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Кіріспе 
 

Қазіргі заманда электр және жылу энергиясының алатын орны ерекше. 

Электр энергиясын өндірумен байланыстының бәрін электр энергетикасы 

немесе жай ғана энергетика деп атай береді. Бірақ бұл екі ұғымдардың 

арасында үлкен айырмашылық бар. Энергетика деген үлкен және күрделі 

кешен болып табылады, ал электр энергетикасы оның құрамдас бөлігі.  

 Ел энергетикасы дегенде ел экономикасындағы бүкіл отындық- 

энергетикалық жүйені қарастырады, оған өндіріс, тасымалдау, отынды және 

электр энергиясын, сонымен қатар басқа энергия тасымалдаушыларды 

қолдану кіреді 1,2. Жалпы алғанда, энерегетика отын өндіруші өнеркәсіптен, 

электр энергетикасынан және өндірістік энергетикадан тұратын жиынтық 

болып табылады (1 сурет). 

1. Отын өнеркәсібіне мыналар кіреді: 

- қатты, сұйық және газ тәрізді отын өндіру жүйесі (шахталар, көмір 

өндіру, мұнай өндіру кәсіп орындары); 

- отын байыту және қайта өңдеу жүйелері (отын байыту фабрикалары, 

мұнайды қайта өңдеу зауыттары); 

- отын-транспорт коммуникациялары (мұнай құбырлары, газ 

құбырлары). 

2. Электр энергетикалық өнеркәсіп негізгі екі мәселені шешеді. 

   Бірінші мәселе – электрмен қамтамасыздандыру – тұтынушыларды  

электр энергиясымен қамтамасыз ету. Электр станцияларында өндірілетін 

электр энергиясы электр жеткізу желілерімен (ЛЭП) және электрлік 

желілермен тұтынушыға беріледі.  

   Электр энергиясы мына энергетикалық объектілерде өндіріледі: 

- органикалық отынның химиялық байланыс энергиясын қолданатын 

жылу электр станциялары; 

- өзен ағысының және теңіз тасуының энергиясын қолданатын су электр 

станциялары; 

- ауыр элементтердің атомдарының байланыс энергиясын қолданатын 

атом электр станциялары. 

   Екінші мәселе – жылумен қамтамасыздандыру – тұтынушыларды су 

буы, ыстық су, органикалық отынның жану өнімдері түріндегі жылумен 

қамтамасыз ету. 

   Бу мен ыстық су жылу электр орталықтарында (ЖЭО), аудандық 

қазандықтарда (АҚ) және жылумен жабдықтаудың атомдық станцияларында  

(ЖАС) өндіріледі.  Бұл жылу тұтынушыларға жылу желілерімен жеткізіледі. 

   Органикалық отынды арнайы отын жағу қондырғыларында (оттық) жағу 

барысында жоғарғы температуралық жану өнімдері пайда болады.  
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1 сурет – Елдің отындық-энергетикалық жүйесінің құрылымы   

Экономика саласындағы 

энергетика (Өнеркәсіптік  

энергетика) 

ЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫ 

(Ел экономикасының отындық-энергетикалық 

жүйесі) 

Отын өнеркәсібі 

Электр энергетикалық 

өнеркәсіп  

Электрмен 

қамтамасыздандыру 

 

 

          Жылумен 

қамтамасыздандыру 

ЖЭС, СЭС, АЭС 

Электрлік 

желілер, ЛЭП 

ЖЭО, АҚ, ЖАС 

Жылу желілері 

Отын өндіру 

Отынды байыту, 

қайта өңдеу 

Отындық-

транспорттық 

коммуникация 

Кәсіпорындар-

дың электр 

энергетикалық 

шаруашылығы 

Кәсіпорындар-

дың жылу 

энергетикалық 

шаруашылығы 

 

Жылуды 

қолданатын 

қондарғылар 

Отынды 

тікелей 

қолдану 

қондарғылары 
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3. Өнеркәсіптік энергетика – ел экономикасының салаларының 

энергетикасы – өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергетикалық және 

жылу энергетикалық жүйелерінен тұрады. Жылу энергетикалық жүйелерді 

өнеркәсіптік жылу энергетикасы деп те атайды. Оның құрамына мыналар 

кіреді: 

- отынды тікелей қолдану қондарғылары (күштік қондырғылар, 

өнеркәсіптік пештер, энерготехнологиялық агрегаттар); 

- жылу оқшаулау қондарғылары (жылу алмасу, кептіру, 

ректификациялық, буландыру, салқындату, жылыту және басқа аппараттары 

мен агрегаттары). 

 

         1 Жылутехнологиялық өндірістің сипаттамалары 2, 3 

  

Отын және жылу энергиясын қолдана отырып, өңделіп жатқан 

материалдың жылулық күйін өзгерте жүретін технологиялық өндірісті 

жылутехнологиялық деп атайды. Жылутехнологиялық өндірістің мысалы 

ретінде түсті және қара металлургияны, мұнай өңдеу кешендерін, жылу электр 

станцияларын т.с.с. қарастыруға болады. 

Мысалы, Қарағанды металлургия комбинатында (қазіргі аты 

«ArcelorMittal Temirtau» АҚ) кеннен металл алудың технологиялық циклін 

жылутехнологиялық өндірістің мысалы ретінде қарастыруға болады (2 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КХӨ – коксхимиялық өндіріс, АФ – агломерациялық фабрика, 

ДЦ – домналық цех, ОКЦ – оттегі конверсиялық цех, МЦ – мартен цехі,  

ҚПЦ – қыздыру пештерінің цехі, ПЦ –прокат цехі,  

ЖЭО – жылу электр орталығы (зауыттық). 

 
1 – кокстелетін көмір (отын), 2 – кен концентраты, 3 – кокс, 4 – агломерат, 

5 – сұйық шойын, 6 – сұйық болат, 7 – құймалар, 8 – дайын өнім (прокат), 

9 – электр энергиясы және жылу, 10 – кокстік газ, 11 – домналық газ 

 

2 сурет – Металлургиялық кешеннің құрылымы 
 

 

КХӨ 

АФ 

ДЦ 

ЖЭО 

ОКЦ 

МЦ 

ҚПЦ ПЦ 

1 

7 6 

4 

3 

2 
11 

10 

9

1 

8 
5 
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 Металлургиялық қайта өңдеудің бастапқы шикізаты темір кені болып 

табылады. Оның құрамы темір тотықтарының қоспасынан (Fe2O3, Fe3O4, FeO) 

және минералдық қосындылардан (SiO2, Al2O3, CaO) тұрады. Кеннен темірді 

қайта алу қалпына келтіруші СО газдың көмегімен жүзеге асады. СО газы 

қатты отынның толық жанбауы салдарынан пайда болады.  

Темір тотықтарын қайта алу реті төмендегідей: 

FeFeOOFeOFe  4332 . 

 Бастапқы кен мен қатты отын кен байыту фабрикаларында алдын ала 

(негізінен флотациялық әдіспен) құнарландырып алынады да, ұсақталған  

концентрат түрінде комбинатқа келіп түседі.  Шикізатты байыту оның 

құрамындағы минерал қоспаларды азайту мақсатында, яғни соның 

салдарынан пайдалы өнім алуда жылу шығынын болдырмау үшін жасалады.  

Агломерациялық фабрикада кен концентраты түйіршіктелінеді де, 

домналық цехқа келіп түседі. Көмір концентраты да кокс батареяларында 

түйіршіктелінеді де, коск түрінде домналық цехқа келіп түседі. Кокстау 

кезінде көмірден ұшпа газдар бөлінеді, одан соң негізінен Н2 сутегі мен СН4 

метаннан тұратын кокстік газ пайда болады.  Кокстік газ одан ары басқа 

технологиялық қондырғыларда отын ретінде қолданылады.  

 Домна пешінде агломераттан темірді қайта алу жүзеге асады (3 сурет). 

 

 

                   
 

   1 – отын, 2 – тотықтырғыш (ауа, оттегі), 3 – шихта (агломерат, кен, әк тас), 

          4 – кокс, 5 – сұйық шойын, 6 – шлак (технологиялық қалдық), 7 – домналық газ. 
 

3 сурет – Домна пешінің сұлбасы 
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 Домна пеші дөңгелек немесе тіктөртбұрыш пішінді, отқа төзімді 

материалдан жасалған, тік вертикаль шахтасы бар агрегат болып табылады. 

Шахтаға төбесінен колошник арқылы өңделетін материал – шихта (агломерат, 

кокс, т.б.) жүктеледі. Шахтаның төменгі жағынан ауа (оттегі) және  газ тәрізді 

отын беріледі. Отын жанып, жоғарғы температуралы жану өнімдері пайда 

болады. Жану өнімдері жоғары көтеріліп, шихта қабаты арқылы өтеді. 

Кокстың көміртегімен реакцияға түскен жану өнімдері СО қалпына келтіруші 

газ тудырады, ол темір тотықтарымен реакцияға түседі: 

.

,3

,23

2

243

24332

COFeCOFeO

COFeOCOOFe

COOFeCOOFe







 

 Қалпына келтіруші реакциялар нәтижесінде домна пешінде 3-4% 

көміртегі бар балқыған темір түзіледі, оны шойын деп атайды. Көміртегі 

қатайған шойынға морт сынғыш қасиетін береді. Мұндай металл тек қана 

сығылуға жұмыс істейді. Оның пластикалық қасиеті жоқ, иілуге келмейді, 

токарь станоктарында өңделуге жарамайды. Сондықтан шойынды ары қарай 

өңдеу мартен және конвертерлік цехтарында жүргізіледі. Мұнда оның 

құрамындағы көміртегі 0,2-0,5% деңгейге дейін төмендейді. Құрамында 

осынша көміртегі бар темірді болат деп атайды.    

 Комбинаттың өнімдері мыналар: болат кесектер, металл беттер, 

пластиналар, қаңылтырлар, әртүрлі диаметрлі құбырлар. Металл өнімдерін 

алу үшін металды қыздырғыш қондырғыларда (құдықтарда, әдістік пештерде) 

алдын ала қыздырып алып, содан кейін прокат қосынан өткізеді.  

 Пластикалық қасиеттерін жақсарту мақсатында металл кесектерін 

1250
о
С температураға дейін қыздыруға арналған қыздырғыш құдықтың 

сұлбасы 4 суретте келтірілген. Металды қыздыру сұйық немесе газ тәрізді 

отынды жағу кезінде жүзеге асады. Отын құдықтың жоғарғы жағында немесе 

төменгі еденнің ортасында орналасқан оттық қондырғы арқылы беріледі. Ауа 

мен төменгі калориялық отын регенераторларда шығыс газдары есебінен 

750÷850ºС температураға дейін қыздырылады.   

  

                     
 

1 – отын, 2 – ауа, 3 – металл кесектер, 4 – шығыс газдары. 

 

4 сурет – Қыздырғыш құдықтың сұлбасы 
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 Металлургиялық өңдеу барысында пайда болған жанғыш 

технологиялық (кокстық, домналық және конвертерлік) газдарды жоғарғы 

температуралық қондырғылардың жұмысы үшін және зауыттың жылу электр 

орталықтарында электр энергиясын өндіру үшін, бу мен ыстық су түрінде 

жылу, жоғары қысымды сығылған ауа өндіру үшін қолдануға болады.  

 Осы қарастырылған мысалдан көрінетіндей, жылутехнологиялық 

өндіріс энергетикалық ресурстардың алуан түрлерін қолдануға негізделген. 

Энергия көзі ретінде төмендегілер қарастырылады (1кесте): 

   - органикалық отынның (табиғи газадың, көмірдің, мазуттың) химиялық 

байланыс энергиясы; 

   - технологиялық өндірістің газ тәрізді өнімдерінің (домналық және 

кокстық газдардың) химиялық байланыс энергиясы және физикалық жылуы. 

 

1 кесте – Металлургиялық зауыттың жылдық жылулық балансы [3] 

Рет 

№ 

 

 

Тұтынушылар 

Шартты отынның жылдық тұтынылуы, мың т. 

Домналық 

газ 

Кокстық 

газ 

Табиғи 

газ 

Көмір Мазут 

1 Домналық  

пештер (ДП) 

694 10 1774   

2 Кокстық  пештер 515 156    

3 Конвертер цехы  98 91   

4 Электр пештері 

(болат 

балқытушы) 

8 4 2   

5 Прокат цехы 172 207 780   

6 Аглофабрика 77 180  291  

7 Отқа төзімді 

өндіріс 

 80 304   

8 Энергетикалық  

өндіріс 

950 265 186 71  

9 Басқа 

тұтынушылар 

140 541 33  305 

Барлығы 2556 1541 3170 362 305 

 

Өнеркәсіпте энергоресурстардың мынадай басқа түрлері де 

қолданылады: сығылған ауа, оттегі (техникалық), жасанды газдар (мысалы, 

генераторлық), бу және ыстық су. Өндірісте жылу технологиялық 

агрегаттардан шығатын жоғары температуралық газдардың физикалық 

жылуымен байланысқан екінші реттік энергетикалық ресурстар да кеңінен 

қолданылуда.  Бұл газдардың жылуын утилизатор қазандарда бу және ыстық 

су өндіруде пайдалануға болады.   
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2 Технологиялық өндірісте қолданылатын энергетикалық 

ресурстар  

 

Өнеркәсіпте энергетикалық ресурстардың көп түрлері қолданылады. 

 Энергетикалық ресурс деп технологиялық өндірісте қолданылатын 

энергия көзін атайды. Олар төмендегідей топтарға бөлінеді 4, 5, 8: 

 1) отындық: 

а) алғашқы – көмір, мұнай, табиғи газ, жанғыш сланецтер, торф; 

б)  жасанды – технологиялық өндірістердің жанғыш газдары, кокс; 

 2) отындық емес – су мен желдің энергиясы, күннің сәулелік энергиясы, 

жерасты суларының жылуы, теңіздердің тасу энергиясы т.с.с. 

 Аталған энергетикалық ресурстарды екіге бөлуге болады: 

а)  жаңғырылмайтын – пайдалану барысында қоры біртіндеп азаятын 

ресурстар (тас көмір, мұнай, табиғи газ, ядролық отын); 

б)  жаңғырмалы – қоры әр уақытта қайта өндіріліп отыратын ресурстар 

(су энергиясы, ағаш отын, торф, күн және жел энергиясы). 

 Жылу технологиялық өндірісте негізінен отындық энергетикалық 

ресурстар қолданылады.   
 Жылу технологиялық өндірісте жылу энергиясының негізгі көзі 

органикалық отынның химиялық байланыс энергиясы болып табылады. 

Органикалық отынның құрамында  көміртегі, сутегі, күкірт (C, H, S) сияқты 

химиялық элементтер бар, олар тотыққан кезде жылу бөлініп шығады. 

Органикалық отынның осылай аталуының себебі оның құрамындағы 

химиялық элементтер көбіне органикалық қосылыстар түрінде кездеседі.  

 Қатты және сұйық отынның химиялық құрамын 1 кг отынға келетін 

химиялық элементтердің сомалық массасымен (% бойынша) сипаттайды.  

 Қатты отынның қарапайым құрамын төмендегі формуламен анықтайды: 

 

           %100 WANOSHС ,         (2.1) 

 

 мұндағы A – отынның жанып үлгермеген қалдығының массасына тең  

минералдық бөлігі (күлділігі); 

               W – отындағы ылғалдың құрамы (ылғалдылық). 

 Технологиялық аппаратта жанатын отынның жұмыстық массасының 

құрамы сыртқы балластың (күлділіктің) шамасына, сонымен қатар, әсіресе, 

отынның ылғалдылығына тәуелді болады.  

 Газ тәрізді отынның құрамын жанғыш және жанбайтын химиялық 

қосылыстар мен су буынан тұрады деп қарастыруға болады: 

     %1002222224  ОНNOCOSHHCOHCCH nm .       (2.2) 

 Органикалық отын жанғыш элементтер оттегімен реакцияға түскенде 

бөлінетін энергия көзі болып табылады. Отынның құрамындағы реакцияға 

түсетін өнімдердің температурасының тез өсуі және интенсивті жылу 
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бөлінуімен қатар жүретін отынның тотығу процесін жану деп атайды. Отын 

табиғи қалыпты жағдайда да тотығады, бірақ ол өте баяу өтеді.   

Жану процесі мына жылухимиялық теңдеулермен сипатталады: 

 

    QCOOC  22 ;     (2.3) 

    QOHCOOCH  2224 22 ,   (2.4) 

 

мұндағы Q – реакцияның жылулық эффекті, МДж/кмоль. 

 Отынның барлық жанғыш компоненттері толық тотығуы үшін оттегінің 

белгілі бір мөлшері қажет. Оны химиялық реакцияның материалдық 

балансынан анықтайды:  

 

        кгCOкгOкгC 443212 22  .   (2.5) 

 

(2.5) теңдеуден көрініп тұрғандай, 1 кг көміртегі тотығу үшін 

(32:12)=2,67 кг оттегі қажет. Ал ауа құрамында көлемі бойынша 21% оттегі 

болатындықтан, 1 кг көміртегіні жағу үшін 0,0889 м
3
 ауа қолдану керек.  

 1 кг қатты отынды жағу үшін қажетті теориялық есептелген ауа 

шығыны былай анықталады:  
 

ррр

кop

po ОНSCV 0333,0265,0)375,0(0889,0   , м³/кг,  (2.6) 

мұндағы «р» индексі отынның күлділігі мен ылғалдылығы ескерілген 

жұмыстық массасындағы элементтердің құрамын білдіреді.   

 

 1 м
3
 газ тәрізді отынды жағу үшін қажетті теориялық есептелген ауа 

шығыны былай анықталады: 
 

 224 5,05,0)4/(20476,0 OHCOHCnmCHV nm

o  , м³/м³. (2.7) 
 

 Іс жүзінде отынның толық жануын қамтамасыз ету үшін ауаның нақты 

шығыны химиялық реакциядан анықталатын теориялық шығыннан артық 

болуы керек. Ол ауаның артылу коэффициенті  
 

     1
о

д

V

V
 .     (2.8) 

 

 Отынды жағу үшін ауаның артылу коэффициенті әдетте 1,05 – 1,15 

деңгейінде болады.  

 Жану процесі кезінде жанудың газ тәрізді өнімдері түзіледі ( 2СО , ОН 2 , 

2SO ). Сонымен қатар, жану өнімдеріне ауа мен отынның бейтарап азоты  2N , 

ал коэффициент 0,1  болғанда тағы артық ауаның оттегісі кіреді 
избО2 . 
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 Жану өнімдерінің толық көлемі қатты отынның жанғыш 

компоненттерінің тотығу химиялық реакцияларының материалдық 

балансынан және 0,1  болған жағдайда анықталады 
 

  
./,0161,00124,0111,0008,0

79,0)375,0(0187,0

3 кгмVWHN

VSCV

оррр

орро

ПГ




  (2.9) 

 

 Ауаның артылу коэффициенті 0,1  болғанда,  жану өнімдерінің 

нақты көлемі мынаған тең: 

     
оо

ПГ

д

ПГ VVV )1(   .    (2.10) 

 

 1 м
3
 газ тәрізді отын жанғанда, 0,1  үшін жану өнімдерінің көлемі 

мынаған тең: 
 

)11.2.(/,124,0
2

2(01,0008,079,0

0161,0)(CH 01,0

33

2242

224

ммdSHHC
n

HCHNV

VSHHCmCOCOV

Гnm

о

о

nm

о

ПГ





 

             

  

 Жану процесі кезінде химиялық реакциялардың жылулық 

эффектілерінің қосындысына тең жылу бөлінеді. Бұл жылу жану жылуы 

немесе отынның жылу өндіру қабілеті 
р

нQ  деп аталады және мына 

формулалармен анықталады:  

 - қатты отын үшін 
 

)9(11,25)(10912565,339 ррррррр

н WHSOHCQ  , кДж/кг; (2.12) 
 

 - газ тәрізді отын үшін 
 

  42422 5923585,2312,1084,126 HCCHSHHCOQс

н . (2.13) 
 

Бұл жылуды отынның жану өнімдері сіңіреді де, олардың 

температурасы мына шамаға жетеді  

 

     
ПГПГ

р

н

Г
CV

Q
t  , °С ,    (2.14) 

 

мұндағы ПГС  – жану өнімдерінің жылу сыйымдылығы, кДж/м³·град; 

                 VПГ – жану өнімдерінің көлемі, м
3
/кг или м

3
/м

3
. 
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3 Жылу техникасының теориялық негіздері 5 

 

Органикалық отынның химиялық байланыс энергиясы жылу 

технологиялық өндірісте технологиялық процесті тікелей жүргізу үшін 

қолданылады, сонымен қатар, энергияның жасанды (екінші реттік) түрлерін 

өндіру үшін де қолданылады: жылу және электр энергиясын, сығылған ауаны, 

техникалық оттегіні, жасанды газдарды т.с.с.  

Жылу тасымалдағыштардан өңделіп жатқан материалға жылу үш түрлі 

жолмен беріледі: жылуөткізгіштікпен (кондукция арқылы), конвекция арқылы 

және жылулық сәуле шығару арқылы. Жылу өткізгіштік дегеніміз қатты, 

сұйық және газ тәрізді денелердің ішіндегі температуралары әртүрлі 

молекулалары мен бөлшектерінің тікелей жанасуы кезіндегі жылу алмасу.    

Конвекция дегеніміз сұйық пен газ кеңістікте бір орыннан екінші орынға 

орнын ауыстырғанда жылудың тасымалдануы. Ал сәуле шығару немесе 

радиация дегеніміз энергияның электрмагниттік толқындар арқылы берілуі.  

Жылу алмасудың әр түрімен берілетін жылудың мөлшері сәйкесінше 

мына теңдеулермен сипатталады: 

- жылуөткізгіштік арқылы: 
 

, Вт ,     (3.1) 
 

мұндағы λ – жылуөткізгіштік коэффициенті, ол жылу ағынының 

бойында 1 метр жолда бірлік уақытта температураны 1
о
С-қа арттыру үшін 

қажет жылу мөлшеріне тең, Вт/м
 
·град; 

 – денені шектеп тұрған екі жағындағы температура, 
о
С; 

δ  – қабырғаның қалыңдығы, м. 

- конвекция арқылы: 

 Вт,     (3.2) 
 

мұндағы α – пропорционалдық коэффициенті, ол жылу қайтарым 

коэффициенті деп аталады, ол температуралар айырмасы 1
о
С-қа тең кезде 

сұйықтан қабырғаға берілетін жылу мөлшеріне тең, Вт/м
2
·град; 

   F  – жылу алмасу бетінің ауданы, м
2
; 

   tж, ст   – сұйық-қабырға температурасы, 
о
С. 

   - сәуле шығару арқылы: 

 Вт/м
2
 ,  (3.3) 

 

мұндағы Q  – сәуле шығару арқылы газдан қатты дененің бірлік бетіне 

бірлік уақытта берілетін жылу мөлшері; 

   Спр  – жылулық сәуле шығарудың келтірілген коэффициенті; 

   Тг, ст  – газ-қатты дененің абсолют температурасы (Тст=tст+273), К.  

 Қатты дененің беттік сәуле шығаруынан ерекше, газ тәрізді заттар 

энергияны бүкіл көлемімен шығарады. Энергияны тек көпатомды (3 және 

одан көп атомды) газдар ғана шығарып, жұта алады. Бір және екі атомды 
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газдар жылулық сәуле үшін мөлдір болып табылады, сондықтан олар сәулелік 

энергияны шығармайды да, жұтпайды да.  

 Жылу технологиялық процестерде жылу алмасудың барлық түрі 

қатарынан орын алады. Бірақ әрқайсысының күрделі жылу алмасудағы ролі 

әртүрлі. Ең көп кездесетіні – конвективті және сәулелік жылу алмасудың 

қатарласып келуі. Газ температурасы 800
о
С-тен төмен болса, конвективті 

жылу алмасу, ал 1000
о
С-тен жоғары болса, сәулелік жылу алмасу орын алады.           

 Күрделі жылу алмасудағы ең көп кездесетін жағдай жылу берілу. Жылу 

берілу дегеніміз жылудың бір жылу тасымалдағыштан екіншісіне олар бөліп 

тұрған қабырға арқылы берілуі. Мысалы, 5 суретте келтірілген жұқа қабырға 

арқылы газдан суға жылудың берілуін қарастыруға болады. Осындай тәсілмен 

жылу отынның жану өнімдерінен қазан агрегатының түтіктік беттерімен  

қозғалып бара жатқан суға және буға беріледі.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сурет – Күрделі жылу алмасудың бір түрі: жылу берілу 

 

   Жылу берілу процесінде тасымалданатын жылу мөлшері мына 

формуламен анықталады: 
 

, Дж,     (3.4) 
 

   мұндағы k – жылу берілу коэффициенті  

, 
 

    – жылу алмасу бетінің сыртқы және ішкі жақтарындағы жылу 

қайтарым коэффициенті. 

 

   (3.4) формула бойынша жылу тасымалдағыштардың температуралары 

және жылу берілу коэффициенті белгілі болған жағдайда, жылу алмасу 

аппаратының қажетті беттік ауданын анықтауға болады.  
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            4  Бу және ыстық су түріндегі жылу энергиясын өндіру  
 

  Жылу технологиялық өндірісте жылу энергиясы әртүрлі жылу 

тасымалдығыштардың физикалық жылуы түрінде қолданылады. Жылу 

тасымалдығыш ретінде әртүрлі қатты, сұйық және газ тәрізді денелер 

алынады. 

 Ең кеңінен қолданылатындары: су буы, ыстық су, отынның жану 

өнімдері, майлар, тұздардың түрлі ерітінділері, сұйық балқыған металдар 

және газ ағынында теңестіріліп қалықтаған қатты бөлшектер. Әрбір жылу 

тасымалдағыштың қолданылу аймағы мен шектерін айқындайтын өз 

артықшылығы мен кемшіліктері болады.    

Су буы – негізгі және ең көп қолданылатын жылу тасымалдағыш. Оның 

артықшылығы: 

   - жылу тасымалдағышты алыс қашықтықтарға  транспорттау 

мүмкіндігі; 

   - жылу тасымалдағыштың конденсациясы кезінде жылу қайтарым 

коэффициентінің жоғарылығы; 

      - конденсация кезінде жасырын булану жылуының бөлінуі арқылы 

жылу тасымалдағыштың шығынының азаюы; 

   - конденсацияның тұрақты температурада өтуі арқасында стационар 

(температура бойынша) технологиялық режимнің орнығуы. 

Жылу тасымалдағыш ретінде ыстық судың қайтарым коэффициенті 

салыстырмалы түрде жоғары және негізінен төменгі температуралық 

процестерде (мысалы, жылыту жүйелерінде) қолданылады. Су буымен 

салыстырғанда ыстық судың температурасы әлдеқайда төменірек. Оның 

максимал температурасы судың қысымымен шектеледі (қысымға тәуелді 

қайнау температурасымен шектеледі). 

Газдың төменгі (атмосфералыққа жақын) қысымдары кезінде отынның 

жану өнімдері технологиялық материалды кез келген температураға дейін 

қыздыра алады. Отынның жану өнімдерінің кемшіліктерінің бірі оның 

қайтарым коэффициентінің төмендігі болып табылады, сондықтан жылу 

алмасу беттерінің үлкен болуы (аппараттың үлкендігі) туындайды, сонымен 

қатар газды алыс қашықтықтарға  тасымалдау мүмкіндігі шектелген.   

 

 4.1 Бу мен ыстық суды қазандық қондырғыларда өндіру 6 
 

 Жылу қолданатын қондырғыларда негізгі жылу тасымалдағыш ретінде 

бу және ыстық су қолданылады. Бу мен ыстық су түріндегі жылудың көзі 

қазандық қондырғылар болып табылады. Оларда отынның химиялық 

байланыс энергиясы су мен будың жылулық энергиясына түрленеді.  Мұндай 

қазандар жылу электр орталықтарында (ЖЭО), өнеркәсіптік және аудандық 

қазандықтарда орналастырылады.  

 Қазандық агрегаттар 2 негізгі класқа бөлінеді: 

а) бу қазандары (бу генераторлары) – аса қызған бу алу үшін; 

б) су қыздыру қазандары (жылу генераторлары) – ыстық су алу үшін. 



17 

 

 Бу қазаны бір аппаратқа орнатылған түтікшелі жылу алмастырғаштар 

жүйесі болып табылады. Қазанның түтіктік қыздыру беттеріне келіп түсетін 

судан параметрлері берілген қажетті бу алынады. Суды қыздыру және бу алу 

процесі бу генераторының от жанатын камерасы немесе оттық деп аталатын 

бірінші бөлімінде жанатын отыннан бөлінетін жылу есебінен жүзеге 

асырылады.  

Аса қызған бу алу процесі үш этаптан тұрады. Алдымен суды қанығу 

(қайнау) температурасына дейін су экономайзері деп аталатын жылан тәрізді 

жылу алмастырғыштың ішінде қыздырады. Содан кейін арнайы қыздырушы 

буландыру беттерінде бұл су температурасы судың қанығу (қайнау) 

температурасына тең қаныққан бу тудыра отырып, буланады. Ал буды қанығу 

температурасынан жоғары қыздыру бу қыздырғыштарда жүзеге асады. 

Сонымен, бу генераторының қыздыру беттеріне су экономайзері, 

буландыру беттері және бу қыздырғыш кіреді. Осының бәрі қазан 

корпусының ішінде орнатылады. Қазанның қоршау беттері отқа төзімді 

материалдардан жасалады. Жоғарғы температура аймағы, яғни от жанатын 

камераның қабығы буландыру түтіктерімен экрандалады, бұл шара оны 

жылулық күйреуден сақтайды. Бұл беттер оттық экрандар деп аталады.  

Жұмыстық дененің (су мен будың) қыздыру беттерімен қозғалуын 

ұйымдастыру қағидасы бойынша бу қазандары былай бөлінеді: 

а) тура ағынды; 

б) циркуляциялық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЭ – су экономайзері, ББ – буландыру беттері, 

БҚ – бу қыздырғыш, ҚС – қоректік сорғы. 
1 – қоректік су, 2 – қайнап жатқан су, 3 – қаныққан бу, 4 – аса қызған су. 

 

6 сурет – Тура ағынды қазанда бу өндіру сұлбасы  

4 

БҚ 

ББ 

СЭ 
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 Тура ағынды қазандарда жұмыстық дене қыздыру беттерін бірінен соң 

бірін жүріп өтіп (6 сурет), бір жүрісте буланады да, аса қызады.   Жұмыстық 

дененің қозғалысы ҚС – қоректік сорғының жұмысымен шартталады. Мұндай 

қазанның ББ – буландыру беттері от жану камерасының бүкіл периметрі 

бойынша өтетін лента түрінде өрілген құбырлардан тұрады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЭ – су экономайзері, БҚ – бу қыздырғыш, Б – қазанның барабаны,  

ТК – төменгі коллектор, ОЭ – оттықтың экрандары (буландыру беттері – ББ),  

ТҚ – түсіру құбырлары, АҚ – ауа қыздырғыш, Ж – жағу қондырғысы. 

 

1 – қоректік су, 2 – аса қызған бу, 3 – суық ауа, 4 – ыстық ауа, 

5 – отын, 6 – шығыс газдары, 7 – шлак, 8 – тозыңның шығысы. 
 

7 сурет – Табиғи циркуляциясы бар барабанды қазан   

 

 Табиғи циркуляциясы бар қазандардың ерекшелігі – жұмыстық дененің 

буландыру беттерден бірнеше қайтара жүріп өтуі. Буландыру беттері «Б-ТҚ-

ТК-ББ (ТЭ)» тұйық контурға кіреді (7 сурет).     

 Табиғи циркуляциясы бар қазандарда жұмыстық дененің контур ішінде  

қозғалысы ТҚ және ББ құбырларындағы жұмыстық дененің 

тығыздықтарының әртүрлілігімен шартталады.  

 Қазанның барабанынан қанығу (қайнау) температурасындағы су 

бірнеше қыздырылмайтын (оттық камераның сыртқы жағында орнатылған) 

ТҚ түсіру құбырларымен ТК төменгі коллекторға келіп түседі. Одан ары 

қарай су қыздырудың ББ буландыру беттерінің құбырларымен үлестіріледі де, 

буланады, содан булы су қоспасы түзіледі. Контур ішінде жұмыстық дененің 

бір жүрісінде судың 15 ÷ 20 % - ы буланады.    

Қыздырудың ББ буландыру беттері ТК төменгі коллектордан шығып, 

оттық камера ішінде қазан қабырғасына орнатылған, экран түзетін вертикаль 

құбырлардан тұрады. Буландыру беттерінде түзілген булы су қоспасы 

қазанның барабанында суға және су буына бөлінеді.  
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Б БҚ 
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Су ТҚ – түсіру құбырларымен қайтадан ББ – буландыру беттеріне келіп 

түседі. Қанығу температурасындағы бу қазанның барабанынан БҚ – бу 

қыздырғышқа түсіп, 400-500
о
С-қа дейін қыздырылады.      

 (5) отын  (4) ыстық ауамен бірге Ж – жағу қондырғысы арқылы отын 

жану (оттық) камераға беріледі. (3) суық ауа қазанның артқы жағында 

орналасқан АҚ – ауа қыздырғышта қыздырылады. Ауа қыздырғыш    шығыс 

газдарының температурасын төмендетеді және жылудың атмосфераға шығын 

болуын кемітеді (қазанның ПӘК-ін арттырады). Сонымен қатар, ауаны 200-

400
о
С-қа дейін қыздыру отынның оттықта жану температурасын көтереді.    

Отынның жоғарғы температуралы жану өнімдері (1700-1800
о
С) жылуын 

оттықтың буландыру беттеріне жылулық сәле шығару арқылы береді. 

Сондықтан оттықтардың өлшемдері (көлемі) үлкен болып жасалады. 

Қазанның осы бөлігі  радиациялық деп аталады. 

Жану өнімдері жоғары қозғала отырып, 700-900
о
С-қа дейін 

салқындайды да, бу қыздырғыштың аймағына келіп түседі. Бұл аймақта жылу 

негізінен конвекция арқылы беріледі. Сондықтан қазанның осы бөлігі және 

одан ары басталатын қыздыру беттері (су экономайзері және ауа қыздырғыш) 

қазанның конвективті бөлігі деп аталады. Конвективті беттер жылан тәрізді 

жасалып, қазанның газ жолдарының ішінде орнатылады. Соның нәтижесінде 

құбырлар газ жолдарының көлденең қимасын тарылтады, жану өнімдерінің 

өту қимасын азайтады, сондықтан газдардың қозғалысы жылдамырақ үдей 

түседі. Бұл конвективті жылу алмасудың интенсивтілігін арттырады.  

Қазанның шығысында (6) отынның жану өнімдерінің температурасы  

160-240
о
С болады. Қатты отын жаққанда, оның минерал бөлігі (7) шлак түзеді, 

оны отын жану камерасынан алып тастайды. Күлдің ең ұсақ бөлшектері   (8) 

тозаңның шығысы түрінде шығыс газдарымен бірге ілесіп, атмосфераға 

шығарылады.  

Қазанның қыздыру беттері П, Т, Г әріптері тәрізді жинақталады (П-

тәрізді жинақталған қазан, Т- тәрізді, Г- тәрізді). 

 Су қыздырушы қазандар ыстық су өндіру үшін тура ағынды болып 

жасалады, сұйық және газ тәрізді отында жұмыс істейді. Отын жану камерасы 

құбырлармен экрандалған, ондағы су 150-200°С-қа дейін қыздырылады. Су 

қыздырушы қазандардың конвективті беттері жылан тәрізді болып жасалады.  

Бу және ыстық су өндіретін қазандық қондырғылар аудандық 

қазандықтарда орнатылады және жылумен жабдықтау жүйесінің жылу көзі 

болып табылады. Бу генераторлары (бу қазандары) электр энергиясын және 

жылу өндіретін жылу электр стансаларында орнатылады.  
 

 4.2 Бу және ыстық су түріндегі жылуды ЖЭО-ында өндіру [2,3,6,9] 
 

Органикалық отында жұмыс істейтін жылу электр стансалары өндіретін 

энергиясының түрі бойынша жіктеледі: 

 - конденсациялық электр стансалары (КЭС), оларды тағы мемлекеттік 

аудандық электр стансалары (ГРЭС) деп атайды, бұлар тек электр энергиясын 

өндіреді; 
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 - жылу электр орталықтары (ТЭЦ), бұлар жылу және электр 

энергияларын өндіреді.  

  Жылу электр стансасының жұмыс істеу қағидасы бу қазанынан (бу 

генераторынан), бу турбинасынан, конденсатордан және қоректік сорғыдан 

тұратын букүштік қондырғының (ПСУ) жұмыс істеу қағидасына негізделген 

(8 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БГ – бу генераторы, БҚ – бу қыздырғыш, БТ – бу турбинасы, 

ЭГ – электр генераторы, К – конденсатор, ҚС – қоректік сорғы.  

 

8 сурет – Букүштік қондырғының қағидалық сұлбасы  

 

 Бу қазанының оттығында жанатын отынның химиялық энергиясы жану 

өнімдерінің жылулық энергиясына түрленеді. Бу қазанының ішінде су 

қозғалатын тармақталған құбырлар жүйесін орағытып өтетін жану өнімдері 

суға өз жылуын беріп, салқындайды. Су қызып, буланады. Пайда болған бу 

үлкен қысыммен бу турбинасына бағытталады, сонда ұлғая отырып, жылулық 

және потенциалдық (қысым түріндегі) энергиясы турбинаның валын 

айналдыратын механикалық энергияға түрленеді. Турбинадан шығатын бу 

конденсаторға түседі. Конденсатор деген ішінде суық су қозғалатын 

құбырлардан тұратын цилиндрлік ыдыс болып табылады. Бу конденсатордың 

құбырларын орап өтіп, салқындайды да, суға айналады (конденсацияланады).  

   Будың көлемі кенет кемуімен қатар жүретін салқындау және 

конденсациялану процестері есебінен конденсаторда терең вакуум (сирелу) 

орын алады. Сонымен су буы турбина-конденсатор жүйесі арқылы өтіп, 

конденсатордағы бастапқы жоғарғы қысымнан төменгі қысымға дейін 

ұлғаяды. 

 Конденсатордан конденсат сорғымен бу қазанына беріледі, содан кейін 

алдыңғы сипатталған жұмыс циклі қайталанады.  

  Турбинамен бір валда электр генераторы орнатылады. Ол жерде 

генератор валының айналуының механикалық энергиясы элекртлік энергияға 

түрленеді.  
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 Бұл сұлбада энергияның бір түрден екінші түрге түрленуі үш рет 

қайталанады: отынның химиялық энергиясы отынның жану өнімдерінің 

жылулық энергиясына айналады, жылулық энергия – турбина қалақшалары 

айналуының механикалық энергиясына, генератор валының айналуының 

механикалық энергиясы – элекртлік энергияға. 

 Бірақ отынның барлық энергиясы элекртлік энергияға айналмайды. 

Алғашқы энергияның айтарлықтай көп бөлігі конденсатордағы 

циркуляциялық суда ағып, пайдаланылмай қалып қояды. Жылудың біраз 

бөлігі қоршаған ортада сейіліп кетеді, түтіндік газдармен шығып кетеді. 

 Өндірілген энергия мөлшерінің бастапқы энергияның жұмсалған 

мөлшеріне қатынасы пайдалы әсер коэффициенті деп аталады, қазіргі заманғы 

ірі электр стансаларының ПӘК-і 35-40% құрайды, ал басқа 

жылутехнологиялық қондырғылардыкі одан да аз. Сондықтан энергетиктер 

алдында тұрған басты мәселе – жылутехнологиялық өндірістің және жылумен 

жабдықтау жүйелерінің тиімділігін арттыру және энергетикалық ресурстарды 

ұтымды пайдалану. 

Букүштік қондырғының (ПСУ) жұмыс істеуі кезінде оралымдық 

процесс (цикл) жүзеге асады. Бұл циклде жұмыстық дене (бу, су) біртіндеп 

аралық күйлерден өтіп, қайтып алғашқы күйіне оралады. Аса қызған бумен 

жұмыс істейтін букүштік қондырғыда бұл циклді Ренкин циклі деп аталады (9 

сурет). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сурет – Ренкин циклінің диаграммаларда көрсетілуі 
 

 

Ренкин циклінде өтетін процестер төмендегі термодинамикалық 

процестер болып табылады: 

а) БГ бу генераторында бу алу процесі – «Е-О» изобаралық процесс 

(тұрақты қысымда); 

б) турбинада будың ұлғаюы – «О-К» адиабаталық (изоэнтропиялық) 

процесс (тұрақты S энтропия үшін қоршаған ортамен жылу алмасусыз өтеді); 

в) конденсаторда жұмыс істеп болған будың конденсациялануы – К-К’ 

изобаралық-изотермиялық процесс; 

г) БГ бу генераторының алдында сорғыдағы судың қысымының артуы –

«К’-Е» изохоралық-адиабаталық процесс. 
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БГ – бу генераторында алынған аса қызған бу алғашқы Ро (90-240 бар) 

және to (350-530
о
С) параметрлерімен бу құбыры арқылы БТ – бу турбинасына 

келіп түседі де, Рс – соңғы қысымға дейін ұлғаяды (10,а сурет).     

Ұлғаю процесі кезінде бу саптама арқылы жоғары жылдамдықпен өтеді, 

бу қысымының потенциалдық энергиясы оның қозғалысының кинетикалық 

энергиясына түрленеді (10,б сурет).  

 
 

1 – саптама, 2 – турбинаның қалақшасы, 3 – диск, 4 –турбинаның корпусы, 5 – вал. 
 

10 сурет – Бірсатылы бу турбинасы (а) және саты (б) 
 

 

Жоғарғы жылдамдықты бу ағыны турбинаның қалақшаларын орағытып 

өтіп, оларға өз энергиясының бір бөлігін береді. Қалақшалар айнала 

бастайтын турбина валында орналасқан дискіге бекітілген.  

Саптама мен турбина қалақшаларының бір қатары саты түзеді. Әр 

сатыда қысымның бір бөлігі ғана жұмыс істейді, сондықтан будың Ро 

қысымнан Рк қысымға дейін ұлғаюы үшін турбиналарды көпсатылы етіп 

жасайды (11 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – көпсатылы турбина, 2 – электр генераторы. 

 

11 сурет – Көпсатылы бу турбинасы  

 

Турбинамен бір валда электр генераторы бекітілген. Электр 

генераторында  Do – бу шығынына және (Ро – Рк) – қысым құламасымен 

байланысты Н=(ho–hk) – жұмысқа жарамды жылу құламасының шамасына 

тәуелді WЭ – электр энергиясы өндіріледі: 

      (4.1) 
 

  
 

 

 

 
 

2 
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Бу шығынының және жылу құламасының артуымен өндірілетін электр 

энергиясының мөлшері де арта түседі.   

Турбинада жұмыс істеп болған бу циркуляциялық сумен 

салқындатылатын (К) конденсаторға келіп түседі. Бу суға буланудың 

жасырын жылуын береді де, конденсацияланады. Жұмыстық дененің көлемі 

конденсация кезінде үш дәрежеге дейін кемиді, соның нәтижесінде 

конденсаторда терең вакуум (0,03-0,05 бар) орын алады. Пайда болған 

конденсат ҚС – қоректік сорғының көмегімен қайтар бу генераторына 

беріледі. Цикл осымен тұйықталады.  

Турбинадан шығатын будың қысымының соңғы мәнін және оның hk  

энтальпиясын конденсатордағы қысым анықтайды.  

Букүштік қондырғының пайдаға асқан жылуының толық алынған 

жылуына қатынасын айқындайтын пайдалы әсер коэффициентін мына 

формуламен анықтайды: 

 ,     (4.2) 

 

мұндағы  – бу генераторының жұмыстық денесіне берілген жылу; 

  – конденсаторда жұмыстық денеден алынған жылу; 

  – электр энергиясына түрленген пайдаға асқан жылу; 

  – таза будың энтальпиясы (жылу маңызы); 

  – жұмыс істеп болған будың энтальпиясы; 

  - конденсатордың шығысындағы конденсаттың физикалық жылуы  

(энтальпиясы). 

 Букүштік қондырғының пайдалы әсер коэффициенті ПӘК-і 25-35% 

құрайды, демек оттынның бастапқы жылуының тек қана 25-35% ғана электр 

энергиясына түрленеді. Жылудың қалған бөлігі конденсаторда салқындалатын 

циркуляциялық сумен бірге шығынға ұшырайды. Сондықтан жылу 

энергетикасының басты мәселе конденсатордағы жылу шығынын азайту 

болып табылады, бұл конденсатор арқылы өтетін бу азайғанда ғана мүмкін 

болады. Бірақ шығынды болдырмау түбінде мүмкін емес, себебі 

термодинамиканың II заңы бойынша айналмалы процесс жүзеге асу үшін 

темперптуралары әртүрлі кемінде екі жылу көзі керек: жылу бергіш (бу 

генератора) және жылу қабылдағыш (конденсатор немесе салқындатқыш). 

 Букүштік қондырғының ПӘК-ін арттырудың бір жолы – турбинаның 

аралық сатыларынан буды бөліп алу. Ол бу соңынан жылумен жабдықтау 

мақсатында қолданылады. Электр және жылу энергиясын қатар өндіретін 

жылу электр станциясы (ЖЭС) жылу электр орталығы (ЖЭО) деп аталып жүр. 

ЖЭО жылумен жабдықтау жүйесі үшін қуатты жылу көзі болып табылады (12 

сурет). 

Турбинадан бу алыну процесі реттелінген процесс деп аталады, себебі 

оның шамасы жылу тұтынушының қажеттігімен анықталады. Тұтынушының 

түріне байланысты бу алыну процесі өнеркәсіптік және жылытулық болып 
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бөлінеді. Біріншіде бу жылу технологиялық процестерде қолданылады, ал 

екіншіде – коммуналдық қажеттіліктерге жұмсалады.  

Жылу тұтыушы будың физикалық жылуын пайдаланып, кері конденсат 

сорғысы көмегімен конденсатты қайтарады.  

Турбина тоқтатылған жағдайда  немесе тұтынушының шыңдық 

жүктемелерін жабу қажет болса, яғни турбинадан алынатын бу шығыны 

тұтынушыға қажетті шамадан аз болған жағдайда, тұтынушыға бу 

редукциялық - салқындатушы қондырғыдан (РСҚ) беріледі. 

ЖЭО - да турбинаның аралық сатыларынан буды бөліп алу нәтижесінде 

конденсатор арқылы өтетін бу азаяды. Бұл жылу шығынының кемуіне және 

станция ПӘК - нің артуына ықпал жасайды. 

 

                   
 

1 – бу генераторы, 2 – редукциялық-салқындатушы қондырғы (РСҚ), 3 – турбина,  

     4 – электр генераторы, 5 – жылу тұтынушы, 6 –қоректік бак, 7 – кері конденсат сорғысы,  

8 и 9 – қоректік және конденсаттық сорғылар, 10 – конденсатор. 

 

12 сурет – «Т» типті турбинасы бар ЖЭО–ң жылулық сұлбасы  

 

          5 Өнеркәсіптік жылу тұтынушылардың сипаттамалары  

 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда негізгі жылу тұтынушылар мыналар: 

а) жұмыстық дене ретінде параметрлері белгілі бу қолданатын  күштік 

агрегаттар (бу балғалары, престер, соғу машиналары, сорғылар, 

турбокомпрессорлар т.с.с). Жетек ретінде бу машиналары (0,8÷1,0 Мпа, 

200÷250°С) немесе турбиналар (1,8÷3,5 Мпа, 350÷450°С) қолданылады; 

б) технологиялық процестерін жүзеге асыру үшін жылу қолданылатын  

технологиялық аппараттар мен қондырғылар (қыздырғыштар, буландырушы 

және ректификациялық қондырғылар, кептіргіштер, химиялық өнеркәсіптік 

реакторлар). Жұмыстық дене ретінде қаныққан және аса қызған бу (от 0,3÷0,8 

до 9 МПа) және су (с температурой 150t °С) қолданылады; 

в) өндірістік, мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй ғимараттарын жылыту 

және желдету жүйелері, ыстық сумен жабдықтау және ауа кондиционерлеу 
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жүйелері. Жұмыстық дене ретінде бу (қысымы 0,6 МПа - ға дейінгі) және су 

(температурасы 150t °С) қолданылады. 

Жылу тұтынушылардың көп түрлілігіне қарамай, оларды жылу тұтыну 

сипаты бойынша екі топқа бөлуге болады: 

- маусымдық тұтынушылар; 

- жыл бойы тұтынушылар. 

Маусымдық жылу тұтынушыларға мыналар жатады: 

- жылыту жүйесі; 

- желдету жүйесі (калориферде ауа жылытуымен қоса); 

- ауа кондиционерлеу (белгілі бір сападағы, тазалығы, температурасы 

және ылғалдылығы анықталған ауа алу). 

Маусымдық жүктеменің шамасы ауданның климаттық ерекшеліктеріне 

тәуелді. Сыртқы ауаның темперптурасына, желдің бағыты мен 

жылдамдығына, күн сәулесінің түсуіне, ылғалдылыққа т.с.с. Соның ішінде 

маусымдық жүктемеге ең көп әсер етуші сыртқы ауаның темперптурасы 

болып табылады (13 сурет). 

 

                                      
 

13 сурет – Жылыту жүктемесінің жыл бойына өзгеруі  

 

Маусымдық жылу тұтынушының тәулік бойы жылу шығыны 

салыстырмалы түрде көп өзгермейді, бірақ жыл бойы едәуір өзгеріске 

ұшырайды. Мысалы, жылыту жүйесі үшін жылу тұтыну сипаты жылдың ең 

суық айларындағы максимал шамасынан жаз айларындағы ноль шамасына 

дейін өзгеруі. Жаз мезгілінде жылудың біраз бөлігі салқындатушы 

қондырғыларда суық өндіруге жұмасалуы мүмкін.   

Жыл бойының жүктемесіне технологиялық жылулық жүктемесі және 

ыстық сумен қамтамасыз ету жүктемесі (яғни тұрмыстық жылулық жүктеме) 

жатады. 

Технологиялық және тұрмыстық жылулық жүктемелер іс жүзінде 

сыртқы ауаның темперптурасына тәуелді емес. Дегенмен, бұл жүктемелер 

тәулік бойына да (14 сурет), апта бойына да өзгеруі мүмкін (мысалы, монша 

мен кір жуу қосылған күндері, сенбі және жексенбі күндері өндіріс 

орындарының кейбірі жұмысын тоқтатқан кезде). 

Технологиялық жылулық жүктеме графигі өнеркәсіптік кәсіпорынның 

жұмыс бағытына және жұмыс тәртібіне тәуелді. Мысалы, циклдік жұмыс 

агрегаттары бар кәсіпорында жылулық жүктеме сипаты тез өзгергіш келеді.   
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14 сурет – Тұрмыстық қажеттіктер үшін күннің екінші  

жартысындағы ыстық су тұтыну сызбасы  

 

Жылулық жүктемені температуралық деңгейі бойынша былай жіктейді: 

а) төменгі температуралы (t≤150˚С) – жылыту, желдету және тұрмыстық 

жүктеме – бу және ыстық су қолданылады; 

б) орта температуралы (150<t<350˚С) – технологиялық және күштік 

жүктеме – аса қыздырылған бу қолданылады; 

в) жоғарғы температуралы (t≤1700
о
С) – технологиялық және күштік 

жүктеме (өндірістік пештер, газ турбиналары) – отынның жану өнімдері 

қолданылады.  

Жылутехнологиялық қондырғыларда жылу тасымалдағыш ретінде 

негізінен қаныққан бу, аса қыздырылған бу және су қолданылады.  

Жылу тасымалдағыш ретінде буды орта температуралы жылу 

тұтынушылары бар өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданады. Немесе 

технология бойынша бу берілуі қажет болса, минимал температурасы 

берілген қысымдағы қанығу температурасына тең болатын бу қолданылады.  

Буды қолданудың артықшылығына жылу беруді реттеудің 

қарапайымдылығы, жылу беру коэффициентінің үлкендігінен жылуалмасу 

аппараттарының беттік ауданының азаюы, яғни металл сыйымдылығының 

аздығы жатады. Бу конденсацияланған кезде оның физикалық жылуынан көп 

есе артық буланудың жасырын жылуы бөлінеді.  

Жылу тасымалдағыш ретінде судың мынадай артықшылықтары бар: 

- тұрмыстық тұтынушыны жылумен қамтамасыз етеді; 

- жүйенің үлкен жинақтау қабілетін береді (жылу сыйымдылығы 

жоғары болғандықтан). 

Жылу тасымалдағыш ретінде судың кемшіліктері мынадай: 

- жылу тасымалдағышты тұтынушыға жеткізу кезінде электр 

энергиясының шығынының көп болуы; 

- құбырлар мен жылу алмасу аппараттарының үлестік жүктемелерінің 

жоғарылығы (жылу тасымалдағыштың үлесінің үлкендігі); 

- бумен салыстырғанда жылу тасымалдағыштың температурасының 

төмендігі (буланып кету қауіпі бар болғандықтан); 

- жүйенің апаттық жұмыс тәртібінің үлкен ықтималдығы. 
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Жылу тасымалдағыш технологиялық процестің сипатына сай 

таңдалады. Егер технология шарты бойынша жылу тасымалдағышқа 

қойылатын шектеу болмаса, онда потенциалы төменірек түрін таңдайды, 

осылай жылу көзіне қажетті отынды үнемдеуге болады.  

Жылу тасымалдағышты таңдауда жылуды жеткізу қашықтығын да 

ескеру керек. Ыстық суды 15 км-ден артық қашықтыққа жеткізуге болады, ал 

буды – 10 км-ге (жылу шығыны салдарынан бу конденсацияланады). 

Жылу тасымалдағышты таңдауға оның технологиялық процесс 

барысында ластануы, технологиялық аппаратта немесе тұтынушыға жеткізу 

жолында шығынға ұшырауы сияқты жағдайлар ықпал етеді.     

 

5.1  Өнеркәсіптік және тұрмыстық жылу тұтынушылардың жылу 

қажеттілігін есептеу [2,3,7] 

 

Өнеркәсіптік жылу тұтынушылардың жылулық жүктемесі 

технологиялық мұқтаждықтарға шығатын жылу мөлшерімен анықталады. 

Технология үшін жылу көзі ретінде отынның жану өнімдері, бу және ыстық су 

қолданылады.  

Өнеркәсіптіктік ғимараттарды жылыту, желдету, салқындату және 

ыстық сумен жабдықтау мақсатында бу мен ыстық су түріндегі жылу 

пайдаланылады. 

 

5.1.1 Жылумен қамтамасыздандыру жүйесіне кететін жылу шығыны. 

Жылумен қамтамасыздандыру жүйесінің негізгі мәселелерінің бірі 

әртүрлі ғимараттардың ішіндегі температураны берілген деңгейде ұстап тұру 

үшін, оны жылыту болып табылады. Ол үшін қоршаған (атмосфералық) 

ауаның температурасы төмендеген сайын арта беретін ғимараттың қоршаған 

ортаға беретін жылу шығынының орнын қайта толтыру керек.   

 Бөлек бір ғимаратты жылыту үшін сағаттық жылу шығыны ғимараттың 

жылулық баланс теңдеуінен анықталады: 

ТВОИТ QQQQQ  ,    (5.1) 

мұндағы Q  -  ғимараттың жалпы сомалық жылу шығыны; 

ТQ  - қоршаған беттер арқылы жылу берілуден болатын жылу шығыны  

(жылутехникасы ғимаратты жылуалмасу аппараты деп қарастырады); 

ИQ  - сыртқы қоршаудың селдір жерлері арқылы инфильтрленуші 

ауамен кететін жылу шығыны; 

ОQ  - ғимаратқа жылыту жүйесі арқылы келетін жылу; 

ТВQ  - ғимарат ішіндегі жылу бөліну. 
 

 Тұрғын үйлердің ішкі жылу бөліну көздеріне адамдар, тұрмыстық және 

жарықтандыру аспаптары, электрондық техника жатады. Өндірістік 

ғимараттарда ішкі жылу бөліну көздеріне жылу және электр энергиясын 
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қолдану қағидасымен жұмыс істейтін әртүрлі технологиялық аппараттар мен 

процестер жатады.  

 Қоршау беттері арқылы жылу шығыны жылу берілу теңдеуімен 

анықталады  
 

tkFQ НT  , Вт,     (5.2) 
 

мұндағы НF  - сыртқы қоршау бетінің әртүрлі элементтерінің 

(қабырға, терезелер, шатыр) ауданы; 

t - қоршау беттерінің ішкі және сыртқы жағындағы ауа 

температураларының айырмасы. 

Практика жүзінде ғимараттың жылу шығынын мына формуламен 

анықтауға болады 

)( нвHOT ttVqQ 
,     (5.3) 

мұндағы Oq  - ғимараттың меншікті жылу шығыны, Вт/м³ К; 

HV  - ғимараттың сыртқы өлшеу бойынша көлемі, м³; 

вt  - ішкі ауаның орташа температурасы; 

нt  - сыртқы ауаның температурасы. 

 Ғимараттың меншікті жылыту сипаттамасы Oq  дегеніміз қоршау 

беттерінің ішкі және сыртқы жағындағы ауа температураларының айырмасы 

1°С кезінде, уақыт бірлігінде ғимараттың 1 м³-нан кеткен жылу шығыны.  

Қысқы маусымдағы ішкі ауаның температурасының есептік мәні вt  

өндірістік ғимараттар үшін  құрылыс нормалары мен ережелерінде (СНиП) 

келтірілген: 

- жылу бөлінуі аз жағдайда – 12 ÷ 16°С; 

- жылу бөлінуі көп жағдайда – 5 ÷ 10°С; 

- ылғал бөлінуі көп жағдайда – 12 ÷ 18°С. 

Тұрғын үйлерде вt  18°С деп алынады. 

Жылулық жүктеменің максимал мәнін анықтау үшін жылыту 

жүктемесінің есептік формуласын қолданады  

 

      
)( .. рчнвНОрчТ ttVqQ 

,
     (5.4) 

мұндағы рчнt .  - сыртқы ауаның есептік температурасы, ол соңғы 50 жыл 

ішіндегі ең суық 8 қыстың ең суық бескүндігінің орташа температурасына 

тең. 

Ғимараттардың жылулық режимін есептеу кезінде бірқатар қосымша 

факторларды ескеру керек: инфильтрлеуші ауамен жылу шығыны, терезелер 

мен шатырдан келіп түсетін күн радиациясының жылуы, өндірістік 

ғимараттардағы ішкі жылу бөліну. 



29 

 

 Белгілі бір берілген ғимаратты (тұрғын үй, өндірістік ғимарат) 

жылытуға кететін жылу шығыны сыртқы ауа температурасына тәуелді 

өзгереді  

рчнв

нв
рчОО

tt

tt
QQ

.

.



 .     (5.5) 

 

 (5.5) теңдеу  түзу сызық теңдеуі болып табылады (15 сурет). 

 

 
 

15 сурет – Жылыту жүктемесінің сыртқы ауа  

температурасына тәуелділігі   

 

 Ауа температурасы 108вклt °С-ға көтерілгенде жылыту жүктемесі  

өшіріліп, сондай температураға дейін төмендегенде қосылады. Мұның себебі, 

температура вклt  кезінде ғимараттың ішкі жылу бөлінуі шамамен ғимараттың 

жылу шығынына тең болады (яғни жылу шығынының орны толтырылады), 

сондықтан жылыту жүйесін қосу қажеттігі жоқ (сыртқы ауа 

температурасының вклt  - ден 18вt °С-ға дейін интервалында).  

 Сыртқы ауа температурасы жыл бойы өзгеріп отырады, демек жылыту 

жүйесінің жылулық жүктемесі де өзгереді.   

 Температураның төмендеуі (күз-қыс) және жоғарылауы (қыс-көктем) 

кезіндегі сыртқы ауа температурасының тұрақтану ұзақтығының 

анықтамалық әдебиеттен алынатын мәндерін қолдана отырып, жылдық 

жылыту жүктемесін есептеуге болады (16 сурет). 

 Жылыту жүктемесінің сомалық жылдық сызбасын тұрғызу үшін 

берілген аймақтағы сыртқы ауа температурасының 5÷10°С интервалында  

тұрақтану уақытының кестелік мәндері қолданылады (2 кесте).  

+8
0
С температураға сәйкес келетін сағатпен көрсетілген шама 

аймақтағы жылыту маусымының ұзақтығын сипаттайды.   
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16 сурет – Жылдық жылыту жүктемесінің сызбасы  

 

 Оң жақтағы қисық сызықтың астындағы аудан τот жылыту 

маусымындағы жылу көзінің 
год

ОQ жылдық жылулық жүктемесі болып 

табылады, ал рчОQ .  
жылу көзінің жылулық қуатын сипаттайды. Оң жақтағы 

қисық сызық екі шаманың қиылысу нүктелері бойынша тұрғызылады: 

біріншісі – сыртқы ауа температурасының нt   мәніне сәйкес келетін жылулық 

жүктеме, екіншісі – осы (және одан төменгі) температураның жыл бойындағы 

 тұрақтану ұзақтығының уақыты.  

  

  2 кесте – Температуралардың тұрақтану ұзақтығының уақыты, сағат [9] 

Қала Сыртқы ауа температурасы, °С 

–35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 + 8 

Ақтөбе 1 22 154 480 1060 1760 2610 3800 4900 

Алматы 12 31 122 300 622 1102 1810 2820 4000 

Қарағанды 35 109 276 584 1070 1870 2820 4020 5080 

Қостанай 8 75 320 776 1430 2220 3080 4050 5110 

Семей 49 130 320 692 1280 2000 2860 3860 4850 

 

5.1.2 Желдетуге қажет жылу шығыны.  

Желдету жүйесі ғимарат ішіндегі санитарлық-гигиеналық жағдайды 

қамтамасыз етуге арналған, яғни оның мақсаты – ауаны жаңарту, ластанған 

ауаны шығарып, оны таза атмосфералық ауамен алмастыру.  

 Ғимарат ішіндегі ауа алмасу жыл бойы жүзеге асырылады, бірақ қысқы 

мезгілде ғимарат ішіндегі температураны берілген деңгейде ұстап тұру үшін 

желдеткішке берілетін ауаны жылытып жіберу керек. Сондықтан қысқы 

уақытта қоршаған орта температурасы төмен болған сайын, желдетуге қажет 

жылу шығыны артады.      

 Желдетуге қажет жылу шығынын ауа алмасу шамасы бойынша 

анықтайды:  
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)( нвпВВВ ttcmVQ 
,     (5.6) 

 

мұндағы m – уақыт бірлігіндегі ауа алмасу қайтымдылығы; 

ВV  – желдететін жайдың ішкі көлемі; 

 Вс  – ауаның жылу сыйымдылығы, 1,26 кДж/м³ К; 

впt
 – желдететін жайға келіп түсетін ауаның температурасы; 

ВmV  – желдеткіштің өнімділігі. 

Егер желдету жүйесі ғимарат ішіндегі санитарлық - гигиеналық 

жағдайды қамтамасыз етумен қатар, қысқы уақытта ғимараттың жылу 

шығынының орнын толтыру үшін де қолданылатын болса, онда желдететін 

жайға келіп түсетін ауаның температурасы впt
 жылыту жүйесіне қажет вt  

температурадан артық болуы мүмкін.  

Желдетуге қажет жылу шығынын іс жүзінде есептеу үшін мына 

формуланы пайдаланады   

)( нвHВВ ttVqQ 
,     (5.7) 

 мұндағы Вq  – қоршау беттерінің ішкі және сыртқы жағындағы ауа 

температураларының айырмасы 1°С кезінде, ғимараттың сыртқы өлшеу 

бойынша алынған HV 1м³ көлемін желдетуге қажет меншікті жылу шығыны.  

 Желдетуге қажет максимал (есептік) жылу шығыны сыртқы ауаның 

есептік температурасы бойынша анықталады 

  

)( .. рчнвпHВрчВ ttVqQ  .    (5.8) 
 

 Сыртқы ауаның (есептік температурасынан басқа) температурасы үшін 

ағымдық жылулық жүктеме есептік жүктеме бойынша анықталады   

 

рчнв

нвп
рчВВ

tt

tt
QQ

.

.



 .     (5.9) 

 

 Әртүрлі мақсатта пайдаланылатын және ластану деңгейі (газ немесе 

ылғал бөлінуі) әртүрлі ғимараттар үшін желдетулік жылулық жүктеменің 

сыртқы ауаның температурасына  тәуелділігі 17 суретте келтірілген. 

 Газ бөлінуі көп жағдайда толық ауа алмасуы арқылы жүзеге асуы керек 

(a-d-е сызығы). Бұл жағдайда желдету жүйесі үшін сыртқы ауаның есептік 

температурасы ретінде жылыту жүйесі үшін алынған сыртқы ауаның есептік 

температурасы алынады.   
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17 сурет – Жылулық желдету жүктемесінің сыртқы  

ауаның температурасына  тәуелділігі 

 

 Ғимарат ішіндегі ауаның ластануы аз болғанда, температура рецt  кезінде  

«d» нүктесінде рециркуляция жүйесі іске қосылады, бұл жылудың біраз 

бөлігін сақтап қалуға көмектеседі (c-d-е сызығы). Рециркуляция режимінде 

ғимарарттан барлық ауа шығарылмайды, біраз бөлігі ғана шығады.  Қалған 

ауа сыртқы ауамен араласып, қыздырылып, ғимараттың ішіне қайта беріледі. 

Сыртқы ауаның температурасы төмен болған сайын ( рецt
 

÷ рчнt . ), 

рециркуляция шамасы артық болады, яғни ішкі ауаның көбірек бөлігі таза 

ауамен араласады да, ғимаратқа қайтады. Рециркуляцияны іске қосу 

температурасы жылыту маусымы ұзақтығының 15% құрайтын жылдың ең 

суық кезеңінің орташа температурасына тең.   

 

5.1.3 Ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылу шығынын есептеу. 

Ыстық су шаруашылық-тұрмыстық мақсаттарда қолданылады: 

- тұрғын үй ғимараттары; 

- қоғамдық ғимараттар және коммуналдық кәсіпорындар (балабақшалар, 

мектептер, ауруханалар, асханалар т.с.с.); 

- өнеркәсіптік ғимараттар. 

Технологиялық мақсаттарда қолданылатын ыстық сумен жабдықтау 

жүйесінің ерекшелігі тікелей жылыту жүйесінен түсетін ыстық суды 

пайдалануында.  

Ыстық судың қолданылуы тәулік бойы және апта ішінде біркелкі емес. 

Тұрғын үйлерде түнгі уақытта ыстық суды қолдану іс жүзінде толық 

тоқтайды.  Дегенмен, ыстық су жыл бойына қолданылады.  

Ыстық судың шығынының әр ауданда әртүрлі болуы өндірістік 

тұтынушылардың жұмыс режиміне және тұрғындардың су қолдану 

дағдыларына тәуелді болады, содан тәуліктік және апталық әркелкілік 

коэффициенттерімен сипатталады. 
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 Бір типті тұтынушыларды ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін 

орташа тәуліктік жылу шығыны мына өрнекпен анықталады 

 

)( хвгвв

сут

гв ttamcQ  , кДж/сут,    (5.10) 

 

мұндағы а – 60°С температурада тәулігіне бір тұрғынға немесе өнімнің 

бірлік мөлшеріне келетін ыстық су шығынының литрмен есептелетін қалыпты 

мөлшері (СниП бойынша анықталады); 

т – тәулікке қатынасымен алынған тұрғындар саны немесе өнімнің 

бірлік мөлшері (мысалы, жуылатын кірдің бір килограммы); 

гвt
 – ыстық судың температурасы, 75°С-ден аспайды және  50°С-ден 

төмен болмайды (есептік температура – 65°С); 

хвt
 – суық судың температурасы, қысқы кезеңде + 5°С, ал жазғы 

кезеңде + 15°С деп алынады; 

вс – судың жылу сыйымдылығы, кДж/кг К. 

 Егер ауданда қатарынан тұрғын үйлер, қоғамдық және өндірістік 

ғимараттар бар болса (жылу тұтынушылардың әркелкілігі), онда жылудың 

тәуліктік шығыны мынаған тең   

)()( хвгвв

сут

гв ttcваmQ 
,    (5.11) 

 

мұндағы в - судың қоғамдық ғимараттарға немесе өндірістік 

қажеттіліктерге шығынының ауданның бір тұрғынына қатынасы. 

 )( ва   соммасы ауданның бір тұрғынына кететін су шығынның 

қалыпты мөлшері деп аталады, сутg . Бұл мөлшер орта есеппен тәулігіне 80-

130 литрге тең. Ыстық су шығынының қалыпты мөлшері тұтынушы типіне 

тәуелді үлкен диапазонда өзгереді, әкімшілік ғимараттар үшін тәулігіне 7 литр 

құрайды, ал қонақ үйлер үшін – 200 литр (СНиП бойынша). 

 Ыстық сумен жабдықтауға кететін орташа апталық жылу шығыны мына 

формуламен анықталады 

 

с

хвгввнедср

гв
n

ttamc
Q

)(. 
 , Вт,    (5.12) 

 

мұндағы сп – ыстық сумен жабдықтауға жылу берілу ұзақтығы (тұрғын 

үйлерге, мектептер мен ауруханаларға сп = 86400 с/тәулік). 

Тұрмыстық жүктеменің апта күндерінде және тәулік бойы әркелкілігін 

ескере отырып, ыстық сумен жабдықтауға кететін максимал (есептік) жылу 

шығынын бағалауға болады  
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недср

гвсн

рч

гв QQ . , Дж/с,    (5.13) 
 

мұндағы н  – тұрмыстық жүктеменің апталық әркелкілік 

коэффициенті; 

с  – тұрмыстық жүктеменің тәуліктік әркелкілік коэффициенті. 

 

5.2 Жылу тұтынудың жалпы жылдық графигі  

 

 Жылумен жабдықтау жүйесінің жұмыс режимін, жылу көзінің қуатын, 

жылу тасымалдағыштың тиімді параметрлерін анықтау үшін ауданның 

(тұтынушының) жылулық жүктемелерінің барлық түрлерін және олардың 

жыл бойы қайталануын ескеру керек. Жылулық жүктемелердің жалпы 

графигінің негізі жылыту – желдету жүктемесі болып табылады.  

Жылу тұтынудың жалпы жылдық графигі Россандер графигі деп 

аталады (18 сурет). 

                 
 

1 – ыстық сумен жабдықтау (жазғы), 2 – ыстық сумен жабдықтау (қысқы), 

3 – желдету, 4 – жылыту, 5 – жалпы жылулық жүктеме. 
 

18 сурет – Жылулық жүктемелердің жалпы жылдық графигі 

 

Графиктің сол жағында сыртқы ауаның температурасына тәуелді 

болатын жүктемелердің әр түрлерінің сызықтары тұрғызылады. Егер 

технологиялық жүктеме бар болса, Россандер графигінің сол жағында 

қосымша сызық пайда болуы керек, сонда ауданның жалпы жылулық 

жүктемесі ұзынырақ болады (5 сызық). Жалпы жылулық жүктеменің  рчнt .  

температура кезіндегі шамасы арқылы жылу көзінің қуатын анықтауға 

болады, ал оң жақтағы қисықтың астындағы аудан аймақтағы жалпы жылдық 

жылулық шығынды айқындайды.   

 Жылыту маусымы кезінде жылудың жалпы шығынын шамамен мына 

формуламен бағалауға болады  

 

 .   (5.14) 
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6 Жылумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған 

жүйелері [2,3,7] 

 

Жылумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған жүйесі (бір 

жылу көзінен тұтынушылардың бірнеше тобын жылумен жабдықтау) ел 

экономикасында көп тараған жүйе болып табылады. 

 

                 

 

1 – жылу көзі, 2 – алып келуші құбыр (жылу құбыры), 3 – абоненттік кіру,  

4 – желдеткіш калорифер, 5 – жергілікті жылыту жүйесінің абоненттік қыздырғышы,  

6 – жергілікті жылыту жүйесінің қыздырғыш аспабы, 7 – жергілікті жылыту жүйесінің 

құбырлары, 8 – ыстық сумен жабдықтау жүйесінің абоненттік қыздырғышы,  

9 – ыстық сумен жабдықтаудың жергілікті жүйесі, 10 – кері қайту құбыры. 
 

19 сурет – Жылумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған  

жүйесінің сұлбасы 

 

 Жылумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған жүйелері (19 

сурет) төмендегідей негізгі элементтерден (инженерлік құрылғылардан) 

тұрады [7,9]: 

- жылу көздері (1); 

- жылулық желілер (2, 10); 

- абоненттік енгізулер (3); 

- жергілікті жылумен жабдықтау жүйелері (4-9). 

 Жылумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған жүйелерінің 

жылу көздері ірі қазандықтар (аудандық қазандықтар, АСТ) немесе ЖЭО 

(ТЭЦ) болып табылады.  

Жылу көзінің типіне қарай жылумен қамтамасыздандырудың 

орталықтандырылған жүйелері екіге бөлінеді: 

- аудандық қазандықтардан шығатын жылумен қамтамасыздандырудың 

орталықтандырылған жүйелері; 

- электр және жылу энергияларын қатар өндіруге негізделген ЖЭО-

ынан (ТЭЦ-тен) шығатын жылумен қамтамасыздандырудың 

орталықтандырылған жүйелері, оны теплофикация деп атайды.    

 Жылу көзінен тұтынушыға жылу магистралдық жылулық желілермен 

тасымалданады. Жылу тасымалдаушының түріне қарай, жылулық желілер 

сулық және булық болып бөлінеді.  
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 Абоненттік енгізулерде жылу магистралдық (орталық) жылулық 

желілерден жергілікті жылумен қамтамасыздандырудың жүйелеріне өтеді. 

Абоненттік енгізулерде жылудың саны мен сапасын жергілікті (абоненттік) 

реттеу жүзеге асырылады.   

 Жылу тасымалдаушының қозғалысын ұйымдастыру түріне қарай, 

жылумен жабдықтау жүйелері төмендегідей болады: 

 а) тұйықталған – тұтынушы жылудың бір бөлігін ғана пайдаланады, ал 

жылу тасымалдағыш толығымен жылу көзіне қайта оралады; 

 б) жартылай тұйықталған – тұтынушы жылудың бір бөлігін және жылу 

тасымалдағыштың да бір бөлігін пайдаланады. Жылу тасымалдағыштың 

қалған бөлігі жылу көзіне қайта оралады; 

 в) тұйықталмаған – тұтынушы жылу тасымалдағышты және оның 

жылуын толығымен пайдаланады.  

 Жылулық желідегі жылу құбырларының санына қарай жылумен 

жабдықтау жүйелері бір, екі, үш және төрт құбырлы болуы мүмкін. Үш және 

төрт құбырлы жүйелер негізінен өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылады.   

 Бір құбырлы жүйелер әдетте тұйықталмаған жылумен 

қамтамасыздандыру жүйелерінде қолданылады. Бұл жүйелер ең 

экономикалық тиімді жүйелер, желілік судың (жылу тасымалдағыштың) 

орташа сағаттық шығыны ыстық сумен жабдықтауға кететін су шығынымен 

тең болған жағдайда қолданылады. Ыстық сумен жабдықтау мақсатында 

желілік судың өзі қолданылады (ЫСЖ – дың ашық жүйесі), сонымен қатар, 

арнайы жылу алмастырғыштарда желілік судың жылуы есебінен 

қыздырылатын қалалық су құбырынан алынатын су да  қолданылады (ЫСЖ – 

дың жабық жүйесі). Егер желілік судың шығыны ыстық сумен жабдықтауға 

немесе технологияға кететін шығыннан артық болса, онда  екі құбырлы 

жылумен жабдықтау жүйесі қолданылады. Кері қайту құбыры бойынша жылу 

көзіне желілік судың артығы қайта оралады.  

 Сулық жылумен жабдықтау жүйелерінде тұтынушыға берілетін жылу 

мөлшері мына формуламен анықталады   
 

)( оспсвc ttсGtkFQ  
,    (6.1) 

 мұндағы cG - желілік судың шығыны; 

 оспс tt , - тура және кері желідегі (магистралдағы) судың температурасы. 
 

 ОЖЖ-нің жылулық желісіндегі жылу тасымалдағыштың параметрлері  

жергілікті жылулық желідегі судың параметрлерінен едәуір жоғары: 
max

псt = 150 

(180÷190)°С. Санитарлық-гигиеналық талаптарға сай жергілікті жылулық 

желідегі судың температурасы жылыту жүйесі үшін 95÷105°С, ал ыстық 

сумен жабдықтау жүйесі үшін 75°С болуы керек. Кері магистралда (желіде) 

жылу тасымалдағыштың температурасы 60°С –ге тең. 
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 Көптеген тұтынушылардың жылулық жүктемесі сыртқы ауа 

температурасына тәуелді болғандықтан, оны реттеу қажеттігі туындайды. 

Реттеу төмендегі тәсілдермен жүзеге асады: 

а) тура магистралдағы (желідегі) су температурасын өзгерту – жылулық 

жүктемені сапалық реттеу тәсілі; 

б) желілік су шығынын өзгерту – сандық реттеу тәсілі; 

в) желілік су шығынын және температурасын қатар өзгерту – сапалық-

сандық реттеу тәсілі. 

Жүктемені реттеу тәсілі ол жүзеге асырылып жатқан жердегі белгілі 

реттеу әдістерімен сәйкес келуі керек. Мысалы, сапалық тәсіл тікелей жылу 

көзінде (орталықтандырылған әдіс) жүзеге асырылады, сапалық-сандық 

реттеу тәсілі абоненттік кірісте (жергілікті реттеу әдісімен) қолданылады. Ал 

тұтынушыда негізінен сандық тәсіл жүзеге асырылады (жеке реттеу әдісі). 

 

 6.1 Орталықтандырылған жылумен қамтамасыздандыру 

жүйелеріндегі жылу көздері  [2,3,7,9] 

 

 Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелеріндегі жылу 

көздеріне аудандық қазандықтар мен жылу электр орталықтары жатады.    

 

 6.1.1 Аудандық және өнеркәсіптік қазандықтар. 

Аудандық қазандықтарда өнімнің бір ғана түрі өндіріледі  – жылу, ол бу 

немесе ыстық су түрінде тұтынушыларға беріледі. Жылу қазандық 

қондырғыларда өндіріледі (бу немесе су қыздыру қазандықтарында).  

Аудандық су қыздыру қазандықтарынан алынатын жылумен 

жабдықтаудың қағидалық сұлбасы 20 суретте келтірілген. 

 

                        
          1 – су қыздыру қазаны, 2 – рециркуляция сорғысы, 3 және 10 – реттеу клапандары, 

4 – кері магисталдан тураға өту маңдайшасы, 5 – үшжүрістік реттеу клапаны,  

 6 – сыртқы ауа температурасының датчигі, 7 – желілік сорғы, 8 – химсутазалау,  

9 – қоректік сорғы, 11 – лайлық.  

 

20 сурет – Су қыздыру қазандары бар аудандық қазандықтан  

алынатын жылумен қамтамасыздандыру жүйесінің қағидалық сұлбасы 
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20 суретте 2 – сорғының көмегімен жүзеге асатын рециркуляция 

қазанның төменгі температуралы беттеріндегі отын жағу өнімдерінің су 

буының конденсациялануын (коррозияны) болдырмау үшін, қазандық 

қондырғының кірісіндегі суды шық нүктесі температурасынан жоғары 

температураға дейін қыздыру үшін керек. 4 – маңдайша ТМ тура 

магистралдағы желілік судың температурасын төмендету үшін қолданылады. 

Жылулық жүктемені сапалық реттеу 6 – сыртқы ауа температурасының 

датчигінің көрсетуі бойынша 5 – үшжүрістік реттеу клапанының көмегімен 

жүзеге асырылады.     

Ағып кетудің немесе жылу тұтынушылардың алуы нәтижесінде жылу 

желілеріндегі жылу тасымалдағыштың шығыны 8 – химсутазалауда 

дайындалатын сумен толықтырылады. Қоректік су 9 – сорғының көмегімен 

беріледі. Қоректік судың мөлшері 10 – клапанның көмегімен 7 – сорғыға 

дейінгі және одан кейінгі қысым құламасының көрсетуі бойынша реттеледі.    

 Бу қазандығынан алынатын орталықтандырылған жылумен 

қамтамасыздандыру жүйесінің сұлбасында (21 сурет) әдетте екі жылу 

тасымалдағыш дайындалады (бу мен су) және екі түрлі жылу желісі 

қолданылады – булық жылу желісі (БЖЖ) және сулық жылу желісі (СЖЖ). 

 

                   
 

1 – бу қазаны, 2 – желілік қыздырғыш, 3 – конденсат жинағыш, 

4 – қоректендіргіш сорғы, 5 – химсутазалау, 6 – қоректік сорғы, 

7 – желілік сорғы, 8 – лайлық, 9 – реттегіш клапан. 

 

21 сурет – Бу қазандығынан алынатын жылумен қамтамасыздандыру 

жүйесінің қағидалық сұлбасы  

  

 Бу тікелей бу қазандарынан булық жылу желілері арқылы беріледі, 

өндірісте жұмыс істеп болған жылу тасымалдағыш конденсат түрінде 

аудандық қазандыққа қайтады. Бу қазандықтарында ыстық су 2 – желілік 

қыздырғыштарда қыздырылады және 7 – желілік сорғының көмегімен сулық 

жылу желілеріне беріледі.    

 Булық жылу желісінің КМ кері магистралынан және желілік 

қыздырғыштан конденсат 3 – конденсат жинағышқа беріледі, одан 4 – 
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қоректендіруші сорғымен 1 – бу қазанына беріледі.  Булық жылу желісіндегі 

және сулық жылу желісінің желілік қыздырғышындағы жылу 

тасымалдағыштың (конденсаттың) шығыны 5 – химсутазалаудан келетін 

қоректік сумен толықтырылады.   

 Өнеркәсіптік қазандықтардың жылулық сұлбасына шыңдық жылулық 

жүктемелерді жабу үшін, бу қазандарынан басқа шыңдық су қыздырушы 

қазандар да қосылуы мүмкін. Олар желілік қыздырғыштардан кейін 

қосылады.  

 Желілік суды дайындау үшін желілік қыздырғыштар немесе бойлерлер 

қолданылады  (22 сурет). 

 

                                
1 – қабық (корпус), 2 және 6– үстіңгі және төменгі су камералары, 

3 – су аралық қалқа, 4 және 7 – үстіңгі және төменгі құбырлық тақталар, 

5 – түтіктік қыздыру беттері, 8 – бу аралық қалқа. 

 

22 сурет – Желілік қыздырғыштың (бойлердің) құрылысы  

 

 Желілік қыздырғыштар қаптық-түтіктік бу-сулық жылу 

алмастырғыштар болып табылады. Қыздыру беттері ішіне диаметрі кіші 

түтіктер орнатылған цилиндрлік қабық (корпус) түрінде жасалады.  Түтіктер 

үстіңгі (4) және астыңғы (7) құбырлық тақталар арасында бекітіледі. Су 

түтіктер арқылы жүреді, ал бу түтік аралық кеңістікке жіберіледі. Будың 

қозғалыс жолын ұзарту үшін, қабық (корпус) ішіне 8 – бу аралық қалқалар 

орнатылған. Бу суға жылуын береді де, түтіктер қабырғасында 

конденсацияланып, төмен қарай ағады және қыздырғыштан шығарылады. 6 – 

су камерасында бұрылып, су қыздыру беттері бойымен екі жүріс жасайды. 
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(екі жүрістік жылу алмастырғыш). 2 – үстіңгі су камерасы 3 – қалқа арқылы 

екіге бөлінген.  

Желілік қыздырғыштардың ішкі беттерін қақтан тазалау оңай болу 

үшін, тура түтіктер қолданылады. Себебі құрамында әртүрлі қоспалары бар 

желілік су қоректік суға қарағанда ластау болғандықтан ішкі беттерінде қақ 

түзіледі.   

Желілік қыздырғыштарды вертикаль және горизонталь түрде құрастыра 

беруге болады. Соңғы түрін қолдану аудандық қазандықтарда қондырғыларды 

ыңғайлы орналастыруға және бу алу құбырларының ұзындығын қысқартуға 

мүмкіндік береді.    

 Жылу электр орталықтарында (ЖЭО) желілік қыздырғыштарды желілік 

суды қыздыру үшін қолданады.  
  

 6.1.2 Аудандық қазандықтардың жылулық сұлбаларын есептеу әдісі.  

 Аудандық қазандықтардың жылулық сұлбаларын есептеу 

қондырғыларды таңдап алу және қазандықтың технико-экономикалық 

көрсеткіштерін анықтау мақсатымен булық және жылулық балансын 

құрастыру үшін жасалады.    

 Есептеу аудандық қазандықтың жыл бойындағы жұмысының өзіне тән 

төрт режимі үшін жасалады: 

 I режим – қысқы, максимал режим – жылыту жүйесі үшін сыртқы 

ауаның есептік температурасына сәйкес келетін төмендегідей параметрлер 

алынады: 

- бу бойынша жылулық жүктемені жылыту маусымындағы тәуліктік 

максимал мәніне тең деп алынады; 

-  жылыту мен желдетуге кететін жылу шығыны – максимал-есептік 

мәніне; 

- ыстық сумен жабдықтау жүктемесі ең көп су пайдаланылатын тәулік 

үшін орташа тәуліктік жүктеме мәніне тең деп алынады; 

II режим – қысқы, бақылау режимі – жылдың ең суық айындағы сыртқы 

ауаның орташа температурасына сәйкес келетін төмендегідей параметрлер 

алынады:  

    - бу бойынша жүктеме I режимге сәйкес алынады; 

 - жылыту - желдету жүктемесі жылдың ең суық айындағы сыртқы ауаның 

орташа температурасына сәйкес алынады; 

 - ЫСЖ жүктемесі I режимге сәйкес алынады. 

    II режим ең қуатты қазан тоқтатылған (апат болған) жағдайда есептеледі. 

Бу және су ысытушы аудандық қазандықтарда екі жағдайда есептеледі: 

- су ысытушы қазандардың бірі тоқтатылған кезде; 

- бу қазанының бірі тоқтатылған кезде. 

 II режим агрегаттардың бірлік қуатын таңдау және резервтік қазандық 

қондырғыны орнату мәселесін шешу кезінде маңызды болып табылады; 
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 III режим – қысқы, орташа жылытулық – жылыту маусымындағы 

сыртқы ауаның орташа температурасына сәйкес келетін төмендегідей 

параметрлер алынады: 

   - бу бойынша жүктеме I режимге сәйкес алынады; 

   - жылыту мен желдету жүктемесі жылыту маусымындағы сыртқы 

ауаның орташа температурасына сәйкес алынады; 

   - ЫСЖ жүктемесі I режимге сәйкес алынады. 

III режим қазандықта орнатылған қондырғылардың қолданылу деңгейін 

және қазандықтың өз қажеттіктеріне кететін жылудың орташа шығынын 

сипаттайды. Режимді есептеу нәтижелері өндірілетін өнімнің өзіндік құнын 

анықтауға қолданылады; 

IV режим – жазғы, жылыту-желдету жүктемесі жоқ болған кезде: 

   - бу бойынша тәуліктік жүктеме жызғы маусым үшін максимал деп 

алынады; 

   - ыстық сумен жабдықтау жүктемесі ең көп су пайдаланылатын тәулік 

үшін орташа тәуліктік жүктеме мәніне тең деп алынады. 

Аудандық қазандықтың жылулық сұлбаларының барлық есептеулері үш 

кезеңге бөлінеді. 

I кезең. Сыртқы тұтынушылардың жылулық жүктемесінің шамасы 

бойынша қазандықтың тәуелсіз қуатын есептеу жүргізіледі.  

II кезең. Қазандықтың өз қажеттіктеріне кететін бу мен жылудың 

шығынын жабу үшін керек қуат анықталады. Мұнда қазандықтың қуатының I 

этап бойынша алғашқы бағасы ескеріледі.     

III кезең. Қазандықтың өз қажеттіктерімен қоса жалпы сомалық қуаты 

анықталады. Мұнда III кезеңнің бірінші және екінші кезеңдермен баланс 

айырмашылығы  3% - дан аспауы керек. 

Есептеулер аудандық қазандықтың барлық төрт режимдері үшін қатар 

жүргізіледі.  

Есептеу кезінде жылу тасымалдағыштың (ағып кетуі) шығынын жылу 

желісі құбырларындағы және жергілікті жылумен жабдықтау жүйесіндегі 

жалпы көлемінің 0,5% - ына тең деп алынады. Қазандық агрегаттардың 

тазалануын және ішіндегі су шығынын ескеру үшін оның өнімділігі 3% артық 

қормен таңдалады.    
 

 6.1.3 ЖЭО - нан жылу беру сұлбалары. 
 

 ЖЭО - нан су буы тікелей «Р» типті қарсы қысымды турбинадан 

шығады, оның шығысындағы жұмыс істеп болған будың қысымы мен 

температурасы тұтынушының талаптарына сәйкес келеді (23 сурет).  

 Бұл турбиналардың осылай аталуының себебі будың соңғы қысымы 

атмосфералық қысымнан артық болатындығынан.  «Р» типті турбинасы бар 

ЖЭО - да жылудың салқын көзіндегі шығын болмайды (конденсатор жоқ). 

Конденсатордың ролінде тұтынушы болады, ол физикалық жылуды және 

буланудың жасырын жылуын технологиялық процесте пайдаланып болған 

соң, конденсатты ЖЭО - на қайтарады. 
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1 – бу генераторы, 2 – редукциялық салқындату қондырғысы (РСҚ), 

3 – бу турбинасы, 4 – электр генераторы, 5 –жылу тұтынушы, 

6 – қоректік бак, 7 – кері конденсат сорғысы, 8 –қоректік сорғы. 
 

23 сурет – «Р» типті турбинасы бар ЖЭО - ның жылулық сұлбасы  
 

 

 Су буы мен ыстық суды «Т» және «ПТ» типті турбиналары бар ЖЭО - 

да өндіруге болады. «Т» типті турбина аралық сатыларынан буды 

теплофикация мақсатында алуға арналған. «ПТ» типті турбина аралық 

сатыларынан буды өнеркәсіптік және теплофикация мақсатында қатар алуға 

арналған.      

                         
 

1 – бу генераторы, 2 – редукциялық салқындату қондырғысы (РСҚ), 3 – турбина,  

4 – электр генераторы, 5 – конденсатор, 6 – қоректік бак, 7 және 8 – қоректік және 

конденсаттық сорғы, 9 –жәлілік сорғы, 10 –негізгі бойлер, 11 – шыңдық бойлер  
немесе су ысытушы қазан, 12 және 13 – тура және кері магистралдар (жылу желілері). 

 

24 сурет – Шыңдық бойлеры бар  ЖЭО - ның жылулық сұлбасы  
 

 

 Турбинадан алынған бу (24 сурет) желілік қыздырғышта су ысыту үшін 

ғана емес, сонымен қатар тікелей тұтынушының технологиялық 

қажеттіктеріне жіберілуі мүмкін. Редукциялық салқындату қондырғысынан 

шығатын бумен жұмыс істейтін шыңдық бойлер немесе шыңдық су ысытушы 

қазан турбинадан алынатын жылу шыңдық жылулық жүктемені жабуға 

жеткіліксіз болған кезде (мысалы, сыртқы ауа температурасы төмен болған 

кезде) іске қосылады. 
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 Электр энергиясын және жылуды қатар өндіруге негізделген ЖЭО-н 

жылумен қамтамасыздандыру жүйесінің жылу көзі ретінде қолдану осы екі 

энергияны КЭС-ы мен АҚ-та бөлек өндіру жүйесіне қарағанда жылуды 

үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл жағдай көрнекі түрде «Р» типті турбинасы 

бар ЖЭО-ның мысалында жақсы көрініп тұр. Оның сұлбасында жылу 

шығындарының басты көзі – конденсатор жоқ. Мұнда ЖЭО-ның электр 

өндіру бойынша  п.ә.к.-і КЭС-ның п.ә.к.-інен әлдеқайда артық және жылудың 

жалпы шығынының үнемделуі орын алады, яғни отын да үнемделеді. «Т» 

немесе «ПТ» типті турбиналары бар ЖЭО-да конденсаторға будың өтуі 

конденсациялық турбиналармен салыстырғанда аз болады, себебі будың біраз 

бөлігі жылумен жабдықтау мақсатында турбинаның аралық сатыларынан 

алынып отырады. Бұл жағдайда суық көзіне кететін жылу шығыны азяды 

және стансаның п.ә.к.-і артады, осының бәрі отынның үнемделуін 

айқындайды.                 

 ЖЭО-ның негізгі қондырғылары жылыту маусымындағы қоршаған 

ортаның орташа температурасына сәйкес келетін сомалық жылу жүктемесінің 

шамасы бойынша таңдалады. Теплофикациялық турбиналарды алдымен 

өндірістік қажеттіктерге кететін будың шамасы бойынша, осы буды жыл бойы 

пайдалану ұзақтығын ескере отырып, таңдайды (Р, ПТ). Содан кейін «Т» типті 

турбина таңдалады. Сыртқы ауаның температурасы жылыту маусымындағы 

қоршаған ортаның орташа температурасынан төмен болған кезде жылулық 

жүктемені жабу үшін турбиналармен қатар шыңдық су қыздырғыш қазандар 

қосылады (олар максимал жылулық жүктемеден 40-50% артық өндіреді). 

 

6.2 Жылу желілерінің сұлбасы [2,7] 

 

 Бу мен ыстық су жылу көзінен жылу желілеріне келіп түседі.  

 Жылу желілері мынадай иерархия бойынша құрылады: 

 а) жоғарғы деңгей – жылу көзін ірі аудандық жылулық тораптармен 

(АЖТ) қосатын магистралдық жылу желілері; 

 б) төменгі деңгей – таратушы жылу желілері, олардың көмегімен жылу 

топтық немесе жеке жылу нүктелеріне жеткізіледі. 

 Магистралдық жылу желілері радиалдық немесе сақиналық етіп 

жасалады (25 сурет).  

 Сақиналық жылу желілері бірнеше жылу көздері бар кезде қолданылады 

және жылумен жабдықтау жүйесін сенімдірек етеді. Себебі жылу көзінің 

біреуі істен шықса, сақиналық жылу желілері бойынша басқа жылу көздерінен 

жылу беріле береді.       
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25 сурет – Радиалдық (а) және сақиналық (б) жылу желілерінің сұлбасы  
  

Таратушы жылу желілерін магистралдық жылу желілеріне қосу су - 

сулық жылу алмастырғыш арқылы немесе араластырғыш (сүзгілер, 

эжекторлар) арқылы қосылады. Бірінші жағдайда жергілікті жылумен 

жабдықтау жүйелері тәуелсіз болып табылады, себебі жергілікті жылу 

желілеріндегі қысым магистралдық құбырдағы қысымға тәуелді емес. Екінші 

жағдайда жергілікті жылумен қамтамасыздандыру жүйесіндегі қысым 

магистралдық жылу желілеріндегі қысыммен анықталады.     

 Жылу желілерін жер асты және жер үсті жүргізуге болады. Жер үсті 

жылу желілерінің құрылысы жер астысына карағанда арзанырақ.  

 Жер асты жылу желілері: өтпелі каналмен (а), жартылай өтпелі немесе 

өтусіз каналмен (б), каналсыз тәсілмен  (в) жүргізіледі (26 сурет). 

Өтпелі каналмен (1 – коллекторлармен) тура (2) және кері (3) 

магистралдардың құбырларымен қатар бу құбырлары (4), су құбыры (5), 

телефон және электр кабелдері (6) жүргізіледі. Құбырлар 7 – тіректердің 

үстімен жүргізіледі. Коллекторлардың биіктігі және ені ондағы 

коммуникацияларды жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге 

ыңғайлы таңдалған.      

 

      
  

1 – коллектор, 2 және 3 – тура және кері магистралдардың құбырлары, 

4 – бу құбыры, 5 – қалалық су құбыры, 6 – телефон және электр кабелдері, 

7 – тіректер, 8 – бетон арықтар, 9 – құм-қиыршықтық көмбе (көпшік). 

 

26 сурет – Жер асты жылу желілерінің сұлбасы  
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 Өтусіз каналдарда құбырлар арнайы бетон арықтардағы тіректерге 

орналастырады. Бұл оларды жер асты сулардан сақтауға көмектеседі. Өтусіз 

каналдардан 25÷30% арзан болатын каналсыз желілерде құбыр тікелей жерге 

орнатылады (әдетте құбыр диаметрі 300 мм-ден кем болады).  

 Жер асты жылу құбырларына қажетті қондырғылар (жапқыш 

ысырмалар, ауа шағарғыштар, дренаждық құрылғылар) арнайы камераларда 

(құдықтарда) орнатылады. Жер үсті жылу құбырлары жер бетіндегі тіректерге 

және эстакадаларға орнатылады. 

 Жылу құбырлары болаттан жасалады. Жылу шығынын азайту үшін, 

трассаның ұзына бойымен жылу тасымалдағыштың температурасының 

төмендеуін азайту үшін және жылу құбырының бетіндегі температураны 

төмендету үшін жылудан оқшаулау қолданылады. Оқшаулауға қажетті 

материал ретінде минерал және шыны мақта,  совелит, вулканит т.с.с. жылу 

өткізгіштік коэффициенті төмен материалдар қолданылады. Құбырлардың 

жылулық ұлғаю кезінде туындайтын серпімділік күштің әсерін жою үшін 

компенсаторлар кеңінен қолданылады.    

 

6.3 Жылу пункттерінің қондырғылары [2,7] 

 

 Жылумен қамтамасыздандырудың жергілікті жүйелері жылу желілеріне 

тікелей және байланыстырушы буын – жылу пункттері (абоненттік кірістер) 

арқылы қосылады.  

 Жылу пункттерінің негізгі міндеттері: жылу тасымалдағышты қабылдау, 

даярлау және тұтынушыға (жылумен жабдықтаудың жергілікті жүйесіне) 

беру, сонымен қатар жұмыс істеп болған жылу тасымалдағышты қайтадан 

жылу желісіне жеткізу. 

 Жылу пункттерінің түрлері: 

1) жекеше (ЖЖП) – жылуды бір ғана ғимаратқа береді; 

2) орталық (ОЖП) – ғимараттар тобын немесе өнеркәсіптік 

кәсіпорынды жылумен қамтамасыз ету үшін. 

ЖЖП және ОЖП ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінің 

қыздырғыштарымен, жылу беруді автоматты реттеу аспаптарымен (жылу 

тасымалдағыштың берілген параметрлерін немесе шығынын ұстап тұру үшін), 

жылуды бақылау және есепке алу аспаптарымен, ыстық сумен қамтамасыз ету 

сорғыларымен, су даярлау құрылғыларымен жабдықталады. ОЖП бар болса 

да, әрбір бөлек ғимаратта жылумен жабдықтау жүйесі үшін ЖЖП 

қолданылуы мүмкін. Олар араластыру элеваторларымен немесе 

араластырушы сорғылармен, бақылау-өлшеу аспаптарымен жабдықталған.      

Жылумен жабдықтау жүйесі үшін жеке жылу пунктінің сұлбасы 27 

суретте көрсетілген. 
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1-4 – ысырмалар, 5 және 6 – лайлықтар, 7 – су өлшегіш, 8 – араластыру эжекторы  

(элеватор), 9 – қысым реттегіш, 10 – шығын реттегіш, 11 – термометр, 

12 – манометр, 13 – маңдайша. 

 

27 сурет – Жылумен қамтамасыздандыру жүйесінің жеке жылу пункті  
 
 

 Жылу желісінен келген су механикалық қоспалардан 5 – лайлықта 

тазартылады да, 8 – элеваторлық торапқа беріледі. Эжектор (элеватор) 

араластырғыш жылу алмастырғыштың ролін ойнайды, жергілікті жылумен 

жабдықтау жүйесіне берілетін жылу тасымалдағыштың температурасын 

төмендетуге қызмет етеді. Температураны төмендету тура және кері 

магистралдағы (ТМ және КМ) суды 13 – маңдайшаның көмегімен араластыру 

арқылы жүзеге асырылады. Жылу пунктінде эжектордың орнына центрге 

тартқыш араластырғаш сорғылар немесе беттік жылу алмастырғыштар қоюға 

болады.   

ТМ тура магистралдан келетін судың шығынын 10 – ысырманың 

көмегімен реттеуге болады. Жылу тасымалдағыштың параметрлерін жылу 

торабына дейін және жергілікті желіде 11 – термометрдің және 12 – 

манометрдің көмегімен өлшейді. Желілік судың шығыны алдында 6 – 

лайлығы бар 7 – су өлшеуішпен өлшенеді.        

 Жылу пунктінде 9 – қысым реттегіш үлкен роль ойнайды. Ол жылу 

желісінің кері магистралындағы жылу тасмалдағыштың қысымы төмендеп 

кеткен кезде, жергілікті жылыту жүйесінің жоғарғы нүктелері босап қалуынан 

сақтандыруға көмектеседі. Жылыту жүйесі босап қалса, жергілікті жылыту 

жүйесінің құбырларында судың қысымы желілік су температурасындағы 

қанығу қысымынан төмен болып қалады. Бұл желілік судың буланып кетуіне, 

соның салдарынан жылыту жүйесіндегі гидравликалық соққыға, 

гидравликалық режимнің бұзылуына алып келіп соғады.  

  

6.4 Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жылумен және энергиямен  

жабдықтаудың жергілікті жүйелері [2,7,8,10] 

 

 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу энергетикалық жүйелері өзіне 

энергетикалық және технологиялық агрегаттарда қолданылатын және 

өндірілетін, сонымен қатар сырттан алынатын энергоресурстардың барлық 

ағындарын біріктіреді [2, 7, 10].  
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 Сұйық отын кейбір өндіріске зауытішілік мазут тасымалдау 

құбырлармен келеді. Ішкі желілермен тасымалдау кезінде электр 

энергиясының шығынын азайту үшін мазутты қыздырады (максимал 150°С 

температураға дейін), бұл оның тұтқырлығын елеулі кемітеді. Қыздырылған 

мазут сақиналанған мазут құбырымен үздіксіз циркуляция жасап қозғалады  

(рециркуляции сызығы бар – кері құбыр). Мазут құбырларының бу серігі 

болады (оған параллель бу құбыры салынады), екеуін бірге жылу 

изоляциясымен қаптайды. 

 Өнеркәсіптік кәсіпорынға табиғи газ магистралдық газ құбырларымен 

айдаушы стансаларда түзілген қысыммен келеді. Өнеркәсіптік кәсіпорынға 

кірер алдында табиғи газдың қысымы газ үлестіретін стансада 0,3-1,2 МПа-ға 

дейін төмендетіледі. Өнеркәсіптік кәсіпорынның газбен жабдықтау жүйесі 

қондырғылардан, құбырлардан, реттеуші, араластырушы т.с.с. құрылғылардан 

тұратын кешен болып табылады. Олар газды қабылдауды, цех аралық және 

цех ішілік газ құбырларында газдың қажетті параметрлерін ұстап тұруды, 

газды агрегаттарға үлестіріп беруді қамтамасыз етеді. Газбен жабдықтау 

жүйесі тұтынушыға газды үздіксіз жеткізуді, технологиялық агрегаттарды 

пайдаланудың қауіпсіз шарттарын қамтамасыз етуі керек.        

 Жасанды жанғыш (кокстық, домналық, газгенераторлық) газдар да 

тұтынушыға зауытішілік газ тасымалдау құбырлармен беріледі. Газбен 

жабдықтаудың автономды жүйесі технологиялық өндірістерден жасанды 

газдарды қабылдауды, оларды тазалауды, қажет болса, басқа жанғыш 

газдармен араластыруды қамтамасыз етуі керек. Тасымалдау мақсатында газ 

көтергіш стансалардың көмегімен жасанды газдың қысымы 0,01-0,02 МПа-ға 

тең болып ұсталып тұрады.        

 Ауамен қамтамасыз ету жүйесі өнеркәсіптік тұтынушыларды 

параметрлері берілген сығылған газбен қамтамасыз етеді. Оның құрамына 

компрессорлық және ауа үрлегіш құрылғылар, ауа құбырлары, ауа 

жинағыштар – ресиверлер және сығылған ауаны үлестіруші құрылғылар 

кіреді. Сығылған ауаның қысымы 0,35-0,9 МПа (центрге тартқыш 

сығымдағыштар үшін) және 3-20 МПа (поршенді сығымдағыштар үшін) 

аралығында тербеледі. Ауа құбырлары радиал немесе сақина пішінді болып 

жасалады. 

 Металлургиялық өндірісті жылумен және энергиямен  жабдықтау 

жүйелері ауаның ыдырауының өнімдері болып табылатын техникалық 

оттегіні, азотты және аргонды тасымалдайтын құбырлардан тұрады. Бұл 

жүйенің құрамына құбырлардан басқа ауаны ыдырататын станса, ыдырау 

өнімдерін жинақтайтын қондырғылар, газ параметрлерін реттейтін 

құрылғылар, тұтынушының үлестіруші жүйелері кіреді.   

 Зауытішілік сулық және булық жылу желілерінің құрамы мен 

қондырғылары  29 және 31 суреттерде келтірілген. 

 Жергілікті сулық жылу желісінің жұмыс режиміне байланысты 

абонентті орталық жылу желілеріне қосудың тәуелді және тәуелсіз сұлбалары 

кездеседі (29 сурет). 
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29 сурет – Абонентті сулы жылу желісіне қосудың тәуелді (а, б, в)  

және тәуелсіз (г) сұлбалары  

 

 Жылумен қамтамасыздандырудың жабық жүйесінің желдетуі 

құрылғылары мен ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі тәуелсіз сұлбамен 

қосылады. Жылумен қамтамасыздандырудың ашық жүйесінің ыстық сумен 

қамтамасыз ету жүйесі және көп жағдайда жылумен қамтамасыздандырудың 

жергілікті жүйесінің (ЖҚЖЖ) жылыту құрылғылары тәуелді сұлбамен 

қосылады.       

 «а», «б» және «в» сұлбаларында жергілікті желідегі және 1 аспаптағы 

қысым ОЖҚЖ – нің жылу желісінің тура және кері магистралдарындағы 

қысымға тәуелді (абонентке қосылудың тәуелді сұлбасы). Абонентке 

қосылудың тәуелсіз сұлбасында («г» сұлбасында) ОЖҚЖ-нің жылу 

тасымалдағышынан ЖҚЖЖ-нің желілік суына жылудың берілуі 5 - 

абоненттік қыздырғышта жүзеге асырылады, ЖҚЖЖ-дегі қысым ОЖҚЖ-дегі 

судың қысымына тәуелсіз және 6 - циркуляциялық сорғының жұмысымен 

анықталады. Циркуляциялық сорғы туғызатын тегеурін, абонентке қосылудың 

тәуелді сұлбасына қарағанда, суды жоғарғы биіктікке көтеріп беруге  

мүмкіндік береді.        

 ЖҚЖЖ-дегі судың қалыпты циркуляциясын қамтамасыз ету үшін «а», 

«б» және «в» сұлбаларында 2 – ауалық крандар бар. Олар жылыту жүйесінен 

ауаны шығыруға және сумен толтыруға арналған. «г» сұлбасында бұл 

мақсатта 7 – ұлғаю ыдысы орнатылған. Ол температура өзгергенде судың 

көлемдік ұлғаюын компенсациялай алады. Абонентке қосылудың тәуелсіз 

сұлбасында («г» сұлбасында) жылу тасымалдағыштың шығыны ОЖҚЖ-ден 

алынатын судың есебінен 8 – қорек жүйесінің көмегімен толықтырылады.        

 Жылумен қамтамасыздандырудың жергілікті жүйесінің желілік суының 

температурасын реттеу былай жүзеге асырылады: 

          а) «б» сұлбасындағы 3 – элеваторлық араластырушы торапта кері 

магистралдан (КМ) алынатын желілік суды тура магистралдағы (ТМ) сумен 

араластыру есебінен немесе «в» сұлбасындағы 4 – араластырушы сорғының 

көмегімен жүзеге асады; 
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          б) «г» сұлбасындағы 4 – абоненттік жылу алмастырғышқа ОЖҚЖ-ден 

берілетін судың шығынының өзгеруі есебінен. 

 «б» сұлбасындағы араластырушы тораптағы негізгі элемент элеватор 

болып табылады (30 сурет), ол екі функция атқарады: желілік судың 

температурасының берілген деңгейін қамтамасыз етеді, сонымен қатар, 

ЖҚЖЖ-дегі судың циркуляциясын тудырады. 

 Элеватордың жұмысы үшін тура және кері магистралдарда 0,6 МПа-ға 

тең қысым құламасы болуы керек. 

 

                       
 

1 – соратын камера, 2 – араластырушы камера, 3 – диффузор, 

4 – саптама, 5 – реттеуші винт. 
 

30 сурет – Араластырушы элеваторлық торап (эжектор) 

 

 Жылумен қамтамасыздандырудың булық жүйелері өнеркәсіптік 

аудандарда және технологиялық өндірісте қолданылады. Булық жылыту 

жүйесі, әдетте, өндірістік ғимараттарда қолданылады.   

 Жылумен қамтамасыздандырудың булық жүйелерінің екі нұсқасы бар: 

- конденсаты кері қайтатын; 

- конденсаты кері қайтпайтын. 

Конденсаты кері қайтатын нұсқа 31 суретте келтірілген. 

«а» сұлбасында 1 – жылыту аспабы ТМ тура магистралдан келетін 

бумен жылытылады. Ол бу жылуын берген соң, толығымен 

конденсацияланады. Будың өтіп кетуін болдырмау үшін 2 – конденсатты 

бұрып жіберуші орнатылады. Қыздырушы будың конденсаты 4 – конденсат 

жанақтаушыда жиналады да, 5 – конденсаттық сорғының көмегімен кері 

магистралға беріледі, КМ (конденсат тасымалдайтын құбыр).  

 «б» сұлбасында жылыту аспабына 7 – абоненттік қыздырғышта 

қыздырылған ыстық су беріледі. Жергілікті жылыту жүйесіндегі жылу 

тасымалдағыштың циркуляциясын 9 – циркуляциялық сорғы қамтамасыз 

етеді, ол ыстық суды жоғары биіктікке көтеріп бере алады. 

 13 – тұтынушыны ыстық сумен қамтамасыз ету үшін («в» сұлбада) 11 – 

қалалық су құбырынан алынған суды 10 – абоненттік қыздырғышта қыздыру 

арқылы қолдануға болады. 
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1 – жылыту аспабы, 2 – ауалық кран, 3 – конденсатты алып кету, 

4 – конденсат жинағыш, 5 – конденсаттық сорғыш, 6 –кері клапан, 

7 және 10 – бу-сулы жылу алмастырғыш, 8 – ұлғаю багы, 9 – циркуляциялық  

сорғыш, 11 – қалалық су құбыры, 12 – ыстық судың бак-аккумуляторы,  

13 – тұрмыстық тұтынушы, 14 – технологиялық тұтынушы. 
 

31 сурет – Жылумен қамтамасыздандырудың булық жүйесінің 

конденсаты кері қайтатын нұсқасы 

 

 7 Теплофикацияның артықшылықтары мен кемшіліктері [7,9] 

 

 Теплофикация деген ұғым электр энергиясы мен жылудың біріктірілген 

өндірілуіне негізделген, сыртқы тұтынушыны жылумен 

қамтамасыздандырудың орталықтандырылғын жүйесі дегенді білдіреді. Оның 

негізі электр энергиясы мен жылуды ЖЭО – да бір уақытта өндіру болып 

табылады    (32 сурет).  

 

                                      
 

32 сурет – ЖЭО - да электр энергиясы мен жылудың  

біріктірілген өндірілуінің сұлбасы  

 

Тұтынушыны жылумен қамтамасыздандырудың альтернативтік шешімі 

тұтынушыларды ірі аудандық қазандықтардан (АҚ) орталықтандырылған 

қамтамасыздандыру болып табылады. Аудандық қазандықтар жылуды 

қажетті параметрлердегі бу мен ыстық су түрінде өндіреді. Бұл жағдайда 

тұтынушылардың электр энергиясына мұқтаждығын КЭС жабады. 
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 Орталықтандырылған жылумен қамтамасыздандырудың екі жүйесін 

салыстыру үшін өндірілетін энергия түрлері және жылу тасымалдағыштардың 

пайдаланылатын параметрлері бойынша салыстыру шарттарын орындау 

керек. Осыған байланысты ЖЭО-ны құрамына КЭС және АҚ кіретін бөлек 

қондырғымен (БҚ) алмастыруға болады (33 сурет). 

 

                        
 

33 сурет – Бөлек қондырғының сұлбасы   

 

ЖЭО мен БҚ салыстыру мүлтіксіз дұрыс болуы үшін nQ  мен эW
 бірдей 

деп алынады, жұмыстық дененің бастапқы және соңғы параметрлері  
кэс

o

тэц

o hh   және idemhк  тең болуы керек. 

Теплофикацияның негізі ретінде ЖЭО-ның артықшылықтары 

төмендегідей.  

ЖЭО-да БҚ-мен салыстырғанда жылудың үнемделуінің физикалық 

мағынасы конденсатор арқылы өтетін будың азаюымен түсіндіріледі. Себебі 

электр қуаттары бірдей бола тұра )( idemWэ  , теплофикация мақсатында 

турбинаның аралық сатыларынан будың алынуымен байланысты. Жылудың 

үнемделуі отынның үнемделуіне әкеледі, ЖЭО-ның бу генераторының 

жылулық қуаты артқан сайын (агрегаттың ПӘК үлкен болған сайын), бұл 

үнемділік арта түседі.  

 Жылу мен отынның үнемделуінен басқа, теплофикацияның бөлек 

қондырғымен салыстырғанда артықшылықтарына мыналар жатады: 

 а) ЖЭО-да қуатты қондырғыларды орнатуға меншікті капиталдық 

салымның аздығы; 

 б) персоналдың жұмыс ақысына шығынның азаюы, себебі ЖЭО-да 

бірлік қуаты үлкен агрегаттарды азырақ қолданудың арқасында қызметші 

персоналдың саны кемиді; 

 в) ірі агрегаттардың саны азайғандақтан, жөндеу жұмыстарына кететін 

шығынның кемуі. 

 Теплофикацияның артықшылықтарына ақшамен бағаланбайтын басқа 

да факторлар кіреді.  
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 Ең алдымен, тазалаудың тиімді жүйелерін қолдану және биік түтін 

мұржаларын құру арқылы қоршаған ортаны қорғауды күшейту жатады.  АҚ-

да бірлік қуаты шектелген негізгі агрегаттардың құны тазарту 

құрылыстарының құнынан аз, сондықтан тазарту құрылғыларын орнату 

өндірілген өнімнің күрт қымбаттап кетуіне әкеліп соғады.   ЖЭО-да тазарту 

құрылыстарының құны қанша қымбат болса да, ірі агрегаттар құнынан кем, 

сондықтан табиғат қорғау шараларын жүргізу мүмкіндігі бар.  

Маңызды факторлардың тағы бірі тұрғын кенттердің құрылысын 

жақсарту болып табылады. Ұсақ АҚ саны көп болса (бір қуатты ЖЭО-ның 

орнына), онда ауданның  архитектуралық және жоспарлық құрылысы 

нашарлайды, себебі қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтардың міндетті 

түрде отын қоймалары мен күл тастайтын үймелері болады, бұл қаланың және 

өндіріс объектілерінің архитектурасымен үйлеспейді.  

 Теплофикацияның бөлек қондырғымен салыстырғанда кемшіліктеріне  

мыналар жатады:  

 а) ЖЭО-да жылумен қамтамасыз ету қондырғыларын орналастыруға 

қосымша шығынның кетуі, жылу желілерінде болатын жылу шығыны, өз 

қажеттіктеріне жұмсайтын электр энергиясының шығынының артуы; 

 б) тұтынушының жылулық жүктемесінің шамасы аз болғандықтан, 

қондырғылардың бірлік қуатының шектелуі (жылу берілудің ауқымының 

аздығы тұтынушылар санының аздығын анықтайды).  

 Соңғы кезде ЖЭО-нан немесе АҚ-дан алынатын орталықтандырылған 

жылумен қамтамасыз етудің альтернативтік шешімі ретінде жылумен 

қамтамасыздандырудың жеке жүйелері (бөлек құрылғылардың жаңа түрі) 

қолданылады.   

 Жылумен қамтамасыздандырудың жеке жүйелерінің (ЖҚЖЖ) бірқатар 

артықшылығы бар: жылу желілерінің кішілігі (қысқалығы), жұмыстық 

дененің шығынының аздығы, жылу шығынының аздығы. 

 Бірақ мұнымен қатар, ЖҚЖЖ-ін қолданудың шектеулері де бар: 

 а) қоршаған ортаның экологиялық ластануы (биік түтіндік мұржалар 

тұрғызудың экономикалық тиімсіздігінен, отынның жану өнімдерінің төмен 

шығуы); 

 б) отынмен жабдықтаудың шектеулілігі (бүкіл жылыту жүйесін сұйық 

отынға өткізу мүмкін болмайды); 

 в) алғашқы капиталдық салымның жоғарылығы. 

 

 8 Өнеркәсіптік кәсіпорындарды және қалаларды жылумен 

қамтамасыздандырудың қазіргі заманғы даму беталысы [1,3,6,10] 

 

Көптеген жылу технологиялық өндірістердің ерекшеліктеріне пайдалы 

әсер коэффициентінің (ПӘК) салыстырмалы аздығын жатқызуға болады.  

Олардың ПӘК-і 15-40 % - ға тең, демек алғашқы энергияның 15-40 % - ы ғана 

технологиялық өнімді өндіруге тиімді пайдаланылады. Қалған энергия шығын 

ретінде қоршаған ортада жоғалып кетеді. Сондықтан энергетиктер алдында 
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жылу технологиялық өндірістің тиімділігін көтеру, энергетикалық 

ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелері тұр. Бұл мәселелерді шешу үшін 

мына шарттар орындалуы керек: 

- энергияны үнемдеуші технологияларды қолдану; 

- өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу энергетикалық жүйесін (ӨК ЖЭЖ) 

ұтымды құрастыру.  

Өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу энергетикалық жүйесі деп бір-бірімен 

әртүрлі энергетикалық ресурстар ағыны, соның ішінде жылу энергиясының 

ағыны арқылы тығыз байланысқан технологиялық агрегаттар мен 

энергетикалық қондырғылардың күрделі кешені қарастырылады.  

 Жылу технологиялық өндірістің тиімділігін көтерудің осы 

бағыттарының жүзеге асырылуы жылуға мұқтаждықты төмендетеді. Сонымен 

қатар, жылудың басқа да көздерін тиімді қолдану керек: атомдық жылумен 

қамтамасыздандыру станциясы (АЖҚС), атомдық жылу электр орталықтары  

(АЖЭО), теплофикациялық газтурбиналық электр станциялары (ТГЭС), үш 

генерациялық қондырғылар, күн жылу генераторлары, жер асты суларының 

жылуын қолдану қондырғылары. 
 

8.1  Атомдық жылу электр орталықтары 
 

Жұмыс істеу қағидасы бойынша атомдық элект стансаларын жылу 

электр стансаларына жатқызуға болады. Бірақ отын ретінде органикалық отын 

емес, ядролық отын қолданылады. Соған байланысты жылу көздеріне ауыр 

элементтердің (табиғи U-238, қорландырылған U-235) атомдарының 

элементар бөлшектерінің байланыс энергиясын қолданатын атомдық жылу 

электр орталықтарын (34 сурет) да жатқызуға болады.   

Уран бөлінген кезде орасан көп жылу мөлшері бөлінеді. Ядролық 

отынның бөлінуі атомдық (негізінен жылулық нейтрондармен жұмыс 

істейтін) реакторда жүзеге асырылады. Болашағы зор реакторларға жылдам 

нейтрондармен жұмыс істейтін реакторлар жатады. Оларды көбейткіш 

реакторлар деп атайды, себебі олардың ішінде белсенді емес элементтер 

белсенді элементтерге түрленеді: U-238       Pu-239, торий (Th-232)         U-233. 

 

                           
 

Р – реактор, БГ – бу генераторы, БТ – бу турбинасы, ЭГ – электр генераторы, 

 ЖТ – жылулық тұтынушы, КС, ККС және ЦС – конденсаттық, кері конденсаттық және 

циркуляциялық сорғыштар.  
 

34 сурет – Атомдық жылу электр орталығының сұлбасы  
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 Атомдық реакторларда ядролардың бөлінуі кезінде органикалық 

отынның жануымен салыстырғанды жылу 
6105,2   есе көп бөлінеді. 

Сондықтан АЭС - да ядролық отын ЖЭС-сына қарағанда әлде қайда аз 

шығындалады. Мысалы, ГРЭС - 400 сағатына 200 тонна органикалық отын 

жағады, ал АЭС – жылына 200 тонна. Бірақ ядроның бөлінуі кезінде жылудан 

басқа радиоактивті сәулелер шығарылады. Соның ішінде  - сәулелер тірі 

организмдерге өте зиянды болып келеді. Осыған байланысты АЭС - да 

биологиялық қорғаныс және дистанциялық басқару жүйелерін жасау 

мәселелерін шешу керек.  

 АЭС - да жұмыс денесі қанығуға жақын тұрған су буы болып табылады. 

Бу реакторда немесе арнайы бу генераторында өндіріледі. Реакторлар 

корпустық және каналдық болып жасалады.  Корпустық реактор су-сулы 

болады (су нейтрондарды баяулатқыштың ролін ойнайды, сонымен қатар, 

жылу тасымалдағыш болып табылады). Каналдық реакторларда нейтрондарды 

баяулатқышы көміртектік графит болып табылады (сонымен қатар, жылу 

бөлгіш элементтерді салқындату үшін циркуляциялық сорғымен берілетін су 

қолданылады). Өндірілген су буы бу турбинасына кәдімгі бу турбиналы ЖЭС-

дағыдай беріледі.   

 Жылумен қамтамасыздандыру мақсатында турбинаның аралық 

сатыларынан алынатын бу қолданылады. Жұмыс істеп болған будың 

конденсаты жылулық тұтынушыдан кері конденсаттық сорғыштың көмегімен 

кері қайтарылады.   

 

8.2  Газ турбиналық электр стансалары 
 

 Органикалық отынның химиялық байланыс энергиясын қолданатын 

жылу көздерінің басқа түрлеріне газ турбиналық электр стансалары (ГТЭС) 

жатады.  

ГТЭС-тің жұмыс денесі органикалық отынның жану өнімі болып 

табылады (35 сурет). 

                       
ГТ – газ турбинасы, КМ – компрессор, ЖК – жану камерасы, 

ОС – отын сорғысы, ПЭҚ – пусктік электр қозғалтқыш, УҚ – утилизатор-қазан. 

 

35 сурет – Утилизатор - қазанмен біріктірілген БГҚ сұлбасы 
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 Газ турбиналық қондырғының жұмыс істеу қағидасы төмендегідей. 

Атмосферадан сорылып алынған ауа компрессорда қажетті қысымға дейін 

сығылады. Сығылған ауа (ЖК) жану камерасына беріледі. Ауамен қатар жану 

камерасына сұйық отын бүркіледі, немесе газ тәрізді отын беріледі. Жану 

камерасында constP   қысымда отынның жануы жүзеге асады да, жоғары 

температуралы жану өнімдері түзіледі. Газдық турбинада процестің 

температуралық деңгейі турбина материалының ыстыққа төзімділік 

температурасымен шектелетіндіктен, жану камерасында жану өнімдері екінші 

реттік ауамен араластырылады (пунктир сызық), бұл газдың турбина 

алдындағы температурасын 750-1150°С-ге дейін төмендетуге мүмкіндік 

береді. Жану өнімдері газдық турбинаға келіп түседі, ол жерде атмосфералық 

қысымға дейін кеңейіп, температурасы 350-450°С-ге дейін төмендейді. 

Шығатын газдардың температурасының жоғары (ЖЭС-на қарағанда едәуір 

жоғары) болуына байланысты, қарапайым ГТҚ-ның ПӘК-і 10-12% құрайды.  

ГТҚ-ның ПӘК-інің төмендігі энергияның бірінші реттік ауаны (отынды жағу 

үшін) және екінші реттік ауаны сығуға көп жұмсалуымен де түсіндіріледі. 

Ауаның артықтық коэффициенті қарапайым ГТҚ-да 6-10 бірлік құрайды. 

 ГТЭС қуаты бу турбиналық электр стансасының (БТЭС) қуатынан аз, ал 

ПӘК-і 35%-дан аспайды (БТЭС-ның ПӘК-і 41,5%-ға дейін). Газ турбиналық 

қондырғының ПӘК-інің төмендігі жұмыстық дененің турбинаға дейінгі 

бастапқы қысымының аздығымен (шамамен 4-6 бар, ал бу турбиналық ЖЭС-

да 130-240 бар) және газдардың бастапқы температурасының турбина 

материалының ыстыққа төзімділік шарттары бойынша шектелуімен (750-

1150°С-ден артпайды) түсіндіріледі.   

Газ турбиналық қондырғының ПӘК-ін турбинаның шығысына 

утилизатор-қазан орналастыру арқылы 40%-ға дейін көтеруге болады. Бұл 

жағдайда жану өнімдерінің 160-240
о
С-ге дейін салқындауы арқасында бу 

өндіріліп, жану камерасына (газдардың турбинаға дейінгі температурасын 

700-900
о
С-ге дейін салқындату үшін) немесе жылулық тұтынушыға беріледі.         

 

8.3 Үш генераторлық қондырғылар 
 

Электр және жылу энергиясы жетпеген ауыл шаруашылығының шалғай 

объектілері, фермалар, қыстаулар үшін кешендік энергиямен 

қамтамасыздандыруға қажет дербес (локальдық) энергия өндіруші 

қондырғылардың жаңа буынын жасақтау керек.        

Мұндай қондырғыларға жылумен, салқынмен және электрмен 

қамтамасыздандырудың үш генераторлық қондырғылары жатады. Осындай 

қондырғыларды құрастыруға АЭжБУ ғалымдары белсенді араласуда (36 

сурет). АЭжБУ жүйесінің моноблогына мыналар кіреді: ЭГ электр генераторы 

бар жылулық іштен жану қозғалтқышы ІЖҚ (дизель), суық өндіруге арналған 

ТН-1 жылулық реверсивтік сорғыш және жылу өндіруге арналған ТН-2 

сорғыш, ІЖҚ-нан шығатын газдарды салқындату үшін қолданылатын 

утилизатор-қазан УҚ, қозғалтқыштың салқындатқыш жүйесінің жылу 
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алмастырғышы. Моноблок күн батареяларымен, геотермальдық 

коллекторлармен немесе жердің жоғарғы қабатының басқа да төменгі 

потенциалдық жылу көздерімен  параллель жұмыс істей алады.  

 

           
 

36 сурет – Моноблоктық үш генерациялық қондырғының құрылымы  

 

Мұндай қондырғылар жылумен қамтамасыздандырудың жеке жүйелері 

үшін қажетті энергия көзі болып табылады. Оларды жалпы жылулық қуаты 5 

МВт-қа дейін стационар және қуаты 5 кВт жылжымалы етіп құрастыруға 

болады. Жылжымалы қондырғылар алыс қыстаудағы, фермадағы 

тұтынушыларды энергиямен қамтамасыздандыруға ыңғайлы.    

Жылу сорғылары жылу трансформаторлары класына жатады (37 сурет), 

олар температурасы төмен нТ  денелерден (жылу бергіштерден) 

температурасы жоғары вТ  денелерге (жылу қабылдағыштарға) жылуды 

тасымалдауға арналған.  

Бұл процестерді жүзеге асыру үшін термодинамиканың II заңы бойынша 

механикалық, электрлік немесе химиялық байланыс энергиясын жұмсау 

керек.  

Жылу трансформаторларда жұмыстық дене ретінде су және су буы, 

фреон, аммиак сияқты қайнау температурасы төмен заттар қолданылады.   
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37 сурет – Салқындатқыштық (а) және жылу сорғылық (б) 

қондырғылардағы жылу тасымалдау сұлбасы 

  

оТ
 қоршаған ортаның температурасына қатысты процестің 

температуралық деңгейіне тәуелділігі бойынша жылу трансформаторлары 

екіге бөлінеді: 

 а) салқындатқыш қондырғылар (егер он ТТ  ); 

 б) жылу сорғылық қондырғылар (егер он ТТ  ). 

 Бу компрессорлық жылу сорғылық қондырғының қағидалық сұлбасы 38 

суретте келтірілген.  

 

                   

38 сурет – Бу сығымдағыштық жылу сорғылық қондырғы  
 
 

 Компрессорда жұмыстық дене сығылғанда, оның температурасы мен 

қысымы артады, сондықтан қыздырылып жатқан ортаға жылудың берілуі 

есебінен конденсаторда бу жоғарғы теампературалық деңгейде жинақталады.   

Дросселде жұмыстық дененің қысымы төмендейді (демек, қайнау 

температурасы да төмендейді), конденсат булана бастайды. Салқындатылатын 

ортадан жылу алынуы есебінен булану процесі төменірек температуралық 

деңгейде жүреді. Сонымен, жылу температурасы төменірек ортадан 



58 

 

температурасы жоғарырақ ортаға беріледі (салқындатқыш қондырғылар үшін      

– алынады).  

Жылулық сорғылардың көмегімен жердің және жер асты суларының 

геотермальдық жылуын қолдану арқылы (39, 40 суреттер) және күн 

батареялары мен фотоэлементтердің көмегімен күн энергиясын қолдану 

арқылы іштен жану қозғалтқышына кеткен отын энергиясымен 

салыстырғанда, пайдалы өндірілген энергияны екі есе арттыруға болады.   

Грунттық коллекторлер (39 сурет) тереңдігі 10 метрден 200 метрге дейін 

болатын вертикаль скважиналарға орналастырылады. Горизонталь 

коллекторларды орналастыру тереңдігі (2 - 2,5 м) қысқы маусымда грунттың 

қатаю тереңдігінен 30-40 см төмен болуы керек.   

Бу немесе ыстық су түріндегі геотермальдық жылу көздері бар болса (40 

сурет), онда жылумен қамтамасыздандыру мақсатында 450 метр тереңдікте 

орналасқан скважинадан тікелей бу немесе сорғымен ыстық су беріледі.    

 

                           

              
                  

 

  

1 – ұңғымадағы жылу алмастырғыштар (жылу жинау жүйесі),  

2 – қатаймайтын жылу тасымалдағыш контуры (тосол), 3 – жылулық сорғы,  

4 – жылыту жүйесінің суының контуры 

 

39 сурет – Жылу сорғылық қондырғының вертикаль  

жер асты коллекторы  
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40 сурет – Жер асты суын жылу сорғыштың  

буландырғыштарына беру сұлбасы  

 

8.4 Күн жылу генераторлары 

 

Күн коллекторы күннің жылулық энергиясын жинақтайтын қондырғы 

болып табылады (гелиоқондырғы). Күн коллекторлары тура және шашыранды 

күн сәулелерін жылуға түрлендіреді. Бұлттар арқылы өтіп келетін 

инфрақызыл сәуле де жұтылады да, жылуға түрленеді.                                

Күн коллекторлары екі түрлі болып жасалады: вакуумдық су 

қыздырғыштар түрінде және жазық күн коллекторлары түрінде. 

              
 

41сурет – Вакуумдық коллекторы бар күн су қыздырғышының сұлбасы   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


60 

 

Вакуумдық коллекторы бар күн су қыздырғышы екі негізгі элементтен 

тұрады  (41 сурет): 

1) сыртқы блок – вакуумдық күн коллекторлары; 

2) ішкі блок – резервуар – жылу алмастырғыш. 

Сыртқы блок ішкі жағы бірнеше селектив қабатпен жабылған 

вакуумдық түтікшелерден және шағылдырғыш қабаттан тұрады.  Селектив 

қабаттың тиімділігі жұту коэффициентімен өлшенеді, ол  98%-ға тең.  

Көп қабатты шынылық жабыны мен тікелей коллекторда туындайтын 

вакуумының арқасында вакуумдық коллекторлар суды 300°С-ге дейін 

қыздырады. Іс жүзінде күндік жылулық түтіктің құрылысы тұрмыста 

қолданылатын термостың құрылысына ұқсайды.  Бірақ бұл түтіктің сыртқы 

жағы мөлдір, ал ішкі жағына жоғары селективті қабат жағылған, осы қабаты 

күн энергиясын тұтады. Сыртқы және ішкі шыны түтіктің арасында вакуум 

туындайды. Осы вакуумдық қабат келген жылу энергиясының 95% -ын сақтап 

қалуға ықпал жасайды.  

 Вакуумдық күн коллекторларында жылу өткізгіштің ролін атқаратын 

жылулық түтікшелерді қолдануға болады. Құрылғыны күн жарығымен 

сәулелендіргенде, түтікшенің төменгі жағындағы сұйық қызып, буға 

айналады. Бу түтіктің жоғарғы жағына (конденсаторға) көтеріліп, 

конденсацияланады да, жылуын коллекторға береді. Осындай сұлбаны 

төменгі температура мен аз жарықтылық жағдайында қолдану арқылы, жазық 

коллекторлармен салыстырғанда, үлкен ПӘК-іне қол жеткізуге болады.     

Жылу алмастырғыш резервуар күннің энергиясынан алынған жылуды  

түрлендіру, демеу және сақтау жүйесі болып табылады. Қызған су жылыту 

және ыстық сумен жабдықтау жүйесіне түседі.   

Күн су қыздырғыштары белсенді және пассивті болып бөлінеді.  

Белсенді жүйеде коллектор арқылы сұйықтың циркуляциясы үшін 

электр сорғы қолданылады (42 сурет). Пассивті жүйеде жылу 

тасымалдағыштың қозғалысы табиғи циркуляция есебінен жүзеге асады. 

Суы бар жинақтағыш бак ғимараттың ішінде орналастырылады. Бак пен 

коллектор құбырлармен жалғастырылған, жылу тасымалдағыштың 

циркуляциясын сорғыш құрылғылар қамтамасыз етеді. 

Жазық күн коллекторлары – коллекторлардың ең көп тараған түрі (43 

сурет). Оның қарапайым түрі ішінде абсорбер (жұтқыш) пластиналары бар 

жылудан оқшауланған, шыны немесе пластмасса қақпақпен жабылған, металл 

қорап болып табылады.  

Күн сәулесі жұтқыш пластинаға түскеннен кейін, ол қызады да, күн 

энергиясын жылуға түрлендіреді. Бұл жылу құбырлар ішінде 

циркуляцияланушы ауаға немесе сұйыққа, яғни жылу тасымалдағышқа 

беріледі.  

Жұту қабілетін көтеру үшін пластина қара түске боялады (қара беттер ақ 

беттерге қарағанда күн энергиясын көбірек жұтады). Жазық күн 

коллекторларының кейбір моделдерін үйдің шатырына қатар тізіп, жабынның 

материалымен біртұтас конструкция етіп, орналастыруға болады (44 сурет). 
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42 сурет – Күн коллекторларын жылу тасымалдағышы сорғымен 

берілетін жүйеге қосудың қағидалық сұлбасы  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

43 сурет – Жазық күн коллекторының  сұлбасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 сурет – Күн коллекторларын ғимараттың жабынына жайғастыру 

   

Коллекторды тікелей ғимарат шатырына 30-50° бұрыш жасай 

орналастырады. Осылай шатырдың ауданы күн энергиясын тиімді жинақтауға 

қолданылады.  
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