы өтетін жалпы 

жылу ағынын  Q табамыз: 
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Егер цилиндрлі қабаттардың саны n болса, онда жылу ағыны: 
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,  Вт,     (4.14) 

 

мұндағы R – жылуберудің термиялық кедергісі; kL – жылуберу 

коэффициенті, ол цилиндрлі жүйе арқылы жылуберу процесінің 

қарқындылығын сипаттайды: 
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×К).                   (4.15) 

 

Цилиндрлі қабаттардың саны n болғанда, цилиндрлі жүйенің кезкелген  

шекараларындағы температура: 
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Цилиндрлі жүйе үшін жылу ағынының тығыздығы (1м ұзындық 

бойынша):  

 

qL=Q/L,  Вт/м.         (4.17) 

 

4.4 Жылуберу процесін қарқындату 

 

Ыстық сұйықтан суық сұйыққа қабырға арқылы берілетін Q жылу 

мөлшерін арттыру немесе қарқындату үшін, k жылуберу коэффициентін 

арттыру қажет, себебі F бет ауданы мен ∆Т температуралар айырмасы тек 

қана жүйенің құрылымы мен физикалық шарттарға байланысты. Егер 

жылуалмастырғыш құбырының қалыңдығы δ аз, ал материалдың (металдың) λ 

жылуөткізгіштік коэффициенті жоғары болса, онды қабырғаның 

жылуөткізгіштігінің термиялық кедергісі R =  δ / λ нөлге тең болады. Бұдан, k 

жылуберу коэффициенті негізінен α1 және α2 жылубергіштік  (жылуөту) 

коэффициенттеріне тәуелді: k = (α1×α2)/(α1+α2). 

Жылуберу коэффициентінің шекті мәнінің заңдылықтары: 

- k жылуберу коэффициенті кез-келген жылубергіштік коэффициентінен 

әрқашанда кіші болады: k<α1 және k<α2; 

- k жылуберу коэффициенті кез-келген кіші жылубергіштік 

коэффициентінен әрқашан да кіші болады; 

- егер, ең кіші жылубергіштік коэффициентінің шамасы артса, k 

жылуберу коэффициентінің шамасыда артады; 

- егер, ең үлкен жылубергіштік коэффициентінің шамасы артса, k 

жылуберу коэффициентінің шамасының артуы алдымен баяулайды, содан 

кейін мүлдем тоқтайды.   

Осы заңдылықтардың негізінде жылуберуді қарқындату ережелерін 

қалыптастыруға болады.  

1. Егер бір жылубергіштік коэффициенті екіншісінен үлкен не кіші 

болса: α1<<α2 немесе α1>>α2 , онда жылуберуді қарқындату үшін 

жылубергіштік коэффициенттерінің кішісінің шамасын арттыруы керек.   

2. Егер  жылубергіштік коэффициенті шамамен тең болса:  α1 ≈ α2, онда 

жылуберуді қарқындату үшін екі жылубергіштік коэффициенттерінің 

шамасын арттыру керек.   

3. Жылубергіштік коэффициенттерінің үлкенінің шамасын арттыру 

арқылы жылуберуді қарқындату  - әрқашанда экономикалық тұрғыда тиімсіз. 

4. Егер дененің физикалық табиғатына немесе құрылымдық 

ерекшеліктеріне байланысты жылубергіштік коэффициенттерінің кішісінің 

шамасын арттыру мүмкін болмаса, онда жылубергіш жүйенің бетіне осы кіші 

жылубергіштік коэффициенті жағынан қабырға орналастыру керек.  Тегіс 

немесе цилиндрлі жүйелер үшін төртбұрышты немесе домалақ пластиналарды 

қабырға ретінде тығыз орналастыру керек. Жүйені қабырғалау коэффициенті 

ϕ – қабырғалы жүйе бетінің ауданының жазық бетке қатынасы тең. Мысалы, 

сұйықтың жылубергіштік коэффициенті α1=1000 Вт/(м
2
×К), қоршаған 
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ортаның жылубергіштік коэффициенті α2=10 Вт/(м2×К) болса, онда  

қабырғалау коэффициенті ϕ=25, ал кіші α2 жағынан k шамамен 20 есеге 

артады. 

Жылуберу коэффициентін азайту үшін құрылым арқылы жүйенің 

термиялық кедергісін арттыру керек, яғни қабырғаны жылулық оқшаулау 

қажет.   

 

5 Жылуэнергетикада энергияны үнемдеу 

 

Қолданылатын энергетикалық ресурстың түріне байланысты электр 

станцияларын бірнеше түрге бөледі:  жылулық (ЖЭС) – органикалық отын 

жануының химиялық энергиясы қолданылады; гидравликалық  (ГЭС) – 

өзендердің энергиясымен жұмыс істейді; атом (АЭС) -  атом энергиясы 

қолданылады. Сонымен қатар қуаты төмен  геотермалды (ГеоЖЭС), 

желкүштік қондырғылар, күн электр станциялары (гелиоқондырғылар) 

қолданылады. Әзірше теңіз толқындарының көтерілуі мен қайтуы кезінде 

алынатын энергияны өндіретін ГЭС тек жоба түрінде ғана.   

Жылуды генерирлеуші қондырғылардың, жанудың, жылулық 

баланстың, ошақ камераларының, конвективті қыздыру беттерінің, отын 

шығынының есептік әдістемесін құрастыру жылу генератор жұмысының 

энергия үнемді нұсқасын таңдауға мүмкіндік береді.  Өндірістік және 

жылулық қазандарда энергияны үнемдеу: жабық және ашық жылумен 

қамтамасыз ету жүйесі үшін қазандықтардың рационалды жылулық сұлбасын 

есептеу және жобалауға;  бу және су ысытушы қазандық қондырғылардың 

жұмыс істеуі кезінде энергоресурстарды үнемдеуге; қазандарда суды 

үнемдеуге; заманауи реттеуші, бақылаушы, басқарушы аспаптарды қолдануға; 

қазандарды пайдалануда энергоресурстарды үнемдеуге негізделеді.  
 

5.1 Органикалық отынды жағу әдістері 

 

Егер анықтайтын параметр ретінде отын бөлшектерінің қозғалыс 

жылдамдығына Tv  қатысты вw  ауаның қозғалу жылдамдығын  алатын болсақ, 

онда осы параметрлер бойынша отынды жағудың төрт түрлі технологиясына 

тоқталамыз.  

1. Отынды тығыз фильтрленген қабатта(wв>>vт) жағу. 

Қатты отынның бөлінген бөлшектері үшін қолданылады. Осы 

бөлшектер арнайы  шойын торламаға өткізіледі. Отынның қабаты отын 

қабатының орнықтылығы бұзылмайтындай жылдамдықпен үрленеді. Шойын 

торламаның жылулық кернеуі QR=1,1 ÷ 1,8 МВт/м
2
.  

2. Отынды қайнаған немесе псевдосұйытылған қабатта (wв>vт) жағу. 

Ауа жылдамдығын арттырған сайын  динамикалық тегеурін, 

бөлшектердің гравитациялық күшіне жетіп, артады. Қабаттың орнықтылығы 

бұзылады және шойын торламаның бетінен бөлшектер жоғары көтеріледі, 

содан кейін бөлшектердің ретсіз қозғалысы арқылы жоғары-төмен қозғала 
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бастайды. Қабаттың орнықтылығын бұзған тегеурін жылдамдығы шекті деп 

аталады.  

Ауаның белгілі бір бөлігі қайнатылған бөліктен «көпіршік» түрінде 

өтеді, қабаттың ұсақталған түйіршікті материалын араластырады, нәтижесінде 

биіктегі жану процесі қалыпты температурада өтеді, әрі отын толық жанады. 

Қайнаған немесе псевдосұйытылған қабаттағы ауа жылдамдығы 0,5÷4 м/c, 

отын бөлшектерінің көлемі 3 ÷10 мм, қабат биіктігі 0,3 ÷0,5 м. Ошақ 

көлемінің жылулық кернеуі  QV= 3,0 ÷ 3,5 МВт/м
3
. 

Қайнаған қабатқа жанбайтын толтырғыштар енгізіледі, олар: ұсақталған 

кварцты құм, шамотты түйіршіктер және т.б. Қабаттағы отынның 

концентрациясы 5% аспайды, және осыған байланысты кез келген отынды 

жағуға болады (қатты, газ, сұйық, жанғыш қалдықтар). Жану барысында 

қыздырылған қабаттағы жанбайтын толтырғыштардың әсері зиянды газдарда 

белсенді болуы мүмкін. Толтырғыштарды енгізу арқылы (доломит, әктәс және 

т.б.) күкіртті газды 95% дейін қатты күйге айналдыруға болады.  

3. Отынды ауа тегеурінінденемесе (wв≈vт) алаулы тураағынды 

процесте жағу. 

Отын бөлшектері газауалы ағынның ішінде қалқып жүреді және сол 

арқылы араласа бастайды, әрі қозғалыс кезінде ошақ көлемінен тыс жерде 

жанады. Бұндай әдістің қарқындылығы әлсіз, жану аймағы созылған болады, 

әрі тұтану аймағындағы орта температурасы жоғары болу керек, сонымен 

қатар, отынның арнайы дайындығын (шаңдандыру және ауамен аралық 

араластыру) қажет етеді. Ошақ көлемінің жылулық кернеуі QV ≈ 0,5 МВт/м
3
.  

4. Отынды құйында жағу (wв ≤ vт). 

Отынның бөлшектері мен тамшылары ұйымдастырылған ағын 

контурымен циркуляцияланады, әрі оның толық жануы үшін қанша 

циркуляция айналымы керек болса, сонша айналым жасайды. Бұдан 

бірмезетте массатасымалдауды қарқындата отырып, жану жылдамдығының 

шамасы ең үлкен мәнге жетеді. Ошақ көлемінің жылулық кернеуі  QV≈ 1,3 

МВт/м
3
. 

 

5.1.1 Органикалық отынды жағуды есептеу. 

Бұл есептеу отынның толық жануына қажетті ауа мөлшері мен жану 

өнімдерінің көлемін, сонымен қатар түтін газдарының температурасы мен  

энтальпиясын анықтауға негізделген. Қатты және сұйық отын үшін есептелуі 

реакцияға түсетін бөлшектін массасына байланысты, ал газдық отын үшін 

көлемі арқылы жүргізіледі. 

1 кг көміртегіні С толық жағу үшін 1,866 м
3
оттегі О2 керек, нәтижесінде  

1,866 м3 көміртегінің екі тотығы СО2 түзіледі және 34 МДж  жылу бөлінеді:  

С + О2 = СО2 + Q. 

1 кг күкіртті  S толық жағу үшін 0,7 м3оттегі О2 қажет, нәтижесінде 0,7 

м
3
 күкіртті  қышқыл газы SО2 түзіледі және 10,5 МДж  жылу бөлінеді:  

S + О2 = SО2 + Q. 
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1 кг cутегіні Н2 толық жағу үшін 5,6 м3оттегі О2 қажет, нәтижесінде  11,2 

м
3
су буы Н2О түзіледі және 121,5 МДж  жылу бөлінеді:  

2Н2 + О2 = 2Н2О + Q. 

1 м
3
 метанды СН4 толық жағу үшін 9,52 м

3
ауа Vо

 керек, нәтижесінде  

10,52 м3 түтін газы түзіледі, оның құрамында көміртегінің екі тотығы СО2 мен 

су буы Н2О болады, әрі ол 36,5 МДж  жылу бөледі:  

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q. 

Отын толық жанған кезде бөлінген түтін газының құрамында  

көмірқышқыл газы СО2, күкіртті газ SО2, отын мен ауадан бөлінген азот N2, 

жану кезінде қолданылмаған ауадан бөлінген оттегі О2, отынның 

құрамындағы сутегі тотыққанда пайда болған су буы Н2О, отынның 

құрамындағы ылғал мен дымқыл ауамен енгізілген ылғалдың буы болады. 

Отынның толық жануы үшін қажет: ауаның жеткілікті мөлшері; ауаның 

отынмен толық араласуы; ошақтағы температураның жоғары болуы (700
0
С 

төмен болмау керек); ошақта тотықтырғыш пен отынның болуы уақытының 

жеткіліктілігі, ошақтан жану өнімдерінің үздіксіз әкетіліп отыруы.    

Отын толық  жанбағанда адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянды 

азот оксиді (NО, NО2), күкірт оксиді (SО2), көміртегі оксиді СО (улы газ), 

сонымен қатар, ошақтың конвективті құбырлары мен экранына шөгетін ыс 

бөлінеді. Ыс ошақтағы газдардан жылутасымалдағышқа жылудың берілуін 

төмендетеді, нәтижесінде ПӘК азаяды және отын шығыны артады. Бұдан 

басқа ыс өздігінен жарылуы мүмкін, яғни қазанда авария туғызады.  

Отынның толық жануы екі түрлі әдіспен анықталады: 

1) Газоанализатор көмегімен -  ошақ камерасынан шығатын түтін 

газының құрамы бойынша жану тығыздығы мен ауаның артықтығы 

анықталады. 

2) Көзбен көру арқылы – алау мен түтіннің түсіне байланысты. Отын 

толық жанған кезде қызған ошақтағы алаудың түсі көгілдір-күлгін немесе 

мөлдір-сабан түстес болып кетеді, ал түтіннің түсі жазда - түссіз, мөлдір, көзге 

көрінбейді, қыста – ақшыл-сұр немесе ақ болады. Отын толық жанбаған кезде 

алау - мөлдір емес, арасында қаралтым жолақтары бар сарғыш-қызыл түсті 

болады, ал түтін - мөлдір емес, қою сұр түсте болады.  

 

5.1.2 Артық ауа коэффиценті (кейде ауаның артықтық коэффициенті деп 

те атайды). 

Отынның толық жануы үшін ошаққа теориялықтан қараған көп ауа 

беріледі. Келіп түсетін нақты ауа көлемінің Vд теориялық қажетті ауа 

мөлшеріне Vо
 қатынасы артық ауа коэффициенті αт деп аталады. Бу және 

суқыздырғыш қазандардың ошағында ауаның сейілуі әдетте 2 ÷3 мм.су.бағ. 

бойынша жұмыс істейді, соның әсерінен ошаққа, қондырғының барлық газ 

жолына тіпті түтін сорғышқа дейін ауа сорылады.  

 Қазанның әрбір элементі үшін ауаны сору коэффициенті ауа 

сорушамасы бойынша анықталады және шамамен келесідей қабылдануы 

мүмкін[25]: 
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- бірінші конвективті шоғыр, фестон (толық жанып бітуге арналған 

камерасы бар), бу қыздырғыш, ауа қыздырғыш үшін - 0,05; 

- екінші конвективті шоғыр (газ жолы), конвективті шахта, шойын 

және қапталған болат экономайзерлер үшін -  0,1; 

- қапталмаған шойын экономайзерлер үшін - 0,15 ÷ 0,2. 

Сондықтан, шығатын ошақтық газдарда αухартық ауа коэффициенті 

ошақтан қарағанда ΣΔα ауаны сорудың қосынды шамасына артық болады, 

яғни αух = αт + ΣΔα.  

Ошақтағы ауаның сейілуі ТНЖ «тарту тегеурінін өлшегіш» арқылы 

өлшенеді. Ауаның сейілуі 1 мм.су.бағ. төмен болған кезде  ошақтық газдар 

қазандық орналасқан ғимаратқа шығып кетуі мүмкін, ал ол техника 

қауіпсіздігі бойынша рұқсат етілмейді. Ал егер 8 мм.су.бағ. жоғары болса, 

онда сыртқы суық ауа сорылады (подсос), нәтижесінде ошақтық газдардың 

температурасы төмендейді, жылу шығыны артады, ПӘК төмендейді және т.б.  

 

5.2 Жылу және электр энергиясын өндірудің дәстүрлі әдісі  

 

Жалпы энергиялардың арасында өте жиі қолданылатын электр 

энергиясы. Электр энергиясының жиі қолданылу себебі келесі факторларға 

негізделген: 

- су көзіне жақын орналасқан жерлерде электр энергиясын көп 

мөлшерде өндіру мүмкіндігі жоғары;  

- электр энергиясын аз шығындай отырып алыс қашықтыққа 

тасымалдау мүмкіндігі жоғары; 

- электр энергиясын басқа энергия түрлеріне айналдыруға болады:  

механикалық, химиялық, жылулық, жарықтық;  

- қоршаған орта ластанбайды;  

- электр энергиясының негізінде автоматтандыру дәрежесі жоғары 

жаңа дамыған технологиялық процестерді қолдану мүмкіндігі жоғары.  

Жылулық энергиязаманауй өндірістерде және тұрмыста будың, ыстық 

судың және отынның жану өнімдерінің энергиясы түрінде жиі қолданылады.  

Электрлік және жылулық энергияны өндіретін кәсіпорындар:  

1) Турбиналарда су буын  (бутурбиналы қондырғылар - БТҚ), 

қиюласқан (бугазды қондырғылар - БГҚ) және жану өнімдерін (газтурбиналы 

қондырғылар - ГТҚ) қолданатын, органикалық отынмен жұмыс істейтін жылу 

электр станциялары. 

2) Ағынның энергиясын қолданатын су электр станциялары (СЭС). 

3) Ядроның ыдырауынан бөлінетін энергияны қолданатын атом электр 

станциялары (АЭС).  

Жылу электр станциялары (ЖЭС) екіге бөлінеді:  

- тек қана электр энергиясын өндіретін шықтық электр станциясы 

(ШЭС, оларды кейде мемлекеттік аудандық электр станциясы (ГРЭС) деп те 

атайды);  



41 
 

- жылу және электр энергиясын бірге өндіретін жылу электр 

орталықтары (ЖЭО) . 

 

5.2.1 ЖЭС-да электр энергиясын өндіру. 

Қатты отынмен жұмыс істейтін ЖЭС-да электр энергиясын өндіру 

сұлбасын қарастырайық (5.1 сурет). 

Заманауи жылу электр станциялары блоктық құрылымдардан тұрады. 

Блоктық құрылымды ЖЭС жекелеген энергиялық блоктардан тұрады. Әрбір 

энергиялық блоктардың құрамына негізгі қондырғылар – турбинажәне 

қазандық, әрі олармен байланысқан қажетті қосалқы қондырғылар 

кіреді.Қазандық пен турбина  моноблокты құрайды. 

Көмір қоймадан отын дайындау жүйесіне жіберіледі. Бұнда көмір 

ұсақталады, кептіріледі, ұнтақталады да көмір тозаңына айналады. Көмір 

тозаңы оттықтарға жіберіледі. Бұнда ол атмосферадан сорылып, қыздырылып 

келген ауамен араласады. Егер сұйық отын (мазут) қолданылса, онда ол  

100÷140
о
С дейін қыздырылады да форсункамени шашыратылады. Қыс 

мерзімінде ауа сыртқы қоршаған ортадан, ал жазды күндері қазандық цех 

ғимаратының  жоғарғы бөлігінен алынады.  

Ауаны бастапқы 70÷80
о
С дейін қыздыруға арналған қондырғылар 

калориферлер деп аталады. Жану процесіне қажетті ауа отын түріне жану 

режиміне байланысты 250÷400
о
С дейін отын жанған бөлінген түтін 

газдарының жылуының әсерімен ауақыздырғыштарды қыздырылады.  

Бу қазанының ошағында отын жылу бөле отырып жанады. Осы жылу 

жұмыстық денеге, яғни суға беріледі. Су қаныққан (температурасы қайнаған 

судың температурасына тең бу) буға, содан кейін аса қызған буға (берілген 

қысымда температурасы қайнаған судың температурасынан аса жоғары бу) 

айналады. Аса қызған будың энергиясы да жоғары болады.    

Бу қазаны жылуалмастырғыштар жүйесінен (беттік қыздырғыштар) тұрады. 

Бұнда үздіксіз келіп тұрған су органикалық отынды жаққанда бөлінген 

жылудың әсерінен буға айналады. Қазанға берілген су қоректік су деп 

аталады. Қоректік суды қанығу (қайнау) температурасына дейін қыздыру 

экономайзерде, ал бу түзілу процесі - беттік қыздырғыштарда, буды аса 

қыздыру – бу қыздырғыштарда өтеді. Отын түріне және жану режиміне 

байланысты ошақтағы температура  1500÷1800оС дейін жетуі мүмкін. 

Ошақтағы жану өнімдерінің орташа температурасы 1300÷1400оС құрайды. 

Ошақтан шыққан газдардың  температурасы 900÷1200
о
С.  Қыздырғыштар 

арқылы өткен газдар 800÷900
о
С дейін (ширмалық бу қыздырғыштан кейін) 

салқындайды, содан кейін түтін газдарының температурасы конвективті және 

аралық бу қыздырғыштардан өткеннен кейін 500÷600оС дейін азаяды. 

Заманауй жоғары қысымды энергетикалық қазандар қысымы 10 және 14 МПа, 

температурасы 540оС және 560оС болатын бу өндіреді, ал аса жоғары 

қысымды қазандарда будың қысымы 25,5 МПа, температурасы 545
о
С болады.
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5.1 сурет - Қатты отынмен жұмыс істейтін ЖЭС-да электр энергиясын өндірудің сұлбасы
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Қазанның бу өндірулігі уақыт бірлігінде өндірілген бу мөлшерімен 

(т/сағ) анықталады.  Заманауй бу қазандарының бу өндірулігі 120 дан 3950 

т/сағ дейін жетеді. 300, 500, 800, 1200 МВт қуатты энергиялық блоктар үшін 

буөндірулігі сәйкесінше 950, 1650, 2650, 3950 т/сағ болатын қазандар 

қолданылады.  

Бу энергиясы бу турбинасының роторын айналдырады. Турбина 

қалақтар жиынтығынан құралған жылулық қозғалтқыш. Жұмыстық дене 

ағыны бағыттаушы саптамалар арқылы қалақтарға беріледі де оларды 

айналысқа келтіре отырып, сол қалақтан шығып, келесі қалаққа беріледі. 

Ағын бұрылысының нәтижесінде айналу моментін тудыратын айналу күші 

пайда болады, салдарынан білікке жалғанған жұмыстық дөңгелектер 

айналады. Саптамада жұмыстық дене (бу) ұлғаяды, потенциалдық энергия  

кинетикалық энергияға түрленеді, яғни ағын жылдамдығы артады. Турбина 

білігінің айналуының нәтижесінде туған механикалық энергия электрлік 

қозғалтқышқа беріледі.  

Отынның жану өнімдері қазанның газ жолынан өтіп (экономайзерге 

кірердегі газдардың температурасы 500÷600
о
С, ауақыздырғышқа кірердегі 

газдардың  температурасы 300÷450
о
С құрайды), және өзінің жылуын 

қазанның қыздыру беттеріне беріп (ауақыздырғыштан кейінгі газдардың 

температурасы 110÷160
о
С), түтін газдарын тазарту жүйесіне барады 

(күлұстағыштар), содан кейін түтін сорғыш арқылы мұржаға жөнелтіледі де 

одан әрі атмосфераға таралып кетеді. Тазарту жүйесінде түтін газдарынан 

сүзіліп алынған күл ошақта пайда болған қожбен бірге күл жинағышқа 

жөнелтіледі. Күлдің бір бөлігі ошақтың төменгі жағына қож түрінде түседі. 

Алынған күл немесе қож күл әкеткіш немесе қож әкеткіш жүйесінің 

қондырғылары арқылы аракідік немесе үздіксіз шығарылып отырады. 

Турбинада жұмыс істеген бу шықтағышқа беріледі, онда бу шықтанады. Яғни, 

салқындатқыштардан айналымдық сорғы арқылы сорылған суға өзінің 

жылуын береді. Салқындатқыштарға градирнялар, өзендер, көлдер, су қоры 

жатады. 

Шықтағыш - турбинада жұмыс істеген буды сұйық күйге, яғни шыққа  

айналдыруға арналған жылуалмастырғыш қондырғы. Шықтағыштағы 

қысымға сәйкес келетін қысымда будың қанығу температурасынан төмен 

температуралы дене бетіне жанасқан бу шыққа айналады. Пайда болған бу 

шықтағыштың төменгі жағына қарай ағады. Будың меншікті көлемінің бірден 

азаюынан қысымы төмендейді (вакуум). Салқындатылатын судың 

температурасы төмен және оның шығыны жоғары болған сайын 

шықтағыштағы вакуум жоғары болады. Әдетте шықтағыштағы қысым 0,004 

МПа. Түзілген шық шықтық сорғы арқылы төмен қысымды қыздырғыштарға 

беріледі. Бұнда бу турбинаның төменгі алымдарынан алынған бу арқылы 

қыздырылады. Содан кейін деаэраторға барады, бұнда су құрамындағы 

газдардан, яғни оттегі, көміртегі және т.б. ажыратылады. Сонымен қатар 

деаэраторда су турбинаның алымдарынан алынған бу арқылы қосымша 

қыздырылады. Деаэрирленген су қоректік сорғы арқылы жоғары қысымды 
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қыздырғыштарға беріледі. Бұнда су турбинаның алымынан алынған жоғары 

қысымды бумен қыздырылады да қазанға беріледі. Нәтижесінде цикл 

тұйықталады. Циклдағы жұмыстық дененің шығыны су дайындай жүйесінде 

дайындалған  компенсируются очищенной в системе водоподготовки 

добавочной водой. 

Электр станцияның энергетикалық тиімділігінің негізгі көрсеткішіне 

электр энергиясын жіберу бойынша есептелінетін пайдалы әсер коэффициенті 

(ПӘК) жатады, оны кейде электр станцияның пайдалы әсерінің    абсолютті 

электрлік коэффициенті деп те атайды. Ол жіберілген (өндірілген) электр 

энергиясының шығындалған энергияға (жанған отын жылуына) қатынасына 

тең, және ол 35 ÷ 40 % құрайды. 

 

5.2.2 Жылу электр орталықтары. 

Жылу электр орталықтары (ЖЭО) ШЭС сияқты тұтынушыларға электр 

энергиясын береді, одан басқа өндірістің технологиялық мұқтаждықтары үшін 

бу және ыстық су, коммуналды-тұрмыстық тұтынулар (жылуландыру, ыстық 

сумен қамтасыз ету) үшін ыстық су өндіреді. Осындай қиюластырылған 

жылулық және электр энергиясын өндіруде жылулық желіге турбинада жұмыс 

істеген будың (немесе газдың) жылуы беріледі, нәтижесінде ШЭС-а 

өндірілген электр энергиясымен және аудандық қазандықтарда өндірілген 

жылумен салыстырғанда отын шығыны 25 ÷ 30 % төмендейді. Өндірістік 

және тұрмыстық мұқтаждықтар үшін су немесе будың қысымы мен 

температурасы кең диапазонда талап етілетіндіктен, ЖЭО-а жылуды тұтыну 

сипаттамасына сәйкесті әртүрлі жылулық турбиналар қолданылады. 5.2-

суретте төмен вакуумды турбиналы ЖЭО-ң сұлбасы келтірілген.  

 

 
 

1-бу қазаны; 2-турбина; 3-электр қозғалтқыш; 4-шықтағыш; 5-қоректік 

сорғы. 

5.2 сурет - Төмен вакуумды турбиналы ЖЭО 
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Бұндай турбинаның шықтағышындағы қысым будың қанығу 

температурасының жоғары болуын қамтамасыз етуі керек, себебі 

салқындатушы суды қажетті деңгейіне дейін қыздыру қажет. Шықтағышта 

қажетті температураға дейін қыздырылған су жылыу жүйесіне бағытталады.  

5.3-суретте қарсы қысымды турбиналы ЖЭО-ң сұлбасы келтірілген. 

Осындай типті қондырғыда шықтағыш болмайды, ал турбинада жұмыс 

істеген бу бу құбыры арқылы өндіріске жөнелтіледі, бұнда бу жылуын беріп, 

шыққа айналады, өндірістен қайтқан шық қазанды қоректендіруге 

жөнелтіледі. Турбинадан шыққан бу қысымы өндірістің мұқтаждықтарына 

сәйкесті анықталады.  

 

 
 

1-қазан; 2- буды аса қыздырғыш; 3-турбина; 4-электр қозғалтқыш; 5-

қоректік бак; 5-қоректік сорғы. 

 

5.3 сурет - Қарсы қысымды турбиналы ЖЭО 

 

5.4-суретте бу алымдары бар турбиналы ЖЭО-ң сұлбасы келтірілген. 

Бұл сұлбада жоғары параметрлі бу турбинаның аралық сатыларынан алынып 

отырады. Турбинаның аралық сатыларынан алынған бу өндіріске бағытталады 

да (өндірістік алым деп аталады), қондырғыға шық түрінде қайтып оралады 

(5.4, а сурет) немесе арнайы қыздырғыш-жылуалмастырғыштарға беріледі 

(жылуландырулық алым), бұнда алынған бу жылуландыру жүйесінде 

қолданылатын суды қыздырады (5.4, б сурет). Заманауи ЖЭО-да бу алымдары 

бар турбиналар жиі қолданылады.  
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1-қазан; 2- буды аса қыздырғыш; 3-турбина; 4-электр қозғалтқыш; 5-

шықтағыш; 6-қоректік бак; 7-қоректік сорғы.  

 

5.4, а-сурет. Өндірістік бу алымдары бар турбиналы ЖЭО  

 
1-қазан; 2- буды аса қыздырғыш; 3-турбина; 4-электр қозғалтқыш; 5-

шықтағыш; 6-қоректік бак; 7-қоректік сорғы; 8-қыздырғыш-

жылуалмастырғыш.  

 

5.4, б-сурет. Жылуландырулық бу алымдары бар турбиналы ЖЭО 
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5.2.3 Электр станциялардың өзіндік өндірістік мұқтаждықтарына 

шығындалатын электр энергиясы. 

Электр станциялардың өзіндік өндірістік мұқтаждықтарына 

шығындалатын электр энергиясы қондырғының түріне, оның параметрлеріне, 

жағылатын отын түріне тікелей тәуелді (5.1 кесте). 1кВт×сағ электр 

энергиясын үнемдесе, шамамен 360 гш.о. үнемделеді. 

 

5.1 к е с т е - Станцияның өзіндік мұқтаждықтарына жұмсалатын электр 

энергиясының шамасы 

Электр станциясы Электр энергиясының шығыны,  

% өндіру бойынша 

ҚАЭС, қуаты МВт  

800 5,65 

300 5,29 

200 7,15 

150 7,10 

ЖЭО жоғарылаған қысымды 5,8 

ЖЭОжоғары қысымды 6,5 

ШЭС жоғары қысымды 8,6 

ЖЭОорта қысымды 5 

ШЭС орта қысымды 8,3 

 

Өзіндік мұқтаждықтар үшін электр энергиясы отынды ұнтақтауға және 

тасымалдауға, сору және үрлеуге, қоректік және айналымдық сорғыларға, 

жылуландыруға ыстық суды айдау үшін қолданылатын желіліксорғыларға 

шығындалады, ал көмірменжұмыс істейтін электр станцияларында - күл мен 

қожды әкету үшін қолданылатын багерлік және шайғыш сорғыларға 

жұмсалады. Көмірдің маркасынан басқа барабанды ұнтақтағыш 

қондырғыларда көмір тозаңын дайындау үшін шығындалатын электр 

энергиясы: барабандардың айналу санына, шарлардың мөлшері мен өлшеміне, 

желдету дәрежесіне, қоспаның шартты деңгейіне, араластырғыштардың 

құрылымына, көмірді ұнтақтауға аралық дайындауға (5.2 кестеде келтірілген) 

тәуелді. 

 

5.2 к е с т е - Барабанды ұнтақтағыш қондырғыларда көмір тозаңын 

дайындау үшін шығындалатын электр энергиясы 

Отын маркасы Ұнтақтағыш түрі Электрэнергиясының шығыны, 

кВт×сағ/т 

АШ Ш-50 39÷43 

Т Ш-16 34÷37 

ГСШ Ш-50 26÷27 

Д Ш-50 27÷28 

Г Орта жүрісті балғалы 20÷21 
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Сoру және үрлеу процестеріне электр станциясында өндірілген 

энергияның 2÷3% шығындалады. Олардың шығыны үрлеу-сору 

машиналарының (түтінсорғыштар мен желдеткіштер)көмегімен жүзеге 

асады,яғни қазандықтардың газ-ауа жолындағы түтінсорғыштар мен 

желдеткіштердің сипаттамаларына, қыздыру беттерінің ластануына, газ - ауа 

жолының тығыздығына байланысты (5.3 кесте). 

 

5.3 к е с т е - Сoру және үрлеу процестеріне жұмсалатын электр 

энергияның  шығыны 

Электр станциясы Сору және үрлеуге жұмсалатын электр 

энергиясының шығыны,     кВт×сағ/т бу 

ҚАЭС, МВт  

300 4 ÷ 6 

200 5,0 ÷ 6,5 

150 4,5 ÷ 5 

12,75 МПа ЖЭО 3 ÷ 6 

8,8  МПа ЖЭО 2,7 ÷ 4,5 

8,8  МПа ШЭС 3 ÷ 6 

 

Күкірттілігі жоғары мазут пен көмірді жаққанда қыздыру беттерінде 

әртүрлі тығыздықта шөгінділер пайда болады. Қазандықтың қыздыру 

беттеріндегі (буды аса қыздырғыш, сулық үнемдегіштер, ауа қыздырғыштар) 

газ жолының кедергісі мен шөгінділерді азайту үшін әртүрлі қондырғылар 

кеңінен қолданылады. Ширмалық буды аса қыздырғыштардағы, 

фестондардағы күл шөгінділерін аластау үшін бүрку әдісі(қозғалмайтын 

саптамалар арқылы өткір бумен 30 секунд бойы бір рет бүркиді) қолданылады.  

Кейбір электр станцияларда буды аса қыздырғыштарды электрлі және 

қысымдывибраторлар арқылы тазалау енгізген (бір аусымда (сменде)екі рет10 

секундтан).Қазандықтың төменгі бөлігінде орналасқан газ жолындағы 

қыздыру беттерінің шөгінділерін тазалау үшін үгіткіштер қолданылады. 

Жоғарғы күкіртті мазутты жағатын қазандық қондырғылар үшін үгіткіштер 

аса қажет элемент болып табылады. Регенеративті айналымы  ауа 

қыздырғыштардың бетіндегі шөгінділерді  420 ÷ 430°C температуралы аса 

қызған бумен үрлеу арқылы тазартуға болады. Жоғары мазутты қолданғанда 

мазутты ауаның артықтық еселеуішінің төмен көрсеткіші бойынша (1,01÷1,03) 

тиімді шаралардың бірі болып табылады, бұнда қыздыру беттеріндегі  

шөгулердің қарқындылығы ауаның және газдың көлемі, үрлеу мен соруға 

жұмсалатын электр энергиясының шығыны бірден азаяды. 

Электр станцияның жұмысының көрсеткіштеріне қоректік сорғыға 

жұмсалатын электр энергиясының шығыны да әсер етеді(5.4 кесте). 

Орташа қысымды станцияларда қоректік сорғыларға өндіретін электр 

энергияның 1%, жоғары қысымды (9 МПа) станцияларда – 1,5%, жоғарланған 

қысымды (13 МПа)станцияларда – 2,5%, аса жоғары қысымды (24 МПа)  
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станцияларда – 4% шығындалады. Будың бастапқы қысымы артқан сайын 

қоректік суды айдауға жұмсалатын электр энергиясының шығыны да артады.  

 

5.4 к е с т е - Қоректік сорғыға жұмсалатын электр энергиясының 

шығыны 

Электр станциясы Қоректік сорғыларға жұмсалатын 

электр энергиясының шығыны, 

кВт×сағ/ т су 

ҚАЭС, МВт  

300 Бутурбинасының жетегінен 

200 7,7 ÷ 8,5 

ЖЭОжәне ШЭС жоғары қысымды 5,5 ÷ 6,5 

ЖЭОжәне ШЭС орта қысымды 1,9 ÷ 2,5  

 

Қоректік сорғылармен салыстырғанда айналымдық сорғыларға (жұмыс 

істеген буды шықтандыру үшін салқындатқыш суды беретін) жұмсалатын 

электр энергиясының салыстырмалы үлесі будың бастапқы параметрі 

артқанда төмендейді (5.5 кесте). 

 

5.5 к е с т е - Айналымдық сорғыларға жұмсалатын электр 

энергиясының  үлесі 

 

Электр станциясы 

Айналымдық сорғыларға жұмсалатын 

электр энергиясының шығыны, % 

өндірулік бойынша 

ҚАЭС, МВт  

                    300 0,6 ÷ 0,7 

                    200 0,7 ÷ 0,9 

ШЭС жоғары қысымды 0,9 ÷ 1,3 

ШЭС жәнеЖЭОорта қысымды 1,6 ÷3,0 

 

Орташа қысымды қондырғылардың шықтағышындағы будың меншікті 

шығыны 4 кг/кВт×сағ, жоғары қысымды қондырғылардың -2,9кг/кВт×сағ, 

жоғарлаған қысымды да -2кг/кВт×сағ, аса жоғары қысымда – 1,8кг/кВт×сағ. 

Турбиналардың шықтағыштарының жұмысын арттыруға байланысты 

өткізетін барлық шаралардың нәтижесінде айналымдық сорғыларға 

жұмсалатын электр энергиясының шығыны төмендейді. Бұнда энергияны 

үнемдеудің басты шарасы - берілген деңгейде теориялыққа жақын вакуум 

туғызады. 

Шықтағыш құбырларындағы шөгінділерді азайту және болдырмау үшін 

қолданылатын шаралар: 

- градиянялы және бассейінді айналымдық сумен жабдықтау 

жүйесіндегі айналымдық суды қышқылдандыру; 

- резеңке шарлардың көмегімен үздіксіз тазалау; 
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- айналымдық суды магниттік өңдеу. 

Электр станциясында сорғылар, желдеткіштер, түтінсорғыштар электр 

энергиясының басты тұтынушылары болып табылатын энергия шығынын 

азайту бағытталған жалпы шаралар: 

- желінің гидравликалық сипаттамаларына желдеткіштер мен 

сорғылардың сипаттамаларын сәйкестендіру; 

- айналым саңын және жұмыстық қалақтардың диаметрін азайту;  

- кенеттен кеңею және тарылу,тік,әрі артық бұрылыстарды дұрыс 

орналастыру арқылы желідегі кедергілерді азайту,өткізгіш қималарды 

үлкейту; 

- ақпаларды болдырмау үшін құбырлар мен газ жолының тығыздығын 

арттыру; 

- қуаты жоғары электрлік қозғалтқыштарды аз қуаттыға алмастыру. 

 

5.3 Атом электр станциялары 

 

Атом электрстанцияларының жылулық сұлбалары реакторының типіне, 

жылутасымалдаушының түріне, қондырғы құрамына байланысты. Жылулық 

сұлбалар бір, екі және үш контурлы болуы мүмкін.  

Бір контурлы сұлбаларда (5.5 сурет) жылу тікелей реакторда өңдіріледі. 

Алынған су-булы қоспа (15% дейін будың болуымен) барабан-сеператорға 

беріледі. Сеператордан өткен қаныққан бу бу турбинасына жіберіледі. 

Турбинадан шыққан бу конденсацияланады, және конденсат айналма сорғы 

арқылы реакторға беріледі. Бір контурлы сұлба конструкциялық түрде оңай 

және жеткілікті экономды. Бірақ, жұмыстық зат реактордың шығысында 

радиоактивті болып шығады, сондықтан биологиялық қорғанысқа 

талаптарының жоғарылауын қажет етеді және қондырғыны бақылау және 

жөндеу жұмыстарының жүргізілуін қиындатады. 

 
1-ядролық реактор; 2-турбина; 3-электр генераторы; 4-конденсатор; 5-

қоректік сорғы. 

 

5.5 сурет - Қарапайым бір контурлы атом электрстанциясының 

(АЭС) жылулық сұлбасы 
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Екі контурлы сұлба (5.6 сурет) екі бір-біріне тәуелсіз контурдан тұрады.  

 
1-ядролық реактор; 2-жылу алмастырғыш – бу генераторы; 3-негізгі 

айналымдық сорғы; 4-турбина; 5-электр генераторы; 6-конденсатор; 7-

қоректік сорғы. 

 

5.6 сурет - Қарапайым екі контурлы атом электрстанцияның 

жылулық сұлбасы 

 

Бірінші – жылутасымалдаушы контур, екінші – жұмыстық зат контуры. 

Екі контурдың ортақ қондырғысы – бу генераторы. Реакторда қызған жылу 

тасымалдаушы бу генераторына жіберіледі, онда ол өзінің жылуын жұмыстық 

затқа береді және негізгі айналма сорғы арқылы реакторға қайта келеді. 

Бірінші контурда температура өзгергенде қысымның тұрақтылығын реттейтін 

көлем компенсаторы бар.  

Бірінші контурдағы қысым екінші контурдағыға қарағанда 

айтарлықтайжоғары. Бу генераторында алынған бу турбинаға беріледі,онда 

жұмыс жасайды, конденсацияланады, конденсат қоректік сорғы арқылы бу 

генераторына беріледі. Бу генераторының болуы қондырғыны қиындатып, 

оның үнемділігін төмендеткенімен, екінші контурда радиоактивтіліктің пайда 

болуына кедергі болады. 

Үш контурлы сұлбада бірінші контурдың жылу тасымалдаушысы 

ретінде сұйық металдар жұмыс істейді. Мысалға: натрий. Бірінші контурда 

радиоактивті натрий реактордан жылу алмастырғышқа қарай жүреді, онда ол 

жылуды аралық контурдағы натрийға береді және айналма сорғы арқылы 

реакторға қайта келеді. Радиоактивті натрийдің таралып кетуін шектеу үшін 

аралық контурдағы натрийдың қысымы біріншіге қарағанда жоғары жасалған. 

Аралық контурдағы натрий жылуды үшінші контурдың жұмыстық зат (су) бу 

генераторына береді. Бу генераторында пайда болған бу турбинаға барады, 

онда жұмыс істейді, конденсацияланады және қоректік сорғы арқылы бу 

генераторына жіберіледі. 
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Үш контурлы сұлба көп шығындарды талап етеді, бірақ реакторды 

пайдаланудың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.  

АЭС-тың жұмыс істеуі жылу электрстанциясынан технологиялық 

шарттарымен ерекшеленеді. Олардың негізгі айырмашылығы болып, 

жылулық қорек көзінің әртүрлілігі. Жылу электрстанциясында оның рөлін 

органикалық отынды жағатын қазандық пеш, ал АЭС-та ядролық отынның 

бөліну нәтижесінде ядролық реакторда жылу бөлінеді. Ядролық отын жоғары 

жылу беру қасиетіне ие (органикалықтан қарағанда миллион есе көп). Бір 

грамм уранда 2,6·10
21

 ядро бар, осы ядролардың барлығын бөлгенде 2000 

кВт×сағ-қа тең энергия бөлінеді. Осындай мөлшердегі энергияны алу үшін 

2000 кг көмір керек. Осыған байланысты атом электрстанциясын пайдалану 

кезінде, отынды жеткізу және тасымалдау шығындары өте аз. Бірақта АЭС-ты 

пайдаланған кезде, ядролық реактордың жұмыс істеу процесі кезінде отында, 

конструкциялық материалдарда, жылу тасымалдағышта үлкен көлемде 

радиоактивті заттектер пайда болады. Сондықтан АЭС қызмет етушілерге, 

сонымен қатар қоршаған халыққа радиациялық қауіптің потенциалды көзі 

болып табылады. Бұл өз кезегінде АЭС-ты пайдаланудың қауіпсіздігі мен 

сенімділігіне қойылатын талаптарды арттырады. 

 

5.4 Газтурбиналы қондырғылар (ГТҚ) 

 

Барлық жылулық қозғалтқыштар жылуды механикалық жұмысқа 

түрлендіруге арналған.  Техникада көп тараған жылулық қозғалтқыштар 

жылуды беру (отынды жағу) әдісіне байланысты іштен жану қозғалтқыштары 

және сырттан жану қозғалтқыштары болып екіге бөлінеді.     

Сырттан жану қозғалтқыштарында отын жылулық қозғалтқыштан бөлек 

арнайы қондырғыларда (бу қазанында) жанады, ал будың жылуы жұмысқа бу 

турбинасында айналады.   

Іштен жану қозғалтқыштарында жұмыстық дене ретінде жанған 

отынның газ тәрізді  өнімдері қолданылады.   

Іштен жану қозғалтқыштарына газ турбиналары мен іштен жанатын 

поршендік қозғалтқыштар жатады.  

Газ турбиналық қондырғылар (ГТҚ) – жылулық қозғалтқыш, бұнда 

жұмыстық дене жылулық циклдің барлық нүктелерінде газтәрізді болып 

қалады.   

ГТҚ келесідей жылулық цикл бойынша жұмыс істейді: тұрақты жану 

қысымы (р=const) бойынша және тұрақты көлем кезінде жану (υ=const) 

бойынша. Тәжірибеде р=const циклі бойынша жұмыс істейтін қондырғылар 

жиі қолданылады.  Суық көзге жылудың бір бөлігінің берілуі бойынша ГТҚ 

ашық және тұйық циклді болып екіге бөлінеді.  

Газ турбиналы қондырғылар (ГТҚ) шағын және тиімділігі жоғары,  

жылу энергетикада шыңдық және қосалқы қондырғы ретінде қолданылады. 

Тұрақты қысымда жылу берілетін ГТҚ-ң қағидалық сұлбасы 5.7-суретте 

келтірілген.  
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1-ауа сығымдағыш; 2- газ турбинасы; 3-электр қозғалтқыш; 4-отын 

сорғысы; 5-жану камерасы. 

 

5.7 сурет - Тұрақты қысымда жылу берілетін ГТҚ-ң қағидалық сұлбасы 

 

Ауа сығымдағышы ауаны қысымы мен температурасын арттыра отырып 

адиабатты (жылу берілмейді) сығады да оны жану камерасына береді, бұнда 

отын сорғысы жанғыш массаны белгілі мөлшерде шашыратып отырады. Жану 

камерасында жылу беру (отынның жануы) тұрақты қысымда өтеді, бірақ 

температура артады. Отынның түзілген жану өнімдері газ турбинасына 

беріледі. Газ турбинасында жану өнімдері адиабатты (жылу берілмейді) 

ұлғаяды және техникалық жұмыс атқарады. Сонда қысым мен температура 

төмендейді. Одан кейін жану өнімдері атмосфераға тасталады. Газ 

турбинасының техникалық жұмысының бір бөлігі (шамамен 2/3) сол білікте 

орналасқан сығымдағыш жетегіне жұмсалады. Техникалық жұмыстың қалған 

бөлігі (пайдалы жұмыс) электр қозғалтқышта электр энергиясын өндіруге 

жұмсалады. Турбинаның алдындағы газ температурасы 800÷900
о
С (ал  

авиациялық турбиналарда 1200
о
С дейін), сондықтан ыстыққа төзімді 

материалдарды қолданған жөн. 

Ашық циклді ГТҚ – жұмыстық дене атмосферадан келеді де ГТҚ-ң 

барлық элементтері арқылы өтіп атмосфераға тасталады. Бұнда жұмыстық 

денеге атмосфералық ауа мен органикалық отынның жану өнімдері жатады. 

Тұйық циклді ГТҚ – жұмыстық дене үздіксіз тұйық контур арқылы 

айналады, ал жылу арнайы жылуалмастырғаштар арқылы әкетіледі. Бұнда 

жұмыстық дене – ауа, азот, гелий, көмірқышқылды газ және т.б. 

Құрылымы бойынша ГТҚ бір білікті және көп білікті болып 

орындалады. 

Ашық циклді ГТҚ қарапайым цикл және күрделі цикл бойынша 

орындалады.   

Қарапайым цикл бойынша жұмыс істейтін ашық циклді ГТҚ-ң 

қарапайым сұлбасы 5.8 суретте келтірілген.  
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а – қарапайым цикл бойынша; б – сығу кезінде ауаны аралық 

салқындатуы бар; в – ауаны аралық салқындатуы және шығар газдардың 

жылуын регенерациялауы бар; 1- ауа фильтрі; 2- ауа сығымдағыш; 3 – жану 

камерасы; 4- отын сорғысы; 5 – стопорлық-реттегіш клапан; 6 – газ 

турбинасы; 7 – төмен қысымды сығымдағыш; 8 – жоғары қысымды 

сығымдағыш; 9 – аралық ауа салқындатқыш; 10 – регенератор; 11 – 

жүктемелік қондырғы. 

 

5.8 сурет – Бір білікті ашық циклді ГТҚ-ң типтік сұлбасы 
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Жылуды регенерациялайтын ГТҚ (5.8 б, 5.9 б сурет) беттік 

жылуалмастырғыш (регенератор) болады, бұнда шығар газдардың жылуы 

арқылы жану камерасына берілетін ауа қыздырылады.  

Күрделі цикл бойынша жұмыс істейтін ГТҚ-ларда сығымдағышта ауаны 

сығу кезінде ауаны аралық салқындатқыштардың бір немесе бірнеше сатысы 

болады, сонымен қатар  жылуды енгізудің екі немесе одан да көп сатылары 

болады (5.8 в, 5.9 в сурет).  

Тұйық циклді ГТҚ-ң қағидалық сұлбасы 5.10 суретте көрсетілген. 

 

 
 

а – екі білікті қарапайым цикл бойынша жұмыс істейтін тәуелсіз 

турбиналы; б – екі білікті қарапайым цикл бойынша жұмыс істейтін тәуелсіз 

турбиналы және шығар газдардың жылуын регенерациялауы бар; в – екі 

білікті, сығымдағыштары жеке-жеке орналасқан, ауаны аралық салқындатуы 

және жылу берілуі бар, әрі пайдалы қуат білігінде төмен қысымды 

сығымдағыш орналасқан; г – үш білікті тураағынды ГТҚ (төмен қысымды 

сығымдағыш + орта қысымды турбина, жоғары қысымды сығымдағыш + 

жоғары қысымды турбина, төмен қысымды турбина + жүктеме), бұнда жылу 

бір рет енгізіледі; 1- ауа фильтрі; 2- ауа сығымдағыш; 3 – төмен қысымды 

сығымдағыш; 4- отын сорғысы; 5 – жоғары қысымды турбина; 6 – орта 

қысымды турбина; 7 – төмен қысымды турбина; 8 – жану камерасы; 9 – орта 

және жоғары қысымды сығымдағыш; 10 – орта және төмен қысымды 

сығымдағыш; 11 – ауа салқындатқыш; 12 - регенератор. 

 

5.9 сурет – Көп білікті ашық циклді ГТҚ-ң типтік сұлбасы 
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1- сығымдағыш; 2- газ турбинасы; 3 – газды салқындатқыш; 4- 

регенератор; 5 – газ қыздырғыш; 6 – жоғары қысымды газгольдер; 7 – төмен 

қысымды газгольдер; 8 – айдаушы сығымдағыш; 9 – басқарушы клапан. 

 

5.10 сурет – Тұйық циклді ГТҚ-ң қағидалық сұлбасы 

 

ГТҚ-лардың белгіленуі бойынша бөлінуі: 

- энергетикалық – электр генераторларының жетектері үшін; 

- жетектік – айдаушы сығымдағыштардың жетектері үшін; 

- транспорттық – авиация, су, темір жол көлігі және автомобильдерде 

қозғалтқыш ретінде.  

Энергетикалық ГТҚ жыл ағымының ішіндегі жүктемеленуінің жұмыс 

ұзақтығына байланысты бөлінеді: 

- базалық; 

- жартылай пиктік; 

- пиктік; 

- авариялық резервтік ГТҚ.  

ГТҚ-а шығын ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Негізгі ішкі 

шығындарға газ турбинасындағы, сығымдағыштағы және жану 

камерасындағы жылу шығындары жатады. 

ГТҚ-ң ішкі шығындары қондырғының ішкі ПӘК-н сипатталады: 

 

 

 
к.с

1
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1
1

1
1
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ГТК

i  ,                             (5.1) 
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мұндағы oi -ГТҚ-ң салыстырмалы ішкі ПӘК-і; 

к.с -жану камерасының ПӘК-і; 

k -сығымдағыштың ішкі адиабаттық ПӘК-і; 

3

1

Т

Т
 -жану камерасынан шығатын Т1 газдардың абсолютті 

температурасының сығымдағышта сорылған Т3 ауаның абсолютті 

температурасына қатынасы; 

1

2

р

р
 -сығымдағышта қысымды арттыру дәрежесі, р1, р2-сығымдағышқа 

кірердегі және одан шыққандағы ауа қысымы; 

k

k
m

1
 , k-адиабата көрсеткіші. 

Ішкі және сыртқы шығындар қондырғының тиімді ПӘК-н сипатталады: 

 
ГТК

м

ГТК

i

ГТК

е    .                                           (5.2) 

 

Қондырғының тиімді қуаты: 

 

е.ке.т

ГТК N-NN е ,                                        (5.3) 

 

мұндағы е.тN - турбинаның тиімді қуаты, кВт;  

е.кN - сығымдағыш жетегінің тиімді қуаты, кВт. 

Ал газ турбинасының ішкі қуаты, кВт: 

 

ГТК

м

i


ГТК

еГТК N
N  .                                        (5.4) 

 

Ауаның меншікті шығыны, кг/кВт×сағ: 

 

ГТК

i

в
i

N

G
d

3600ГТК  .                                    (5.5) 

 

Жылудың меншікті шығыны, кДж/кВт×сағ: 

 

ГТК

i

iq


3600ГТК  .                                        (5.6) 

 

Газ турбинасындағы отынның меншікті тиімді шығыны, кг/кВт×сағ: 

 

рГТК

e

ГТК

e

e
QN

B
b

н

ГТК 36003600





,                         (5.7) 

В-ГТҚ-ы отын шығыны, кг/с. 
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ГТҚ-ң тиімділігін арттыру үшін турбинада жұмыс жасаған газдың 

жылуын регенерациялау керек немесе оны аралық салқындата отырып ауаны 

сатылы сығу керек.   

Жылуды регенерациялағандағы ГТҚ-ң ішкі ПӘК-і: 
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ГТК

i ,          (5.8) 

 

мұндағы  -регенерациялау дәрежесі 
"'

"'

в

вг

в

tt

tt




 ,  

"'

в , вtt -регенератордың алдындағы және одан шыққан ауа температурасы, 
0С; 

'

гt - регенератордың алдындағы газ температурасы, 0С.  

Регенерациялы және ауаны екі сатылы сығатын ГТҚ-ң  ішкі ПӘК-і: 
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,                (5.9) 

 

 

Мұндағы 1k 2k -бірінші және екінші сығымдағыштардың ішкі ПӘК-і; 

1 , 2 - бірінші және екінші сығымдағыштардағы қысымды арттыру 

дәрежесі; 

21   - қондырғыда қысымды арттыру дәрежесі; 

3

1
1

Т

Т
 -жану камерасынан шығатын Т1 газдардың абсолютті 

температурасының бірінші сығымдағышта сорылған Т3 ауаның абсолютті 

температурасына қатынасы; 

3

1
2

'Т

Т
 -жану камерасынан шығатын Т1 газдардың абсолютті 

температурасының екінші сығымдағышта сорылған Т’3 ауаның абсолютті 

температурасына қатынасы. 

Жылуды регенерациялағандағы ГТҚ-ң тиімді ПӘК-і: 

 

 
ГТК

м

ГТК

i

ГТК

е   .                          (5.10) 
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М ы с а л ы: 

1) ГТҚ-ң ішкі ПӘК-ін тап. Сығымдағышта қысымды арттыру дәрежесі 

 4; сығымдағышта сорылатын ауа температурасы t3=20
0
С; жану 

камерасынан шығатын газ температурасы t1=700
0
С; турбинаның 

салыстырмалы ішкі ПӘК-і oi = 0,88; сығымдағыштың ішкі ПӘК-і k =0,85; 

жану камерасының ПӘК-і к.с =0,97; адибата көрсеткіші k=1,4. 

Шешуі: жану камерасынан шығатын Т1 газдардың абсолютті 

температурасының сығымдағышта сорылған Т3 ауаның абсолютті 

температурасына қатынасы 

 

32,3
297

973

3

1 
Т

Т
 . 

 

ГТҚ-ң ішкі ПӘК-і: 

 

 

 

 

 
213,097,0

85,0

1
14132,3

85,0

1
14
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1
132,388,0

1
11

1
1

1
1
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3,0

3,0
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2) Жылуы регенерацияланатын ГТҚ-ң ішкі ПӘК-ін тап. Регенерациялау 

дәрежесі 7,0 ; сығымдағышта қысымды арттыру дәрежесі 16,3 ; 

сығымдағышта сорылатын ауа температурасы t3=27
0
С; жану камерасынан 

шығатын газ температурасы t1=707
0
С; турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК-і 

oi = 0,87; сығымдағыштың ішкі ПӘК-і k =0,85; жану камерасының ПӘК-і 

к . с =0,97; адибата көрсеткіші k=1,4. 

Шешуі: жану камерасынан шығатын Т1 газдардың абсолютті 

температурасының сығымдағышта сорылған Т3 ауаның абсолютті 

температурасына қатынасы 

27,3
300

980

3

1 
Т

Т
 . 

 

Жылуды регенерациялағандағы ГТҚ-ң ішкі ПӘК-і: 

 

 
 

 
 

.23,097,0

87,0
16,3

1
1127,37,0

85,0

116,3
17,0127,3
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116,3

16,3

1
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5.5 Бугазды қондырғылар 

 

ГТҚ-ң газдық циклінде газдардың температурасы турбинаға кірерде  

800÷900
о
С және турбинадан кейін шамамен 350

о
С, ал бу күшті 

қондырғылардың циклінде турбинаға кірердегі аса қызған будың 

температурасы 540÷565оС және шықтағыштағыштағы су температурасы 

25÷28оС, бұдан қарастырылған циклдердегі жұмыстық температураларының 

арасындағы үлкен айырмашылықты байқауға болады. Карноның идеалды 

циклінің термиялық ПӘК-і неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жылуды беру 

температурасы жоғары, ал жылуды алу температурасы төмен болады. 

Тиімділікті арттыру үшін қосарланған циклді қолдану керек, бұнда екі 

жұмыстық дене (бинарлы цикл) жұмыс істейді, циклдің жоғарғы бөлігінде газ, 

ал төменгі бөлігінде бу жұмыс істейді. Бұндай цикл бугазды қондырғы циклі 

деп аталады (5.11 сурет). 

 

 
1-ауа сығымдағыш; 2-газ турбинасы; 3-электр қозғалтқыш; отын 

сорғысы; 5-жану камерасы; 6-қыздырғыш; 7- қазан; 8-бу турбинасы; 9- 

шықтағыш; 10-қоректік сорғы 

 

5.11 сурет - Бугазды қондырғының сұлбасы 
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Ауа атмосферадан 1 ауа сығымдағышқа беріледі, бұнда ауа  температурасы 

арта отырып адиабатты сығалады да 5 жану камерасына беріледі. Бұнда 4 

отын сорғысы жанғыш массаны белгілі мөлшерде шашыратып отырады. 5 

жану камерасында тұрақты қысымда отын жанады, жану нәтижесінде түзілген 

газдар 2 газ турбинасына беріледі.  Газ турбинасының қалақтарында жану 

өнімдері адиабатты ұлғаяды және техникалық жұмыс атқарады. Газдардың 

қысымы мен температурасы төмендейді. Газ турбинасынан кейін 3500С 

температуралы газдар 6 қыздырғышқа беріледі, бұнда өзінің жылуының бір 

бөлігін 7 қазанға берілетін қорек суды қыздыруға жұмсайды. Осылай 

салқындаған газдар атмосфераға тасталынады. Қорек су осы жылуды тұрақты 

қысымда қабылдайды, бұдан қазанда бу өндірудегі отын шығыны азаяды. 

Қазанда қорек су буға айналады, қыздырылады және  540оС температурамен 8 

бу турбинасына беріледі. Бу турбинасының қалақтарында бу техникалық 

жұмыс атқара отырып, адиабатты ұлғаяды. Бұдан оның қысымы мен 

температурасы төмендейді. Турбинада жұмыс істеген бу 9 шықтағышқа 

барады, бұнда ол тұрақты қысымда шықтанады, ал пайда болған шық 10 

сорғы көмегімен 6 қыздырғышқа айдалады. Қыздырғышта су газ 

турбинасынан шыққан газдардың жылуы арқылы қыздырылады да, 7 бу 

қазанына жөнелтіледі. Осы циклде бу мен газдың шығыны су газдардың 

максималды жылу мөлшерін қабылдай алатындай етіліп таңдалады. Осындай 

қондырғының термиялық ПӘК-і  60 % жоғары болады.  

 

5.6 Электрлік және жылулық жүктемелер графиктері  

 

Жүктеме графиктері формасы бойынша бес топқа бөлінеді: өндірістік 

жүктеме, коммуналды-тұрмыстық тұтыну, электрлік транспорт, көшелік 

жарықтандыру, ауыл шаруашылық мұқтаждық. Өндірістік жүктеме бір және 

екі ауысымдық кәсіпорындар арқылы түнгі және кешкі уақыттарда 

төмендейді. Коммуналды-тұрмыстық тұтыну таңғы және кешкі уақыттарда 

көбірек, кешкі пик ұзағырақ болады. Транспорттық тасымалдаулар пигі таңғы 

және кешкі уақыттарға сәйкес келеді. Көше жарықтандыру максимумы түнгі 

уақытта. Ауылшаруашылық тұтыну графигі өзінің шамасының 

маусымдылығымен жеткілікті біркелкі келген.  

Жүктеменің жиынтық графигі типтік қысқы, типтік жаздық айлар үшін 

барлық тұтынушылардың жүктемесін сағат бойынша қосу арқылы алынады. 

Қысқы графиктің 2 пигі бар (5.12 сурет), жаздықтың – 3 (5.13 сурет). 

Олай болуы күннің ұзақтығымен түсіндіріледі (жарықтандырылу бір 

ауысымды кәсіпорындардың жұмысы аяқталғаннан кейін және транспорттық 

тасымалдаулар аяқталғаннан кейін қосылады). Жаздық жүктемелер 

абсолюттік мәні бойынша азырақ. 
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5.12 сурет - Қысқы тәуліктегі жүктеменің жиынтық графигі 

 

 
 

5.13  сурет - Жазғы тәуліктегі жүктеменің жиынтық графигі 

 

Электрэнергиясының жылдық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 

жүктеменің жылдық ұзақтық графигі (5.14 сурет) және айлық 

максимумдардың жылдық графигі (5.15 сурет) пайдалынылады. Жүктеменің 

ұзақтығы 210 қысқы тәулік пен 155 жазғы тәуліктерді қосу арқылы 

анықталады. Жүктеменің жылдық ұзақтығы қисығының астындағы аудан 

электрэнергиясының жылдық қажеттілігін анықтайды. 

 

 
 

5.14- сурет  Жүктеменің жылдық ұзақтығының графигі 
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5.15- сурет Айлық максимумдардың жылдық графигі 

 

5.6.1 Электрлік жүктеменің пиктерін жабу тәсілдері. 

Электрлік жүктемелерінің тәулік бойғы айтарлықтай әр келкілігіне 

байланысты, жүктеменің салыстырмалы аз уақыттық, бірақ едәуір үлкен 

пиктерін рационалды жабу маңызды тапсырмалардың бірі болып табылады. 

Жүктеме максимумды пайдалану сағат санына қарай базалық, жартылай 

пиктік және пиктік агрегаттар болып бөлінеді. Базалық электрстанциялар 

үшін жүктеменің максимумын пайдалану жылына 6000÷7500 сағатты, 

жартылай пиктік және пиктіктер үшін, сәйкесінше 2000÷6000 сағат және 

500÷2000 сағатты құрайды.  

Қазіргі ШЭС-тар мен ЖЭО-лар электр жүктемесінің айнымалы графигін 

жабуға жағдайы жетпейтіндіктен, арнайы жартылай пиктік және пиктік 

агрегаттарды құрастырып, оны іске қосу керек.  

Жобалау барысында базалық электрстанцияларға алдымен 

жоғарылатылған капитал салымдарын анықтайтын, жоғарғы жылу 

экономдылығына талаптар қойылады. Жылына аз сағат санымен жұмыс 

істейтін ЖЭС-тар үшін (пиктік және жартылай пиктік), негізгі талап ретінде 

жоғарғы маневрлілік және аз капитал салымдарын жатқызады, бірақ бұл кей 

кезде жылулық экономдылықты төмендету арқылы іске асады.  

Электрлік жүктемелердің пиктерін жабудың негізгі тәсілдерін 

қарастырайық:  

1) Іске қосу, тоқтату және жүктемені өзгертудің қарапайымдылығының 

арқасында ең жақсы тәсіл су электрстанцияланын пайдалану болып табылады.  

2) Жиі іске қосылып, тоқталатын режимде жұмыс істейтін қарапайым бу 

турбиналы энергоблоктардың қуат резервін пайдалану. 

3) Типтік және жартылай типтік бу турбиналар, газ турбиналар және бу-

газды су аккумуляциялық электростанциялар сияқты жоғарғы моневрлік 

агрегаттарды пайдалану. Су аккумуляциялық электростанциялар электр 

жүктеменің минималды кезеңінде желіден энергияны пайдалана отырып, 

төменгі су қоймасынан жоғарғы су қоймасына су айдайды да, максималды 

жүктеме кезеңінде СЭС сияқты жұмыс жасайды. 
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4) Режимдік іс-шаралар (турбина алдындағы будың параметрлерін 

өзгерту, АҚҚ ауа қысымын қабылдаушы, өшіру және т.б.) арқасында бу 

турбинасы ЖЭС-тың уақытша асқын жүктелуін пайдалану. 

5) Энергияны кейін газ турбиналары қондырғыларда пайдалану үшін, 

газ қоймасын қысылған ауамен толтыру арқылы аккумуляциялау, ыстық су 

ретінде жылуды жинау және электрлік аккумуляторларға электр энергиясын 

жинау. 

Электр энергиясының пиктерінің өтуінің оңайлату үшін жүктеменің 

максимумын түсіруге алып келетін, тұтыну режиміне активті әсер ететін 

жүктеме графиктерін түзетуді пайдалануға болады. Осы мақсатқа жету үшін 

төменгі түнгі тарифтарды пайдаланатын кәсіпорындарының жұмыс 

ауысымын көбейту, әртүрлі географиялық бойлықтарда орналасқан 

жүктемелердің максимумының әркелкілігін пайдаланатын бірлескен энергия 

жүйелерді құрастыру, реттеуші тұтынушылардың болуы, оның жұмыс 

сағатын энергия жүйе анықтайды.  

Жылу жабдықтау жүйесін жобалауда ЖЭО мен қазандықтардың жұмыс 

режимін анықтауда басты мағынаны коммуналды – тұрмыстық 

жүктемелерінің ұзақтық бойынша жылдық график алады (5.16 сурет). Ол 

жылу мен ыстық сумен қамтамасыз етуде жылудың жіберілуін қоса алғанда, 

оның жыл бойғы максималды мәнінен минималды мәніне дейін жылумен 

жабдықтаудың өзгерісін типтік жүктеме көрсетеді. 

 

 
 

5.16 сурет - Коммуналды – тұрмыстық жүктеменің ұзақтық бойынша 

жылдық графигі 

 

Жылдық графикті құрастыру үшін төмендегі әдістер керек: 

1) ЖЭО мен қазандықтарды салған кезде, жылыту кезінде сол ауданның 

климматтық белбеуіне байланысты сыртқы температураның тұру ұзақтығын 

білу. 

2) Сыртқы ауаның температурасына байланысты ыстық сумен 

қамтамасыз ету, жылу және желдетуге кететін сағат бойынша жылу шығынын 

анықтау. 
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3) Желінің температурасының графигін тұрғызу (5.17 сурет). 

4) Температуралық график және әрбір шығынның ұзақтығы бойынша 

жылдық жылу беру графигін тұрғызу. 

 

 
 

5.17 сурет - Желінің температуралық графигі 

 

5.7 Жылу генераторының жылулық балансы 

 

Жанған отынның шығыны пайдалы жылудың қажетті мөлшерін 

қамтамасыз ету керек, сонымен қатар жылуды генерирлеуші қондырғыдағы 

жылу шығынының орнын толтыру керек.  Қазандық қондырғыдағы пайдалы 

жылу Q1 су ысытуға, оның булануына, бу алуға және оны аса қыздыруға 

жұмсалады.  Жылу кірісі мен шығысын байланыстыратын теңдеу жылулық 

баланс деп аталады.   

Жылулық баланс 1 кг қатты немесе сұйық отын үшін,1 м
3
газ отыны 

немесе  берілген жылудың пайыздық түрі үшін құрылады. 

Ошаққа берілген қосынды жылу мөлшері отынның бар (бере алатын) 

жылуы р

рQ деп аталады, және ол Р

НQ  отынның жұмыстық төменгі төменгі жану 

жылуынан, ТФ.Q  егер, отын алдын ала қыздырылса (мазут), жылугенераторға 

отынмен енгізілген физикалық жылуынан, ВНВ.Q егер, ауа қазандық 

қондырғыдан бөлек жерде (ауақыздырғыштарда) қыздырылса, 

жылугенераторға ауамен енгізілген физикалық жылуынан, 
парQ егер, отынды 

бумен шашыратса (бу механикалы форсунка), жылугенераторға бумен 

енгізілген физикалық жылу шамаларынан тұрады.  

Яғни,  

 

    
парвнвтл

р

н QQiQ  .

р

рQ .                               (5.11) 

 

Жылу балансының шығын Qшығ бөлігі пайдалы қолданылған жылудан 

Q1, түтін газдарымен кеткен жылу шығынынан Q2, отынның химиялық Q3 

және механикалық Q4 кем жануынан болған жылу шығындарынан, қабырға 
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арқылы қоршаған ортаға кеткен жылу шығынынан Q5, күл – қожбен кеткен 

жылу шығынынан Q6, сонымен қатар қоршаған қабырғаны аккумуляциялау 

үшін (қондырғының қалыпсыз жұмыс істеуі кезінде) жоғалған жылудан Qак 

тұрады. Яғни,  

 

AKшыгын QQQQQQQ  654321Q .(5.12)

  

Жылулық баланс теңдеуі мынадай түріде болады: 

 

шыгын

Р

Р QQ  .(5.13)

  

Жылулық баланстың әрбір мүшесін Р

РQ -ға бөліп, 100% көбейтсек,  

жылулық баланстың тағы бір түрін аламыз: 

 

654321100 qqqqqq  .(5.14) 

 

Жылуды генерирлеуші қондырғылар жұмыс істегенде бірнеше жылу 

шығындары орын алады, олар әдетте үлеспен белгіленеді, %:  

 

100)/(qi  Р

Рi QQ .                                   (5.15) 

 

1. Жылугенераторынан шығатын түтін газдарымен кеткен жылу 

шығыны, % 

 

100)/(q 22  Р

РQQ .                                 (5.16) 

 

Қазандық қондырғыларда ең үлкен жылу шығыны түтін газдарымен 

кеткен шығын. Түтін газдарымен кеткен жылу шығынын келесідей шаралар 

бойынша азайтуға болады: 
- ошақта қажетті ауаның артықтық коэффицентін αт ұстау және ауаның 

сорылуын төмендету арқылы түтін газының көлемін  азайту; 

- түтін газының температурасын төмендету, ол үшін су экономайзері, 

ауа қыздырғыш, түйістіруші жылу алмастырғыштар қолданылады. 

Түтін газдарының температурасы (140 ÷ 180
0
С) тиімді болып саналады, 

әрі ол көбінеки қазан қондығысының ішкі және сыртқы құбырларының 

күйіне, экономайзерге байланысты болады. Қазан құбырларының ішкі жақ 

бетінің қақтану және сыртқы бетіне ыстың (ұшпа күлдің) шөгуі ошақтық 

газдардан су және буға жылуөту коэффициентін төмендетеді. Түтін газын 

терең салқындату мақсатында экономайзер мен ауақыздырғыш бетін 

үлкейтуідің тиімділігі жоқ, себебі температуралық тегеурін азаяды және  

металл сыйымдылығы артады. 
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Отын жағу және пайдалану процесі дұрыс орындалмағанда, түтін 

газының температурасы артады, мысалы, түтінді тарту күші улкен болғанда 

(отын су қайнатушы шоғырда жанып бітеді), газ шымылдықты бөлікте 

тығыздықтың төмен болуы (газ жылуын құбырдағы буға бермей бірден 

газжолы арқылы шығып кетеді), құбырлардың ішіндегі гидравликалық 

кедергінің жоғары болуы (шлам мен қақтың шөгуіне байланысты).   

2. Химиялық кем жанудан болған жылу шығыны, %: 

 

100)/(q 33  Р

РQQ .                                          (5.17) 

 

Отында химиялық кем жанудан болған жылу шығынын түтін 

газдарындағы Н2, СО, СН4  ұшпа жанғыш заттарды талдау нәтижесі бойынша 

анықтайды. Химиялық толық жанбаудың себептері: қоспаның нашар болуы, 

ауаның жетіспеуі, ошақта температураның төмен болуы. 

3. Механикалық кем жанудан болған жылу шығыны, %: 

 

100)/(q 44  Р

РQQ .                                       (5.18)

  

Отында механикалық кем жанудан болатын жылу шығыны қатты 

отынға тән және күл-қож әкету жүйесіне шойын торлама арқылы түскен  отын 

үлесіне, отынның жанбай қалған бөлшектерінің түтін газдарымен және 

қожбен кетуіне (олар қатты отын бөлшектерін жандырмай бірден ерітіп 

жібереді)  тәуелді.  

 4. Қоршаған қабырға арқылы сыртқа кеткен жылу шығыны, %:  
 

100)/(q 55  Р

РQQ .                                           (5.19)

  

Бұндай жылу шығыны жылугенераторының сыртқы бетінің 

температурасы мен қоршаған ортаның температурасындағы айырмашыққа 

байланысты туады. Әрі ол оқшаулағыш материалдың сапасы мен 

қалыңдығына тәуелді. q5-тіберілген аралықта ұстап тұру үшін, 

жылугенераторының сыртқы бетінің температурасы (қабырғаның сыртқы 

бетінің сылағы) 500С аспауы керек. q5 жылу шығындары газ жолы арқылы 

түтін газының өту сипатына байланысты төмендейді, сондықтан 

жылугенераторларында жылуды сақтау коэффиценті деген ұғым енгізілген: 

=1-0,01· q5.

 5. Күл-қожбен кеткен жылу шығыны, %: 

 

100)/(q 66  Р

РQQ .                                      (5.20)

  

Бұндай жылу шығыны қождың температурасының өте жоғары болуына 

(шамамен 650
0
С) байланысты және ол қатты отынға тән. Жылугенераторның 
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жылу балансын құру, шылу шығындарын, брутто ПӘК-н, отынның нақты, 

шартты және есептік шығындарын есептеу [5, 6] келтірілген.

  

5.7.1  Жылу генераторының отын шығыны мен ПӘК – і. 

Пайдалы жылудың  Q1 бар жылуға р

РQ  қатынасы брутто ПӘК ηбр, % деп 

аталады, яғни: 

 

,%.100
Q

Q
р

Р

1
бр  (5.21)

 
 

Пайдалы қолданылған жылудың үлесі: 

 

100,%.q 1
1 
















р

рQ

Q
(5.22)

 
 

Бұдан 
бр1q . Сонда, брутто ПӘК: 

 

),%.(q-100 65432бр qqqq  (5.23)

  

Электр энергиясы мен жылудың қондырғының өз басы мұқтаждарына 

кететін шығындарын ескеретін пайдалы әсер коэффициенті нетто ПӘК-і деп 

аталады       

 

,%.СНбрнетто q (5.24) 

  

Бу және су ысытушы қазандықтарда отынның қалыпты жану процесі 

(t=0°С және Р=760 мм сын.бағ) кезіндегі табиғи отын шығыны Вн, [кг/с, м
3
/с]: 

Бу қазандары үшін: 

 

.
Q

iпD
В

бр

р

р
Н 


 (5.25)

 

 

Су ысытушы жылугенераторы үшін: 

 

,
Q

iG
В

бр

р

р

в

Н 


 (5.26)

 
 

мұндағы D - жылугенератордың бу өндірулігі, кг/c;   

Пi - қоректік судың және будың энтальпиясының өсуі, кДж/кг;  

Q
p
p- отынның бар жылуы, кДж/кг немесе  кДж/м

3
;   

ηбр- брутто ПӘК; 
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G – су ысытушы қазандағы cу шығыны, кг/с;  

вi -  ыстық және суық судың энтальпиясы кДж/кг. 

Газды немесе мазутты жаққан кезде отынның есептік шығыны  Вр 

табиғи отын шығынына Вн тең болады, өйткені механикалық кем жанудан 

болған жылу шығыны нөлге тең, яғни q4 = 0. 

 

5.8 Жылуды генерирлеуші қондырғыларда энергияны үнемдеу 

шаралары 

 

Жылуды генерирлеуші қондырғыларда энергияны үнемдеудің негізгі 

шаралары: жылуды генерирлеуші қондырғылардың ηбр арттыру; отынды  

үнемдеу; жылулық желілер мен қазандарға берілетін қоректік суды сапалы 

дайындау және жылу шығынын азайту:   

1) Қазан агрегаттарын қатты отыннан газ отынына ауыстыру жағылатын 

отынды 12% дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. 

2) Режимдік карта,температуралық графигі, ең кіші ауаның артықтық 

коэффиценті (1,05 ÷ 1,1 - табиғи газ, 1,1 ÷ 1,5- мазут, 1,4 ÷ 1,8- қатты отын 

үшін) бойынша жұмыс істеу. 

3) Отынды жағу процесін және қазандарға қорек судың берілуін 

автоматтандыру жағылатын отынды 1,7 % дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.  

4) Газ жолының соңғы жақ бөлігіне пайдаға асырғыш қыздыру беттерін 

(экономайзерлер, ауақыздырғыштар, түйістіруші жылуалмастырғыштар) 

орналастыру арқылы түтін газдарының температурасын төмендету, ол 

жағылатын отынды 15 % дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.  

5) Қазандық қондырғының ошағы мен газжолындағы ауаны соруды 

төмендету (қабырғаны сапалы тығыз қаптау арқылы). Ауаның сорылуын 0,1 

азайтса, жағылатын отынды 0,5 % дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар түтін газының көлемінің азаюына байланысты түтін 

сорғыштың жетегіне жұмсалатын электр энергиясы 20 % үнемделеді.  

 6) Қазандық қондырғының құбырлы шоғырларын немесе конвективті 

қыздыру беттерін шөгіп қалған ұшпа күлдер мен ыстардан тазарту үшін 

үрлегіш қондырғыларды орнату. Ол  жағылатын отынды 1,5% дейін 

үнемдеуге мүмкіндік береді.  

7) Сәулелік және конвективті құбырлардың ішкі беттеріндегі қақтың 

үлесін азайту үшін қоректік суды жұмсарту керек. Қақтарды, жөндеу 

жұмыстарын өткізгенде химилық әдістермен немесе сілтілермен тазартады, 

одан кейін қақты қопсытады, шламдарды сумен ағызады және механикалық 

тазартудан өткізеді. Құбырларда қақтың әрбір мм болуы, қазандық және қорек 

судың сапасына байланысты отынның 2 % артық шығындалуына әкеледі.  

8) Қазандық агрегаттарды режимді-жөндеу сынағынан өткізу, негізгі 

және қосалқы қондырғылардың тиімді жұмыс режимін таңдау, қызметкер 

үшін режимдік картаны (бланкі) құру, қазандық қондырғының жұмысының 

үнемділігін арттыруға бағытталған ұсыныстарды жасау. Бұндай шаралар 

жағылатын отынды 3 ÷ 5% дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. 
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6 Қазандықтарда  және  жылумен қамдау жүйесінде энергияны 

үнемдеу 

 

Өндірістік және жылуландырулық қазандықтарда энергияны үнемдеу: 

жылумен қамдаудың жабық және ашық жүйелері үшін қазандықтардың тиімді 

жылулық сұлбасын жобалау және есептеуге;  бу және су қыздырғыш 

қазандардың жұмыс істеуі кезінде энергоресурстарды үнемдеуге; 

қазандардағы суды сақтау және үнемдеуге; заманауи реттеуші, бақылаушы 

және басқарушы қондырғыларды қолдануға; қазандарды пайдаланғанда 

энергоресурстарды үнемдеуге негізделеді.       

Бу және су ысытушы қазандары бар өндірістік-жылуландырулық 

қазандықтардың жылулық сұлбасының жұмысының негізгі шарттары мен 

әдістемесін құрастыру; жылуэнергетикалық қондырғыларды 

(жылуалмастырғыштар, сорғылар, үрлеп-итеруші машиналар және т.б.) таңдау 

және есептеу; жылулық жүктемелер мен отын шығынын анықтау – олардың 

энергоүнемді жұмысын таңдауға мүмкіндік береді.  

Жылулық желілерде энергияны үнемдеу жылумен қамтамасыз ету 

жүйесі үшін су сапасын арттыру, жылулық пункттерде заманауи 

жылуалмастырғыштарды қолдану, жылуды және су шығынын есептеуші 

аспаптарды орнату, жылулық оқшаулағыштардың заманауи технологияларын 

қолдану, элеватор түйіндерін температура және шығын датчиктері бар 

араластырғыш қондырғыларға ауыстыру сұрақтарын қамтиды.     

 

6.1 Аудандық қазандықтар 

 

Аудандық қазандықтар өнеркәсіп пен тұрмыстық-коммуналды 

шаруашылықты орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету үшін 

арналған, сонымен қатар олар жылуландыру жүйесінде шыңдық жылулық 

жүктемені толықтыру үшін қолданылады. Жылулық қуаты ЖЭО-ң қуатына 

сәйкес келетін аудандық қазандықты тұрғызуға қаражат аз жұмсалады, және 

ондай қазандықты аз уақыт ішінде салуға болады. Сондықтан көбіне ауданды 

жылуландыру үшін алдымен аудандық қазандықтар тұрғызылады.  

Аудандарды ЖЭО-на қосуға дейін осы аудандық қазандықтар 

жылуландырудың негізгі көзі болып табылады, ал аудандарды ЖЭО-на 

қосқаннан кейін олар шыңдық жылулық жүктемелерді толықтыру үшін 

пайдаланылады (6.1 сурет).  

Аудандық қазандықтарға  су жылытуға арналған қазандарды немесе 

төмен қысымды (1,2÷2,4 МПа) бу қазандарын орналастырады. Газбен жұмыс 

істегенде су жылытуға арналған қазандарды, ал мазут және қатты отынмен 

жұмыс істегенде төмен қысымды бу қазандарын қолданған дұрыс. 

Технологиялық мұқтаждықтарға бу түрінде және жылуландыруға су түрінде 

жылу бергенде қиюластырылған су-булық қазандар қолданылуы мүмкін. 

Аудандық қазандықтарға қазандарды таңдау барысында олардың жұмысының 

тиімділігі, пайдалану күрделілігі, қаражат шығындары ескерілуі керек.  
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1 – жүйелік сорғы; 2 – су ысытушы қазандар; 3 – кері айналым сорғысы; 

4 – химиялық тазартылған судың қыздырғышы; 5 – шикі су қыздырғышы; 6 –

вакуумдық  дэаэратор; 7 – қосымша су сорғылары; 8 – шикі су сорғысы;  9 –

химиялық су тазалау;  10 – шықтанбаған бу салқындатқышы; 11 – су ағынды 

ілестіргіш; 12 – эжектордың шығындағыш багы; 13 – эжекторлық сорғы 

 

6.1 сурет - Су ысытушы қазандықтың қағидалық сызбасы 

 

6.1.1 Қазандықтардың жылулық сұлбаларының сипаттамалары. 

Қазандық қондырғының жылулық сұлбасы деп, арнайы әртүрлі 

құбырлар желісімен жалғанған графикалық бейнені айтамыз. Қағидалық 

жылулық сұлбада негізгі қондырғылар мен құбырларды шартты түрде 

(олардың орналасуы мен санын ескермей) келтіреді. Ал толық (жайылған) 

жылулық сұлбада барлық қондырғылар мен құбырлар, арматуралар салынады. 

Жұмыстық немесе жөндеу сұлбаларында қондырғылар мен құбырлардың 

тұрған орыны, бұрыштары, өлшемдері, арматуралардың маркалар, бекіту түрі 

көрсетіледі.  орналасқан орны, өлшемі, маркасы, бұрылу бұрыштары бәрі 

көрсетіледі. Толық (жайылған) жылулық сұлбаны қағидалық жылулық 

сұлбаны құрастырып есептегеннен кейін салады, содан кейін қазанның жылу 

өндірулігін, жылугенераторының түрі мен оларға қажетті қосалқы 

қондырғыларды таңдайды.  

Жылулық жүктемелердің сипаттамасына байланысты қазандар үшке 

бөлінеді: өндірістік, өндірістік – жылулық, жылулық. 
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1. Өндірістік қазандар – зауыт, фабрикалар мен кәсіпорындардың 

технологиялық  процестерінде қолданылатын ыстық су немесе бу алу үшін 

арналған. Технологиялық процестер мен кәсіпорын және әкімшілік 

ғимараттарын жылумен қамтамасыз ету үшін жіберілетін бу өндіріс 

сипаттамасына, жұмыс аусымының санына, жыл мерзіміне, ішкі 

мұқтаждықтарға қажетті бу шығынына, энергия тасымалдағыш пен конденсат 

шығынына тәуелді. Қуаты 58 МВт дейінгі өндірістік қазандық қондырғылар 

әдетте бу қазандарымен жобаланады, ал үлкен технологиялық жүктемелер 

және жылумен қамтамасыз ету жүйесі үшін бу қазандарын да, су ысытушы 

қазандарды да қосуға болады. 

2. Өндірістік-жылулық қазандар –  кәсіпорынның технологиялық 

тұтынушыларын, сонымен қатар өндірістік, қоғамдық, тұрғын, үйлер мен 

ғимараттарды жылулық энергиямен қамтамасыз етуге арналған.   

Қазандықтың жалпы жылулық жүктемесі 58 МВт аспаса, онда жылулық қуаты 

бірдей бу қазандарын орнатқан дұрыс, бұндай жағдайда жылу желісіндегі 

ыстық су булық желілік қыздырғыштарда дайындалады.  Ал қуаты үлкен 

қазандықтарда технологиялық мұқтаждықтар үшін бу алуға арналған бу 

қазандары мен ыстық сумен қамтамасыз ету, желдету, жылуландыру жүйелері 

үшін ыстық су өндіретін су қыздырғыш қазандарды орнатқан дұрыс. Әдетте 

технологиялық мақсаттар үшін қысымы 0,6 ÷ 1,2 МПа болатын құрғақ 

қаныққан бу қолданылаты, оны тұтыну кәсіпорынның қуаты мен жұмыс 

режиміне байланысты. Әдетте жаз мезгілінде өндірістік мұқтаждықтарға 

қажетті бу шығыны азаяды, яғни технологиялық процеске қажетті бастапқы 

шикізаттың, судың, ауаның, температурасы артады, сонымен қатар 

жылутехникалық қондырғының қабырғасынан қоршаған ортаға кететін жылу 

шығыны азаяды.  

3. Жылулық қазандар  коммуналды – тұрмыстық тұтынушыларды жылу, 

желдету және ыстық су жүктемелерімен қамтамасыз етуге арналған. Жылулық 

қазандықтарға тұтынушыға байланысты бу қазандарын да, су ысытушы 

қазандарды да орналастырады. Жылулық қазандықтарда қыздырғыш-бойлер 

бу қазанының жоғарғы  барабанының горизонталь осінен 1,5 ÷2 м биіктікте 

орналастырылады.  Бу жоғарғы барабаннан бойлерге өтеді, бұнда ол жылуын 

желілік суға береді, ал будың температурасының төмендеуінен пайда болған 

конденсат қазанның екінші төменгі барабанына беріледі. Қорек судың 

шығынының аз болуы және бойлерден конденсаттың әрдайым қайтарылып 

отыруы салдарынан үздіксіз үрлеу проценті мен үрленетін су шығыны азаяды. 

Нәтижесінде үздіксіз үрлеу сепараторын (кеңейткіш немесе ұлғайтқыш) 

орнатудың қажеті жоқ, ал барлық үрлеу процесі барботерде жүзеге асады. 

Жылулық қазандықтардың ерекшеліктеріне бу қазанын қоректендіру 

үшін су шығыны аз, шойын су экономайзерінен өткен судың температурасы 

қайнау температурасына жетуі мүмкін. Экономайзерде су қайнамау керек, 

өйткені құбырда гидравликалық соққы орын алады, салдарынан  экономайзер 

істен шығарады. Сондықтан экономайзер арқылы қорек су емес жылулық желі 

суы өтеді. Бұл жағдайда қорек су экономайзерлерінен қарағанда жылулық 
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экономайзерлер арқылы су он есе көп өтеді. Бұнда желілік суды 

экономайзердің құбырлары арқылы паралельді ағыспен жіберу керек. Бу 

қазандары бар жылулық қазандықтардың жұмысы өндірістік – жылулық 

қазандықтардың жұмысына ұқсайды, тек бұнда технологиялық жүктеме ғана 

болмайды. Қондырғыда желілік суды дайындауға арналған булық су 

қыздырғыштар (немесе бойлер) болады.  

Бу қазандары орналасқан жылулық қазандықтарда қондырғыларды 

таңдау және жылулық жүктемелерді есептеу үш түрлі режимдер үшін 

орындалу керек: максималды-қысқы, ең суық айдағы және жазғы.   

Су қыздырғыш қазандар орналасқан жылулық қазандықтарда желілік су 

тікелей қазандарда қыздырылады. Яғни, бұнда бу қазандары бар жылулық 

қазандықтармен салыстырғанда капитал шығындары төмен, әрі жылулық 

сұлбасы қарапайым. Алайда будың болмауы салдарынан мазутты қыздыру 

процесі күрделі, яғни суды вакуумды деаэрациялау керек. Қазан арқылы 

өтетін су шығынын анықтау және су қыздырғыш қазандық қондырғының 

қосалқы қондырғыларының сипаттамалары бес түрлі режимге негізделеді [2, 

39]: максималды–қыстық температураға – ең суық бес күн бойынша сыртқы 

ауаның температурасына сәйкес;  ең суық айдағы температураға – ең суық 

айдағы сыртқы ауаның температурасына сәйкес; жылуландыру мерзіміндегі 

орташа температураға; температуралық графиктің сыну қисығына; жазғы 

температураға. Жылулық сұлбаны бес режим бойынша есептеулердің 

нәтижесі арқылы қазандықтың нақты санын, өндірулігін және басқа да 

сипаттамаларын анықтауға болады. Жылумен қамтамасыз ету (ашық және 

жабық) жүйесінің түрі және жылуландыру, желдету, ыстық сумен қамтамасыз 

ету жүктемелерінің байланысының қазандықтың қондырғылары мен жылулық 

сұлбасын таңдаудағы әсері үлкен. Қағидалық жылулық сұлбаны есептеу 

бірнеше этаптардан тұрады және сипатталатын жұмыс режимі үшін 

жүргізіледі.  Жылулық сұлбаның әрбір элементі үшін жылулық және 

материалдық баланс теңдеуі құрылады, ол арқылы жылутасымалдағыштың 

энтальпиясы, температурасы және шығыны анықталады. Жылулық сұлбаға 

жылутехникалық есептеу жүргізуге және энергия үнемдеуші шараларды 

қолдана отыра отын шығыны аз, жылулық энергияның құны арзан болатын 

қазандықтың жылулық сұлбасын қабылдауға болады [7]. 

 

6.2 Жылу желілерінің жалпы сипаттамасы 

 
Жылу желі – жылуды жылу көзінен  қолданушыға тасымалдайтын орган. 

Жылулық желілер қолданылатын жылутасымалдағыштың түрі мен оның 

есептік параметрлері (қысым және температура) бойынша бірнеше түрге 

бөлінеді. Жылу желілерінде жылутасымалдағыш ретінде негізінен су мен су 

буы қолданылады. Су буы жылутасымалдағыш ретінде жылу көздерінде жиі 

қолданылады. Жылумен қамдаудың коммуналды жүйелерінде сулық 

жылулық желі қолданылады.  Өндірістік және жалпы қалалық жүйелерде – 

тек қана бу немесе бу мен су қолданылады.   
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Сулық жылулық желілердің түрлері: 

- бір құбырлы, бір ғана тура (берілетін) бағытты құбырдан тұрады. 

Капиталдық салымдар бойынша бұл тиімді болып саналады;  

- екі құбырлы, тура (берілетін) және кері (қайтатын) бағытты 

құбырлардан тұрады; 

- үш- және төрт құбырлы,  бұнда екі тура және бір кері бағытты 

құбырлар болуы мүмкін немесе керісінше, сондай-ақ екі тура және екі кері 

бағытты құбырлар болады. Құбырларды бұлай орналастыру желінің арнайы 

бір бөліктері үшін қолданылады. Әрі, жүктемелердің түріне байланысты жеке-

жеке қосылуы мүмкін.  

Сулық жылулық жүйелер көбінесе екі құбырлы болып орындалады. 

Ыстық сумен қамдау (ЫСҚ) жүйесін желіге қосу сұлбасына байланысты 

жабық және ашық деп екіге бөледі (көбінесе жылумен қамдаудың жабық 

және ашық жүйесі деп аталады).  Ашық жүйеде ЫСҚ жүйесіне су тікелей 

алынады, ал жабық жүйеде алынбайды.   

Жабық және ашық жүйелі жылу желісіне қосымша қорек су қосымша 

қоректік сорғылар мен  қосымша қорек су дайындау қондырғылары арқылы 

беріледі. Ашық жүйеде олардың қажетті өндірулігі жабық жүйемен 

салыстырғанда 10 ÷ 30 есе көп[20, 29]. Яғни ашық жүйеге қосылатын жылу 

көзінде капитал шығындары көп болады. Бірақ, ашық жүйеде суық суды 

қыздырғыштар болмайды, сондықтан ЫСҚ түйіндеріне жұмсалатын капитал 

шығындары аз. Міне осыған байланысты, ашық немесе жабық жүйені 

таңдауда орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесінің барлық 

тармақтарына техника-экономикалық есептеулер жасалып, негізделуі керек. 

Орталықтандырылған жылумен қамдаудың ірі жүйелерінде сулық жылу 

желісі үш категорияға бөлінеді:      

а) магистральды – жылу көзінен кәсіпорын немесе ықшам аудандарға 

дейін; 

б) тармақтық – магистральды желіден ғимараттардың желісіне дейін; 

в) таратушы - магистральды немесе ғимараттардың желісінен 

ғимараттың жылу қолданушы жүйесіне дейін.   

Қоршаған ортаға тасталатын газдардың зиянды әсері аз болу үшін, 

сонымен қатар жылу көзіне отынды тасымалдау оңай болу үшін, ірі жылу 

көздерін қаладан алыс орналастырады. Бұндай жағдайда магистральды 

желінің басқы бөлігі ұзарады және бұл бөлікте тармақтық желілер болмайды. 

Осыған байланысты оларды транзиттік деп атайды. Бірақ транзиттік 

желілердің болуы салдарынан, жылуды тасымалдаудың техника-

экономикалық көрсеткіштері төмендейді.  

Жылулық желілер орналастырылуына байланысты екіге бөлінеді:  

а) жер астылық; 

б) жер үстілік (ауалық). 

Орталықтандырылған жылумен қамдау жүйесінде энергияны үнемдеу 

мақсаттары:  

ЖЭО үшін: 
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1) Электрлік және жылулық жүктемелер графигін теңестіру. 

2) Электрэнергиясын өндіруді арттыру. 

3) Технологияға жұмсалатын электр және жылу шығындарын азайту. 

4) Ішкі мұқтаждықтарға кететін энергия шығындарын азайту. 

5) Тұтынушыдан қайтқан жылутасымалдағыштың үлесі мен сапасын 

арттыру.  

Жылу желісі үшін: 

1) Жылутасымалдағыштың саңылаулар арқылы шығындалуын 

болдырмау.  

2) Жылуоқшаулағыш арқылы жылудың жоғалуын болдырмау. 

 

6.3 Қазандықтарда энергияны үнемдеу шаралары 

  

Қазандықтарда энергия үнемдеу шаралары жылуды генерирлеуші 

қондырғыларда энергияны үнемдеу шараларына ұқсайды, әрі олар келесідей:   

қазан қондырғыларының пайдалы әсер коэффициентін арттыру,отынды  

үнемдеу, жылу шығынын азайту, жылу желісін және қазандарды сумен 

қамтамасыз ету үшін сапалы су дайындау, ошақтағы және соруды төмендету, 

ауаның артықтық коэффициенті төмен болатын температуралар графигі және 

режим картасы бойынша жұмыс істеу, режимді-жөндеу жұмыстарын өткізу, 

қазандарға қорек су беру және отынды жағу процесін автоматтандыру және 

т.б. 

Қазандарды жобалау кезінде техника-экономикалық көрсеткіштерді 

салыстыру, негізгі және қосалқы құралдарды таңдау нұсқаларын қарастыру, 

құрастыру және сұлба бойынша шешімдерді қабылдау, сонымен қатар 

автоматтандыру дәрежесі мен қазандықты бас жоспарға орналастыруды толық 

қарастыру керек [2, 3, 6]. Техника-экономикалық көрсеткіштерді келтірілген 

шығындар бойынша салыстыруға болады: экономикалық тұрғыдан шығыны 

аз нұсқа тиімді болып саналады, ал егер шығын бірдей болатын болса, 

барынша аз капитал салымын талап ететін нұсқаға басымдылық беріледі. 

Есептеу жүргізу кезінде тұтынушыға жіберілген жылу энергиясының 

өзіндік құнын анықтау дұрыс, себебі материалдық ресурс шығынын, 

механизациялау және автоматтандыру процесінің деңгейі арқылы қазанның 

техникалық жағдайын білуге болады. Өзіндік құнды анықтау үшін бір 

жылдық эксплуатациялау шығыны есептеледі, олар: отын, жылу, су, 

амортизация ағынындағы жөндеу жұмыстары, жұмысшылардың жалақысы 

және т.б. 

Субу қыздырушы қазаны бар қазандықтарда бір агретаттан екі 

жылутасымалдағыш алынады: әр түрлі параметрлердегі (қысым, температура) 

бу және су, бұл өз кезегінде қосалқы құрылғылар мен қазандарды қысқартуға 

мүмкіндік береді. 

Жылулық энергияны тасымалдау жүйесінде энергияны үнемдеу:  

1) Жылу желісінің жөндеу жұмыстарын өткізуге оңай және ыңғайлы 

болуы. 
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2) Құбырлардың сапалы жылуоқшаулағышпен қапталуы. 

3) Жылутасымалдағышты айдауға қуаттың аз жұмсалуы үшін, 

құбырдағы гидравликалық кедергінің аз болуы.  

4) Құбырлардың саңылаусыз тығыз сапалы пісіріліп жалғануы. 

 

7 Жылу технологияларда энергияны үнемдеу 

 

Жылу технологияларда энергияны үнемдеу – жылулық энергияны 

өндіру, сақтау және таратудың, жылу балансының, жылуберу процесін 

қарқындатудың, отын жағудың заманауи әдістерінің энергетикалық 

тиімділігінің критериилерін құру, бу және газтурбиналық қондырғыларды, 

тоңазытқыш қондырғыларды, жылулық сорғылар мен жылулық құбырларды, 

тиімді жылу оқшаулағыштарды қолдану, техникa-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу әдістемесін құрастыру проблемаларын қарастырады. 

 

7.1 Жылу технологиялық процестер мен жүйелер, қондырғылар   

 

Жылу технологияда энергия үнемдеу проблемасы – қазіргі уақытта 

ғылым мен тәжірибедегі ең маңызды проблемалардың бірі. Ол жылу 

технологияға негізделген өнеркәсіп салалары үшін маңызды, өйткені бұнда 

тек отынды, жылуды, энергияны үнемдеудің ірі қорлары ғана емес, әрі оның 

практикада жүзеге асу мүмкіндіктері де қарастырылады. 

Жылу технологияда энергия үнемдеуді төмендететiн негізгі  факторлар: 

- технологиялық өнiмдердiң қоршаған ортаға бар жылуын жоғалтуы;  

- қондырғылардың периодты жұмыс режиміндегі технологиялардың көп 

операциялылығы; 

- жартылай дайындалған өнімдердің қоршаған ортамен тура және ұзақ 

уакыт бойы түйісуі; 

- жылутехнологиялық процестерде суды көп қолдану; 

- шикізатты алдын-ала механикалық өңдеу және т.б. 

Жылу технологияның энергетика төңiрегiндегi басты мiндетi – жаңа 

қалдықсыз жылу технологиялық процестер мен жүйелерді жүзеге асыру және  

энергия үнемдеуші жылу технологиялық қондырғыларды өңдеу, зерттеу, құру.  

Жылу технологиялық процесс (жылулық технология) – бұл 

жылумаңызалмастырушы құрылғылар арқылы негізгі материалдарға, 

шикізаттарға, жартылай фабрикаттарға жылулық әсер ете отырып өнімді 

өндірудің технологиялық процесі [39]. 

Жылу технологиялық қондырғы – жылу технологиялық процестер 

немесе оның жеке бір сатылары орындалатын қондырғы.  

Жылу технологиялық жүйе – берілген жылу технологиялық 

процестердің немесе оның жеке бір сатыларының орындалуының жүзеге 

асуын қамтамасыз етуге арналған жылу технологиялық қондырғылар мен 

технологиялық, жылутехникалық, энергетикалық, транспорттық, 

қабылдаушы-таратушы және басқа да қондырғылардың жиынтығы. 
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Жылу технологиялық кешен – бастапқы шикізаттық материалдарды 

қажетті өнім түріне түрлендіру кезіндегі барлық тізбектелген технологиялық 

сатыларды   қамтамасыз ететін жылу технологиялық жүйелер мен өндірістік 

байланысы бар технологиялық, энергетикалық, транспорттық, қабылдаушы-

таратушы және басқа да жүйелердің, әрі қондырғылардың  жиынтығы.  

Өндірістік жылу технологиялық кешен – халық шаруашылығы 

өндірісінің (болат, түсті металдар, құрылыс материалдарын, химия және 

мұнай химия өнімдерін, целлюлозды-қағазды өндіру, жеңіл және тамақ 

өнеркәсібі т.б.) техникалық негізі болып табылатын жеке жылу 

технологиялық кешендердің жиынтығы. Өндірістік жылу технологиялық 

кешен қамтиды:  

- жоғары температуралы жылу технологиялық жүйелер мен кешендерді 

(өндірістік отындық пештер, реакторлар, конвертерлер, электрлік пештер);  

- орташа және төмен температуралы жылу технологиялық жүйелер мен  

кешендерді (материалдарды жылу-ылғалды өңдеуге арналған қондырғылар, 

кептіргіштер, буландырғыштар). 

Қосарланған (біріктірілген) технологиялық жүйе – берілген өнім түрін 

өндірудің және өндіріс деңгейінің жоғары экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз ету мақсатында екі немесе одан да көп жылу технологиялық 

жүйелерді байланыстыратын жүйе. 

Қосарланған энерготехнологиялық жүйе – энергетикалық және 

технологиялық өнімді қажетті деңгейде өндірудің жоғары экономикалық 

тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында энергетикалық және жылу 

технологиялық жүйелерді байланыстыратын жүйе.  

Қосарланған технологиялық агрегат – жеке жылу технологиялық 

жүйелердің құрылымдық байланысын қамтамасыз ететін екі немесе көп 

мақсатты қондырғы.  

Қосарланған энерготехнологиялық агрегат – қосарланған энергетикалық 

және жылу технологиялық жүйедегі құрылымдық байланысты қамтамасыз 

ететін екі немесе көп мақсатты қондырғы.  

Жұмыс кеңістігінің камерасы – бастапқы  материалдарды 

технологиялық қажетті жылулық өңдеуден өткізудің сатылары жүзеге асатын 

жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғының негізгі 

(технологиялық) бөлігі. 

Технологиялық процесті немесе оның жеке сатыларын 

ұйымдастырудың жылутехникалық принципі – шикізат материалдарын, 

жартылай фабрикаттарды, өнімдерді жылу технологиялық қондырғының 

жұмыс кеңістігінің камерасында термиялық өңдеудің аэродинамикалық, 

механикалық, жылулық және басқада ерекшеліктерінің жиынтығы.  

Жылу технологиялық процестің сатысы – бір істің жүзеге асырылуы 

үшін арнайы шарттарды қажет ететін технологиялық процестің бір бөлігі.  

Жылу технологиялардың энергетикасы (жылу технологиялық 

процестердің энергетикасы) – жүзеге асырылып жатқан немесе жаңа 
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технологияларды құрастыру, зерттеу, таңдау және енгізу үшін қажетті деп 

табылған (саналған) өнеркәсіптік энергетиканың бір саласы, мысалы [41, 42]: 

- рационалды және жаңа энергия көздері; 

- жылуды генерирлеуге үшін тиімді әдістер мен қондырғылар;  

- жылу технологиялық процестер мен жылумаңызалмасуды 

ұйымдастырудың дамушы жылу техникалық принциптерін жүзеге асыру; 

- технологиялық қондырғыларда отынды және басқа да энергетикалық 

ресурстарды үнемді және тиімді қолданудың негізін қалыптастыру үшін 

заманауй жылулық сұлбалары; 

- қалдықсыз технологиялар принципін жүзеге асыру үшін 

технологиялық және энергетикалық кешендердің қиюластырылған жаңа 

сұлбасы; 

- энергетикалық қалдықтарды азайтудың оңтайлы жолдары мен 

екіншілік энергетикалық ресурстарды қолдану; 

- жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелерді жалпы және 

энергетикалық жаңғырту бойынша негізделген шаралар. 

Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғыларда жүзеге 

асатын технологиялық процестер әртүрлілігімен ерекшеленеді [32] және 

негізінен келесідей анықталады: 

- өңделетін материалдың бетіне жылудың ену қарқындылығы  (сыртқы 

жылуалмасу қарқындылығы) мен өңделетін материалдың ішінде жылудың 

тасымалдануы бойынша; 

- өңделетін материалдың ішінде массаның молекулярлы тасымалдану 

қарқындылығымен; 

- термиялық өңдеу аймағындағы фазалардың (қатты, сұйық) араласу 

қарқындылығы бойынша және т.б. 

Жылу технологиялық процестердің аталмыш түрлері бойынша талдау 

жасап, қажетті әдісті қолданып,  физикалық және математикалық баламасын 

жасап зерттеулер жүргізуді жеңілдетуге болады. 

Технологиялық процестің барлық сатылары жүзеге асырылатын 

камералар санына байланысты қондырғыларды бір және көп камералы жұмыс 

кеңістігі бар деп екіге бөледі. Бір камералы немесе бір аймақты жұмыс 

кеңістігі бар қондырғылар (мысалы, отындық, мартеновты және қыздырғыш 

пештер)көлем бойынша қыздырушы газдардың салыстырмалы біркелкі 

температуралық өрісімен сипатталады. Бұндай қондырғылар заманауй 

талаптарды қанағаттандырады.   

Бір камералы, бірақ көп аймақты жұмыс кеңістігінен тұратын 

қондырғылардың ерекшелігі үздіксіз жұмыс істейді және көлем бойынша 

қыздырушы газдардың температуралық өрісі қалыпсыз болады (мысалы, 

әдістемелік қыздырушы пештер, шахталы және айналмалы пештер). 

Жұмыстық кеңістігі осындай қондырғылар біріншіден қарағанда 

жетілдірілген болады.  

Көп камералы қосарланған жұмыстық кеңістігі бар жоғары 

температуралы жылу технологиялық қондырғылардың заманауи 
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қажеттіліктерді қанағаттандырудағы мүмкіндігі зор. Көп аймақты көп 

камералы жұмыстық кеңістікті сәйкесінше келесідей аймақтар мен 

камераларға  бөліп қарауға болады: 

- бастапқы материалды алдын-ала жылулық немесе жылулық және 

физика-химиялық өңдеу; 

-  материалдарды негізгі технологиялық өңдеуден өткізу; 

- материалдарды технологиялық өңдеуден өткізуді аяқтау; 

- технологиялық өнімді салқындату.  

Жоғары температуралы жылу технологиялық қондырғыларда 

қолданылатын энергия көздері: 

- ауамен тотыққан отын; 

- оттекті ауамен байытылған отын; 

- технологиялық оттегілі отын; 

- қатар тұрған қондырғылардан шыққан түтін газдары; 

- электр энергиясы; 

- қосарланған энергия көздері. 

Сыртқы жылуды қолданбайтын қондырғыларда жанған 

компоненттердің жылуы бастапқы материалдарды қыздыруға немесе отынды 

эндотермиялық өңдеуге (химиялық регенерация) жұмсалады. Бұндай 

қондырғыларда жылу терең регенерацияланса, онда отынды қолдану бойынша 

қондырғының ПӘК жоғары болады.   

Сыртқы жылуды қолданатын қондырғыларда регенерациядан кейін 

жылуды басқа технологиялық немесе энергетикалық өнім өндіру үшін 

қолданады. Мысалы, технологиялық пайдаға асырғыш қазандар. 

 

7.2 Технологиялық пайдаға асырғыш қазандар 

 

Пайдаға асырғыш қазандар әртүрлі технологиялық қондырғылардан  

(мартен, қыздырғыш, күйдіргіш пештер) тасталатын жылулық қалдықтарды 

пайдаға асыруға және бу немесе ыстық су түрінде қосымша өнім алуға 

арналған. Қондырғының өндірулігі жылуы пайдаға асырылатын 

технологиялық газдың мөлшері мен температурасына байланысты. Пайдаға 

асырғыш қазандардың бір ерекшелігі оларда отын жағуға арналған ошағы 

болмайды.  7.1 суретте мәжбүрлі айналымды пайдаға асырғыш қазанның 

қағидалық сұлбасы келтірілген.  

Пайдаға асырғыш қазандарды қолдану арқылы қондырғы жұмысының 

тиімділігін арттыруға болады. Пайдаға асырғыш қазандарды қолдану  аймағы: 

газ электр станциясы, дизельді электр станция, бу электр станциясы, 

микротурбиналар, газ қазандары, дизельді қазандар, химия, мұнай, тамақ, 

текстильді өндіріс және т.б. салалар. 
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1-барабан, 2-бу түзілетін құбырлар, 3-аса қызған бу, 4-қорек су, 5-түтін 

газы, 6-су экономайзері, 7-буды аса қыздырғыш 

 

7.1 сурет - Мәжбүрлі айналымды пайдаға асырғыш қазанның қағидалық 

сұлбасы  

 

Пайдаға асырғыш қазандар бу қазандарының немесе газдық электр 

станцияда түтін газдарының әкетілетін жолына орналастырылады.  

Пайдаға асырғыш қазандардың жетістіктері: құны арзан, жоғары 

температуралы түтін газын қабылдайды, қажетті қысымда жұмыс істеу үшін 

автоматты немесе қолмен реттеуге болады, суды және газды реттеу кезінде 

жоғары дәлділік қажет  емес, қайнау процесінде жылуберу коэффициенті 

жоғары болады, сондықтан өндірістік жылуды пайдаға асыру үшін кішігірім 

жинақы қондырғы болып саналады.  

Пайдаға асырғыш қазандардың түрлері: 

1) Бірнеше қысым деңгейлі (1,2,3-деңгейлі) қондырғы. 

2) Орталық немесе сыртқа шығарылған экономайзерлер мен буды аса 

қыздырғышты. 

3) Бу және су қыздырғыш. 

4) Горизонталь немесе вертикаль қималы. 

5) Өзіндік тіректі немесе ілінетін. 
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7.3 Жылу технологияларда энергия үнемдеудің негізгі бағыттары 

 

Энергия үнемдеу жүйесінің басты бөлімі болып өндіріс процестерін 

қайта жабдықтау, жаңа ғылымды қажет ететін тиімді технологияларды, 

қондырғыларды, материалдарды пайдалану болып табылады. Энергетикалық 

мәселелерді шешуде, химия және мұнай химиясы, машина жасау және металл 

өңдеу, құрылыс материалдарын шығару сияқты энергияны көп қажет ететін 

өндіріс салалары бар Қазақстанның экономикасының энергия тиімділігін 

жоғарылатуда, жаңа технологиялардың рөлін асыра бағалау қиын. Энергия 

тұтынылуының өзгеруіне әсер ететін негізгі факторлар: 

- құрылымдық – шикізаттың құрамының өзгеруімен, өндіріс 

қорларының пайдаланылудың қарқындылығымен, соңғы өнімнің материал 

қажеттілігінің өзгеруімен әсер етуі басталатын фактор. 

- энергия технологиялық – тағайындауы бойынша бірдей өнімді 

өндіргенде,  көп энергия шығынын қажет ететін бастапқы технологиядан 

өзінің сапасы бойынша асып түсетін жаңа технологияларды, қондырғыларды 

және материалдарды пайданаланатын фактор.                      

Осы себептен энергия үнемдеудің бағыттарының келесідей түрлерін 

қарастыру дұрыс: 

-  энергетикалық шикізатты өңдеу, өңдіру, тасымалдау процестері 

барысында шығындарды азайту;   

-  энергияны өңдіру, түрлендіру, тарату салаларында құрылымды және 

технологияларды жақсарту;  

-  энергияны тұтыну жүйесінің дамуын, жеке алғанда жылулық 

жүктемесі аз және орташа концентрацияланған объектілерді жылумен 

жабдықтауды рационализациялау және оптимизациялау; 

-  заттектің формасын, физикалық қасиетін және агрегаттық күйін  

өзгерту саласындағы өндіріс процестерінің технологиясын жетілдіру;  

-  материалдардың конструкциясын жетілдіру, олардың беріктігін 

және жылу оқшаулау қасиеттерін жақсарту; 

-  екіншілік энергия ресурстарын пайдалануды арттыру.  

 

7.4 Шекті энергия үнемдеу әдісі. Энергия үнемдеудің 

қарқындылығы. Қарқынды энергия үнемдеу резервінің мүмкіндігі. 

Жылутехнологиядағы энергия үнемдеуші іс – шаралар 

 

Энергияны үнемдеудің екі бағыты бар – экстенсивті және қарқынды. 

Экстенсивті (латынның extensivus сөзінен алынған – ұлғаю, ұзару мағынасын 

білдіреді) энергия үнемдеу – энергияны тұтынуды сандық азайтуды білдіреді. 

Мысалы, күндізгі уақытта жарықтандырушы шамдарды өшіру т.б. Осы 

сияқты шаралар энергоқондырғыларды жаңарту және процестерді жетілдіру 

бағыттарын қарастырмайды, әрі инвестиция мен капитал салымдарын қажет 

етпейді. 
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Қарқынды энергия үнемдеу (латынның intension сөзінен алынған – 

күшейту мағынасын білдіреді) арқылы жоғары тиімділікке қол жеткізуге 

болады. Қарқынды энергия үнемдеу арқылы энергоқондырғылардың сапасын 

арттыруға, технологиялық сатыны жаңғыртуға, өнімнің энергосиымдылығын 

төмендетуге болады. Әрі бұнда инвестицияландыру және капитал 

салымдарын жасау арқылы процесті қарқындатудың мүмкіндігі жоғары.  

Энергия үнемдеу технологиясының ең жоғарғы шекті мүмкіндігі 

қалдықсыз технология принципін жүзеге асыру. 

Қалдықсыз технологияның бес принципін келесідей белгілеуге болады: 

- бастапқы шикізаттың, жартыфабрикаттың, материалдардың барлық 

компоненттерін комплекстік және толық тауарлық шығарып алуды 

қамтамасыз ету, сондай-ақ технология ресурс үнемдеуші болуы керек; 

- барлық энергия тұтынудың теориялық қажеттілігінің ең төменгі 

деңгейіндегі бастапқы шикізаттың, жартыфабрикаттың, материалдардың 

комплекстік өңделуі, сондай-ақ технология энергия үнемдеуші болуы керек; 

- технологияда су қолдану деңгейінде төмен болу, яғни технология 

азсулы болу қажет; 

- қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз ету, яғни технология – 

экологиялық жетілген болу тиіс; 

- адамдар үшін өндірістік қолайлы жағдайлардың жасалуы, яғни 

технология қауіпсіз, әрі жеңіл басқарылатын болуы тиіс. 

        Осы аталған принциптер негізінде жасалатын нақты жылу 

технологиялары – энергия сақтаудың жоғарғы дәрежесін қамтамасыз етуге 

бағытталады.  

Жылутехнологияларының энергия үнемдеуге қатысты іс-шаралары 

келесі 3 топқа ажыратылады. Залалсыздандыру – мұның міндетіне бар жылуы 

қалдықтары мен энергия потенциалдарын (мүмкіндіктерін) қолдану кіреді.  

Энергетикалық жаңғырту бұл істеп жатқан қондырғылар мен 

жүйелердегі энергия және жылудың қалдықтарын төмендету. Осы іс-

шаралардың екі тобы – дәстүрлі іс шаралар болып табылады, әрі энергия 

үнемдеу әсерінің ауқымдылығынмен ерекшеленбейді. Қарқынды 

(интенсивті) энергия үнемдеуайтарлықтай жаңа бағыттағы мәселелерді 

шешеді, яғни жылу энергетикалық нысанды бірмезгілдік шекті жоғары 

ауқымды энергия үнемдеу эффектіне жетуге мүмкіндік береді. Бұл эффект – 

қарқынды энергия үнемдеу қорының потенциалы  деп аталады. Оған техника 

және технологияның принципиалды негіздерін өзгерту арқылы, әрі 

технологиялық өнімнің және оның толыққанды қолданылуын басқару және 

сапасын арттыру арқылы қол жеткізуге болады.  

Энергия үнемдеудің максималды шекті әсеріне оқшауланған жылу 

технологиялық кешендерді және қарқынды энергия үнемдеу іс-шараларын 

энергетикалық талдау нәтижесінде қол жетеді. 

          Елдің жылу технологиянық кешеніндегі отын-энергетикалық 

ресурстардың  шекті толық қорын үнемдеу –оқшауланған кешендердің 
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жиынтығын және қарқынды энергия үнемдеу іс-шараларын талдау негізінде 

анықталады да, келесі топтарға біріктіріледі: 

- технологиялық;  

- энергетикалық; 

- жылу технологиялық; 

- техникалық. 

Технологиялық  іс-шаралардың құрамына – энергия сыйымдылығы 

төмен альтернативті шикізатты қолдануды, аз сулы жылу технологиялық 

операцияларды, үздіксіз технологиялық операциялар және қалдықсыз 

технологияны қамтамасыз етуді, сондай-ақ, жылуды шекті терең 

технологиялық регенерациялау мен өнімнің жоғарғы сапасын қамтамасыз 

етуді жатқызуға болады. Технологиялық іс-шаралар – көп операциялы 

технологиялар үшін аса ірі энергия үнемдеу технологиясын, яғни отын-

энергетикалық ресурстар қорын үнемдеуді қамтамасыз етеді. Алайда оларды 

іске асыру үшін – энергетикалық, жылу техникалық және техникалық 

шешімдер қажет.  

Энергетикалық іс-шараларды іске асырудың қорытындысы болып 

технологиялық нысандардың энергия үнемдегіш жылусызбалары  және 

энергияның  энергия үнемдегіш көздері табылады. Энергетикалық жетілудің 

үлгілері ретінде – жылутехнологиялық нысандардың  термодинамикалық 

идеалды модельдері қарастырылады. Энергетикалық іс-шаралар құрамына 

дәстүрлі шаралардан бөлек, дәстүрлі емес энергия көздерін қолданатын жаңа 

іс-шаралар да кіреді.  

Жылутехникалық іс-шаралардың тобы – жылутехнологиялық процесті 

ұйымдастырудың принципиальді жаңа жылутехникалық, әрі жоғарғы 

эффективті әдістерін іздестіруді қамтамасыз етеді.  

Техникалық іс-шаралардың тобы – жаңа заманауи энергия үнемдегіш 

технологиялық қондырғылардың қолданылуын қарастыралы. 

Жоғарыда қарастырылған іс-шаралар – энергия үнемдеу жоғарғы 

ауқымды принципиальды мүмкін болатын қорын іске асырады, сонымен 

қатар, оған тәжірибелік түрде жетудің кең аралықтағы әдістерін көрсетеді. 

Аса жоғары энергия үнемдегіш әсері бар жүйелерді жасауға арналған 

екінші маңызды негіз – энергия үнемдегіш жылу сызбаларын құруға 

бағытталған. Осы бағыт бойынша мәселелерді жемісті түрде шешу үшін – 

жылу сызбаларының мүмкін болатын көптеген нұсқаларын қарастыру қажет. 

Бұл сызбалар өз кезегінде – шекті жоғары энергия үнемдеуге қол жеткізудің 

жолдарын аса толық айқындауы керек.  

Осындай әдістемелердің мүмкіндігі, ең алдымен термодинамикалық 

идеалды технологиялық қондырғыларды қолдану және олардың жылу 

сызбаларын томдау арқылы, сондай-ақ, технологиялық процестің және 

технологиялық қондырғылардың қалдықсыз түрін іске асыру арқылы қол 

жеткізіледі. 

Энергия үнемдегіш технологиялар жүйесін іздестіру мақсатының соңғы 

нәтижесі – осы жүйелердегі қондырғылардың энергия сақтау 
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сипаттамаларымен анықталатын болады. Осыған байланысты энергия 

үнемдеу қондырғыларын жасау – энергия үнемдеу – жылутехнологиялық 

жүйелерді іздестіру мен іске асырудың үшінші маңызды бағыты болып 

табылады. 

Осы бағыттағы бойынша мәселелерді шешуге қатысты сілтеме ретінде 

келесілерді қарастыруға болады: 

- технологиялық процесстер мен оның жекелеген сатыларының 

эффективті жылу техникалық принциптерін жасау, зерттеу және іске асыру;  

- өндірістік жүйелердің технологиялық емес құрылғыларындағы жылу – 

энергия қолдануды ұйымдастырудың эффективті әдістерін жасау, зерттеу 

және іске асыру; 

- технологиялық реакторлардың, қондырғылар мен олардың 

құрылғыларының жылутехникалық элементтерінің құрылымдық сызбасын 

жасау және тиімдендіру. 

Осы қарастырылған әдістеме – энергия үнемдеудің шекті жоғарғы 

деңгейіне, сонымен қатар, аса жоғарғы энергетикалық сипаттамаларға ие 

жылутехнологиялық жүйелердің құрылуына бағытталған потенциалды және 

тәжірибелік шешімдер жасауға мүмкіндік туғызады. Сондықтан ол – шекті 

энергия үнемдеу әдісі деген атаққа ие. 

Шекті энергия үнемдеу әдісі – бұл бастапқы шикізатты, материалдарды 

тауарлық өнімнің жиынтығына дейін кешенді технологиялық, экологиялық 

және экономикалық түрде эффекттивті өңдеу барысында біріншілік отын -

энергетикалық ресурстардың жалпы шығынын төмен дәрежеде болуын 

қамтамасыз ететін бағыттарды, әдістерді және техникалық құралдардың 

принциптерін іздестіретін әдістеме болып саналады (1-сызбаны қараңыз). 

Осылайша, шекті энергия үнемдеу негізінде энергия сақтандырғыш 

жылутехнологиялық қондырғылар мен жүйелерді жасаудың мәселелерін 

шешу – осы мәселемен бір мезгілде материал сақтандырғыш және 

экологиялық жетілдірілген қондырғылар мен жүйелерді жасауға негізделген.  

Энергетикалық талдаудың дискреттілігімен ерекшеленетін энергия 

сақтандыру мәселелерін шешетін дәстүрлік әдістемелік негіздер – жекеленген 

жылутехнологиялық қондырғылардың тар аумақтарында отын-энергетикалық 

ресурстарды үнемдеу қорын толық анықтау мәселесін шешуде, әрі оның баст 

бағыттарын іске асыруда жарамсыз болып қалады. 

Қарқынды энергия үнемдегіш концепциясы арқылы іске асырылатын 

басқа әдістемелер қажет, әрі олардың жасау және іске асыру әдістемелік 

базасы – салалық жылутехнологиялық кешендерге қатысты келесілерді 

қамтиды: 

- шекті энергия үнемдеу әдісі –  жүйелік әдістемелердің энергия мен 

материал үнемдеу, әрі эклологиялық қауіпсіз жылутехнологиялық 

нысандарды іске асырудың нақты алгоритмі болып табылады; 

- энергетикалық тиімділікті бағалау критериінің кешенін тек жекелеген 

қондырғыларға ғана емес, сондай-ақ ірі оқшауланған энергия жүйелерімен 

кешендеріне қолдану қарастырылуы тиіс; 
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- нақты ғылыми-техникалық өнім нәтижесі болып табылатын 

концепцияларды жасаудың ретті сатыларының құрылымдары. Мұндай 

өнімдер қатарына жылутехнологиялық кешендердің термодинамикалық 

идеалды және техникалық іске асымды модельдер жатқызылады. Олардың 

сипаттамалары негізінде энергия үнемдеудің принципиалды және тәжірибелік 

қорлары, сондай-ақ, энергия үнемдегіш іс-шаралар анықталады.  

Қазіргі таңда сапалы жылутехнологтиялық кешендер мен жүйелерге 

қатысты қолданылатын қарқынды энергия үнемдеу концепциясын жасауға 

арналған ғылыми-әдістемелік, энергетикалық және жылутехнологиялық 

сілтемелер көбірек кездеседі. 

 

7.5 Коммуналды-тұрмыс шаруашылығында, тасымалдауда, 

энергияны үнемдеу 

 

7.5.1 Тасымалдауда энергияны үнемдеу. 

Тасымалдау шаруашылығы- энергетикалық ресурстарды көп тұтынушы 

шаруашылық. Ол мұнай отынын, яғни жанармай, бензин, керосинді негізгі 

тұтынушы. 

Тасымалдауда энергетикалық ресурстардыүнемдеу тасымалдау 

құрылымын оңтайландырумен, яғни жалпы тасымалдау көлемінің ең тиімді 

үлесін арттыру бағытында жүк тасымалдауды ұйымдастыруға тікелей 

байланысты. 

Энергияны аз шығындайтын тасымалдау түріне құбыр арқылы және 

теміржол тасымалы, содан кейін су жолы тасымалы жатады. 

Отын шығынын қалыптандыруды ғылыми тұрғыда негіздеп енгізу 

керек. Сонда отын мен энергия шығыны темір жол тасымалында- 9÷10%, 

теңіз және өзен су жолы тасымалында- 7÷8%, жүк автомобильдерінің 

тасымалдауында- 20% азаяды. Лакомативтердің, арнайы вагондардың, 

қайықтар, кемелер, теңіз флоттарының жаңа заманға сай түрлерін қолданса 

энергияны едәуір мөлшерде үнемдеуге болады. 

Энергоресурстардың меншікті шығынын келесі шараларды өткізу 

арқылы азайтуға болады: 

- поездардың салмағын арттыру, кемелер мен вагондардың, 

электрпоездарының жүк көтергіштігін арттыру, ұшақтардың көлемін ұлғайту; 

- тасымалдау процесін ұйымдастыруды жетілдіру; 

- тербелмелі подшипниктерді қолдану арқылы қозғалыс кедергісін 

төмендету; 

- қалалық тасымалдауда және теміржол тасымалында электрлік тарту-

итеру процесін кеңейту; 

- жолдардың беттік қатты жабынының сапасын арттыру; 

- отын сапасын арттыру, отынның жаңа түрін игеру. 

Осы келтірілген жалпы бағыттар тасымалдаудың жеке түрлерінде 

меншікті энергия тұтыну шығынын азайту үшін қолданыс тапқан. 

Теміржол тасымалында энергетикалық ресурстарды, отынды үнемдесе: 
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- тасымалдау процесін ұйымдастыру және қозғалмалы құрамды 

пайдалану сапасы артады; 

- электрлік поездардың, жылулық поездардың, вагондардың сапасы 

артады; 

- барлық вагондық парктер тербелмелі подшипникке ауысады; 

- теміржол тасымалы электрлендіріледі, қалалық автобустардың 

орнына электрлендірілген тасымалдау түрі қолданылады. 

Мысал үшін 10 мың км темір жолды электрлендіруде электр энергиясы 

7 млнт. сұйық отынды алмастырады. Бұнда дизель отынының үнемділігі 

шамамен 2 млн.т. құрайды. 

Жолдың электрлендірілген бөлігінде айнымалы тоқты қолдана отырып 

электр энергиясын рекуперацияласа (кері өндіру, айналдыру) энергия 

қорының шығыны едәуір шамаға азаяды. Байланыстық желілерде және итеру-

тарту стансашаларында энергия шығынын азайту үшін кернеуі автоматты 

реттелетін жоғары көрсеткішті параметрлі трансформаторлар қолдануға 

болады. Бұнда өзіндік мұқтаждықтарға жұмсалатын шығынды азайту керек.  

Тасымалдау шаруашылығында тұтынылатын энергоресурстардың 

жартысынан көбі автомобильдерде қолданылады. Бұнда энергияны үнемдеу 

жолдары төмендегідей: 

- карбюраторлы қозғалтқышты дизельін ауыстырса 30÷35% жанар-

жағар май үнемделеді, бұдан бөлінетін улы газдардың мөлшері, яғни  CO2  10-

12 есеге, NOx 2  есеге азаяды; 

- жолдың сапасы: топырақтық шабынмен салыстырғанда қатты 

шабындық бет жанар-жағар майды 25÷30% үнемдейді; 

- машиналардың техникалық күйі мен оларды пайдалану жағдайын 

арттыру; 

- карбюратордың отынды сығу дәрежесін арттыру (қазіргі кезде ол 

6,5÷6,7 құрайды, сығу дәрежесін 6,5-ден 10,0-ге арттырса меншікті шығын 

шамамен 8% төмендейді ); 

- жүктік автопаркті сұйытылған газға ауыстыру (бұдан тасталынатын 

газдардың шамасы: CO2 бес есеге, ауыр көмірсутектер 2,5 есеге, NO2 шамамен 

3 есеге азаяды); 

- электрлік мобильдерді қолдану; 

- қозғалтқышының қуаты 150÷180 және 300÷540 ат күші болатын жүк 

көтергіштігі үлкен машиналар үлесін арттыру; 

- сутегін отын ретінде қолдану. 

Су арқылы тасымалдаудағы энергияны үнемдеу бағыттары: 

- тиімділігі жоғары дизель отынын енгізу; 

- кемелердің орташа жүк көтергіштігін арттыру; 

- жүк көтергіштікті қолдану коэффициентін арттыру; 

- тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру және автоматтандыру;  

- кішігірім өзендерде тасымалдауда отынды үнемдеу үшін өздігінен 

жүрмейтін қайықтарды қолдануға болады; 

- тұру, жүкті тиеу және түсіру жұмыстарының уақытын шектеу. 
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Әуе жолы-энергосыйымды тасымалдауға жатады. Бұнда энергияны 

үнемдеу бағыттары: 

- қозғалтқыш қондырғыларды жаңғырту-поршеньді қозғалтқыштан газ 

турбиналыға ауысу; 

- жолаушылар отыратын орындар мен ұшақтардың жүктемелік 

дәрежесін арттыру; 

- техникалық пайдалану әдістері мен авиациялық техниканы жөндеудің 

дәрежесін арттыру. 

 

7.5.2 Коммуналды-тұрмыстық шаруашылықта энергияны үнемдеу. 

СССР-да жыл сайын осы сфераға 335 млнтш.о. шығындалатын. Соның 

ішінде 60 млнт. ішкі және сыртқы жарықтандыруға (электр энергиясы 

түрінде), су айдауға, ақаба суларды тазалауға және айдауға жұмсалатын. 

Шамамен 27 млнт тамақ дайындауға, 248 млнт-жылуландыру, желдету және 

ыстық сумен жабдықтауға, 120 млнт-өндірістік кәсіпорындарды 

жылуландыруға, желдетуге, ыстық сумен жабдықтауға жұмсалатын.  

Ғимаратты жылуландыруға, желдетуге жұмсалатын жылу шығынын 

және оны тасымалдауға кететін жылу шығынын ескерсек жылу құбырлары 

мен ғимараттарды жылулық оқшаулаудың маңызы зор. Бұнда үнемдеу қоры 

жылына 100 млнтш.о. құрайды. Осыған сәйкесті пенополистирол, 

пенополиуретан, саңылаулы пластикалық масса материалдарынан 

оқшаулағыштарды шығару, дәстүрлі қабырғалық материалдардың көлемдік 

салмағын азайту, қажетті жылуалмастырғыш қондырғылар мен бақылаушы-

өлшегіш және реттегіш аппараттарды өндіруді арттыру. Ғимаратты жылыту 

мен желдетуге жұмсалатын жылу шығынының ғылыми тұрғыда негізделген 

орташа шамасын енгізген дұрыс. 

Ғимаратты жылулық оқшаулау арқылы энергоүнемділігін арттыруға 

болады. 

Қабырға арқылы шығындалатын меншікті жылу мөлшерінің нақты 

шамасы тұрғын үйлерде 25÷40 %, қоғамдық ғимараттарда 40÷50 %. Жылуды 

тасымалдағанда шығындалатын нақты жылу мөлшері 13 %, құжаттық- 5÷6 %. 

Бұнда энергияны үнемдеу үшін қабырға материалдарының 

жылуоқшаулағыштық қасиетін арттыру, яғни терезе, балкон, есік және екі 

қабырға материалдарының қосылған жерлеріндегі ауа өтетін ұсақ тесіктерді 

болдырмау, желдетуге тасталынатын жылуды қолдану, жылутасымалдағыш 

құбырларды жылулық оқшаулау. 

Жылулық көп қабатты панельдерді қолдану. Мысалы, 10÷14 см 

қалыңдықты пенополистиролды қолданса меншікті жылу шығыны бір 

қабатты керамзитті панельмен салыстырғанда 60÷70 % азаяды, ал жалпы 

жылу шығыны 20 %. Керамзитті бетонның көлемдік салмағын 1200-ден 900 

кг/м3 дейін төмендету арқылы 37см қалыңдықты бір қабатты қабырғалық 

панельден жасалған 1м
2
 қоршауға жұмсалатын жылдық отын шығыны 30 % 

азаяды (17,3 тен 12,5 кг дейін) және ғимаратты жылуландыруға жұмсалатын 

жалпы шартты отын шығыны-15 %. Іші қуыс кірпіштер мен керамикалық 
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тастарды өндіруде отын шығыны 20 % төмендейді. Зауыттарды қуыс 

кірпіштер мен керамикалық тастарды өндіруші зауытқа ауыстырса, өндірістік 

қалдықтарды шикізат ретінде және оны дәстүрлі материалдарға қоспа ретінде 

пайдаланса, жылына 1 млнт.ш.о. үнемделеді. Монолитті бетондарды қолданса 

ғимараттың сенімділігі мен сейсмоберіктілігі артады, металл шығыны 30 %, 

цемент шығыны 15 %, шартты отын шығыны 90 кг/м2 азаяды. Терезелердің 

тығыздығын арттыру арқылы жылу шығынын едәуір мөлшерге азайтуға 

болады. Ғимаратты жылуландыруға жұмсалатын энергетикалық шығындар 

жылына 1м
2
 аудан үшін пенополиуретанмен тығыздалған екі қабатты 

біріктірілген әйнектеуде 421-ден 130 кг-ға, екі қабатты дараланып жасалған 

әйнектеуде 250-ден 111 кг-ға, үш қабатты әйнектеуде 189-дан 93 кг-ға азаяды. 

Ғимаратты табиғи жарықтандырудың құжаттық мәндеріне сәйкестендіріп 

терезе жасау меншікті энергетикалық шығындарды 5÷8 % төмендетеді. Ал 

ғимараттың төбесіне оқшаулағыштар төсесе шығын 2÷4 % азаяды. Тұрғын 

және қоғамдық ғимараттарда энергияны үнемдеу шаралар кешенін жүзеге 

асырса, жалпы жылу шығыны шамамен 15÷20 % төмендейді. 

Желдетуде тасталынатын жылуды пайдалану арқылы энергия 

үнемділігін арттыруға болады. Шамамен 65 млнт.ш.о. ғимаратты желдетуге 

жұмсалады. Осы төмен потенциалды жылуды пайдаға асыру үшін ВРТ-2 және 

ВРТ-3 типті жылуалмастырғыштар құрастырылды, олар тасталынатын 

жылудың 65-80 % пайдаға асырады. Бұндай жылуалмастырғыштар тұрғын 

және қоғамдық ғимараттарда тәулік бойы жұмыс істеп тұра алады.  

Жылуландыру жүйесі мен аспаптары үшін келесі шараларды өткізу 

керек: 

- жылуландыруды пәтер аралық (бөлме аралық) реттеуге ауыстыру (15 

% электр энергиясы үнемделеді); 

- жылуөлшегіштері мен жылуесептегіштерін орнату; 

- жұмыстан тыс уақытта ғимараттың температурасын азайту (үнемділік 

15-20 %); 

- бір пәтерлі тұрғын үйді ыстық сумен қамтамасыз ету және 

жылуландыру үшін жылу қозғалтқыштарының заманауи түрін қолдану (отын 

шығыны 15-20 % азаяды); 

- аз қабатты ғимараттарда су қысымын төмендету (саңылаулардан 

шығатын су шығыны 20-22 % азаяды), қысым реттегіштерді қолдану. 

 

7.6  Жарықтандыруда энергияны үнемдеу 

 

Қазіргі кезде қолданылып жүрген технологияларды дұрыс қолданса, 

жарықтандыруға жұмсалатын энергия шығыны келесідей шамаларға азаяды:  

- 10-60 %-ға, жарықтандыру аспаптарын қолдану кезінде бақылау 

көрсеткіштерінің жақсаруы; 

- коммерциялық ғимараттар мен өнеркәсіпте, тұрмыста қыздыру 

шамдарын күндізгі жарық шамдарына ауыстыру жолында 30 %-ға; 

- 20 %-ға, газдық босалу шамдарының өнеркәсіпте қолданылса. 
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Егер тұрғын үйлерді қыздыру шамдарының орнына люминесценттік 

шамдарымен жабдықтасақ, онда электр энергиясының жарыққа шығынын 75 

%-ға, тұрғын-тұрмыс секторындағы жалпы мұқтаждықтарын 8 %-ға 

төмендетуге болады. 

Мысалы,150 Вт шамды 75-ке ауыстырсақ, энергия 50 %-ға үнемделеді. 

Егер 60 Вт екі шамды бір 100 Вт-қа ауыстырсақ,энергия мұқтаждығы 12 % 

азаяды, ал жарықталынуы бұрынғыдай қалады (7.1 кесте). 

 

7.1 к е с т е - Шамдардың ауыстырылуына сәйкес энергияның жылдық 

үнемділігі 

Әкімшілік ғимараттарында 

шамдардың ауыстырылуы 

(2700сағ/жыл) 

Энергияның жылдық үнемділігі, 

кВт×сағ 

300 Вт бір қыздыру шамының бір 100 

Вт сынапқа 

486 

100 Вт бір қыздыру шамының бір 40 

Вт люминесценттікке 

400 

150 Вт жеті қыздыру шамының бір 

150 Вт натриилікке 

2360 

 

8 Энергетикалық аудит және менеджменттің жалпы түсінігі 

 

Барлық кәсіпорындар мен фирмаларды мемлекет әрбір 5 жыл сайын 

тексеруден өткізеді, яғни энергоаудит және энергетикалық тексеру жүргізеді. 

Соынң нәтижелері бойынша энергетикалық құжат жасалады немесе 

жаңартылады.  

Энергетикалық  ресурстардың шаруашылықта жоғары, тиімді 

қолданылуына – энергия үнемдеу негізделген. Бұл мәселені шешуге - жаңа 

технологиялар мен жабдықтар, бөлінетін отын шығындарын төмендетуді 

қамтамасыз ету, жылулық және электр энергиясы, жетілдіру және жаңарту 

жабдықтары, барлық екіншілік энергетикалық ресурстардың кеңінен 

қолданылуы, отынның қымбат түрлерін арзан түріне ауыстыру (жергілікті 

отын түріне өтуімен қатар) және т.б. жатады.  

Бірақ, энергия үнемдеудің мәселесі тек қана техникалық құралдармен 

шешімін табады деп қабылдау дұрыс емес. Сонымен қатар, кәсіпорында 

энергияның тұтынылуын қатаң түрде басқарылуына жол табу керек. 

Мақсаттың орындалуы үшін, өнімнің шығарылымы бойынша кәсіпорындағы 

энергоресурстардың қажеттігін бақылай білу қажет. Осыған ұқсас 

басқарылатын есептер энергетикалық менеджментпен шешілуі тиіс.  

Энергетикалық менеджмент – ол энергоресурстарды қолданудың 

тиімділігін арттыруға бағытталған техникалық және қоғамдық іс-шаралар 

жиынтығы. Энергетикалық менеджмент кәсіпорынды басқарудың жалпы 

құрылымының ажырамас бөлігі.  
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Энергетикалық менеджменттің негізгі міндеті – энергия тұтынудың 

кешенді сараптамасын өткізу және кәсіпорында энергия үнемдеудің іс-

шараларын өткізуге байланысты оның өзгеруі.  

Энергетикалық менеджменттің функциялары:  

1) Кәсіпорындар мен энерготұтынушылардың арақатынасы. 

2) Энергиямен қамдаушылар мен мекемелердің арақатынасы. 

3) Жеке бөлімдер мен энерготұтынушылар туралы мәліметтерді өңдеу.  

4) Энергия үнемдеу туралы ұсыныстарды дайындау. 

5) Энергия үнемдеуші жобаларды шығару және басқару. 

6) Энергия тұтынуға қатысты сұрақтар мен жұмысшылар, әрі  

жетекшілермен жұмыс.  

Осы атқарылатын функциялар энергетикалық менеджменттің басты 

аспектілеріне жақын болуы керек. Кері жағдайда отын энергетикалық 

ресурстардың шығындарын азайту әсері төмен және тиімсіз болады.  

Энергия үнемдеу іс-шараларының бағыттары:  

1) Энергетикалық баланс. 

2) Энергетикалық текеру (аудит). 

3) Мониторинг және жобалау. 

Энергия үнемдеу іс-шаралары мен басқарудағы мемлекеттің рөлі. 

Энергия үнемдеу іс – шараларын өткізу тәртібі республиканың «энергия 

үнемдеу» заңымен анықталады және республика үкіметімен орнатылады.  

Энергия үнемдеу аймағындағы мемлекеттік басқарудың негізгі 

принциптері:  

1) Кәсіпорындардың отын энергетикалық ресурстарын рационалды 

қолдануына мемлекеттік бақылау жүргізу. 

2) Әртүрлі деңгейдегі энергия үнемдеу бағдарламаларын ойлап табу 

(мемлекеттік және мемлекет аралық, республикалық, салалық және т.с.с).  

3) Өндірістің энергосиымдылығының төмендеуіне әкелетін қалыпты 

құжаттарды жасау. 

4) Отын энергетикалық ресурстарды аса тиімді және ұтымды  

қолдануда өндіруші және тұтынушыларды ынталандыру, әр түрлі қаржы – 

экономикалық механизмдердің зерттелуін және енуін аса кең түрде 

қолданылуын ынталандыру. 

5) Жергілікті отын – энергетикалық ресурстарды барынша кеңінен 

қолдануға жетелейтін принципін құрастыру. 

6) Мекеме мен кәсіпорынның энергетикалық тиімділігінің мемлекеттік 

сараптамамен жүзеге асыруын ұйымдастыру. 

7) Отын – энергетикалық ресурстарды тұтынудың тиімді әдісіне 

жұмысшылар мен тұрғындарды үйретуді ұйымдастыру.  

 

8.1 Энергетикалық аудит 

 

Энергетикалық аудит – бұл энергия көздері туралы мәліметтер жиыны 

мақсатында және оның шығарылатын өнімінің бірлігінің меншікті 
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қолданылуы бойынша кәсіпорынның тексерілуі. Энергетикалық аудит 

энергетикалық менеджменттің негізгі құралы болып табылады.  

Энергетикалық аудиттің мақсаттары:  

- тұтынылған энергияны анықтау формасы; 

- энергияны қолдануды үйрену, энергия шығыны туралы мәліметтер 

жиыны; 

- энергетика бойынша ағымдағы мәліметтердің тексерілуі және 

жұмыстық процестер мен операциялардың зерттелуі; 

- электр энергиясы бойынша тарифтік құрылымның анықталуы; 

- энергия шығынын жазып тіркеу әдістемесінің орындалуын қадағалау 

және жетілдіру; 

- өнімнің бірлігіне жұмсалған энергия мөлшерін анықтау.  

Энергетикалық зерттеулердің қорытындысы бойынша кәсіпорында 

энергетикалық ресурстардың тиімді қолданылуының бағалануы жүргізіледі 

(қатты отынның, мұнайдың, газдың, электрлік және жылу энергиясының және 

т.б.). Жылу – энергетикалық ресурстардың қолданылуында бұзылу 

анықталған кезде энергоресурстарды үнемдеу ұсыныстары дайындалады, 

сонымен қатар техникалық және ұйымдастырылатын энергия үнемдеуші 

шешімдер ұсынылады.  

Энергия үнемдеу бойынша ұсыныстар және энергоресуртардың 

рационалды қолданылуында жабдықтардың экологиялық сипаттамалары 

төмендемеуі тиіс, және технологиялық процестер, жұмыс жасаушы 

жұмысшылардың қауіпсіздігі мен жайлылығы, өнімнің сапасы төмендемеуі 

тиіс.  

Энергетикалық аудиттің деңгейлері.  Энергетикалық аудит әдетте 

келесі деңгейлерден тұрады: 

1) Аралық аудит. 

2) Толық аудит. 

Алдын -  ала өткізілетін немесе аралық аудит өндірісте уақтылы кезеңге 

орнатылған энергияның белгілі бір аймақта қолданылуының сараптамасы мен 

жазылуы бойынша қорытылады. Алдын - ала өткізілетін аудит  үшін бар 

мәліметтер не болмаса, өте қарапайым алынған шаралар жиналады. Оның ең 

басты мақсаты – бұл мәліметтерді, ақпараттарды қолдануды тиімді етіп 

түрлендіру. Мұндай түрлендіру ағымдағы энергоқолдану туралы мәліметтерді 

алуға мүмкіндік береді. Аудит жабдықтардың тез тексерілуімен,  энергиямен 

қамтамасыз ету  және отын санақтарымен орындалуы мүмкін. Көрнекі 

тексеріс энергияны үнемдеу мүмкіндігінің анықталу мақсатымен (техникалық 

қызмет көрсету және жұмыс) және аса нақтыланған сараптамалардың 

қажеттілігінің орнатылуында жүргізіледі. Алдын - ала өткізілетін аудит 

қорытындысы бойынша, кәсіпорын жетекшілігінің келісімімен энерго 

аудиттің жүргізілу бағдарламасы құрастырылады. Кәсіпорынның 

күрделілігіне байланысты бұл сатыға  1 немесе 3 күн қажет болады.  

Толық аудит кәсіпорынның әр аумағына, әр уақыт кезеңінде кеткен 

энергияның қолдануының толық  мәліметтерінің және энергетикалық 
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баланстар мен тиімділігінің шешімдерінің жиынтығы мен жазылымы 

бойынша қорытылады. Бұл мақсатта өлшеніп – бақыланатын, желілік, қорлық 

аспаптар қажет болады. Мұндай жұмысқа апталар немесе айлар кетеді.  

Энергоаудиттің барлық өткізілу уақытында ойлап табылған 

бағдарламалар жайлы мәліметтер жиыны болуы қажет. Энергия қолдануының 

тиімді бағалану қажеттігінде жетіспейтін мәліметтерді болдырмас үшін 

инструменттік тексерулер өткізіледі. Сонымен қатар, инструменттік тексеру 

қолданыстағы мәліметтердің шынайылығына күмән туғанда қолданылады.  

Нақты энергетикалық аудитті жүргізбестен бұрын, аралық 

энергетикалық тексеру өткізу ұсынылады. Алдын-ала жүргізілетін 

энергетикалық тексеруде аса айқын энергетикалық шығындар орнатылады, 

олар:  

- отын шығыны; 

- бу шығыны; 

- жылулық оқшаулауды қажет ететін, ашық, ыстық аумақтық беттері; 

- реттелмеген оттықтар; 

- шығыстағы газдың жоғары температурасы; 

- бос жабдықтар жұмысы; 

- ауа сығылуының ағыны, газ ағыны; 

- өнім қалдықтары; 

- қажетсіз материал тасығышы; 

- жеке өндірістің тоқтатылуы; 

- қажетсіз қысым төмендеуінің орнауы; 

- жөнделмейтін бақылаушы аспаптары; 

- ауа үрлегіштер, сүзгілер, сығымдағыштар; 

- жұмыс орнындағы ластық; 

- конденсат ағыны; 

- су ағыны; 

- аса жарықтылық; 

- артық ауа баптағышы / ауа қыздырғышы. 

Тексеру жұмысы бойынша жұмысты жеңілдету үшін әдетте 

энергетикалық тексерудің сәйкес келетін формаларын дайындау ұсынылады. 

Олар барлық қажетті ақпараттарды игеріп отыруы тиіс. Содан соң тексеру 

барысында мәліметтерді жазу жүргізіледі.  

Энергетикалық аудиттің нысандары.  Төменде энергетикалық аудиттің 

аса маңызды жүйелердің нұсқаулары мен тексеру жүргізуге арналған жабдық 

объектілерінің мысалдары келтірілген. 

1) Бу жүйелері. Температура және бу қысымы, бу шығыны, конденсат 

қайтуы, жылуоқшаулау күйі, конденсат шығару күйі анықталады. 

Энергоүнемдеуден мүмкін болатын ұсыныстар – бу турбиналарының ескіруі, 

бу құбырларының жылулық оқшаулануы, конденсаторлардың орнатылуы 

және конденсаттың қайтуы, конденсат жылуын пайдаға асыру.  

2) Сығылғын ауа жүйесі. Бақылау нысандарына сығымдағыш  жүйелері, 

ауаны тарату жүйелері және қысымды реттеу, тұтынушыдағы қысым, ауада 
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конденсаттың қатысуымен болатын шығындар, салқындатқыш жүйелері 

жатады. Энергия үнемдеу шаралары ауа шығындарын ескеру, қысымды 

реттеуші жүйелердің орнатылуы, конденсаттың бөлінуі, саты аралық 

салқындатылу, салқындатушы су шығынының шектелуі, конденсаттың  

үнемді түрін қолдануды іске қосады.  

3) Сумен қамдау. Сорғылы қондырғылар, сорғылардың электрлік жетегі, 

сорғылардың жұмыс істеу жүйелері, өндірілмеген су шығындарына тексеру 

жүргізіледі. Шығындардың төмендеуі су ағынының артуын, құбыр 

жүйелерінің су тасығыштарында энергия шығынының төмендеуін, 

сорғылардың электр жетектерінің жаңаруын қамтамасыз ету.  

4) Қазандық қондырғылар. Тексерілу барысында режимдік 

көрсеткіштері өлшенеді (қысым, әртүрлі жолдағы түтін газдарының құрамы, 

судың температурасы және ауа температурасы, бу көрсеткіштері, қазандық 

қондығылардың барлық жолдарындағы сыртқы бетінің температурасы). 

Қондырғының ПӘК-не сараптама, жылулық оқшаулау жүйесі мен жылу 

шығынына, түтін газдары мен суға жүргізіледі. Жалпы жылулық баланс 

түтіннің атмосфераға шығарылу деңгейі мен сорылатын ауа жолы бойынша 

бағаланады. Энергияның сақталуына қондырғының сыртқы беттік жылулық 

оқшаулануы, қондырғыларды автоматты реттегіштердің орнатылуы, 

қалақшалар мен жолдардың нығыз болуы, түтін газдарының пайдаға 

асырылатын жылуы мен суды үрлеу жылуы, қысымдағыш құрылғыларды 

жаңарту әсерін тигізеді.  

5) Пештер. Пештің режимдік көрсеткіштері өлшенеді, түтін газдарының 

ошақтағы және пеш жолдарындағы қысымы мен температурасы анықталады, 

сыртқы беттік температура мен салқындатушы судың температурасы және  

шығыны анықталады, электрлік жетектің қысымдағыш қондырғыларының 

сипаттамалары анықталады. Электрлік пештің сипаттамасына олардың 

электрлік құрылғылары жатады (жүктеме, қуат). Энергияның сақталуына 

пештің сыртқы беттік жылуоқшаулануы, автоматты реттегіш 

қондырғылардың орнатылуы, қалақшалар мен жапқыштардың нығыздалуы, 

түтін газдарының және судың жылуының пайдаға асырылуы, пайдаға 

асырылатын жылудың негізінде шихтаның алдын ала қыздырылуы, 

регенераторлық қондырғылар, қысымдағыш құрылғыларының жаңартылуы 

және т.б. әсерін тигізеді.  

6) Жылытқыштар мен жылуалмастырғыштар. Жылутасығыштардың 

кіріс және шығыс температуралары өлшенеді және олардың шығындары мен 

қысым құламасы, құралдың сыртқы беттік температурасы, жылу шығындары 

бағаланады, ПӘК анықталады, жылуоқшаулағыштың сараптамасы 

жүргізіледі. Энергия шығынының азаюы құбыр жолдарының оқшаулануымен 

және сыртқы беттермен, жылуалмасу беттерінің тазартылуымен қамтамасыз 

етіледі. 

7) Ауаны баптау жүйесі, жылыту және желдету. Сорғылар мен 

үрлегіштердің электрлік жетегінің сипаттамалары, жылуалмастырғыштарды 

реттеу жүйелері зерттеледі, жылутасығыштың температурасы мен шығыны 
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және де ішкі бөлме және сыртқы ауаның температурасы мен ылғалдылығы 

өлшенеді. Энергияның үнемделуіне құбыр өлшегіштердің жылу оқшаулануы, 

кемшіліктерді жою, үрленетін жылудың қалыптандырылуы, термосифондар 

мен жылулық сорғылардың қолданылуы, орталық және жеке реттегіштерді 

орнатылу әсерін тигізеді.  

8) Жарықтандыру. Жұмыс орны мен бөлменің жарықталу деңгейіне, 

жарықтандыру құрылғылары мен терезелердің жағдайына сәйкестік 

орнатылады. Жарықтандыру кезінде энергияның үнемделуі лампалардың 

әлдеқайда үнемді лампалармен ауыстырғанда, табиғи және жергілікті 

жарықтандыру қолданғанда, автоматты реттеу жүйесін енгізгенде (таймерлер 

мен детекторларды қоолдану, жарықтандыру желілерін бөліктеу) жүзеге 

асады.  

9) Электрлік жабдықтар. Күндік және апталық кернеудің, токтардың, 

активті және реактивті қуаттың тәртіптері өлшенеді, жабдықтың шыңдық 

жүктемесі, бос жүріс уақыты сарапталады. 

10) Ғимарат. Қабырғаны оқшаулау сапасы, есіктің және терезенің ауа 

өтетін жерлерінің нығыздалуы, сумен қамдау жүйелері, жылыту, желдету 

және ауаны баптау, жарықтандыру тексеріледі. Энергия үнемдеудің 

ұсынылатын шаралары – қабырғаны қосымша оқшаулау және жаппа, 

вакуумдық шыныландыру, реттегіш қондырғылар, сумен қамдау және жылу 

жүйелерінің жаңартылуы.  

Энергетиканың тексеру құбылысы келесі этаптардан тұрады:  

1) Техникалық бағдарламаны өңдеу. 

2) Техникалық бағдарлама аясында энергетикалық тексеру жүргізу.  

3) Тексеру нәтижесінің сараптамасы және өңделуі. 

4) Жылу – энергетикалық ресурстардың үнемделуі бойынша өңдеу 

шаралары.  

5) Энергетикалық құжаттың құрылуы.  

Энергетикалық зерттеуді жүргізу барысында әр түрлі шарттар мен 

факторларды есепке алған жөн: 

1) Кәсіпорынның меншіктік саласы. 

2) Кәсіпорынның  функционалды ерекшеліктері (энергоресурстарды 

тұтынушы ретінде немесе энергияның жеке түрлерін өндіруші ретінде).  

3) Энергоресурстардың тек қана өз қажеттігіне қолдану мүмкіндігіне 

немесе басқа тұтынушыларға жылу мен электроэнергиясын беруге қызмет 

көрсетуі. 

4) Кәсіпорынның инвестициялық салымы, яғни режимді –

пайдаланылатын және ұйымдастырылған – экономикалық шаралардың 

өтуімен болатын энергоресурстарды қолданудың тиімділігін арттырудың 

мәселесін шешу қабілеттігі.  

Кәсіпорынның энергетикалық зерттелуінің нәтижесінде алынған барлық 

мәліметтер энергия қолдануының тиімді сараптамасына арналған бастапқы 

жадығат болып табылады. Сараптама әдісі физикалық және қаржы – 

экономикалық болып бөлінеді.  
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Физикалық сараптамада физикалық  шамалар қарастырылады. 

Сараптама мақсаты – энергия қолдану сипаттамасын анықтау.  

Физикалық сараптама келесі сатылардан тұрады: 

1) Энергоқолданудың нысандарының құрамын анықтау. Жеке 

тұтынушылар, жүйелер, технологиялық сызықтар,  бөлімдер және 

кәсіпорындар нысан ретінде бола алады. 

2) Энергоресурстар мен энерготұтынушылардың жеке түрлері бойынша 

барлық тұтынылатын энергияның бөлінуін анықтау. Бұл жағдайда 

тұтынылатын энергия бойынша барлық мәліметтер халықаралық бірліктер 

жүйесіне келтіріледі. 

3) Әр нысанға қолданылатын энергия әсерімен анықталатын факторлар. 

Мысалы, жылу жүйесі үшін сыртқы температура фактор болып табылады.  

4) Энергоресурстар мен нысандардың жеке түрлері бойынша бөлінген  

тұтынылатын энергияны есептеу. 

5) Бөлінген тұтынылатын энергияның көлемін сандармен салыстыру. 

Мұндай салыстыру негізінде әр нысанға энергоқолданудың тиімділігі жайлы 

қорытынды шығарылады. Базалық сандар қалыптық салалармен, 

кәсіпорынның алдыңғы көрсеткіштерімен немесе ұқсас кәсіпорындар 

сәйкестігімен таңдалады. 

6) Энерготасушылардың ағыны оқшаулаудың бұзылуы, пайдаланудың 

дұрыс еместігінде және т.б. негізінде энергия шығынын анықтау. 

7) Тиімді энергоқолданудың аса қолайсыз көрсеткіштерімен 

нысандарды есептеу.  

Қаржы – экономикалық сараптама мақсаты – физикалық сараптаманың 

нәтижелерін экономикалық негіздеу. Қаржы экономикалық сараптама 

барысында, энерготұтынушының барлық объектісі бойынша 

энергоресурстарға энергия шығынының таралуы анықталады. Нәтижесінде 

ақшалай шығынын бағалау жүргізіледі.  

Энергетикалық зерттеу біткен соң, өтілген энергетикалық зерттеу 

жайлы есеп беру, отын энергетикалық баланс, кәсіпорынның энергетикалық 

құжаты, сонымен қатар мүмкін болатын ұсыныстар тіркеледі.  
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