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1 Дәріс №1. Өндірістік кәсіпорындардың энергия 

тасымалдағыштары 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: кіріспе. Энергия тасымалдағыштардың 

сипаттамасы. Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын 

өндіру және тарату жүйелерінің (ӨКЭТӨжТЖ) құрылымы, жалпылама 

көрсеткіштері, сипаттамалары жұмыс тәртіптері. 

Дәрістің мақсаты: энергия тасымалдағыштардың сипаттамаларын 

үйрену, ӨКЭТӨжТЖ құрылымымен танысу. 

 

Кіріспе 

 

Пәнді үйрету мақсаты болып энергия тасымалдағыштарды өндіру және 

тарату жүйелерінің қызмет ету ережелерін, құрылысын және әрекеттерін және 

жүйенің негізгі элементтерінің айрықша ерекшеліктерін білу саналады. 

Мұндай жүйелерге: сығылған ауа, жасанды салқын, ауадан ажырайтын 

өнімдерді шығаратын станциялар мен қондырғылар, сумен және отынмен 

қамдау жүйелері жатады. Әртүрлі өндірістік кәсіпорындарда осы жүйелердің 

қондырғыларын пайдалану мәселелерін шешу де пәннің мақсатына кіреді. 

Пәнді оқыту барысында сығылған ауаны, жасанды салқынды, 

техникалық суды және ауадан ажыраған өнімдерді өндіру және 

қолданушыларға таратуға мүмкіндік беретін аса тиімді сұлбаларды таңдау 

есептерін шығарудың өзекті мәселелері қарастырылады. Осыған байланысты 

энергия тасымалдағыштар қажеттігін есептеу әдістемесін игеру мәселесіне, 

ӨКЭТӨжТЖ сұлбасын талдауды және оның құрамына кіретін элементтерінің 

есептік және есепсіз режимдегі жұмысын білуге, нақты кәсіпорында 

энергияны тиімді қолдану мақсатымен оның екіншілік энергоресурстарын 

ЕЭР максималды пайдалану қажеттілігіне көп көңіл аудару керек. 

Пәнді игеру «Жылутехниканың теориялық негіздері» («Техникалық 

термодинамика» және «Жылу-маңыз алмасу» бөлімдері ), «Сығымдағыштар 

және жылу қозғалтқыштары» пәндерінен алған білімдеріне негізделген. 

 

1.1 Энергия тасымалдағыштардың сипаттамасы 

 

Көптеген техноолгиялық процестер түрі де, атқаратын міндеті де сан 

алуан энергия тасымалдағыштардың қатысуымен өтеді. Өнеркәсіп саласында 

энергия тасымалдағыш деп өзіне тиісті қайраты бар материалдық денені 

немесе материалдық ортаны санайды және энергия осы материалдық денеден 

екінші бір материалдық денеге берілуі мүмкін. Кәсіпорындар қызметін 

ұйымдастыру барысында әртүрлі параметрлері және міндеті бар 

энергетикалық ресурстар қолданылады. Ірі кәсіпорынды сипаттау кезінде 

энергия тасымалдағыштардың ағындары туралы айтылады. Бұл ағындардың 

қозғалу бағыттары бір-бірімен тығыз байланысты, бірақ сипаттамалары 
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әртүрлі. Кәсіпорында оларды жалпы энергоресурстар деп атайды. 

Кәсіпорында энергетикалық ресурс ретінде өте жиі: 

- органикалық отынды; 

- жасанды салқынды; 

- сығылған ауаны; 

- ауадан ажыраған өнімдерді (ААӨ); 

- техникалық суды қолданады. 

Энергия тасымалдағыштардың кәсіпорындағы атқаратын ең негізгі 

міндеті болып технологиялық процестің өту жағдайын қамтамасыз ету 

саналады. Энергия тасымалдағыштарды және оның сипаттамаларын таңдау 

барысында ең бірінші оның берілген параметрлері төңірегінде құнының ең 

арзан болуы көзделеді. Осы тұста алдымен келесі факторларға көңіл аудару 

қажет: 

- технологиялық процестің сипаттамалары және оның орындалу 

жағдайлары; 

- орнатылған қондырғылардың сипаттамалары және параметрлері; 

- энергия тасымалдағыштың өз параметрлері; 

- кәсіпорынды энергия тасымалдағышпен (ішкі және сыртқы) 

қамтамасыз ету сипаты. 

Энергия тасымалдағыштарды таңдау барысында оның келесі негізгі 

сипаттамаларына көңіл аударады: 

- қайратына және параметрлеріне (температурасы, қысымы, шығыны 

және т.б.); 

- құны; 

- сапасы; 

- қамтамасыз ету сенімділігі; 

- өндірістік процестерде қолданылу тәртіптері. 

Энергия тасымалдағыштың параметрлері оны қолданатын қондырғының 

сипаттамалары арқылы табылады. Егер нақты кәсіпорында параметрлері аса 

жоғары энергия тасымалдағыштарды қолданса, онда көмекші жабдықтарға 

бөлінген ақшалай қаржылар мен пайдалану шығындарының (кабел тамырлары 

диаметрінің өсуіне, құбырдың металл сыйымдылығының артуына және т.б.) 

көбейуіне әкеп соғады. Сондықтан энергия тасымалдағышты, оның сапалы 

және сандық сипаттамаларын таңдау туралы нақты шешім қабылдау үшін 

бірнеше вариантта техника – экономикалық есептемелер жүргізіп, оларды 

өзара салыстыру қажет. 

 

1.2 Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын 

өндіру және тарату жүйелерінің (ӨКЭТӨжТЖ) құрылымы, жалпылама 

көрсеткіштері 

 

XX ғасырда әлемдік дамыған мемлекеттерде жеке өнеркәсіп өнімін 

шығаруға шығындалатын энергия мөлшері 10-12 есе көбейді. 
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Осыған байланысты өндірістік кәсіпорындардың энергия 

тасымалдағыштарын өндіру және тарату жүйелерінің атқаратын ролі артуда. 

Өндірістік кәсіпорындарда энергия тасымалдағыштарын өндіру және 

тарату энергетикалық шаруашылыққа жүктелген, себебі ол өндірістік 

процестің үздіксіз қимыл-әрекетін қамтамасыз етеді. Энергетикалық 

шаруашылық өндірістік кәсіпорынның тиімділік деңгейін жоғарылатып, оның 

шығындарын төмендетуді көздейді. 

Өндірістік кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығы –

 энергетикалық қондырғылар мен көмекші құрылғылар жиынтығынан тұрады. 

Энергетикалық шаруашылық кәсіпорынды энергияның және энергия 

тасымалдағыштардың (органикалық отын, электр тогы, сығылған ауа, 

техникалық су және де басқа) барлық түрлерімен үздіксіз жабдықтайды. 

Өнеркісіптік энергияның негізгі түрлеріне жатады: отынның жылулық 

және химиялық энергиясы, ыстық су мен будың жылулық энергиясы, 

механикалық энергия және электр энергиясы. 

Энергетикалық шаруашылықтың негізгі міндеттері – өндірістік 

кәсіпорынды тағайындалған параметрлері бар энергияның және энергия 

тасымалдағыштардың барлық түрлерімен қамтамасыз ету және ол үшін қажет 

шығындарды азайту. 

Өндірісті жеке энергия тасымалдағышпен қамдау жүйесі осы энергия 

тасымалдағышты өндіруге және оны қолданушыға жеткізуге қажет агрегаттар, 

аппараттар, арматуралар және басқа элементтердің біріккен жиынтығынан 

құралады. Мысалы: электрмен, ауамен, сумен, жылумен қамтамасыз ету 

жүйелері, желдету және ауаны баптау жүйесі және т.б. 

Энергошаруашылықтағы мұндай жүйелердің саны он бес-жиырма шақты 

болуы мүмкін. 

Мұндай жүйенің жұмыс тәртібі технологиялық процестің жұмыс 

тәртібіне сәйкес келеді, яғни энергияны және энергия тасымалдағышты 

тұтыну графигімен анықталады. Әдетте, олар аса күшті периодты 

тербелістерге түседі. Сондықтан мүндай жүйелердің бірігіп жұмыс жасауы 

жиі-жиі қиындықтар туғызады, әсіресе олардың кейбіреулері екінші 

энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) қиюласқан жүйелерден тұтынатын болса. 

Мысалы: жасанды салқынмен қамтамасыз ету – абсорбциялық 

салқындатқыш агрегаттарды қолдануға негізделген, олар технологиялық 

қондырғылардың қалдық буларымен немесе шығар газдарымен қыздырылады; 

ауалық жылыту жүйесі – компрессор қондырғыларын салқындататын 

жүйелердің жинақтаған жылуын және т.б.жылуды қолдануға негізделген. 

Осыдан, энергиямен жабдықтау жүйесі жұмысы ерекше реттемелі 

болуы, яғни энергия тасымалдағыш параметрлерін өзгертуі жағынан да, 

жұмыс өндірулігін өзгерту жағынан да өте кең диапазонда тиімді реттеуді 

қолдануы тиіс. Мұндай реттегіш құрылғылары жоқ жүйелер экономикалық 

шығындарға ұшырайды. 

Энергия көздерінің (энергия тасымалдағыштардың) жүктемесін дұрыс 

бағаламау, асыра бағалау да экономикалық шығындарға әкеледі. 
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Энерготасымалдағыштарды нақты тұтыну графиктерін жобалауда жіберілген 

қателіктер, мысалы: ауаны қолдануда – компрессорлар станциясындағы 

компрессорлар саны мен олардың түрлерін тиімсіз таңдауға; сорғылар 

станциясында – сорғыларды; салқындатушы станцияда – тоңазытқыштарды 

және т.б. тиімсіз іріктеуге әкеп соғады. Егер осы қондырғылар көп уақыт бойы 

есептелмеген жұмыс тәртібінде қолданылса, онда электр энергиясы мен 

жылудың едәуір шығындары орын алады. 

Кез келген энергия энергия тасымалдағыштың материалдық ағыны 

арқасында тасымалданады. Энергия тасымалдағыш – эксергиясы бар 

материалдық ағын. Энергия тасымалдағышты өндіру, жеткізу және тарату 

энергия тасымалдағыштарын өндіру және тарату жүйелерінде (ЭТӨжТЖ) 

орындалады. 

 

 

С – ауамен жабдықтау жүйесі; 

С1 және С2 – сумен және оттегімен жабдықтау жүйелері; 

С3 – түрлі энергияларды Э1, Э2, Э3 (электр энергиясы, бу және т.б.) 

қолдануға негізделген энергиямен қамтамасыз ету жүйелері; 

С4 – соңғы өнімдерді (Пр1, Пр2, Пр3) шығару жүйесі; 

I – (Г1, Г2, Г3) генераторлары бар энергия тасымалдағыштар көзі; 

II – энергия тасымалдағыштарды пайдаланушылар (П1, П2, П3); 

III – коммуникациялар; 

В1, В2, В3 – көмекші элементтер, коммуникациялардың әртүрлі 

нүктелерінде орналасқан, олар энергия тасымалдағыштардың қасиеттеріне 

қосымша өзгерістер енгізеді (редукторлар, кептіргіштер, қыздырғыштар және 

т.б.). 

1.1 сурет – Өндірістік кәсіпорынның энергия тасымалдағыштарын өндіру 

және тарату жүйесінің сұлбасы 
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«Жүйе» деген ұғым гректің бүтін, яғни бөліктерден құралған, деген 

сөзінен туындаған. Нақтырақ айтқанда, жүйе бір-бірімен белгілі заңдылықпен 

байланысқан элементтер жиынтығы. 

ЭТӨжТЖ энергия тасымалдағыштарын өндіру және тарату жүйелері – 

өзара байланысқан үш түрлі элементер жиынтығы: генератор, 

энерготасымалдағышты өндіреді (көзі); энерготасымалдағышты қолданушы 

және коммуникация, бастапқы екі элементті біріктіреді. 

Жүйені талдау және жұмысын үйренуді жеңілдету үшін оны бірнеше 

жүйешелерге ажыратуға болады. Мысалы майлау, салқындату, өлшеу 

жүйешелері және т.б. Бірнеше өзара байланысқан жүйелер жиынтығы кешенді 

құрайды. 

ЭӨжТЖ сұлбасының мысалы жалпы жағдай үшін 1.1 суретте 

көрсетілген. 

 

1.3 Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын 

өндіру және тарату жүйелерінің (ӨКЭТӨжТЖ) сипаттамалары және 

жұмыс тәртіптері 

 

Энергетикалық шаруашылықтың мағынасы және міндеттері туралы 

келесі мәліметтерді білу маңызды. Кез келген технологиялық процесс отынды, 

электр энергиясын жылуды шығындайды, сондықтан өндірістік кәсіпорындар 

отынның және энергияның әр түрлерін қажет етеді. Өнеркәсіпте барлық 

өндірілген отынның жарты мөлшері, электр энергиясы мөлшерінің үштен екі 

бөлігі шығындалады. Отын ретінде кәсіпорындар көмірді, коксты, мазутты, 

ағашты және ағаш қалдықтарын, табиғи газды, көмір қышқыл газын (мысалы, 

дәнекерлеу өндірісінде) пайдаланады. 

Ғылыми-техникалық прогресс дамып, өндіріс қарқыны артқан сайын 

энергияны қолдану да жүйелі түрде өседі. Яғни энергоресурстарды шығаруға 

жұмсалатын энергия шығындарының үлесі де артады. Өнімнің өзіндік 

құнындағы энергоресурстардың үлесі 40–45% дейін жетеді. 

Қолдану сипатына байланысты энергия: технологиялық, қозғалтушы 

(күштік), жылытушы, жарықтандырушы және санитарлық-желдетуші болып 

бөлінеді. Технологиялық және биіктікке көтеру – тасымалдау 

қондырғыларының қозғалтушы күші ретінде негізінен электр энергиясын, аз 

мөлшерде буды және сығылған ауаны пайдаланады. Өнімді шығарудың 

барлық кезеңдерінде әртүрлі энергия мен энергия тасымалдағыштар қажет 

болады. Осы тұста технология мен энергетиканың өзара бірлігі мен 

байланыстығы кәсіпорындағы өндірістік процестердің аса маңызды сипаты 

болып табылапды. Электр энергиясын қолданушылардың қатарына келесі 

өндіріс бөлімшелері жатады: әлсіз ток қуатын қажет ететін байланыс 

құралдары – телефондар, радио, диспетчерлер қызметі. 
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2 Дәріс №2. Энергия тасымалдағыштарды тұтыну және өндірудің 

заманауи ауқымы мен келешегі 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: энергия тасымалдағыштар: отын, су, 

сығылған ауа, салқын, ауадан ажыраған өнімдерді тұтыну және өндірудің 

заманауи ауқымы мен келешегі. 

Дәрістің мақсаты: өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергия 

тасымалдаушыларды тұтынудың ауқымы және келешегімен танысу. 

 

2.1 Органикалық отын 

 

Қазақстан Республикасы аумағында органикалық отынның шымтезек 

пен тақтатастан басқа барлық түрі өндіріледі. 

Қазақстандағы көмір қоры 35,8 млрд. т. немесе әлемдік қордың 3,6%, ал 

бүкіләлемдік көмір өндіруде Қазақстан Республикасының үлесі 3,7% құрайды. 

ТМД елдерінің арасында Қазақстан көмір өндіру мен қоры бойынша үшінші 

орын және жан басына шаққанда көмір өндіру бойынша бірінші орын алады. 

Республикадағы көмір өндірудің ең көп көлемі – 96,2%, Орталық (Қарағанды) 

және Солтүстік-Шығыс (Павлодар) өңірлерге тиісті. Елде көмір өндірудің 

жылдық деңгейі 79 млн. тоннаны құрайтын 30-ға жуық тас көмір бассейндері 

бар. 2015 жылға қарай бұл көрсеткішті 120-130 млн. тоннаға дейін арттыру 

жоспарлануда. Қазақстандағы электр энергиясының негізгі үлесін Екібастұз, 

Майкүбі, Торғай, Қарағанды бассейн көмірлерімен жұмыс жасайтын 37 жылу 

электрстанциялары өндіреді. Көмір саласы қазіргі кезде Қазақстандағы электр 

энергиясын өндірудің 78%, іс жүзінде кокс химиялық өндірістің 100%-дық 

жүктемесін қамтамасыз етеді, халықтың коммуналдық-тұрмыстық 

секторының отын қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді. Павлодар 

облысындағы Екібастұз бассейні келешекті көмір кен орны болып табылады. 

Бұл көмір кен орнын өңдеу 1954 ж. басталды. Екібастұз бассейні көмір 

қабатының қуаты 160-180 м жетуімен бірегей, ал пайдалы тау-геологиялық 

шарттар көмірді ашық әдіспен өндіруге жағдай туғызады. 

Қазақстан Республикасы 4,8 млрд. тонна мұнай қорына, яғни мұнайдың 

әлемдік қорының 3% сәйкес келеді және көмірсутек қоры бойынша жетекші 

мемлекеттердің ондығына кіреді. 

Қазақстанның табиғи газ қоры 1,8 трлн.м
3 

және табиғи газдың 

зерттелген қоры бойынша әлемде он бесінші орын және ТМД елдерінің 

арасында төртінші орын алады. Табиғи газдың 95% жоғары теңгерімдік қоры 

142 кен орнында жинақталған. Олар Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, 

Манғыстау облыстарының аумағында орналасқан. Сонымен қатар еркін және 

ілеспе газ қорлары Қызылорда (Құмкөл, Ақшабұлақ кен орындары), Жамбыл 

(Амангелді кен орны) және Оңтүстік Қазақстан (Придорожное кен орны) 

облыстарының аумағында табылды. Ең ірі бекітілген газ қорлары 

Қарашығанақ мұнай газ конденсатты кен орнында орналасқан. 
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Біздің республикамыздың алғашқы энергия тасымалдағыштарының 

жылу балансындағы табиғи газдың үлесі айтарлықтай төмен – 11%. 

Қазақстанда орталық (Ақмола және Қарағанды облыстары), солтүстік 

(Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары) және шығыс (Шығыс 

Қазақстан облысы) аймақтарда дамыған желілік газ құбыры жоқ. Оның үстіне 

бұл аймақтарда көмір және электр энергия ресурстары пайдаланылады. Жеке 

меншік табиғи газдарды пайдалану, Қазақстан тұтынушыларының табиғи 

газды кең түрде пайдалануына кедергі келтіретін жергілікті газтарату желілері 

мен магистралды газ құбырлары желілерінің жеткіліксіз тармақталуы, 

өңдеудің жеткіліксіз қуаты сияқты негізгі факторлар әсерінен тоқтатылуда. 

Сығылған газ дәстүрлі түрде коммуналды-тұрмыстық және өнеркәсіптік 

қажеттіліктерге, сонымен қатар автокөлік үшін мотор отыны ретінде 

пайдаланылады. 

 

2.2 Техникалық су 

 

Қазақстан Республикасының су ресурстарының негізісі болып жылына 

орта есеппен сулылығы 100 км
3
 (101,9 км

3
) құрайтын, 57% (58,4 км

3
) болатын 

көлемі республика аумағында қалыптасқан, қалған көлемі іргелес 

аймақтардан (Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей) келіп түсетін өзен 

құйылысы табылады. Климаттық ерекшеліктеріне байланысты 90% дейінгі 

құйылыс көктемдегі су тасу мезгілінде өтеді. Беттік сулардың пайдалануға 

жататын ресурстарының көлемі 46 км
3
деп бағалануда. 

Қазақстан Республикасы болжамдық эксплуатациялық ресурстары 

жылына 41,6 км
3 

деп бағаланатын жер асты суларының айтарлықтай көп 

қорына ие. Біздің республиканың су ресурстарының негізін, сонымен қатар 

өзен, су қоймасы, мұздықтар, атмосфералық жауын-шашындар құрайды. 

2.1 кестеде км
3 
белгіленген тұщы су көлемінің қоры келтірілген. 

 

2.1 кесте 

Су көзі Тұщы су қоры, км³ 

Өзендер 190 

Су қоймалары 95 

Өзен құйылыстары 101 

Жер асты сулары 95 

Мұздықтар 58 

Барлығы 539 

 

Техникалық су энергия тасымалдаушылардың кең таралған түрлерінің 

бірі болып табылады. Техникалық су технологиялық процестерде және 

шаруашылық-тұрмыстық мақсаттарда іс жүзінде барлық кәсіпорындарда 

пайдаланылады. Өндірістік қажеттілікке кететін техникалық су шығындары 

кәсіпорынның қуаты мен міндеттеріне, сонымен қатар технологиялық 
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процестердің сипаттамасына байланысты қатты өзгереді. Мысалы, 1 т 

шойынды өндіруге 1200÷1600 м
3
/сағ, 1 т мысқа 760÷800 м

3
/сағ, ал сирек жер 

металдарды өндіруге 2000÷2500 м
3
/сағ су шығындалады. 

Өндіріске қажетті су мөлшерін анықтау толығымен технологиялық 

процестің сипаттамасына байланысты болады. Су өндірісте әр түрлі мақсаттар 

үшін пайдаланылады. Өндірістік су тұтынудың негізгі категориялары ретінде 

салқындатуға, жууға, сулауға, ылғалдауға, буға айналуға, су тасымалына 

қажет, өндірілетін өнім құрамындағы суды пайдалануды және т.б. атауға 

болады. 

Салқындату үшін суды пайдалану су тұтынудың басқа түрлеріне 

қарағанда ең басым ауқымды алады, сонымен қатар бұл категорияның 

өндірістік сумен жабдықтаудың жалпы көлеміндегі меншікті салмағы өсуін 

жалғастыруда. Бұл категорияға электростанциялардың бу турбинасынан 

әкетілетін будың шықтануына қажет судың шығындалуы және әр түрлі 

пештерді, машиналарды, аспаптарды (металлургиялық, мұнай өңдеу, 

химиялық өндіріс және т.б.) салқындатуға қажет судың пайдаланылуы 

жатады. Жууға, сулауға қажет су ірі көлемде қағаз, целлюлоза, жүн өңдеу, 

тоқыма өнеркәсібі, жасанды талшықтар өнеркәсібі және т.б. қажеттіліктерге 

шығындалады. 

Әр түрлі материалдардың гидротасымалына судың шығындалуының 

өндірістің алуан түрлі салаларында (оның ішінде жылу күшті станцияларда 

қож шығару, домен цехтарында қож тасымалдау, байыту фабрикаларының 

қалдықтарын тасымалдау және т.б.) өз орны бар. 

Өндірістік мақсаттарға қажетті су мөлшері технологиялық 

есептеулердің нәтижесінде анықталады. Су шығындары технологиялық 

процестің сұлбасына, пайдаланылатын құрылғы түріне байланысты болады. 

 

2.3 Сығылған ауа 

 

Сығылған ауа энергия тасымалдаушы ретінде іс жүзінде барлық халық 

шаруашылығының салаларында, сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

пайдаланылады. 

Жалпы тұтынылуна қарағанда өнеркәсіптің кейбір салаларындағы 

сығылған ауаны қолдану және оны өндіруге жұмсалған электр энергиясының 

үлесі 2.2 кестеде келтірілген. 

 

2.2 кесте – Сығылған ауа өндірісіне қажет электр энергиясының үлесі 

№ Өнеркәсіп саласы Үлес,% 

1 Жәшіктік әйнектер өндірісі 20 

2 Машина жасау 12 

3 Азық-түлік және сусын өндірісі 9 

4 Резеңке және пластмасса өндірісі 10 

5 Химиялық заттар өндірісі 8 

 



11 

 

Сығылған ауаны қолдану өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының әр 

түрлі салаларындағы еңбекті көп қажет ететін технологиялық процестерді 

механикаландыруға мүмкіндік береді. Сығылған ауаны өндіруге түрлі 

бағалаулар бойынша жалпы қолданылатын электр энергиясының 10% 

жұмсалады. Сонымен бірге сығылған ауа оның көзінен соңғы тұтынушыға 

дейінгі жолда 25÷30% дейін шығыныдалады. 

Дәл сол уақытта өнеркәсіптің қара және түсті металлургия, көмір, 

химия, мұнай-химия өнеркәсібі сияқты салаларында сығылған ауа 

өнеркәсібіне қажет электр энергиясы шығынының аз үлесінде, электр 

тұтынудың жалпы теңгерімінде шығындардың абсолюттік мәні өте үлкен. 

Сығылған ауа өндірісі энергетикалық тиімділігі жағынан тиімсіз екенін 

ескерте кету қажет. Электр энергиясын тұтынушы ретінде (ауа сығымдағыш 

жетегі) сығылған ауа көзінен соңғы тұтынушыға дейінгі айтарлықтай 

шығындар есебінен сығылған ауа бағасы қазынды отынның бағасынан 

шамамен 50 және электр энергиясының бағасынан 15 есе артып түседі. 

Іс жүзінде сығылған ауаны тұтынудың соңғы нүктесінде жұмсалған 

энергияның тек қана 10% пайдаланылады. 

ТМД (Ресей, Украина және т.б.) ауа сығымдағыштарын дайындайтын 

зауыттар 1 м
3
 сығылған ауа өндірісіне қажетті электр энергиясының шығынын 

екі есе кемітетін жаңа буын ауа сығымдағыштарының кең қатарын ұсынуда. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауа сығымдағыштық жиынтығын жаңғырту 

бағасын келесі мәліметтер көмегімен келтіруге болады. Кез келген 

мемлекеттегі барлық электр энергиясының 30% сығылған ауа өндірісіне 

шығындалады. Кейбір салаларда бұл шығындар электр энергиясы 

шығындарының жалпы көлемінің 50% артық мөлшерін құрайды. Мысалы, 

көмір өндірісінде бұл көрсеткіш шамамен 70% құрайды. Үнемдеу көп 

жағдайларда жаңа ауа сығымдағыштардың жоғары өнімділігі есебінен ғана 

емес, сонымен қатар оларды қуаты бойынша қолайлы таңдап алу есебінен де 

жүзеге асады. Бұдан басқа, ТМД өндірген ауа сығымдағыштар батыс еуропа 

және жапон өнімдерінен 2-2,5 есе арзан, сонымен бірге сервистік қызмет 

көрсету құны да сол құрылғы құнының 10%-нан артық болмайды. Кейбір 

еуропалық компанияларда бұл көрсеткіш 30%-ға дейін жетеді. 

Қазақстан нарығында ауа сығымдағыштар өте талап етілген – әсіресе, 

біздің мемлекетімізде өнеркәсіп орындарының жаңа басталған 

жаңғыртылуына, тау металлургия өндірісінің дамуына байланысты. 

Энергияның көп бөлігі темір жолда, құрылыс өнеркәсібінде сығылған ауа 

өндіруге шығындалады. Өнеркәсіп ауа сығымдағышты жаңғыртудан 

экономикалық әсерді 3-5 жыл ішінде алады. 

 

2.4 Жасанды салқын 

 

Көптеген технологиялық процестер салқындатылған су немесе 

қоршаған орта температурасынан да төмен температурада өте алады. Мұндай 
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жағдайларда салқындату машиналары немесе қондырғылары көмегімен 

өндірілген жасанды салқын қолданылады. 

Жасанды салқынды өндіру төмен температурадағы денелерден жылу 

алынып, жоғарырақ температураға ие денелерге, әдетте суға немесе қоршаған 

ауаға берілу арқылы жүзеге асады. 

Төмен температуралы денелерден жылуды алу үшін ережеге сәйкес 

аралық жұмыс денелері – салқындатушы агенттері қолданылады. 

Салқындатушы агенттің төмендетуге қажет температурасы әр түрлі 

физикалық процестердің өту жағдайына байланысты болады. Оның ішінде ең 

кеңінен төмендетілген қысымдағы сұйық салқындатушы агенттерінің булануы 

қолданылады. Мысалы, 0,412 атм. қысымдағы сұйық аммиакты 

буландырғанда 

- 50ºС, 0,54 атм. қысымдағы сұйық этанды буландырғанда температура – 

100ºС; ал сұйық азотты буландырғанда температура – 200ºС дейін жетеді. 

Төменгі температурадағы заманауи техника шартты түрде бір-бірінен 

жұмыстың температура мөлшері бойынша ерекшеленетін екі бөлікке бөлінеді: 

- криогенді техника; 

- суыту техникасы. 

Суыту техникасы 120 К (+7-ден -153С дейін) температурадағы 

салқынды алуға пайдаланылады. Бұл салқын әр түрлі мақсаттарда 

қолданылады. Құрама салқындату жылу сорғы қондырғылар бөлек тұрады. 

Олар бір уақытта салқынды өндірумен қатар тұтынушылар параметріндегі 

жылуды алуға мүмкіндік береді. Әдетте 120-180С жоғары емес. Жоғарырақ 

температураларды органикалық отынды жағу есебінен алу экономикалық 

жағынан тиімді. 

Осындай құрама салқындатқыш-жылыту сорғылары қондырғыларының 

келешегі зор. Оларды пайдалану үлкен экономикалық әсер бере алады. 

Мысалы: спорт сарайларында – жүзу бассейнінде бір уақытта жасанды мұз 

алу мен суды жылыту; сүт фермаларында – сүтті салқындату (4С дейін) және 

суды осы жылу есебінен 60-80С дейін қыздыру. 

Жасанды салқынның ең ірі тұтынушылары болып химия, мұнай-химия 

және газ өнеркәсіптері табылады. Технология ерекшеліктері салқындатқыш 

қондырғыға жоғары талаптар қояды: 

- үлкен жасанды салқынөндірулік; 

- жоғары сенімділік; 

- үздіксіз жұмыстың ұзақ ресурсы;  

- арзан суық агенттерді (жекеменшік технологиялардың өнімдері) 

пайдалану мүмкіндігі; 

- қосымша энергия ресурстарын пайдалану мүмкіндігі; 

- максималды автоматтандыру және т.б. 

Аталмыш салаларда +5-тен -110С-ге дейінгі температурадағы салқын 

қолданылады. Агрегаттардың жеке қуаттары 1-ден ондаған мегаватқа дейін 

жетеді. Сонымен қатар суықтың ірі тұтынушылары болып ауаны 

кондициялау, тамақ, машина жасау және металлургия өнеркәсіптері, құрылыс, 
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құрғақ және сулы мұздар өндірісі, су тұщыту және су тазарту қондырғылары, 

медицина табылады. 

 

2.5 Ауадан ажыраған өнімдер 

 

Атмосфералық ауа оттегі, азот, аргон және бірнеше басқа газдарды 

алуға пайдаланылады. Ауа барлық осы газдардың қоспасы болып табылады 

және оларды таза күйінде алу үшін ауаны құраушыларға бөлу қажет. Ауаны 

ажыратудың ең тиімді әдісі болып төменгі температуралы тазарту табылады. 

Ауаны ажыратудың негізгі өнімдерін, оттегі мен азотты қолдану 

өнеркәсіптік өндіріс салаларындағы техникалық прогрестің маңызды 

бағыттарының бірі болып табылады. Бұл – қара және түсті металлургия, 

химия, мұнай-химия және тамақ өнеркәсібі, энергетика, медицина, машина 

жасау. Бұл өнімдерді пайдалану осы салалардағы технологиялық процестерді 

күшейтуге мүмкіндік береді. 

Аргонды ерітілген металдар үшін даттанбайтын болатты, титанды, 

магнийді, алюминийді балқыту, құю және электр дәнекерлеу кезінде тотығуға 

қарсы қорғаныс ортасы ретінде қолданады. Легірленген болат, алюминий 

қоспасы, мыстыплазмалық-доғалық кесу кезінде де аргонды қолданады. 

Сондай-ақ оны таза металдарды – титан, цирконий, ниобий, молибден алу 

кезінде пайдаланады. 

Аргон кең түрде электр шамдары өнеркәсібінде балқыту шамдары мен 

газ разрядты шамдарын толтыруға кең қолданылады. Аргонды балқыту 

шамдары жоғары қызмет мерзімде қолдануға мен жарық беруге ие. Аргон 

вольфрам диффузиясына, колбалардың лайлануына кедергі келтіреді, жылу 

шығындарын азайтады, себебі ол лампаның қызарған сымының 

температурасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. 

Жартылай өткізгіш өнеркәсібінде аргон титанның, барийдің, кремнийдің 

дара кристалдары және басқа да жартылай өткізгіш материалдар өндірісінде 

қорғаныс ортасы ретінде пайдаланылады. 

 

3 Дәріс №3. Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: өндірістік кәсіпорынды ауамен жабдықау 

жүйесі. Кез келген өнеркәсіп саласы (химия, металлургия) 

кәсіпорындарындағы сығылған ауаны тұтынушылар. Ауаның сапасына және 

тасымалдану сенімділігіне қойылатын талаптар. 

Дәрістің мақсаты: ауамен жабдықтау жүйесінің құрылысымен және 

сығылған ауаны тұтынушылармен таныстыру. 

 

3.1 Өнеркәсіптік кәсіпорынды ауамен жабдықау жүйесі 

 

Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйесі немесе ауамен жабдықтау 

жүйесі сығылған ауа көзінен (сығымдауыш станциядан), тұтынушылары мен 
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оның тасымалдауына арналған коммуникациялардан тұрады. Жүйе негізінен 

білгілі бір сипаттағы, параметрдегі ауаның тұтынушыға берілуіне негізделген. 

Бұл параметрлер оның әртүрлі тұтынушыларының қолдану ерекшеліктеріне 

қарай орнатылады. 

Сығылған ауаның тасымалдаушы желілер ауа үрлегіш станция деп 

аталады. Ауа үрлегіш станция – бұл сығылған ауа (газбен) көмегімен 

өнеркәсіптік кәсіпорынның технологиялық процестерін қамтамасыз ететін 

қондырғылар және механизмдер жиынтығы. Ауа үрлегіш станцияның 

мақсаты – тұтынушыларды өнімділігі (Q, м³/саг), қысымы (р, МПа), тегеуріні 

(Н, м) болатын сығылған ауамен қамтамасыз ету. 

Сығылған ауаның энергия тасымалдағыш ретінде басқалардан белгілі 

артықшылықтары бар. Мысалы, су буымен салыстырғанда аз жылу шығыны 

салдарынан тасымалдауға жарамдырақ. Ауаның келесі қасиеттері оның 

өнеркәсіптегі пайдаланылуын тиімді қылады: 

- мөлшері шексіз; 

- түссіз, жағымсыз қасиеттері жоқ; 

- конденсацияланбайды. 

Өнеркәсіпте сығылған ауа электр, бу, гидравликалық және механикалық 

энергиялармен қатар өндірістік процестерді механикаландыруда және 

автоматтандыруда кеңінен қолданылады. Сығуға және орынауыстыруға 

арналған машиналар газүрлегіш және сығымдауыш машиналар деп аталады. 

Бұдан ары «сығымдауыш машиналар» немесе жай ғана сығымдауыш терминін 

қолданамыз. 

 

3.2 Әртүрлі өнеркәсіп салаларындағы (химия, металлургия) 

сығылған ауа тұтынушылар 

 

Сығылған ауа іс жүзінде кез келген кәсіпорында әр түрлі мақсаттар үшін 

колданыла береді. Сығылған ауаның негізгі қолданылатын екі бағыты: күштік 

(механикалық жұмыс жасалу үшін), технологиялық (әртүрлі процесстерде 

химиялық реакцияларды жүзеге асыру үшін). 

Күштік бағытта сығылған ауа көмегімен келесілер жүзеге асырылады: 

- әртүрлі пневмомеханизмерді, пневмоқұрылғыларды, 

пневмокөліктерді әкелу; 

- жарылу қаупі бар өндірісте (химиялық өнеркәсіп, кен өндіру 

өнеркәсібі және т.б) өлшеу, бақылау және реттеудің пневматикалық жүйесінің 

қозғалысы. 

Технологиялық бағытта сығылған ауа көмегімен келесілер жүзеге 

асырылады: 

- ректификация немесе ауаның құрамындағы газдардың алынуы (азот, 

оттегі және инерттік газдар); 

- химиялық кептіру, тотықтандыру, жану және т.б. реакциялар. 

Ауа технологиялық мақсат үшін энергия тасымалдаушы болып 

тасымалданбайды. Ол жаңа заттарды (өнімдер) алуға арналған бастапқы өнім 
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(компонент) болып табылады. Энергия тасымалдаушы тәрізді сығылған 

ауаның тұтынушысы болып технологиялық процесстер мен әртүрлі 

өнеркәсіптік операциялада ауаны қолданатын механизмдер мен кұрылғылар 

болып табылады. 

Сығылған ауаның энергиясын түрлендіруіне байланысты барлық 

пневмотұтынушыларды үш топқа бөлуге болады: 

1-ші топ. Сығылған ауаның потенциалдық энергиясын механикалық 

энергияға түрлендіретін құрылғы: 

a) Жұмыстық дененің қайта қалпына келетін, бойлай қозғалысымен. Бұл 

балғалар, тойтарғыш және шойбалғалар, нығыздалған дірілдеткіштер, 

көтергіштер, итергіштер, қашауыш машиналар және т.б. 

b) Жұмыстық дененің айналмалы қозғалысымен. Бұл турбиналық немесе 

поршеньдік жетекті құрылғылар: бұрғылайтын, ажарлауыш, кесетін ысып 

жылтырататын, бұрама бұралатын машиналар және т.б. 

2-ші топ. Потенциал энергияны кинетикалық энергияға түрлендіретін 

қондырғылар. Бұл әртүрлі үрлегіш қондырғылар (құмды және ақырын ағысты 

уақтатқыш қондырғылар), эжекторлар, форсункалар, бояу шашыратқыштар, 

бүріккіштер, пневмокөлік қондырғылар және т.б. 

3-ші топ. Сығылған ауаны энергияларды түрлендірмей-ақ қолданатын 

қондырғылар. Бұл әртүрлі пневматикалық бейімдеулер: қолдаулар, 

қысқыштар, реттеу және автоматтандыру қондырғылар, өлшеуіш 

қондырғылар және т.б. 

Мақсатына және пайдаланылуына қарай пневмоқабылдағыштың екі түрі 

бар: 

a) пневмоқұралдар; 

b) пневмоқұрылғылар. 

Пневмоқұралдарға өнеркәсіптік процестерді механикаландыруға 

арналған қондырғылар жатады. Ол пневмоқозғалтқыш көмегімен қозғалысқа 

келетін ауыспалы агрегат. Пневмоқұралдар қысқа мерзімді жұмыс режимімен 

ерекшеленеді. Пневмоқұралдар – ұзақ жұмыс режимді станционарлық 

қондырғылар. 

 

3.3 Сығылған ауа сапасына қойылатын талаптар 

 

Кәсіпорында сығылған ауамен орындалатын функциялардың 

әртүрлілігіне байланысты оның сапасына белгілі бір талаптар қойылады. 

Сығылған ауаның негізгі сапа көрсеткіштеріне қысым, ылғалдылық 

және механикалық қоспалардың ластануына қарсы ауаның тазалығы жатады. 

Номиналды қысым және ауа қысымының тербелісі белгілі бір шектен 

шықпауы керек, себебі сол талаптарда дайындайтын зауыттар аппараттардың 

сенімді жұмысына кепілдік береді. Ауа таратқыш жүйесіндегі қысымның 

кенет тербелісі ажыратқыш ағытылған кезде ауаның ығысуына әкеледі. 

Өнеркәсіптегі сығылған ауаның қондырғысы барлық жұмыстық режимде 
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аппараттарға тоқтаусыз жұмыс істеу шартын жасап, қажетті шапшаңдықпен 

қысымды қалпына келтіру керек. 

Сығылған ауаның ылғалдылық деңгейінің ерекше маңызы бар, себебі 

ішкі бет механизміндегідей ауа құбырында да жоғары ылғалдылықта ауадан 

конденсациялық ылғал бөлінуі мүмкін. Жылдың суық мезгілінде вентиль мен 

клапандағы ылғал қатып қалып, жұмыстың тоқталуына әкелуі мүмкін. 

Тетіктердің ішкі бетінің ылғалы оқшаулағыш қасиеттерін төмендетеді және 

істен шығуға себеп болуы мүмкін. Осылайша, ауа жүйесі және пневматикалық 

желі конструкциялары құрғақ ауаны пайдалануға арналған. 

Сығылған ауаның тазалығының ISO 8573.1 еуропалық стандартында 

максималды мөлшері    мкм), қатты бөліктерінің концентрациясы  (мг/м
3
), 

және де су буының май концентрациялық (     мг/м
3
) құрамына байланысты 

класстардың жеке сипаттамасы жасалған (3.1 кесте). 

 

3.1 кесте – Сығылған ауаның сапалық класстары 

Бөлшектеріне байланысты Шықтану нүктесіне 

байланысты 

Майына байланысты 

Класы   мкм   мг/м
3
 Класы Т,

0
С Классы     мг/м

3
 

1 0,1 0,1 1 -70 1 0,01 

2 1,0 1,0 2 -40 2 0,1 

3 5,0 5,0 3 -20 3 1 

4 15,0 8,0 4 +3 4 5,0 

5 40,0 10,0 5 +7 5 25,0 

 6 +10  

7 регл. емес 

 

Сығылған ауадағы бу күйіндегі ылғалдың құрамы салыстырмалы 

ылғалдылықпен анықталады. Салыстырмалы ылғалдылық – орналасқан ауа 

көлеміндегі су буының массасының сол температура мен ауа көлеміндегі 

қаныққан су буының массасына қатынасы. Салыстырмалы ылғалдылық 

көбінесе пайызбен белгіленеді. Ол ауа сығылған және температура 

төменедеген кезде өседі. Екі жағдайда да салыстырмалы ылғалдылық қанығу 

шегіне жетпегенше өсе береді. Бұдан әрі қысымның жоғарлауы немесе ауа 

температурасының төмндеуі (жене де осы параметрлердің бірдей өзгеруі) 

одан әрі су буының артық мөлшердегі конденсациясына әкеледі, ал 

cалыстырмалы ылғалдылық 100% болғаннан кейін өзгермейді. 

Ауаны құрғатудың термодинамикалық әдісінің негізінде ауаның сығылу 

және салқындауы кезіндегі конденсациялық ылғалдың пайда болуы жатыр. 

Ауаның сығылу процесінде әрбір көлемдік бөлікте ылғал мөлшері көбейеді, 

қанығу күйі басталады, және ауа құрамындағы су буы сұйықтыққа айналады. 

Сығылу кезінде ауа қызып кетеді; оны салқындатады. Қанша ол 

салқындатылған температура төмен болады, сонша ылғал тұнбаға түседі. 

Конденсат пайда бола бастайтын температура шықтану нүктесі деп аталады. 
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Эксплуатация жағдайында сығылған ауаны шықтану нүктесі тарататын 

қондырғыдағы ауаның температурасын өзгерту мүмкін болатын өзгерістерге 

жетпейтіндей қылып құрғатады. 

Ауаның ластану компоненттері мен негізгі көздерін үш топқа бөлуге 

болады: су және сығымдағыш май; қатты ластану; газ тәрізді ластану. 

Сығылған ауаны шаңнан, коррозия және басқа да механикалық қоспалар 

өнімдерінен тазартады, себебі олар ажыратқыш клапандарына түссе, 

клапанның тығыз жабылуына кедергі келтіреді, жоғары кемуге және істен 

шығуға әкеледі. Сондықтан пневможүйелерде циклонды сепараторлар, 

конденсат аластатқыштар, рефрежираторлық және абсорциялық кептірулер, 

әртүрлі сүзгіштер тәрізді тазалау құралдары қажет. 

 

4 Дәріс №4. Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: сығымдағыш станциялар; сығылғанан 

ауаны өндіруге арналған сығымдағыш станциялардың типтері мен 

технологиялық сұлбалары; сығылған ауаны алуға арналған поршендік 

сығымдағыш құрылғының технологиялық сұлбасы; сығылған ауаны алуға 

арналған турбосығымдағыш қондырғының технологиялық сұлбасы. 

Дәрістің мақсаты: сығымдағыш станциялардың (СС) түрлері мен 

технологиялық сұлбаларын меңгеру. 

 

4.1 Сығымдағыш станциялар. Сығылған ауаны өңдіруге арналған 

сығымдағыш станциялардың түрлері мен технологиялық сұлбалары 

 

Ауамен қамтамасыздандыру жүйесі келесілерден тұрады: сығымдағыш 

станция – генератордан, сығылған ауаны ауа желісі – коммуникациялардан, 

үлестіру құрылғысы – тұтынушыдан. 

Сығымдағыш станция (СС): ауаны жинақтауға және ауаны шаң мен 

ылғалдан тазартуға арналған құрылғыдан, сығымдағыш пен жетек 

қозғалтқыштан; ауа мен майды салқындатуға арналған 

жылуалмастырғыштардан; ауаны қосымша өңдеуге арналған қосымша 

құрылғылардан (кептіру, тазарту, жинақтау); бақылау өлшегіш құрылғылар 

мен автоматикадан; қорғағыш темір арқаудан тұрады.  

Сығымдағыш құрылғы (СҚ) деп жетек қозғалтқыш пен оның жұмысына 

арналған барлық құрылғыдан тұратын сығымдағышты айтады. 

Тұтынушыға қажетті ауа шығыны мен қысымының маңыздылығына 

байланысты станциялар поршендік, винттік және сыртқа тебуші 

сығымдағыштармен қамтамасыз етіледі. Сығымдағыш құрылғыда электр 

жетегі (машина жасау мен химиялық кәсіпорындар) бар сығымдағыш пен бу 

турбиналық жетек (әдетте домналық үрлеуге арналған) сығымдағыш орналаса 

алады. Сондай-ақ құрамдастырылған бу ауа үрлегіштік пен электрлік 

станциялар да қолданыс табады. 
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ГОСТ 2.701-84 «Жүйелер типтері мен түрлері» сәйкес кез келген 

технологиялық құрылғылардың екі сұлбасы ажыратылады: қағидалық және 

монтаждық. 

СҚ қағидалық сұлбада нығыздалған ауаны сығымдағыш құрылғы 

немесе сығымдағыш станциядан алу процесі көрсетілген. 

Бұл сұлбаларда құбырлардың темір арқауға және құрылғыға жалғануы, 

құрылғының қабырғаға және ғимараттың басқа да конструкцияларына 

жалғануы көрсетілмеген. 

СҚ қағидалық сұлбасы оның бөліктерінің өзара байланысы мен 

құрылымының жақсы көрсетілуін қамтамасыз ету керек. 

Түпкілікті сұлбада бірдей құрылғы бір рет келтіріледі. 

Монтаждық сұлба монтажын жеңілдетуге және құрылғыны 

тасымалдауға, қажеттілікпен қамтамасыз етуге және ақауларды жою үшін 

құрылады. Сұлба құбырдың темір арқау мен құрылғымен байланысқан жерін 

және оның нақты орналасқан жерін көрсетеді. Ереже бойынша, онда сол 

құбырларлардың диаметрлері мен элементтері көрсетілуі тиіс. 

Сығымдағыш құрылғының жүйесі төрт негізгі жүйені құрайды: әуелік, 

салқындатқыш, майлы, үрлегіштік. 

Әуелік жүйе: әуелік құрылғыдан; сүзгіштерден; аралық және соңғы 

салқындатқыштан; темір арқаудан; сіңіргіш және айдағыш құбырлардан 

тұрады. 

Салқындатқыш жүйе – бұл салқын суды беретін және әкететін 

құбырлар мен темір арқау. Сондай-ақ, ол сорғы мен су салқындатқыш 

құрылғыдан тұрады. 

Майлы жүйе – әдетте әр комрпессорға жіктелген. Ол майлы 

сорғылардан, майлы құбырлардан, майлы салқындатқыштардан және 

бактардан тұрады. 

Үрлегіш жүйе: үрлегіш бактан, үрлегіш құбырлардан, темір арқаудан 

тұрады. Ол құрылғыда жинақталып қалатын ылғал мен майдан тазартуға, 

майды регенерацияға жіберу мақстаныда оларды ажыратуға арналған. 

Сығымдағыш құрылғының қағидалық сұлба түрлері қолданылатын 

сығымдағыш типіне байланысты.  

 

4.2 Сығылған ауаны поршендік сығымдағыш құрылғыдан алудың 

технологиялық сұлбасы 

 

Ауалық поршендік сығымдағыш құрылғысының қағидалық сұлбасы 

4.1 суретте келтірілген. Сұлба жұмысы келесі жолдармен жүзеге асырылады. 

Поршендік сығымдағыш электр қозғалтқышының көмегімен қозғалысқа 

келтіріледі. Ауа жинақтағыш құрылғы (1) арқылы атмосфералық ауа 

сіңіріледі. Құбыр арқылы ауа шаң мен ылғалдан тазартылатын сүзгіге (2) 

барады. Ары қарай тазартылған ауа сорғыш құбыр арқылы өтіп, 

сығымдағыштың (3) бірінші сатысына келеді. ауа кері қақпақ пен аралық 
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құбыр арқылы өтеді де, аралық салқындатқыштың (5) құбыр аралық 

кеңістігіне келеді. 

Салқындатқыштан ауа сығымдағыштың екінші сатысы арқылы 

сіңіріледі де, құбыр арқылы соңғы салқындатқыштың (6) аралық кеңістігіне 

барады. Салқындатылғаннан кейін ауа, ауа пульсін төмендететін және бір 

бөлігін сақтап калатын, су майлық ажыратқыш (7) пен ауа жинақтағышқа (8) 

әкелінеді. Ауа жинақтағыштан сығылғанауа құбыр арқылы (13) тұтынушының 

ауа жүйесіне барады. Үрлегіш бак (14) арқылы конденсат соңғы 

салқындатқыш пен су майлы ажыратқыштан ағып өтеді. 

 

 
 

1 – ауа жинақтаушы құрылғы; 2 – сүзгі; 3 – сығымдағыштың бірінші 

сатысы; 4 – сығымдағыштың екінші сатысы; 5 – аралық салқындатқыш; 6 – 

соңғы салқындатқыш; 7 – су майлы ажыратқыш; 8 – ауа жинақтағыш; 9 –

магистарлды вентиль; 10 – жүргізуші вентиль;11 – бітіруші вентиль; 12 – 

үрлегіш бак; 13 – магистарлды құбыр. 

4.1 сурет – Поршендік сығымдағыш қондырғы 

 

Сонымен қатар, сығымдағыш құрылғы: 

- қақпақтың сақтандырғышынан (артық ауадан босатады); 

- тиекті ысырмадан (сығымдағы қондырғы элементтерін қосып, 

ажыратуға арналған); 

- кері қақпақтан (сығымдығышты ажырату кезінде ауаның жүйеден 

шығып кетуінен сақтау үшін); 

- жүк түсіретін вентильден (ауадан босатуға арналған) тұру қажет. 

Поршендік сығымдағыштар негізінде жасалған сығымдағыштар 

тұтынушылардың қажеті бойынша жоғары қысымды ауаны аз мөлшерде 

өңдіруге арналған. Ауаның қысымын арттыру үшін коп сатылы 

сығымдағыштар пайдаланылады. Әр сатыдан кейін аралық тоңазытқыштар 

қондырылуы мүмкін. 
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4.3 Сығылған ауаны турбосығымдағыш қондырғыда алудың 

технологиялық сұлбасы 

 

Сығылған ауаны турбосығымдағыш қондырғыда алудың қағидалық 

сұлбасы 4.2 суретте келтірілген. 

Сыртқа тебуші сығымдағыштар негізінде құрылған сығымдағыш 

қондырғылар өндірісте ауаның үлкен шығыны мен аз қысымында 

қолданылады. Қондырғы келесі жолмен жұмыс жасайды. 

 

 
 

1 – ауа қабылдағыш; 2 – сүзгі; 3 – дроссельді қақпақ; 4 – 

турбосығымдағыштың бірінші, екінші және үшінші секциялары; 5 – 

секцияаралық сығымдағыш; 6 – аралық тоңазытқыш; 7 – соңғы 

салқындатқыш; 8 – кері қақпақ; 9 – бәсеңдеткіш,10 – антипомпажды қақпақ; 

11 – газ шығаратын ысырма; 12 – салмақы турбоқұбыр;13 – ауаны аралық 

таңдау. 

4.2 сурет – Турбосығымдағыш қондырғы 

 

Атмосфералық ауа ауа сорғышы (1) арқылы сорылады және сүзгіде (2) 

алдын-ала тазартылады. Бірінші және екінші сатылар арасында қысым 

реттегішпен байланысты кедергіш қақпақ (3) орналасады. Ол кедергіштің 

ашылып-жабылуына қатысты салмақты коллектордың (12) тұрақты қысымын 

сақтауға мүмкіндік береді. Ары қарай ауа турбоосығымдағыштың бірінші 

секциясына келіп түседі де, секция аралық тоңазытқыш (5) арқылы 

сығымдағыштың екінші сатысына өтеді. Екінші секциядан кейін, аралық 

тоңазытқыштан (6) және үшінші секциядан өтіп, соңғы тоңазытқашқа 

келеді (7). Соңғы тоңазытқыштан кейін ауа келіп салмақты сызыққа 

түседі (12). Соңғы тоңазытқыштан салмақты сызыққа дейінгі жүйе аймағында 

кері (8), антипомпажды (10) және газ шығаратын ысырма (11) орнатылады. 

Кері қақпақ ауаның кері тогына және агрегаттың авариялық тоқтатылу кезінде 
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сығымдағыштың тақатылуына қарсы әсер көрсетеді. Антипомпажды қақпақ 

ауа мөлшері азайған кезде ашылады да, ауаның бір бөлігі бәсеңдеткіш арқылы 

атмосфераға бөлініп кетеді. Төмен қысымды ауа алу үшін сығымдағыштың 

кез келген секциясындағы ауаның аралық таңдауы (13) өткізілуі мүмкін. 

Ауаны түсіруді қолмен реттеуге және сығымдағышты қосуға бірмезгілді 

бірнеше қондырғылардың жұмысы кезінде жүйеге газ шығаратын ысырма (11) 

керек. 

Поршенді сығымдағыш құрылғының турбосығымдағыштық 

қондырғыдан айырмашылығы – май ажыратқыштың болмауы, ауада майдың 

жоқтығына байланысты. Сондай-ақ ауа жинақтауышта қондырылмайды, 

өйткені турбосығымдағыш жұмыс диапазонында өзі реттеледі. Ауа 

қысымының пульсациясы болмағандықтан, үлкен диаметрлі ауа өткізгіштер 

ресивер қызметін атқарады. Қысқа мерзімді шыңдалған салмақтар ауа 

өткізгішінің жинақтауыш қасиетімен толықтырылады. Қондырғыға түсетін 

салмақты реттеу үшін дұрыс жұмсауды қадағалайтын қондырғы қажет. Ол 

дөңбекті диафрагма болуы мүмкін. 

 

5 Дәріс №5. Сығылған ауаның өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: сығымдағыш станцияға жүктемені 

анықтау; СС жүктемені есептеу тәсілдері (ұлғайтылған және есептелген); СС 

көмекші құралдары. 

Дәрістің мақсаты: СС жүктемесін есептеу әдістемелерімен танысу. 

 

5.1 Сығымдағыш станцияға жүктемені анықтау 

 

Сығымдағыш станцияғажүктеме деп қарастырылып отырған уақыт 

аралығында тұтынушыға (шығындармен қоса есептегенде) берілген қажетті 

ауа мөлшерін Q, м
3
/с (м

3
/мин) айтады. Ол жұмысқа қосылған компрессор 

машиналарының өнімділігін қамтуы керек. 

Q=Qп+Qпот=Qр,      (5.1) 

мұндағы Qп – тұтынушы шығындайтын пайдалы ауа мөлшері, 

Qпот – өндірісте, тасымалдауда және қолданудағы (кему, үрлеу, 

т.б.) ауа шығыны. 

Qр – СС-да жұмыс істеп тұрған сығымдағыштардың жалпы 

өндірулігі. 

Жүктеме: 

егер станцияға Q0,5Qр болса, толық емес; 

егер 0,5QрQ0,75Qр болса, орташа; 

егер Q0,75Qр болса, максималды болып есептеледі. 

Өз кезегінде СС-та болатын максималды жүктемені: 

- егер QрQ0,75Qр болса, Q=Qм.д, максималды ұзақ; 

- егер QQр болса, Q=Qм.в, максималды мүмкін деп те шартты түрде 

бөледі. 
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Максималды ұзын жүктеме резервте және жөндеуде болмаған барлық 

жұмыс істеп тұрған сығымдағыштарды қамтиды. Максималды ұзақ 

жүктеменің ұзақтығы әдетте 20-30 минуттан аспайды. 

Максималды мүмкін жүктемені қамту үшін барлық сығымдағыштар, 

тіпті, резервте тұрған сығымдағыштарда қосылады (қоса есептеледі). Бұл 

жүктеме қысқа мерзімді мінездемеге ие. Ол есептік шама болып табылмайды. 

Егер, орта максималды ұзақ және максималды мүмкін жүктемелердің 

мәні белгілі болса, онда СС-дың Qуст орнатылған, Qраб жұмыс істеп тұрған 

және Qрез резервте тұрған өнімділігін анықтауға болады. Бұл өз кезегінде 

сығылған ауаны өндірудегі электрэнергисы, су және басқа да көмекші 

құралдардың көмегімен есептеуге мүмкіндік береді. Ауа өткізгіштіктің 

диаметрін анықтауға, 1000 м
3
сығылған ауаның құнын бағалауға болады. Яғни, 

СС-ң көрсеткіштерін жобалауға қасиетінің барлығын да алуға болады. 

 

5.2 СС жүктемелерінесептеу әдістері (ұлғайтылған және есептелген) 
 

СС-ға түсетін жүктемелер мөлшерін анықтау үшін екі әдіс 

қолданылады: ұлғайтылған және есептік. 

СС түсетін жүктемелерді анықтаудың ұлғайтылған тәсілі. 

Бұл әдіс біреуіне немесе технологиялық процесс операцияларының 

әрбіріне қажетті сығылған ауаның меншікті шығынының орташа 

нормасының қолданылуына арналған. 

Бұл әдіс бойынша ауаның жалпы жылдық шығынын былай есептеуге 

болады 

,
г г

ПQ        (5.2) 

мұндағы  – ауаның орташа меншікті шығыны (бір өнім үшін), уақыт 

өткен сайын азаю жағына қарастырылады; 

Пг – санына сай келетін жылдық шығарылған өнім. 

Жылдық шығын бойынша жыл бойы жұмыс істеу бөлігіндегі СС-ң 

орташа сағаттық жүктемесін бағалауға болады: 

раб.г

г
ср

τ

Q
Q  ,     (5.3) 

мұндағы раб.г – жабдықтың жұмысының жылдық сағатының саны. 

Осы әдіс бойынша максималды жүктеме Qmax , м
3
/сағ былай анықталады  

,
max max срQkQ 

     

(5.4) 

мұндағы kmax =1,2-1,5 – ауаның максимум қолданылуын есептейтін 

еселеуіш. 

Ол кәсіпорын жұмысының тәжірибесінен алынады. Уақыт өткен сайын 

азаяды. kmax-тың үлкен мәні жабдықты сирек қосуда ауаны көп шығындайтын 

тұтынушылардың аз санына байланысты болады. 

Осы әдіс жаңа кәсіпорынды жобалауда және ауамен қамтамасыз ету 

жүйелерін жасауға арналған жоба тапсырмаларын құрастыруда қолданылады. 
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СС-ға түсетін жүктемелерді анықтаудың есептік тәсілі. 

СС-ға түсетін жүктемелерді анықтаудың есептік тәсілі жобалау 

барысында немесе бар кәсіпорынды реконструкциялауда пайдаланылады. Ол 

ауа тұтынушылардың барлығының саны және түрі белгілі болғанда ғана 

қолданылады. Ол кәсіпорын жұмысының тәжірибесі бойынша алынған 

статистикалық еселеуіштердің қолданылуына негізделген. 

Сығылған ауаның орташа сағаттық қажеттілігін анықтау үшін сығылған 

ауаның тәуліктік сағаттық пайдалану графигін немесе СС-ның жүктемесінің 

тәуліктік сағаттық есептік графигін жасау қажет. Бұл ауа шығыны бір сағат 

ішінде өзгермейтін баспалдақты диаграмма. Мұндай графикке мысал 

5.1 суретте көрсетілген. 

 

 

 

5.1 сурет – Ауатұтынудың тәуліктік сағаттық графигі 

 

Бұл график әр сағат ішінде қосулы пневмоқабылдағыштардың саны мен 

олардың тәулік ішіндегі максималды ауатұтанатын жүктемелерін бөлшектей 

зерттеу негізінде жасалады. Ол үшін барлық пневмоқабылдағыштарды екіге 

бөледі: 

a) пневмоқұралдар – қысқа мерзімді жұмыс режимімен (мысалы, 

пневмобалғалар, пневмокескіштер, бұрғы машиналары, фортуналар және т.б.); 

b) пневможабдықтар – ұзақ мерзімді жұмыс режимімен (үрлегіш, 

пневмотранспорт, эрлифт және т.б.). 

Мұндай жағдайда СС-на түсетін есептік орташа сағаттық жүктеме Qср.р, 

м
3
/сағ былай анықталады: 

пот
1

ср.об
1

ср.инср.р

21

QQQQ
mm

  ,    (5.5) 

мұндағы Qср.ин – пневмоқұралдардың бір типті тобының ауасының 

орташа сағаттық шығыны; 

Qср.об – пневможабдықтардың бір типті тобының ауасының 

орташа сағаттық шығыны; 

m1 және m2 – құралдар мен жабдықтардың типтерінің саны; 
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Qпот – ағып кету себебінен болған ауаның шығыны 

(статистикалық мәліметтер бойынша). 

Сондай-ақ 

спрининср.ин kqnQ 
,      

(5.6) 

испобобср.обор kqnQ  ,      (5.7) 

мұндағы 
испспр  , kk  – құралдар мен жабдықтардың сәйкесінше сұраныс 

және қолданыс еселеуіштері; 

обин    n,n  – бір типті құралдар мен жабдық бірліктерінің саны; 

обин   q,q  – номиналды режимде үздіксіз жұмыс істеудегі 

пневмоқабылдағыш бірлігіне сай келетін ауаның паспорттық шығыны. 

испспр  , kk
 

еселеуіштерін пневмоқабылдағыш жұмысының тәжірибелік 

сараптамасы статистикалық өңдеуден табады: 

T
k

T
k об

исп
ин

спр     ;





 ,     (5.8) 

мұндағы обин    ,     – бір ауысымда құрал мен жабдықтың қолдану 

(пайдалану) уақыты, сағ; 

T – ауысымның ұзақтығы (уақыт), сағ. 

Кәсіпорын жұмысыда бір уақытта бірнеше үлкен тұтынушылар тобы 

қосылған жағдайда ауаның шығынының қысқа мерзімді көбеюі мүмкін. Мұны 

былайша бағалауға болады: 

ср.рmaxmax QkQ  ,     (5.9) 

мұндағы 5,12,1max k  – жүктеме мінездемесіне және бір уақытта 

көптеген (бірнеше) пневмоқабылдағыштардың жұмысқа қосылу 

ықтималдылығына тәуелді максимум еселеуіші. 

maxk -тың үлкен мәні ауаны көп шығындайтын аз санды және сирек 

жұмысқа қосылатын тұтынушыларға қатысты болады. 

Qmax мәні арқылы сығылған газдың құбырының диаметрін және 

максималды ұзақ уақытты жүктемені анықтайды: 

maxм.д QQ   ,     (5.10) 

мұндағы =0,85-0,95 – тұтынушылардың қосылуының әр мезеттік 

еселеуіші. Ол бір мезетте бірге жұмыс істемейтін пневмоқабылдағыштардың 

тобының санына тәуелді. Егер мұндай топтардың саны өсетін болса,  мәні 

азаяды. 

 

5.3 СС-ның көмекші жабдықтары 

 

Көмекші жабдықтар СС-ның үнемді, сенімді және ұзақ уақыт жұмыс 

істеуіне, сығымдағыштардыңдың тозуын азайтуға арналған. Сонымен қатар, 

олар тұтынушыларға сығылған ауаны қажетті қысыммен, қажетті 

температурамен, жиілікпен және минималды ылғалдылықпен жеткізуді 

қамтамасыз етеді. 
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СС-ның көмекші жабдықтарына төмендегілерді жатқызады: 

- сорылған ауаны механикалық қоспалар мен ылғалдардан тазалайтын 

құрылғылар – фильтркамералар және фильтрлер; 

- айдалған ауаны суытуға арналған құрылғы – аралық және соңғы 

мұздатқыштар; 

- айдалған ауаны майлар мен судан тазалайтын және кептіретін 

құрылғылар – су мен майды ажыратқыш; 

- пневможелідегі қысымды шоғырландыратын және реттейтін ыдыстар; 

- ауажинағыштар, (рессиверлер), ауасақтайтын сыйымдылықтар 

(баллондар), буферлі сыйымдылықтар; 

- айдалған ауаны кептіретін құрылғылар; 

- баллонға ауа толтыратын құрылғылар; 

- КУ жұмысын автоматты түрде реттейтін және басқаратын жүйелер 

(КИП және А) жүйелері. 

Төмен қысымды қосбаспалдақты поршеньді компрессорлы қарапайым 

құрылғының көмекші жабдығы сығылған ауа өндірісінің қағидалық 

сұлбасына сәйкес орналастырылады және таңдалады (5.2 суретті қара) 

 

 
 

1 – ауақабылдағыш, 2 – қабылданған жол, 3 – фильтр, 4 – 

компрессордың бірінші сатысы, 5 – аралық мұздатқыш, 6 – компрессордың 

екінші сатысы, 7 – соңғы суытқыш. 

5.2 сурет – КС-ның көмекші жабдықтарының орналасуы 

 

Төменде көмекші жабдықтардың құрылғылары, олардың сипаттамасы, 

құрамы және әрекет принциптері көрсетілген. 

Ылғал және май ажыратқыштар. 

Поршенді, винтті және пластинкалы компрессорлардың цилиндрінен 

шығатын сығылған ауа құрамында су мен май болады. Жоғары температурада 

май аз болатындықтан, ол тамшы және бу түрінде болады. Құбырлардағы 

судың буы жинақталып қалатындықтан, ол коррозияға, қыста қатуға, 

технологияның бұзылуына және т.б. алып келуі мүмкін. Май тамшылары 

тұндыру зоналарында шаңмен араласып өрт және жарылыс қауіпін тудыруы 

мүмкін. 

Газды майдан және ылғалдан тазалау үшін сатыаралық және аяққы 

мұздатқыштарда суытылады. Жинақтала бастаған су мен май тамшыларын 

жою ылғал және май ажыратқыштарда орындалады. 
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Поршеньді компрессорларда ылғал мен май ажыратқыштардың ауамен 

қамтамасыздандыру жүйесі мұздатқыштарға орналастырылады. Ауа маймен 

байланыспайтындықтан, центрден тепкіш компрессорларда май ажыратқыш 

құрылғының қажеті жоқ. Ылғал мен май ажыратқыштардың әрекеті 

тығыздығынан жоғары ие май және су тамшыларын инерциялы ажыратуға 

(бөлуге) негізделген. 

Келесі негізгі принциптерді негізге алатын көптеген ылғал мен май 

ажыратқыш конструкциялар бар: 

- ауа ағымын құрылғы қабырғасына динамикалық түрде соғу арқылы 

ауа ағысының бағытын өзгерту (5.3 а сурет), газ ағымын ілмек тәрізді бұру 

арқылы ауа ағысының бағытын өзгерту (5.3 б,в суреттер); 

 

 

5.3 сурет – Тамшыұстағыштардың қағидалы сұлбалары 

 

 

а – қуысты масса арқылы ауа жіберумен; 

б – адсорбент қабаты арқылы ауа жіберумен. 

5.4 сурет – Ылғал мен май ұстағыштардың қағидалық сұлбасы 
 

 

- ауаны айналдыра қозғалту арқылы центрден тепкіш күштерді қолдана 

отырып ылғал тамшыларын ажырату (5.3 г сурет); 

- ыдысты толтыратын қуысты массадағы ылғал мен майдың 

тұрақтануы (5.4 а сурет); 
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- арнайы сорғыштар (улы натрий, силикатель, хлорлы кальций, 

активтелген көмір) арқылы ауа жіберіп ылғал мен майды жұтқызу (5.4 б 

сурет). 

 

6 Дәріс №6. Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: сығымдағыш станцияның көмекші 

жабдықтары (жалғасы); өндірісте қолданылатын сығылған ауыны шығаратын 

сығымдағыштардың типтері; поршеньдік (піспекті) сығымдағыштар; 

турбосығымдағыштар; сығымдағыш станцияда (СС) орнатылатын 

сығымдағыштардың санын және типін таңдау. 

Дәрістің мақсаты: СС көмекші жабдықтарын білу. 

 

6.1 Сығымдағыш станцияның көмекші жабдықтары 

 

Ауа жинағыш (ресиверлер). 

Сыртқы ауа желісіндегі қысымның тербелістері сығымдағыштың 

өндірулігін төмендетеді және электрэнергияның шығынын 1,5-3% 

жоғарылатады. Бүлкілдеудің және жоғыры емес қысымдағы (0,6-1,0 МПа) 

сығылғын ауанының қолдану шоқысын реттеу үшін ауа жинағыштар 

қолданады. Бұдан басқа, оларда ауадан майдың және ылғалдың жарым-жарты 

бөлінуі жүреді. 

Конструкциясы бойынша – ол цилиндрлі формалы герметикалық ыдыс. 

Олар тік те, көлденең де орналаса алады. Ұзындығының (биіктігінің) 

диаметріне қатынасы – H=(2 – 2,7)D. Ауа жинағыш келесі қондырғылармен 

жабдықталуы қажет: 

1) Сақтандырғыш клапандармен (жұмыстық қысымна 10% артық шекті 

қысыммен). 

2) Қысымы тәжірибелік қысымнан 0,2 МПа артық шкалалы 

манометрмен. 

3) Өрмелеткіш (егерD800 мм) және Люк (егерD800 мм). 

4) Сыртқы желіден ажыратуға арналған тиектік вентиль. 

5) Үрлеуге және шықтарды шығаруға арналған шүмек. 

6) Жеңіл еритін тығын. 

7) Ауа құбыларын қосатын құбырлар. 

Ауа жинағыштардың көлемі Vсб, м
3
, сығымдағыштардың өндірулігіне Vк 

байланысты. Ол эмпирикалық формуламен есептелуі мумкін: 

Vк 6 м
3
/мин болғанда  – Vсб=0,2Vк; 

Vк  6 - 30 м
3
/мин болғанда – Vсб=0,15Vк; 

Vк 30 м
3
/мин жоғарыболғанда – Vсб=0,1Vк. 

Ауа жинағыштың қажетті көлемін есептеудің келесі формуласыда 

кеңінен қолданылады: 

ксб 61 V,V  ,      (5.11) 
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мұндағы Vк– поршеньдік компрессордың минуттық өндірулігі, м
3
/мин. 

Ауа жинағыштарды ғимарат сыртында, жылу көзінен алыс жерде 

орналастырады. Егер әр сығымдағыштарға ауа жинағыштар орнатылса, онда 

олардың аралығында ысырма болмауы керек. Егер бір ауа жинағыш бірнеше 

сығымдағыштарға қолданылса, ысырма орнатылады. Бірақ 

сығымдағыштардың сақтандырғыш клапандары бар буферлік көлемі болуы 

керек. Бұған үлкен көлемді ылғал ажыратқыштар қолдануы мүмкін. 

Тазалауға арналған құрал (сүзгікамера). 

Ауа тозаңнан және ылғалдан тазартатын құралдан өтуі керек. Әдетте 

ауаны дөрекі тазалау қондырғысы сүзгілермен бір сүзу камерасына бірігеді. 

Сүзгікамерасы бұл – ішінде құбыр тәрізді ауақабылдағыш, тозанды камера, 

сүзгі бар темір-бетонды бөлме. Сүзгікамерасы сығымдағыш станцияның 

ғимаратында немесе бөлек құрылыстарда орналасуы мүмкін. Оны бірден 

бірнеше сығымдағштарға жасайды, бірақ жеке салуы да мүмкін. 

Камералар құрылымы жағынан карапайым. Олар аз кедергімен (5 мм су. 

бағ.) сипатталады. Ірі тозаңды (10 мкм жоғары) ұстап, сонымен сүзгілерді 

босатады. 

Құйынды және инерциялық жалюзилі тозаң ажыратқыштар өлшемдері 

бойынша жинақы. Олар жақсы тазалайды (60-70% дейін), бірақ елеулі кедергі 

(40 мм су.бағ. дейін) тудырады. Осы себептен кейбір жағдайларда ғана 

қолданылады. 

Сүзгілер сулы болпылдақ, құрғақ болпылдақ және электрлік болып 

бөлінеді. 

Сүзетін элемент ретінде қолданылатын материалдар типіне қарай 

талшықты, торлы, металл және ысқышты деп бөлінеді. 

Орындалуына қарай сүзгілер орамдық, ұяшықты және өзін-өзі 

тазалағыш болып бөлінеді. Ауаны газ тәріздес (СО, СО2 және т.б.) ластанудан 

тазарту ауаны ауа бөлгіш қондырғыға үрлеу арқылы жүреді. Тазалаулың 

физикалық тәсілі қолданылады (жылуалмастырғышта және регенераторларда 

еріту және абсорбция) және химиялық (cкрубберда және декарбонизаторда). 

 

6.2 Өндірісте қолданылатын сығылған ауыны шығаратын 

сығымдағыштардың типтері 

 

Сығымдағыштар сығылған ауаны өндіретін машиналар классына 

жатады және ε сығылу дәрежесімен қамтамасыз етеді. Сығылу дәрежесі   

компрессордан шығардағы қысымның (Pк) кірердегі қысымға (Рн) 

қатынасымен анықталады: 

ε=Pк/Рн.      (6.1) 

Сығымдағыштар орта және жоғары қысымды сығылған ауа жасау үшін 

қолданылады. Сығымдағыштар жұмысының теориалық диагарммасы сығылу 

процесінің жүру сипаттамасы мен суыту жүйесімен байланысты. 

6.1 Суретте жалпы түрде қысым-көлем (P-V) координаттарында 

сығымдағыш жұмысының (А) индикаторлық диаграммасы көрсетілген. 
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6.1 сурет – Сығымдағыштаң индикаторлық диаграммасы 

 

1-2 сызығы сығылу изопроцесін көрсетеді. (P-V) координаталарында 

көрсетілгендей жұмыстың индикаторлық диагарммасы ауаның сығылу 

процессі изотермиялық (процесс 1-2.), политропиялық           (1-2п 

процессі), тұрақты қысымда адиабатты ( 1-2аg процессі) және 

суыту сығымдағыштары үшін политропты     (1-2п΄ процессі). 

 

 
 

6.2 сурет – Сығымдағыштардың (P-V) координатасындағы А жұмыстың 

индикаторлық диагарммасы 

 

Конструкторлық белгілері және әрекеттер принциптері бойынша 

сығымдағыштар: поршеньдік; қалақшалы (центрге тартқыш және осьтік); 

ротациалық және винттік болып бөлінеді. Сығылу сатысының санына қарай: 

кіші    0,15м
3
/с; орта 0,15    0,5 м

3
/с; үлкен    0,5 м

3
/с болып бөлінеді. 

Көлемді типті сығымдағыштарға: поршеньдік, ротациялық және винттік 

сығымдағыштар жатады. Қалақшалы сығымдағыштарға – центрге тартқыш 
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және осьтік жатады. Көлемді типті сығымдағыштарда көлем өзгеруіне 

байланысты газ қысымы артады, қалақшалыға айналатын дөңгелектер 

әсерінен келетін газ ағынымен байланысты. Яғни энергияның қысымға 

түрленуі жүреді. 

Сығымдағыштардың негізгі техникалық сипаттамалары: өндірулігі 

   м
3
/с немесе м

3
/м; бастапқы және соңғы қысымдары, Па; сығылу дәрежесі  ; 

сығымдағыштар білігінің қуаты   , кВт; айналым саны n, айн/мин; ПӘК, %. 

 

6.2.1 Поршеньдік сығымдағыштар. 

Поршеньдік сығымдағыштар ұзақ уақыт бойы өндіріске арналған негізгі 

сығымдағыштар типінің бірі болған. Бұл көлемді типті машинада ауа 

поршеньдер көмегімен сығылады. 

Поршеньдік сығымдағыштар типі цилиндр осьтерінің кеңістікте 

орналасуымен анықталады. Олар тік, көлденең және бұрыштық болады. 

Бұрыштық тікбұрышты, V-тәрізді, W-тәрізді және жұлдыз тәрізді болып 

бөлінеді. 

Сығылу сатыларының санына қарай бір, екі және көпсатылы 

компрессорлерге бөлінеді. Бір сатылы компрессорлерде ауа бір рет сығылып, 

құбырлармен ауа жинағышқа барады. Екі сатылыда ауа екі рет сығылады: 

басында бірінші сатыдағы цилиндрде белгілі (аралық) қысымға, кейін аралық 

суытқышта суып, екінші сатыдағы цилиндрде соңғы қысымға дейін 

сығылады. 

Поршеньдік машиналар цилиндрдегі процесстің орындалуына 

байланысты қарапайым және екі әрекетті сығымдағыштарға жіктеледі, тура 

және жанама ағынды (6.3 сурет). 

Қарапайым әрекетті сығымдағыштардың цилиндрінде тек бір сығылу 

қуысы (поршень үстінде) болады. Екі әрекетті сығымдағыштарда екі қуыс та 

(поршень үстінде және астында) істейді. Екі әрекетті сығымдағыштардың 

өндірулігі жоғары, әрі күрделі. Оған қосымша клапандар, поршень астындағы 

қуыста герметизация қажет. Сонымен қатар, крейцкопф пен шток 

механизмдерінің қозғалуы күрделі болып келеді. 

Крейцкопфты машиналарда (6.3 сурет) поршеньдер (піспектер) қисық 

тікенекті – бұлғақты механиз арқылы бунақты білікпен қозғалады. 

Бұлғақтың нормалді құраушысының әсері крейцкопфпен қабылданады. 

Бұл піспектің бүйір бетінде болатын үйкеліс күшін және қажуды төмендетеді. 

Бұл көбінесе екі әрекетті, тік, тіктөртбұрыш және көлденең орналасқан 

цилиндрлі жанама ағынды сығымдағыштар. 

Оппозиттік орналастыруды қолданып үлкен инерциялық күштерді 

бейтараптаптауға болады. Бұл бунақты біліктің айналу жиілігін 2-2,5 есе 

жылдамдатуға және осы масса мен өлшемдерінде компрессордың өнімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Крейцкопфсыз сығымдағыштар, цилиндрлері тік және бұрыштық 

ораналасқан, жылдам жүретін машина (3000 айн/мин дейін) тәріздес 

салынады. Бұл жеңіл, пішіні кіші машиналар. Цилиндрлер саны 8 және одан 
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да көп болуы мүмкін. 

 

 

а –жанама ағынды қарапайым әрекетті; б – жанама ағынды екі әрекетті; в – 

тура ағынды қарапайым әрекетті. 

6.3 сурет – Поршеньдік сығымдағыштар цилиндрлерінің конструктивті 

сұлбасы 

 

 

а – цилиндрлері V-тәрізді орналасқан крейцкопфсыз ауа сығымдағышы 

(ВУ); б – цилиндрлері тік орналасқан ауа крейцкопфты сығымдағыш (ВП); в – 

цилиндрлері көлденең-оппазитті орналасқан ауа крейцкопфты сығымдағыш 

(ВМ). 

6.4 сурет – Ауамен қамтамасыз ететін жүйелерде қолданатын поршеньдік 

(піспекті) компрессорлердің кинематикалық сұлбасы 

 

ГОСТ 23680-84 «Жалпы жағдайдағы піспекті стационарлы ауа 

сығымдағыштары» сәйкес ауамен қамтамасыз ету жүйелеріне келесі арнайы 

піспекті сығымдағыштар ПК шығарылады: 

a) ВУ – цилиндрлері V-тәрізді орналасқан  крейцкопфсыз ауа 

сығымдағыштар; 

b) ВП – цилиндрлері тік орналасқан ауа крейцкопфты сығымдағыш; 
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c) ВМ – цилиндрлері көлденең-оппазитті орналасқан ауа крейцкопфты 

сығымдағыш. 

Барлық сығымдағыштарға қысым мен оны беру туралы номенклатура 

беріледі.  

Сығымдағыш маркасында типі, қысым берілуі мен сығылуы белгіленеді. 

Мысалы 2ВМ4-24/9 сығымдағышының типтік өлшемі: 2-қатарлы цилиндрлері 

оппазитті орналасқан ауа крейцкопфты сығымдағыш. Піспекті әсері 4 тонна-

күш, өндірулігі 24 м
3
/мин және толық сығу қысымы 9 кГс/см

2
. Кейбір 

өндірістер өз үлгісінің белгіленуінде сығылған ауаның толық-артық қысымын 

көрсетеді (Qк50 м
3
/мин). 

Піспекті сығымдағыштар көп қолданылады. Тек төмен қысымда ауа 

шығынын көп мөлшерде болатын кезде қалақшалы сығымдағыш 

қолданылады. 

Олар тәуліктік, үздіксіз, жоғары ПӘК-те, ауыр жағдайларда, 

Pнк5,0 МПа болғанда жақсы жұмыс жасайды. Көбінесе оларды Pнк3,0 МПа 

болғанда қолданады. Бірақ қысым мен өндірулігіндегі оқшаулағыш беттері 

үлкен болғандықтан, СС-ға сығымдағыштар типін тандау техника-

экономикалық есептеу негізінде анықталады. 

 

 
 

1 – цилиндр; 2 – поршень (піспек); 3 – бунақты білік; 4 – шатун (бұлғақ); 

5 – жорғалағыш; 6 – бағыттауыш; 7 – шток; 8 – шажырқай (сальник); 9 – 

қарсы салмақ; 10 – піспекті сақиналар; 11 – сулықжейде (рубашка); 12 – 

қаптама; 13 – қақпақ (клапан). 

6.5 сурет – Бір сатылы піспекті сығымдағыштардың бойлық тілігі 

 

ПС кемшіліктері: 

1) үлкен өлшемдері мен ауыр салмағы; 

2) үлкен фундаменттің қажеттілігі; 

3) аз айналымдылығы және онымен байланысты жылдам жүретін 

қозғалтқыштын жетегіндегі қиындықтар; 

4) ауаның біркелкі берілмеуі, яғни ауа жинағыш жүйесі қажет; 
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5) ауа жағармаймен ластанады.  

Кемшіліктер фундамент массасының, СС ғимаратының және т.б. 

артуына, сонымен қатар ПӘК ақтамайтын үлкен қаржылай шығынға әкеледі. 

Сол себептен көп жағдайда ПК ротациалық және центрге тартқыш 

сығымдағыштармен алмастырылады. 

 

6.2.2 Турбосығымдағыштар. 

Инерциялық күштер әсерінен қысым артатындықтан, 

турбосығымдағыштар динамикалық (кинетикалық) машиналарға жатады. 

Кейде оны ағынды деп те атайды. 

Центрге тартқыш сығымдағыштар (ЦТС) және осьтік 

сығымдағыштардағы (ОС) жұмыстық процесс сол турбинадағы 

айналдырылған (радиалды және осьті) процессті сипаттайды. Сол үшін ЦТС 

мен ОС-ды бір сөзбен турбосығымдағыштар (ТС) деп атайды. 

6.6 Суретте төрт сатылы центрге тартқыш сығымдағыштың бойлық 

қимасы көрсетілген. Газ сору құбыршасы арқылы бірінші сатылы 1 жұмыстық 

дөңгелекке барады. Дөңгелектен шығып, газ 2 қалақшалардан пайда болған 

диффузорға түседі. Кейін бірінші сатыдағы сығылған ауа 3 қайта жіберу 

құрылғысымен екінші жұмыстық дөңгелекке барады. Кейін 4 ұлу және 

6 құбырша арқылы аралық суытқышқа барады. Суыған газ үшінші саты 

бойынша 7 кіру құбыршасына барады. Үшінші және төртінші сатыларды 

өткеннен кейін сығылған ауа 5 ұлу және 8 тасымалдауыш құбыршасы арқылы 

тұтынушыға жіберіледі. Тасымалдаушы құбыршасының әрбір сатысында 

қысым артқандықтан, сығымдағышдың роторына оңнан солға қарай 

бағытталған осьтік күш әсер етеді. Подшипниктреге түсетін күштерді азайту 

үшін қалақшалық дөңгелекке бекітілген 9 жүктемесіз піспегі қолданылады. 

Піспектің оң жағына атмосфералық, ал сол жағына соңғы сатыдағы сығылған 

газ қысымдары әсер етеді. Осы күштердің теңгерім күші ротордағы 

подшипниктердің жүктемесін азайтады. 

Турбосығымдағыштардың піспектік сығымдағыштардан 

артықшылықтары: 

- үлкен өндірулікті алу мүмкіндігі; 

- өлшемдері мен салмағы едәуір жеңіл (қаржылай шығыны аз); 

- ауаның жағармаймен ластанбауы; 

- жылдам жүретін жетекке тікелей қосылуға болады; 

- инерциалдық күштердің теңгерімі; 

- салыстырмалы жеңіл және арзан жөндеу; 

- үздіксіз берілуі (пульсациясыз); 

- өндірулікті экономикалық реттеу мүмкіндігі (айналу жиілігін өзгерту 

және т.б.). 

Турборсығымдағыштардың піспектік сығымдағыштардан кемшілігі: 

- ПӘК-і төмен (берілуі100 м
3
/мин кезінде); 
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- қысым көтеру дәрежесі шектеулі ( 158
вк

нк 
P

P
); 

- қалыпты жұмыстағы режимдер тұрақсыздығы; 

- машиналық залдың жертөлелік бөлмесінде үлкен суытқыштар қажет; 

 

 
 

6.6 сурет – Төрт сатылы центрге тартқыш сығымдағыштың бойлық қимасы 

 

Осьтік және центрге тартқыш сығымдағыштардың артықшылықтары 

мен кемшіліктері бар. Олар металлургилық өндірісте, күштік және 

энергетикалық газ турбиналық қондырғыда (ГТҚ) қолданылады. 

ЦТС және ОС белгіленуінде МЕСТ (ГОСТ) болмайды. Нева машина 

жасау зауыты (Санкт-Петербург қ.) және Хабаровск энергетикалық машина 

жасау зауыты шығарылатын ЦТС маркілейді. Мысалы: К-250-61-1. Мұндағы: 

К – центрге тартқыш ауа сығымдағышы; 250 – есептелген өнімдірулігі, 

м
3
/мин; 61 – бір цилиндрдегі сатылар саны; 1 – корпус модификацисы. 

НПО «Казанькомпрессормаш» былай белгілейді: 32ВЦ-100/9. Мұндағы: 

32 – Корпус базасының номері; ВЦ – центрге тартқыш ауа сығымдағышы; 100 

– өнімдірулігі, м
3
/мин; 9 – есептелген (абсолют) қысымы, кГс/см

2
. 

 

7 Дәріс №7. Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: сығымдағыш станцияларда орнатылатын 

сығымдағыштардың саны мен типін таңдау, сығымдағыш жетегін таңдау, 

поршенді сығымдағыштар жетегі, турбосығымдағыштар жетегі, 

сығымдағыштық станциялардағы энергетикалық және экономикалық 

көрсеткіштерді таңдау. 

Дәрістің мақсаты: сығымдағыштардың типтері мен санын таңдауды 

растау, сығымдағыш жетегі мен оның жұмысының көрсеткіштерін зерттеу. 
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7.1 Сығымдағыш станциялардаларда орнатылатын 

сығымдағыштардың саны мен типін таңдау 

 

Сығымдағыш станциядағы өндіруліктерді орнатылған жұмыстық және 

қосалқы деп ажыратады. 

СС-ның жұмыстық өндірулігі Qжұм, м
3
/мин, қосалқыларды 

есептемегендегі, станциядағы барлық сығымдағыштардың өндіруліктер 

жиынтығы. 

Қосалқы өндірулік Qқос, м
3
/мин, – берілген сығымдағыш станциядағы 

қосалқы сығымдағыштардың өндіруліктерінің сандық жиынтығы. 

Орнатылған өндірулік Qорн, м
3
/ мин, – бұл қосалқыларды есептегендегі, 

барлық сығымдағыштардың өндіруліктерінің сандық жиынтығы. 

,резраб

1

куст QQQQ
m

i


     
(7.1) 

мұндағы m – станциядағы сығымдағыштар саны; 

i
Qк

– бір сығымдағыштың номиналды өндірулігі, м
3
/мин. 

Көрсетілген өндіруліктерді таңдау тәсілі, сонымен қатар станцияда 

қондырылатын сығымдағыштардың өлшемдері мен типтерінің саны 

сығымдағышты станцияда сығылған ауаны қолдану сызбағы мен қолдану 

түріне тәуелді. 

Қысымы 1-1,2 МПа-дан аспайтын ауамен кішігірім тұтынушылардың 

басым көпшілігін қамтамасыз ететін сығымдағыш станцияларда әдетте бір 

типті қондырғылар орнатылады. 

Жобалау тәжірибесі сығымдағыш станцияларда: егер Qм.д 400 м
3
/сағ 

болса піспекті немесе бұрандалы сығымдағыштарды және Qм.д 400 м
3
/сағ 

болса ортадан тепкіш немесе центрлік айдағыштарды қолданған 

экономикалық тиімді екенін көрсетті. 

Жұмыс істеп тұрған сығымдағыштардың саны пжұм  7 болса, онда бір 

қосалқы машинаны орнатқан дұрыс шешім деп саналады. 

Егер сығымдағыш станцияларда өндіруліктері әртүрлі машиналарды 

орнату керек болса, онда қосалқы сығымдағыштың өндірулігі ең ірі 

жұмыстық қондырғының өндірулігіндей болу керек, яғни наиб
крез QQ  . 

Егер тұтынушылар ауа берілуінің төмендеуіне мүмкіндік бермесе, онда 

станцияның жұмыстық өндірулігі максималды жалғасқан жүктемеге тең деп 

қабылданады, яғни 
м.драбм.д 9,075,0 QQQ  , осыған сәйкес Qм.д жабу үшін 

қосалқы сығымдағышты қосуға тура келеді. 

Сығымдағыш станциялардағы бір типті сығымдағыштармен бірге Q қос 

және Qқон  мәндері жұмыстық сығымдағыштардың санына nжұм тәуелді. 

Жобалау мен қолданыс тәжірибесі көрсеткендей, сығымдағыш 

станцияларда піспекті сығымдағыштардың тиімді саны 53тиімді

жум n , ал 

турбосығымдағыштардың тиімді саны 42тиімді

жум n  дананы құрайды. Нақты 

саны электр қайратының тариф деңгейіне тәуелді. 
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Жұмыстық сығымдағыштардың тиімді санын орнатқан соң, бір 

машинаның тиімді өндірулігін анықтайды тиімді

сQ , м
3
/мин. 

тиімді

жум

жумтиімді

с
n

Q
Q  .      (7.2) 

Каталогтан тиімді өндірулікті сығымдағышқа жақын сығымдағышты 

таңдайды. 

 

7.2 Сығымдағыш жетегін таңдау 

 

Жетек – бұл қозғалтқыш табыстағышының кешені. Сығымдағыштар 

әртүрлі қозғалтқыштар мен табыстағыштардың көмегімен іске қосылуы 

мүмкін. Бұлар жалғастырғыш (муфта), бәсеңдеткіш (редуктор), ременді 

табыстағыш, вариатор, гидрожалғастырғыш және т.б. болуы мүмкін. Жетектің 

дұрыс таңдалуы тек қана кемшіліктер мен артықшылықтарды есепке алған 

кездегі техникалық-экономикалық нұсқаларды салыстыру негізінде ғана іске 

асырылуы мүмкін. 

 

7.2.1 Піспекті сығымдағыштардың жетегі. 

Піспекті сығымдағыштардың жетегі ретінде электр қозғалтқыштар, 

іштен жану қозғалтқыштары және бу машиналары қолданылуы мүмкін. 

Іштен жану қозғалтқыштарын тұрақты сығымдағышты қондырғыларда 

сирек қолданады. Оларды тек айтарлықтай үлкен отын шығыны (газ, сұйық 

отын) бар жерде қолданады. Олар жұмыс істегенде, реттеуде ыңғайлы, бірақ, 

сақтайтын қойма, қосымша қосалқы жабдықтарды керек ететін қымбат 

отынды талап етеді. Осыған орай, қолданыс қымбатқа түседі. Қазіргі кезде 

іштен жану қозғалтқыштарын жылжымалы сығымдағышты қондырғылар 

үшін қолданады. 

Мұнай мен газ кен орындарында еркін қозғалатын піспегі бар 

сығымдағыштар кеңінен қолданылады. Бұларда қайраттың сығылуы 

цилиндрда отынды (газ, сұйық отын) жағудың арқасында алынады. Бұл 

қайратты сығымдағыш піспегіне беру тікелей жүргізіледі. Мұндай жетектің 

жұмыс үрдісі Дизель циклы бойынша жүзеге асырылады, бірақ піспектердің 

бірігіп жұмыс істеуі үшін, синхрондаушы механизм керек. Бұл 

сығымдағыштың қағидалық сұлбасы 7.1 суретте келтірілген. 

Бу машинасы келешекте қолданылуы мүмкін. Жаңа заманауи бу 

машиналары айтарлықтай үнемді, реттеу үшін ыңғайлы. Алайда қазіргі кезде 

тарала қойған жоқ. 
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1  сығымдағыш цилиндрі; 2 – сатылы піспектер; 3 – үрлегіш терезелері 

мен форсункасы бар екі тактілі қозғалтқыш цилиндрі. 

7.1 сурет – Еркін қозғалатын піспегі бар сығымдағыштың сұлбасы 

 

Айнымалы токтың электр қозғалтқышы – бұл піспекті 

сығымдағыштардың көбінесе кеңінен таралған жетегі. Бұл 3-фазалы кернеуі 

380 және 6000 В болатын айнымалы токтың синхронды және асинхронды 

электр қозғалтқыштары. Кернеуді таңдау қозғалтқыштың қуатын анықтайды. 

Әдетте элект қозғалтқыштардың қуаты 200 кВт-тан жоғары болған кезде 

6000 В кернеуді қолданады. Егер сығымдағыштың жылдам қозғалысы болса, 

онда қозғалтқышты оған жалғастырғыш арқылы тікелей қосады. Сирек 

жағдайларда бәсеңдеткіш немесе ременді жіберіліс арқылы косылады.  

Асинхронды электр қозғалтқыштың үлкен жіберу моменті, ал 

асинхронды қозғалтқышта ол жұмыстық моменттің 50%-дан кем құрайтын 

мөлшері бар екенін ескеру қажет. Бұл кезде сығымдағыш жіберу кезінде 

жүктен босатылуды қажет етеді. 

Синхронды қозғалтқыш үлкен ПЭК-не ие, өнеркәсіптегі электрлік 

жабдықтау жүйесін жақсартады. Статор мен ротор арасындағы үлкен 

саңылаудың әсерінен, ол қысқа тұйықталуға аз ұшырайтындықтан, кең 

қолданыс табады. 

Электржетектің кемшілігі: сығымдағыш өндірулігін реттеудің 

үнемсіздігі мен қиындығы болып табылады. 

 

7.2.2 Турбосығымдағыштар жетегі. 

Турбосығымдағыштардың жетегі үшін, электрқозғалтқыштар, бу және 

газ шығырларын қолдануға болады. 

Өндірулігі кішігірім (1000 м
3
/мин және оданда төмен) 

турбосығымдағыштар, әдетте, жоғары жиілікті айналымдарға (4000 – 

8000 айн/мин және одан да жоғары) жобаланады. Бұл сығымдағыштардың 

өлшемдік-маңыздық және ПӘК көрсеткіштерін жақсартады. Шығырлық 

жетекте айналым санының жоғарылауы қиындықтар тудырмайды, бірақ 

(n3000 айн/мин) кезіндегі электр жетегі үшін бәсеңдеткіш керек. ПӘК-і 0,98 

÷ 0,99 және қуаты 12 МВт болатын бәсеңдеткіш ереже бойынша сығымдағыш 

қондырғылардың құрамында орналастырылады. 
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Қазіргі кездегі электржетегінің сөзсіз артықшылығы болып қуаты 

6000 кВт-қа дейінгі турбосығымдағыштардың арзан қызмет көрсетуі болып 

табылады. Бірақ мұндай жетектің айналу жиілігін реттеуді үнемдеу 

мүмкіндігінің болмағандықтан, n=var жетегімен салыстырғанда электр 

қайратының шығыны 10-20%-ға көбеюіне әкеледі. 

Сондықтан қуаты 6000 нан 12000 кВт-қа дейінгі 

турбосығымдағыштардың жетегін таңдау кезінде барлық жергілікті факторлар 

мен нақты щарттарды ескеретін техникалық-экономикалық нұсқаларды 

салыстыруды жүргізу керек. 

Ереже бойынша, қуаты 12000 кВт-тан жоғары турбосығымдағыштар 

үшін бу немесе газшығырлы жетек орнатылады. Ол шығырлы жетектің 

айналу жиілігін номиналды ПЭК пен тұрақты шығынды жоғалтпай, 15%-ға 

жоғарлатуға және 30%-ға төмендетуге мүмкіндік бергені дұрыс. 

Сондықтан турбосығымдағыштар жетегі үшін қарапайым генераторлы 

бушығырлы қондырғысын қолдануға болмайды, себебі олар (1500, 

3000 айн/мин) тұрақты айналым санымен жұмыс істеуге есептелген. Айналу 

жиілігінен тәуелді ПЭК-і бар және айнымалы жұмыс режиміне есептелген 

арнайы жетекті бутшығырлы қондырғылар қолданылады. 

Жетек үшін электр қозғалтқыштың қуаты Nдв, кВт, келесі түрде 

бағаланады: 

двпоб

кк
дв




lG
kN ,      (7.3) 

мұндағы 
ад

ад
к




l
l

 

немесе 
из

из
к




l
l  – сығымдағыштың меншікті ішкі 

жұмысы, Дж/кг 
пк
из =0,75-0,85 – піспекті сығымдағыштың изотермиялық ПЭК-і; 
тк

из =0.5-0.7 – турбосығымдағыштың изотермиялық ПЭК-і; 

пк
об

 = мех =0,79-0,88 – піспекті сығымдағышты машинаның 

жалпы ПЭКі; 
тк
об

 =0,7- 0,75 –турбосығымдағыштағы гидравликалық және 

механикалық шығынды ескеретін жалпы ПЭК-і; 

k=1,15- 1,2 – кездейсоқ артық жүкті ескеретін қор еселеуіші. 

Қазіргі кезде синхронды және асинхронды электрқозғалтқыштарды 

жиілікті басқару кеңінен енгізілуде. 

 

7.3 Сығымдағыш станциялардың энергетикалық және 

экономикалық көрсеткіштері 

 

Сығымдағыш станциялардың энергетикалық және экономикалық 

көрсеткіштері сығымдағышты машиналардың арнайы негізгі жұмыс 
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көрсеткіштері арқылы түсіндіріледі. Оларға: сығымдағыштың қуаты, меншікті 

сығу жұмысы және өндірулік жатады. 

Сығымдағыштың өндірулігі. 

Бірлік уақыт аралығында сығымдағыштан берілетін газ мөлшерін 

сығымдағыштың өндірулігі деп атайды. Әдетте өндірулік сорғы құбырға 

келтірілген қысым мен температурадығы газ көлемімен өлшенеді. Бұл 

жағдайда ол көлемдік өндірулік деп аталады Qв және м
3
/с, м

3
/мин, м

3
/сағ 

өлшенеді. 

Кей жағдайларда сығымдағыштың беруін кейбір басқа шарттардағы 

газдың жағдайына жатқызады. Мысалы, берілген қалыпты шарттарда: 

Р0=760 мм сын. бағ. (0,1013 МПа); Т0=273,15 K (0C), осы кезде беру қалыпты 

жағдайдағы өндірулік деп аталады (нм
3
/мин). 

Көлемдік берудің орнына практикада көлемдік берумен байланысқан 

массалық өндірулікті жиі қолданады Gв, кг/с: ввв QG , мұндағы в, кг/м
3
 – 

сорылған ауа тығыздығы. 

Піспекті сығымдағыштың біркелкі беру жұмысын анықтау үшін келесі 

байланыс қолданылады. 
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nsF
Q ,       (7.4) 

ал сығымдағыштың екі еселенген қозғалыспен беруі 

п ,
60

)2( 
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Сығымдағыштың меншікті сығу жұмысы. 

Сығымдағыштағы меншікті сығу жұмысы – бұл 1 кг ауаны сығу үшін 

атқарылған жұмыс lк, кДж/кг. Сығымдағышта ауаны сығу үрдісі сыртқы орта 

шарттарына тәуелді. Сығудың 4 теориялық үрдіс түрін ажыратады. P,V- және 

T,s- диаграммада газды P1 ден P2 қысымға дейін сығу үрдісі 7.2 суретте 

көрсетілген. 

 

 

7.2 сурет – Газдарды сығу диаграммалары 

 

Диаграммада 1-2из – изотермиялық; 1-2ад – адиабаталық 

(изоэнтропналық); суымаған газдар үшін политропты үрдістер (n k) – 1- п2  

және үздіксіз суытылатын сығымдағыштар үшін (nk) – 1- п2  ; k – сығылатын 
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газдың адиабата көрсеткіші (ауа үшін k=1,4). 

Меншікті сығу жұмысының мәні сәйкесінше диаграмманың ауданына 

тура сәйкесті болған соң, падпиз    llll   болады. 

Бұл үрдістерді аналитикалық түрде жазуға болады. 
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мұндағы R=0,287 
Kкг

кДж


 – ауаның газ тұрақтысы; 

k=1,4 – ауа үшін адиабата көрсеткіші (тұрақты өлшем); 

n – сығылатын газды политроптық көрсеткіші (айнымалы 

өлшем). 

 

8 Дәріс №8. Сығылған ауаны өндіру және тарату жүйелері 
 

Дәрістік сабақтың жоспары: сығымдағыш станцияның энергетикалық 

және экономикалық көрсеткіштері (жалғасы); ауамен жабдықтау желісіндегі 

сығымдағыштың жұмысы мен ауаөткізгіштер; сығымдағышты станцияның 

құрылысы. 

Дәрістің мақсаты: сығылған ауамен жабдықтаушы және сығымдағыш 

станциядағы сығымдағыштың жұмысын меңгеру. 

 

8.1 Сығымдағыш станцияның энергетикалық және экономикалық 

көрсеткіштері (жалғасы) 

 

Сығымдағыштың қуаты. 

Сығымдағыштың ішкі жұмысын, егер термодинамикалық ПЭК из және 

адбелгілі болса, онда келесі қатынаспен оңай анықтауға болады:  

из

из




l
li

 

немесе 
ад

ад




l
li ,     (8.1) 

мұндағы lиз және lад, кДж/кг, (7.6) және (7.7) арақатынасы бойынша 

анықталады. 

Бірақ сығымдағыштың ішкі шығынынан басқа тағы, механикалық ПЭК-

пен бағаланатын, механикалық шығындар бар. Қарапайым сериялы қондырғы 

үшін м=0,96-0,98 деп қабылдауға болады ,онда сығымдағыштың нәтижелі 

(эффективті) жұмысын lе, кДж/кг, келесі арақатынастан табылады: 
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Сығымдағыштың массалық шығыны белгілі болғанда Gв, кг/с, 

қолданылған қуат Ne, кВт: 
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Бұл қуатты біле отырып, керекті жіберілетін қуатты анықтаймыз 

(7.1 формула). 

Сығымдығыштың құрылысында нормативтер орнатылған, ПК-де z 

қадамының сандары қысымның көтерілуіне к тәуелді анықталады: 

 

8.1 кесте – Сығымдағыш қадамының саны 

к z к z 

6-ға дейін 1 30-100 4 

6-30 2 100-150 5 

  150-ден жоғары 6 және одан көп 

 

Ауаны бірдей жағдайда суытқанда, қадамды энергияның минималды 

шығыны бойынша көпқадамды сығу кезінде қысымның көтерілу деңгейі 

барлық қадамдарында бірдей. 

1=2=3=. . .=i,      (8.4) 

бұл ережені, сығымдағыш машиналардың құрастырушылары заң 

есебінде қолданған, сондықтан жулылық есеп жургізу барысында 

қадамдардағы қысым деңгейінің көтерілуін анықтау кезінде келесі қатынас 

қолданылады: 

zz

P

P

P

P

вк
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 нк ,     (8.5) 

мұндағы нкP  және вкP  – сығымдағыштағы сәйкес айдау және сору 

қысымдары; 

Pку – сығымдағышты қондырғының сыртқы қысымы; 

  – ПО және ВОК-дағы қысымның шығынын есепке алатын 

коэффициент, (  ). 

Жылулық шығындар соңғы суытқыштағы және желідегі ауаның 

суытылуымен байланысты. Суытылудың әсерінен сығылған ауаның 

жұмыстық қабілеті төмендейді. Бұл меншікті жұмыстың кеңею теңдеуімен 

жақсы сипатталады lт, Дж/кг: 
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     (8.6) 

мұндағы P1 және T1 – сығылған ауаның пневмомеханизмнің алдындағы 

қысымы мен температурасы. 
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(8.2) формуладан көріп тұрғанымыздай, сығылған ауаның жұмыстық 

қабілеті өзінің температуралық мәніне тура пропорционалды. Ауаның 

жұмыстық қабілеттің төмендеуі оның шығынының көбеюіне әкеледі, сонымен 

қатар ауаның сығылуы кезінде электр энергиясын қолданылуы артады. 

Техникалық-экономикалық есептің көрсетуі бойынша, магистралды 

және баспа құбыр жолдарын жылудан оқшаулау тиімді емес. 

 

8.2 Сығымдағыш станцияның ауа құбырлары және ауамен 

жабдықтау желісіндегі сығымдағыштың жұмысы 

 

Тасымалдайтын ортасы мен тағайындалуына байланысты сығымдағыш 

станцияда келесі құбыр жолдарына бөледі: ауа құбырлары, су құбырлары, 

жылу құбырлары және май құбырлары. 

Ауа құбырлары, өз кезегінде бөлінеді: 

-негізгі (сорғыш, баспа, беру, магистралді); 

-көмекші (үрлегіш, үрлеу үшін, ауаны қайта жіберу мен тусіру т.б.). 

Көпсатылы сығымдағыштан басқа тағы (сатылар арасында) аралық 

баспа ауа құбырлары бар. 

Берілген курс барысында тек ауа құбыры қарастырылады, ол ауаны 

сорғыш қондырғыдан тұтынушыға тасымалдауға арналған. 

Сорғыш құбыр жолы – фильтр камерасынан сорғыш сығымдағыштың 

қысқа құбырына дейінгі ауа құбырының аумағы. Бұл құбыр жолының қызуы 

мен кедергісі сығымдағыштың нәтижелі жұмысына ықпал етеді. Сондықтан 

құбыр жолы қысқа (10 м дейін), саңылаусыз, негізінен бұрылыстарсыз болу 

керек. Сорғыш құбыр жолы каналда немесе ғимарат қабырғасында 

орналастырылады. Орналастыру барысында ғимарат ішінде шуды төмендету 

және сыртқы бетіндегі ылғалдылықтың шықтануын алдын алу үшін жылулық 

оқшаулауға түсіреді. 

Қысымдағыш құбыр жолы – бұл сығымдағыштың баспа қысқа 

құбырынан көмекші құрылғының фланцасына дейінгі бөлік. Ол да 

мүмкіндігінше қысқа және түзу болуы тиіс, әсіресе поршенді сығымдағыш бар 

станцияларда. Бұл сығымдағыштың ПЭК-тін 1,5-3%-ға төмендететін, ауаның 

бүлкілденген ағысы кезінде аэродинамикалық шығынның көбеюімен 

байланысты. 

Жіберу құбыр жолы соңғы суытқыш (май-суажыратқыш) пен 

ауажинақтағыштың (немесе коллектор құрамасы) арасында орналасады. 

Магистральдық құбыр – сығымдағыш станцияның ауажинақтағышынан 

(немесе коллекторынан) сығылғын ауа тұтынушысына дейінгі ауа құбырының 

бөлігі. Бірнеше ауа құбырларының магистралі сығылған ауа желісін құрайды. 

Сығылған ауа желісі цехаралық және цехішілікдеп бөлінеді. 

Цехаралықтар – деп коллектор құрамасына цехке кірерге дейінгі 

жіберілген құбыр жолы желісі. 

Бұл желілер радиалды сызба (тұйыққа тірелген) турінде орнатылады. Ол 

рационалды және ондағы қысымның  шығыны мен қысымның кемуі 
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минималды болуы керек. Ауа құбыр жолын салғанда және арматураны оған 

орналастыруы кезінде жөндеу жұмысының жүргізілуін қамтамасыз етуі керек, 

ол арматураны ауыстырумен, апаттық жағдай жоюмен, сығымдағышты 

қондырғының тоқтаусыз жұмысымен байланысты. 

 

 
 

КС – сығымдағышты станция; ВС – ауажинақтағыш; СК – құрама 

коллектор; 1, 2, 3 – сығылған ауаны тұтынушылар. 

8.1 сурет – Сығылған ауа желісі 

 

Әрбір сығымдағышты қондырғының индивидуальді магистраль арқылы 

өзінің тұтынушысына жұмысы көбінесе сенімді сызба болып табылады.Бірақ 

көбінесе құрама коллекторға паралельді сығымдағыштың жұмысы 

қолданылады. 

Сығымдағыш станцияның жұмысы кезінде құбыр жолдарында 

температуралық серпімділік туындайды, оған әртүрлі типті сығымдағыштар 

қарастырылады: линзалық, П-тәріздес, лира тәріздес. Басты назарды табиғи 

компенсацияға аудару керек, ол кезде ауа құбыры түзу сызық бойымен емес, 

90 гардуска бірнеше бұрылыстармен орнатылады. 

Ауа құбырында конденсат пен май жиналатын зона болмауы тиіс. Бұл 

құбыр жолы үшін 0,003-тен кем емес ауа қозғалысына қарай еңіс болу керек. 

Желінің көбінесі төменгі жерлерінде, цехке кірердегі жылы жерде дренажды 

қондырғы немесе ылғалдылықты айыратын мүмкіндігі бар үрлеу жүйесі 

орналастырылады. 

 

8.3 Сығымдағыш станцияның үйлесімі 

 

Сығымдағыш станцияның үйлесімі деп оның қондырғыларының 

үйлесімді орналасуын, сонымен қатар сығымдағышты станцияның басты 

ғимаратындағы өндірістік және тұрмыстық бөлменің үйлесімді орналасуы. 

Сонымен қатар, сығымдағышты станцияның құрылысына негізгі және 

көмекші қондырғыларды станцияның ғимаратына орныққан орнына 

орналастыру кіреді. 
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Сығымдағыш станцияның құрылысына: негізгі ғимарат, 

ауажинақтағыш, сумен жабдықтау және суды суытқыш қондырғы (сорғы 

станция, градирналар, бассейндер және т.б.), ауа ұстаптұратын қондырғы, әр 

түрлі құдықтар, трансформаторлы кішігірім станциялар жатады. 

 

 
 

1 – өндірілген корпус; 2 – машиналық зал; 3 – ауа ұстағыш қондырғы; 4 

– фильтркамера; 5 – трансформаторлық кішігірім станция; 6 – тұрмыстық 

бөлме; 7 – сорғы станциясы; 8 – көмекші бөлме; 9 – распредқондырғы; 10 – 

сумен жабдықтаудың кері жүйесі бар су суытқыш қондырғы; 11 – қойма; 12 – 

ауажинақтағыш. 

а – тұйықталған; б – жартылай тұйық; в – ажыратылған; г – біріккен. 

8.2 сурет – Сығымдағыш станцияның негізгі қондырғыларының құрылысы 

 

Әдетте, сығымдағыш станция жеке ғимаратта орналасады, бірақ 

өндірістік қондырғылармен (біріккен құрама) бірге бір корпуста да 

жайғастыруға болады. Бірақ,бұл егер өндірістік ғимарат бірқабатты және онда 

екі бос қабырғасы мен көлік залы орналасуының мүмкіндігі болу керек. Біреуі 

– терезелерді орналастыру үшін, келесісі – кеңейту мақсатында көпір ретінде 

қолданылады. Сығымдағыш станцияның құрылысы әртүрлі типті болуы 

мумкін (8.2 сурет), бірақ көбінесе орнықты болып тұйықталған құрылыс 

болып табылады, ол коммуникация мен құрылыстың құнының қысқаруы 

кезінде эксплуатациялық қолайлықты қамтамасыз етіп отырады. 

Жартылай тұйық (8.2, б сурет) және ажыратылған (8.2, в сурет) 

құрылыстар өндірістегі қондырғылар жеткілікті жүктелмеген жағдайда 

қолданылады. Бұған сығымдағыш стансаның құрылысына қолданатын 

сусуытқыш қондырғылар, трансформаторлық кішігірім стансалар, тұрмыстық 

және өндірістік цехтің басқа бөлмелері кіреді. Кейбір эксплуатациялық 

шарттың күрделенуі құрылыс шығындарының төмендеуімен өтеледі. 

 

9 Дәріс №9. Органикалық отынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: қатты отын. Тұтынушыларға арналған 

қатты отынның сипаттамалары; қатты отынның сапасына және маркасына 
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қойылатын талаптар; отынды тұтынуды анықтау; отынды жеткізу және оны 

түсіру жолдары. Отынды сақтау, сұрыптау, өңдеу және жеткізіп беру. 

Дәрістің мақсаты: қатты отынды тұтынушылардың сипаттамаларымен 

танысу және қатты отынды тұтынуды анықтау. 

 

9.1 Қатты отын. Тұтынушыларға арналған қатты отынның 

сипаттамалары; қатты отынның сапасына және маркасына қойылатын 

талаптары 

 

Қатты отынға қазылып алынатын көмір, тақтатас және торфты 

жатқызады. Көмір – өсімдік қалдықтарының биохимиялық және физикалық 

өзгерістері нәтижесінде түзілген жанғыш шөгінді кен жынысы және қайта 

қалпына келмейтін табиғи ресурс. Көмірдің ұшпа заттар шығыны, элементтік 

құрамы, бірігу қасиеті, ал төменгі сатыларда ылғалдығы, оның 

метоморфизмдік көрсеткіштері болып табылады. Осы көрсеткіштеріне 

байланысты барлық көмірлер қоңыр көмір, тас көмір, антрацит болып үшке 

бөлінген. 

Қоңыр көмірлерге Б1, Б2, Б3маркалар жатады. Тас көмірлер қоңыр 

көмірлерге қарағанда көміртек мөлшерінің жоғарылығымен және жоғары 

тығыздылығымен ажыратылады. 

Тас көмірлерге жататын маркалар: Г (газдық), ГЖ (газдық майлы), 

ГЖО (газдық майлы ажыратылған), Д (ұзын жалынды), ДГ (ұзын жалынды 

газдық), Ж (майлы), КСН (кокстық нашар піскен төмен метоморфизмделген), 

СС (нашар піскен), Т ( арық), ТС (арық піскен). 

Антрацит және метаморфизмдік дәрежесі жоғары гумустық көмір, тас 

көмірдің өз алдына жеке бөлек маркалары болып табылады. Ең төменгі жану 

жылу қоңыр көмірлерге тиесілі. Баға мен жану жылуынның тиімдірек 

қатынасын тас көмір иеленеді. Д, Г маркалы тас көмірлер және антрациттер, 

ережеге сәйкес қазандық қондырғыларда жағылады, себебі олады үрлеймей-ақ 

жағуға болады. СС, ОС, Т маркалы көмірлердің жану жылуы жоғары 

болғандықтан, электр энергиясын алуға пайдаланады, бірақ бұл көмірлердің 

жағылуы, көптеген технологиялық қиындықтармен байланысты. 

Қара металлургияда болат және шойын өндірісі үшін Г, Ж маркалары 

қолданылады. 

Энергетикалық көмірдің негізгі тұтынушылары оны технологиялық 

отын ретінде пайдалынып, жылу және электр энергиясын өндіріп, энергиямен 

қамтамасыз етуші өндіріс орындары (көміртозаңдық ЖЭС) болып табылады. 

Сонымен қатар көмірді тұрғындар мен кәсіпорындар жылыту мақсатында 

және теміржол транспорт кәсірорындарында паровоздардың жанармайы 

ретінде пайдаланады. 

Энергетикалық көмірлердің маркасы мен сапасына белгілі бір нақты 

талаптар қойылады. Көмір және оның өңделген қалдықтары ҚР Үкіметі 

17.07.2010 бекіткен техникалық регламентінде көрсетілген қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес болу керек. 
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Көмірдің көрсеткіштеріне 9.1 кестесінде көрсетілген жұмыс массасының 

күлділігі, күкіртің, хлордың, мышьяктың массалық үлестері жатады, сондай-

ақ көмірлердің радияциялық қауіпсіздік нормасы және кейбір көмір 

топтарының қышқылдануына және өздігіне жануға бейімділігі анықталған 

(9.2 кесте). 

 

9.1 кесте – Көмір және оның өңделген өнімдерінің қауіпсіздігін 

сипаттайтын көрсеткіштер 

№ Өнім көрсеткішнің аталуы Өнім нормасы 

1 Күлділігі A
р
, %, жоғары емес 45,0 

2 Жалпы күкірттің массалық үлесі S
p

, %, жоғары емес 3,0 

3 Хлордың массалық үлесі Cl
р
, %, жоғары емес 0,4 

4 Мышьяктың массалық үлесі As
р
, %, жоғары емес 0,01 

 

9.2 кесте – Қышқылдануға және өздігінен жануға бейім көмір топтары 

Топ 

нөмірі 

Топ атауы Көмірлердіңаталуы және 

технологиялық маркасы 

Қыщқылдану 

көрсеткіші 

ОКр, %, 

жоғары емес 

Сақтау 

мерзімі,ай, 

жоғары 

емес 

1 Қышқылдануға 

жоғары 

тұрақты 

Антрацит,жартылай 

антрациттер 

- 36 

2 Қышқылдануға 

тұрақты 

Тас көмірлер маркалары Ж, 

КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС 

Байытылмаған,сұрыпталмаған, 

байытылған көмірлер 

50 18 

3 Қышқылдануға 

орташа 

тұрақты 

Тас көмірлер маркалары ДГ, 

Г, ГЖО, ГЖ 

Байытылмаған,сұрыпталмаған, 

байытылған көмірлер 

50 12 

4 Қышқылдануға 

тұрақсыз 

Тас көмірлер, лигнит және 

қоңыр көмірлермаркасы Д 

және Б 

Байытылмаған,сұрыпталмаған, 

байытылған көмірлер 

55 

60 

6 

3 

 

9.2 Отын тұтынуды анықтау 

 

Қазанды өнеркәсәптік кәсіпорындарда отын тұтынуды анықтау үшін бір 

қазандық қондырғының номиналды жүктеме кезіндегі сағаттық отын 

шығынын анықтау қажет. Отынды тұтыну бу қазанымен жабдықталған 

қазандықтар үшін анықталады. Есептеулерді қарапайымдату үшін жылу 



47 

 

(қаныққан бу) шығынының графигі берілмегендігін ескере отырып, 

қабылдауға болады: 

  ас        ка,      (9.1) 

мұндағы   ас – бір қазанда өндірілген будың щығыны, кг/сағ; 

 ка – қазан қондырғысының номиналды бу өндірулігі, кг/с. 

Жылдық бу шығын, сәйкес 

 год             ка,     (9.2) 

Қазан агрегатындағы жұмыстық ортаның меншікті энтальпиясының 

артуы мынаған тең,  hка=   п- пв), және экономайзердің орналастырылуына 

немес оның ауданына тәуелді болмайды. 

Қазан агрегатындағы жылдық жылу шығыны 

 год= год     ка      , ГДж/жыл. 

Қазан агрегаты үшін жылдық отын шығыны 

 год
ка  

 год

 р
р
  ка

бр    
 , кг/жыл.     (9.3) 

 

9.3 Отынды  жеткізу жолдары және оны түсіру әдістері 

 

Отынды беру жүйесінде сұрыпталмаған көмірлер келіп түскенде оның 

жағу тәсіліне (камералық немесе қабаттық) қарамастан, көмірді алдын ала 

ұсату қарастырылады. Отын қазандыққа теміржолмен, автомобиль немесе су 

транспортымен апарылады. ЖЭС-на көмір ендігі (1524 мм) теміржол 

транспортымен жеткізіледі. 

Отын шаруашылығына отынды түсіретін, қабылдайтын, отынды 

сұрыптайтын құрал-жабдықтар, отынды алдын ала ұсақтайтын механизмдер 

және отынды қазан агрегатының бункеріне жеткізетін қондырғылар кіреді. 

9.1 суретте отынды теміржол транспортымен жеткізген кездегі отын 

қабылдағыш бункер арқылы отын беретін МАЭС сұлбасы көрсетілген. 

Станцияға келіп түсетін отыны бар жартылай вагондар өлшенеді. Теміржол 

вагондары қабылдағыш бункердің үстіне немесе шығындық отын 

қоймасының үстіне түсіріле алады. Қабылдау бункерінен отын ленталық 

транспортедің бірінші немесе екінші көтерілу деңгейінен ұсақтағыш арқылы 

қазан бункеріне жіберіледі. Керек болған жағдайда отынды кран арқылы 

шығындық қоймадан қабылдау бункеріне жіберуге болады. 

Темір жол вагондарынан жерден төмен орналасқан қабылдау бункерінің 

отынды беруіне тікелей түсіру, оның шығынын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Отынды берудің мұндай жүйесінде қабылдау бункерін орналастыру үшін 

тереңдігі 7 м жертөлеммен жабдықталған түсіру ғимараты қажет болады. 
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1 – вагонаударғыштар ғимараты; 2 – ұсақтау бөлімі;3 – шышырату 

түйіні; 4 – көмір қоймасы; 5 – терең ор (траншея); 6 – кран; 7 – түсіру 

эстакадасы; 8 – жер астындағы қабылдау бункерлері; негізгі корпус – 

қазандық ғимараты; ЛК – ленталық конвейер. 

9.1 сурет – Отынды теміржол транспорты арқылы жеткізген кездегі қабылдау 

бункер қондырғысының көмегімен отынды беру 

 

 
 

1 – көмір төгетін самосвал; 2 – қабылдау бункері; 3 – көтеріп таситын 

бульдозер; 4 – ұсақтау қондырғысы бар түсіру сарай; 5 – ленталық 

транспортерлер галереясы; 6 – қазан бункерлері; 7 – қазандық. 

9.2 сурет – Отынды автомобиль транспортымен жеткізген кездегі отынды 

беру 
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Егер отынды автомобиль транспортымен жеткізсе, сұлбалық түрде 

9.2 суретте көрсетілген отын беру жүйесі қолданылады. 

Келетін машиналарды отын берудің қабылдау бункерінде немесе 

шығындық қоймада түсіргізеді. Шығындық қоймадан отын, көтеріп таситын 

бульдозер арқылы қабылдау бункеріне тасымалданады. Қабылдау бункерінен 

отын ұсақтағыш арқылы өтіп, ленталық транспортермен қазан агрегатының 

бункеріне беріледі. 

 

9.4 Отынды сақтау, сұрыптау, қайта өңдеу және отынды жеткізіп 

беру 

 

Кәсіпорындарында әдетте қатты отынның шығындық қоймасы 

орналастырылады. Шығындық қойманың өлшемдері отынды өндіру 

орындарына және жеке резервтік қойманың бар болуына тәуелді болады. 

Шығындық қоймада, ережеге орай, кем дегенде екі апталық отын қоры болу 

керек. Сонымен қатар ерекше инструкциялармен бекітілетін арнайы қорларда 

болу керек. Егер шығындық қойма кәсіпорынынан алыс тұрса, үш күндік 

қоры бар шығындық қойманы орналастырады. Кәсіпорынға келіп түсетін 

отынның негізгі бөлігін шығындық қоймадағы отынның қорын қайта 

жаңғырта отырып, қазандардың бункеріне рациональды түрде бағыттап 

жібереді. 

Отынды қоймада сақтағанда отын ылғалданады, желдетіледі, 

топырақпен араласады, кірленеді. Бұл оның жану жылуын төмендетеді. 

Өздігінен жануды болдырмау үшін отынды қат-қабат үйілген түрде өндіріп 

сақтайды. Ұшпа заттар шығысы жоғары көмірлерді қат-қабат үйгенде таптау 

арқылы оны нығыздайды. 

Эксплуатация кезінде қабаттардың жағдай-күйін сырттай қарау және 

қабаттар температурасын өлшеу арқылы бақылап отыру керек. Өздігінен жану 

белгілеріне жатады: температура жоғарылауы, үйіндінің ылғанданған бетінде 

дақтар пайда болуы. Егер отынның өздігінен жану белгілері пайда болса, онда 

отынды қазан бункерлеріне осы үйіндіден бастап беру керек, бірақ қазанды 

цехында өрт тудырып алмауды да қарастыру керек. Өрт пайда болған 

үйінділердегі отынды ашып, арнайы аумаққа орналастырып бетіне су құяды. 

Ең алдымен температурасы 40-60°С болған үйінділердің қоймасынан 

шығындап бастайды. 

Көтеріп-түсіру, тасу жұмыстарын жүргізу үшін отын қоймасының 

өлшеміне байланысты әр түрлі механизмдерді қолданады: автокөтерушілер, 

жылжымалы ленталық транспортер,грейфердік крандар және т.б. 

Қазандықты ұсақтауды талап ететін көмірмен қамтамасыздағанда, отын 

беру трактында қабылдағыш бункерлерден қазан бункерлеріне дейінгі 

аралықта қоймада көмір гүрсілдегіштен (грохот) және ұсақтағыштан тұратын 

ұсақтау қондырғысына түседі. Ұсақтағыш алдында орналасқан көлбеу 

гүрсілдегіш торлары отынның майда фракциясын неғұрлым үлкен 

кесектерінен бөлуге арналған. Гүрсілдегіш торларынан түскен отын, 
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ұсақтағышты өтіп отынберу трактына келіп түседі,ал үлкен кесектері 

қайтадан ұсақтағышқа жіберіледі. Отын беру трактында кездейсоқ түскен 

металл қалдықтарын жою үшін магниттік сеператор қондырғысын 

орналастырады. Ережеге сәйкес, сынық пен бүлінуді болдырмас үшін олар 

ұсақтағыштың алдында орналастырылады. 

Отын қабаттап жағу әдісімен жағылған кезде шикі көмір қазанның 

алдындағы бункерлерден арнайы қоректендіргіш пен лақтырғыштар арқылы 

қазанның ощағына жіберіледі. 

Отын камералық әдіспен жағылған кезде оны қосымша дайындаудан 

өткізу керек. Сол үшін қазандық қондырғыларда тозаң дайындау жүйелері 

пайдаланылады. Тозаң дайындау жүйелері отынды ұсақтайтын, кептіретін, 

дайын болған тозаңды ошақ камерасының оттықтарын жіберетін қондырғылар 

жиынтығынан тұрады. 

Кез келген тозаң дайындау жүйесінің негізгі қондырғысы көмірді 

майдалайтын диірмен болып табылады. Кең қолданыс тапқан диірмендер 

шарлы барабанды (ШБМ) және балғалы диірмендер (ММ). Шарлы барабанды 

диірменді ұшпа заттар мөлшері аз көмірлерді майдадалауға, ал балғалы 

диірменді жас тас көмірлер,қоңыр көмірлер, торф және тақтатасты майдалауға 

пайдаланады. 

 

10 Дәріс №10. Органикалық отынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: cұйық отын. Сұйық отынның 

өнеркәсіптік тұтынушылары. Мазуттық кәсіпорын шаруашылығы. Сұйық 

отынды тасымалдау, сақтау және тұтынушыға жеткізу жүйелері. 

Дәрістің мақсаты: кәсіпорынның мазут шаруашылығының құрылымын 

оқып-білу. 

 

10.1 Сұйық отын. Сұйық отынның өнеркәсіптік тұтынушылары 

 

Мазут – мұнайды өңдеу кезінде алынатын, сұйық энергетикалық 

отынның негізі түрі болып табылады. Мазуттарды мұнай өңдеуші зауыттарда 

басқа өнімдермен (моторлы отын, майлар және т.б.) қатар өндіру кезінде 

алады. Мұнайды өңдеудің жағдайына байланысты тайыз өңдеу және терең 

крекинг) өңдеу түрлерін ажыратады. Тайыз өңдеу кезінде мұнай молекулалық 

құрылымы бұзылмайтын қайнау температурасына байланысты кішігірім 

фракцияларға бөлінеді, ал крекинг кезінде жаңа қосылыстардың қалыптасуы 

арқылы бастапқы көмірсутектердің молекулалары бұзыла бастайды. Мұнай 

фракциясын крекингтеу кезінде жеңіл өнімдермен қатар күрделі және ауыр 

сұйық көмірсутектер – гудрон және жартылай гудрон, сонымен қатар үлкен 

дәрежелі көмірлендірілген қатты заттар түзіледі. 

Мұнайды тайыз өңдеу кезінде алынатын мазутты – тікелей айдалған, ал 

терең өңдеу кезінде алынған мазутты – крекинг-мазуты деп атайды. 

ГОСТ 10585-75 сәйкес мазуттың келесі маркалары белгіленген: флоттық Ф 5 
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және Ф 12, оттықты М 40 және М 100. Мазуттың маркасы 50С 

температурадағы шартты тұтқырлықтың ең жоғары мәнін сипаттайды. 

Флоттық мазуттар жеңіл санаттыотынға, М 40 маркалы ошақтық мазут – 

орташа санатты отынға, 100 маркалы ошақтық мазут – ауыр санатты отынға 

жатқызылады. Флоттық мазуттарды кеме қазандықтарында, кеменің 

газшығырлы қондырғыларында, жәй жүрісті дизельдерде жағады. М 40 

қазандық мазуты өнеркәсіптік пештерде, технологиялық қондырғыларда 

қолданылады. М 100 мазуты өнеркәсіптік оттықтарда, энергетикалық 

қазандарда және сужылытқыш қазандарда жағылады. 

Оттық мазут маркалар шегін құрамындағы күкірттің мөлшеріне 

байланысты үш сұрыпқа бөледі: азкүкіртті (S
р
0,5%), күкіртті (S

р
=0,5-2,0%) 

және жоғарыкүкіртті (S
р
=2,5-3,5%). Жоғарыкүкіртті мұнайды өңдеу кезінде 

алынатын мазут үшін күкірт мөлшері 4,3%-дан көп болмауы керек. 

Мазутты құрайтын қосылыстар бес негізгі элементтерден тұрады: 

көміртек, сутек, күкірт,оттек және азот. Жанғыш массаның элементтік құрамы 

бастапқы мұнай құрамына және оны өңдеу тереңдігіне тәуелді. Мазуттардағы 

минералды қоспалар сілтілік металдардың негізгі тұздары, сонымен қатар 

сұйық қойма коррозия өнімдері болып табылады. Оттық мазуттардың 

күлділігі аз, әдетте 0,1% аспайды. 

Құрғақ мазуттың жану жылуы оның құрамына байланысты 39-дан 

41,5 МДж/кг аралығында ауытқиды. Мазуттың жанғыш массасының жану 

жылуы басты жанғыш элементтердің С, Н арақатынасына, сонымен бірге S, О 

және N болуына тәуелді. Мазут құрамына мұнайлы шайыр мен асфальттың 

қатысуы мазуттың жану жылуын азайтады. Жану жылуы есептелу қателігі 

2%-дан аспайтын Д.И. Менделееевтің формуласымен есептелуі мүмкін. 

Мазуттардағы судың болуы 0,5-1%-дан 3-5%, жеке жағдайларда одан да 

жоғары аралықтарда ауытқиды. Мазуттың маңызды суландыруы ағызу 

мерзімінде өткір бумен қыздыру кезінде пайда болады. Суланған мазуттарды 

жағу кезінде аэродинамикалық кедергі мен электростанцияның өзіндік 

қажетілігіне кеткен энергия шығыны артады, ал парогенератордағы ПӘК-тің 

төмендеуі негізінде оттықтағы жылуберу мен теориялық жану температурасы 

азаяды. Содан басқа, ылғал мазуттық шаруашылықты пайдалануды 

қиындатады және отынның форсункаларға біркелкі берілу үрдісін үзетін су 

кептелісінің пайда болуы мазуттың жану режимінің бұзылуына әкелуі мүмкін. 

 

10.2 Кәсіпорынның мазут шаруашылығы. Сұйық отынды 

тасымалдау, сақтау және қолданушыға жеткізу жүйелері 

 

Электр станцияларда мазутты дайындаудың (10.1 сурет) технологиялық 

жолы қабылдағыш-ағызғыш қондырғыдан, оның мазут қорларын тұрақты 

сақтауға арналған негізгі сұйық қоймаларынан, мазутсорғы жүйесінен, мазут 

және бу құбырлар жүйесінен, мазут пен сүзгішті қыздыру тобынан тұрады. 

Мазутты жағар алдында дайындап алу керек, яғни оны механикалық 

қоспалардан тазартып, қысымын жоғарылатып және қыздырып алады. Бұл 
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амалдар – құбырлар арқылы тасымалдау кезінде орын алатын қысымның 

құламаларын азайту және мазутты жұқа шашыратуды қамтамасыз үшін 

орындалады. Циркуляциялық жылытудың әсерінен бактардағы температура 

60-80С шамасында сақталады. Бұл мазутты жақсылап тұндыру және суды 

арылту үшін қажет. Мазутты механикалық қоспалардан айыру долбарлы 

торланған сүзгілерде 3 жүргізіледі. 

Долбарлап тазалаудан кейінгі мазут алдымен ағызғыш қайықшалар 

арқылы жылытқышы бар сұйыққоймаға 4 барады, содан кейін ауыстырып 

құйғыш сорғы 5 арқылы негізгі сұйыққоймаға 6 барады. Нақты мазуттың 

қыздырылуы жылытқышта 11 жүзеге асады, содан кейін сүзгіде 12 бапты 

тазалау жүргізіледі.Мазутты жылытудың соңғы температурасы өрт жағдайын 

тудырмау үшін қайнау температурасынан асып кетпей, ашық сұйық 

қоймаларда 80-100
0
С аралығында және жабықта 110-130

0
С болады. 

Қыздырғыштан мазутсымының форсункаға 18 дейінгі мазуттың салқындауын 

алдын алу үшін оларды жалпы жылулық оқшаулауда бусымымен ілестіріп 

жібереді. 

Сұлбада қазандық тұтынуға тәуелсіз тұрақты циркуляцияны қамтамасыз 

ететін кері сызық 8 ескерілді, бұл тоқырауды және мазуттың қату мүмкіндігін 

болдырмайды. Сұлба шығын өлшегішпен 16, оның реттегішімен 15 және 

қажетті бекіткіш ысырмалармен 14,17 жабдықталған. 

Отын берудің екісатылы сұлбасы типтік болып табылады. 

 

 
1 – мазутты цистерна; 2 – ағызу қондырғысы; 3 – долбарлап тазалау 

сүзгісі; 4 – жылытқышы бар ағызғыш сұйыққоймасы; 5 – ауыстырып құйғыш 

сорғы; 6 – негізгі сұйыққойма; 7, 8 – мазутты рециркуляциялау сызықтары; 9 – 

біріншілік көтерме сорғысы; 10 – кері клапан; 11 мазут жылытқыш; 12  

жіңішке тазалау фильтрі; 13 – екінішілік котерме сорғысы; 14 – бекіткіш 

ысырма; 15 – шығын реттегіш; 16 – шығынөлшер; 17 – ысырма; 18 – форсунка 

10.1 сурет – ЖЭС мазутты дайындаудың технологиялық сұлбасы 

 

Мазутты қатты фракциялардан тазартылуы алдымен екінші сатылы 

сорғының алдында орналасқан, ұяшықтары 1,51,5 мм
2 

болатын долбарлап 
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тазалау сүзгілерінде, содан кейін ұяшықтары 0,3-0,5 мм болатын бапты 

сүгілерден өтеді. 

Ауамен қосылған қоспада мазут булары ашық алаумен әсерлескенде 

тұтануын мазуттың тұтану температурасы деп қабылдайды. Тік айдаулы 

мазуттардың тұтану температурасының шегі 135-237С аралығында. 

Парафинді мазуттардың тұтану температурасы 60С жақын. Өрт жағдайын 

тудырмау үшін мазут жылытқыш температура ашық жүйелерде тұтану 

температурасынан кем болуы керек. 

 

11 Дәріс №11. Органикалық отынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: газ тәріздес отын. Кәсіпорынды газбен 

қалалық төменгі және орта қысымдағы газ құбырын қамтамасыз ету. Газ 

реттеуші пункттер және қондырғылар. 

Дәрістің мақсаты: кәсіпорынды газбен қалалық төменгі және орта 

қысымдағы газ құбырынан камтамасыз ету жүйесінің ерекшеліктерін оқып 

үйрену. 

 

11.1 Газтәріздес отын 

 

Газ ЖЭС-да және казандықта негізгі отын ретінде қолданылады. Соңғы 

уақытта өндірістік жылыту жүйелерінде және су жылытқыштарында газды 

тікелей қолдану үшін сызбалар мен қондырғылар жетілдірілді. Бұдан басқа, 

көп жағынан технологиялық үрдісті жүргізу барысында газ отын ретінде 

қолданылады, ал анда-санда газ бастапқы технологиялық шикізат болып 

табылады. 

Отын ретінде қолданылатын жанғыш газдар өзінің тегі бойынша табиғи 

және жасанды болып бөлінеді. Табиғи газдарға жер қойнауларынан 

шығарылатын газдар жатады, ал жасандыға – газды зауыттарда қатты немесе 

сұйық отыннан алынатындар жатады. Табиғи газдар метан қатарының түрлі 

көмірсутегілер қоспасы болып табылады. Олардың құрамында сутегі және 

көміртектің оксиді болуы мүмкін. Әдетте, оттегі, азот және көмірқышқыл 

газдары аз болады. Газдарда кей арада аз мөлшерде күкіртті сутегі болады. 

Табиғи газдарды үш топқа бөлуге болады: 

1) Таза газқойнауларынан табылған газдар. Олар негізінен метаннан 

құралады және олар өнімсіз немесе құрғақ болып табылады. Ауыр 

көмірсутектердің (пропаннан бастап жоғары) құрғақ газдары 50 г/м
3
-тан артық 

емес. 

2) Мұнай ұңғымаларында мұнаймен бірге бөлінетін, алынған мұнайдың 

салмағынан 10-50%-ға дейін ажыратылатын газдар. Бұл арада газды мұнайдан 

бөлу және оны қолға алу ұңғымадан мұнай түсетін айырғыш сияқты арнайы 

металл қоймаларында ұңғымадан шығу қысымы төмендеген кезде жүргізіледі. 

Мұндай жолмен алынған газдар ілеспе газдар деп аталады. Метаннан басқа 
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олардың құрамында ауыр көмірсутектің маңызды мөлшері (60%-ға дейін) 

болады және олар құнарлы газдар болып табылады. 

3) Конденсатты орындардан алынатын газдар. Олар құрғақ газдың 

(>75%) қоспасы және қысым төмендеген кезде түсетін конденсаттың булары 

болып табылады. Конденсат буы ауыр көмірсутектің (бензиннің, лигроинның, 

жермайдың) буының қоспасын көрсетеді. 

Құрғақ газдар ауадан жеңілірек, ал майлы ауыр көмірсутектің құрамына 

байланысты жеңіл немесе ауыр болады. Елімізде шығаратын құрғақ газдың 

төменгі жану жылуы 31000-38000 кДж/м
3 

болып келеді. Ілеспе газдардың 

жану жылуы жоғары және 38000-ден 63000 кДж/м
3
-ге дейін өзгереді. 

Жасанды газдар қатты немесе сұйық отыннан алынады. Өңдеу түріне 

байланысты термиялық өңдеуде құрғақ айырылған газдар және генераторлық 

газдар алады. 

Түрлі газды отынның құрамына кіреді: 

1) жанғыш бөлігі: метандық қатардың көмірсутектері, сутегі, көміртегі 

оксиді; 

2) жанбайтын бөлігі: көміртек диоксиді, оттегі, азот; 

3) залалды қоспалар: күкіртті сутек. 

Метан (CH4) – түссіз, дәмсіз және иіссіз улы емес газ. Көміртектің 

сутегімен химиялық байланысын көрсетеді. Табиғи газдың негізгі жанғыш 

бөлігі болып табылады. 

Ауыр көмірсутек (CmHn) – этан, пропан, бутан және т.б. жоғарғы жану 

жылуымен сипатталады. 

Сутегі (H2) – түссіз, дәмсіз және иіссіз улы емес газ. 

Көміртек оксиді немесе иіс газы (CO) – түссіз, дәмсіз және иіссіз газ. 

Адамның бойына улағыш әсер көрсетеді. Көміртектің оксидінің 0,4% көлемде 

5-6 мин. шоғырлануы адам өмірі үшін қауіпті. Тіпті CO-ның ауада аз 

мөлшерде болуы улануға әкеледі. 

Көміртек диоксиді немесе көмірқышқыл газы (CO2) – түссіз, иіссіз, әлсіз 

ащылау дәмі бар газ. 

Оттегі (O2) – түссіз, дәмсіз және иіссіз газ. Оттектің газ құрамында 

болуы оның жану жылуын төмендетеді. Жанбайды, бірақ жануға ықпал етеді. 

Азот (N2) – түссіз, дәмсіз және иіссіз газ. Жанбайды және жануға 

қатыспайды. 

Күкіртті сутек (H2S) – өте жаман иісті ауыр газ, шіріген жұмыртқаның 

иісін еске салады. Күкіртті сутегінің жоғары улағыштық қасиеті бар. Газ 

жаққан кезде күкіртті сутек жанып кетеді және денсаулық үшін зиянды 

күкіртті газды құрайды. 

 

11.2 Қалалық төменгі және орта қысымдағы газ құбырынан 

кәсіпорынды газбен жабдықтау 

 

Кәсіпорынды газбен қамту сұлбалары газ құбырларының орналасу 

тәсілдері сияқты түрлі болады. Сызбаны таңдаған кезде техникалық және 
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экономикалық талаптарды ескеру қажет, сонымен қатар келесі сенімділік 

және қауіпсіздік талаптары да ескерілуі қажет: жанғыш газды (қысым және 

шығын) газдық жылу агрегеттар алдындағы қажетті параметрімен қамтамасыз 

ету; ең аз капиталды және металды қаржы (ең төмен диаметр және 

газөткізгіштің ұзындықтары, ГРП және ГРУ саны); сенімді және қауіпсіз 

құрылыс конструкциялар және реттеуші жұмыстармен, пайдаланумен 

қамтамасыздандыру. 

Өндірістік және коммуналды – тұрмысты кәсіпорындарды газбен қамту 

сызбаларын шығын және газ қысымына, қазан агрегаттарының жұмыс 

режиміне, газ тұтынушысының аумақтық орналасуына байланысты бірнеше 

түрге бөлуге болады. 

Коммуналды-тұрмысты кәсіпорындар газдың салыстырмалы шағын 

шығынымен және төменгі қысымды газда жұмыс жасайтын қазан 

агрегаттарына байланысты қалалық төменгі қысымды газ құбырларына 

немесе сақтауыш саябақтарға қосылады. Оларға фабрика, асханалар, секциялы 

қазаны бар кіріктірме жылытқыш қазандықтар жатады. Сақтауыш саябақтар – 

пропан-бутанды қоспалары бар автономды газбен қамту кешендері. 

Газбен қамту сызбалары ортақ айырғыш құрылымы бар газ құбырын 

енгізуден, әр цехта ортақ айырғыш құрылымы бар цех аралық газ 

құбырларынан, үрлегіш газ құбырынан және бақылау түтігі, бақылау 

құбырлары, конденсат жиынтықтары (ылғалды газдар үшін), өтемдеуіш және 

т. б. сияқты элементтерден тұрады. 

Ортақ айырғыш құрылымды (тиек) газ құбырының енгізуіне орнатады. 

Ол газбен камтуды жөндеу немесе апатты жүйелерінде газ беруін тоқтатуға 

арналған. Үрлегіш газ құбырлары ауаны және газ әуе қоспаны айдап шығуға 

және біріншілік және кейінгі іске қосу кезінде жүйені таза газбен толтыру 

үшін қажет. Үрлегіш құбырларда үрлеп тазартудың сапасын анықтау үшін 

құрамы газ саралағышта анықталатын ортаның сынамасын сұрыптауға 

арналған шүмектік жалғастық орнатылады. 

Қаралынатын газбен жабдықтау сұлбасында газ құбырының жерасты 

орналасуы шартты түрде қабылданған. Тек цех аралық  газ құбырлары жер 

бетінде жүргізіледі. Сұлбада конденсат жиынтықтары көрсетілмеген: 

орталықтандырылған газбен қамту үшін кептірілген табиғи газ қолданылады, 

ал ылғалды жанғыш газдың игерушілігінде газ құбырлары еңіспен салынады 

және жүйенің төменгі нүктесінде конденсат жиынтығы бекітіледі. 

Орта және ауқымды өндірістік кәсіпорындар орта немесе жоғарғы 

қысымды қалалық реттегіш газ құбырларына біріктіріледі (11.1 сурет). 

Мысал ретінде, 2 және 3 цехтарда қазан агрегаты орта қысымды газда 

жұмыс істейді (оттық агрегат алдындағы газдың қысымы тең қабылданған), ал 

1 және 4 цехтарда – төменгі қысымды газда жұмыс істейді. 

Ортақ айырғыш құрылымынан кейін қысым шығынын ескерген кездегі 

2 және 3 цехтарға қажет, газ қысымын жоғарғыдан орта қысымға төмендетуге 

арналған цех аралық газ құбырында газреттеуші пункты (ГРП) 

орналастырылған. ГРП ғимаратында жеткізушісі бар кәсіпорындардың 
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шарушылық есебіне арналған газ шығынын есептеу пункті құрастырылған. 1 

және 4 цехтарда төменгі қысымды газды игеру үшін газреттеуші қондырғысы 

(ГРҚ) орнатылған. 

Цех аралық газ құбырлары үшін орналасу сызбасының араласқан түрі 

қабылданған – жерасты және жерүсті. Жерүсті газ құбырлары В, Г және Д 

санатты өрттік қауіпке жататын сыртқы қабырға және өндірістік ғимараттың 

жанбайтын жабындыларына, сондай-ақ жеке тұрған тіректерге және 

жанбайтын материалар эстакадасына салынуы мүмкін. Маңызды ескертпе: 

жоғарғы қысымды газ құбырлары өндірістік ғимараттардың тек қана жоғарғы 

этаждар терезелеріне немесе саңылаусыз қабырғаларына салына алады. 

 

 
 

1 – орта (немесе жоғары) қысымды қалалық реттегіш газ құбыры; 2 – газ 

құбырдың енгізгіші; 3 – терең құдықтағы компенсаторлы тиек; 4 – жерасты 

цех аралық орта немесе жоғарғы қысымды газ құбыры; 5 – ГРП және газдың 

шығынын өлшейтін орталық пункт; 6 – орта қысымды жерасты цех аралық газ 

құбыры; 7 – шүмек; 8 – ғимараттың қабырғасына салынатын жерүсті газ 

құбырлар; 9 – ГРҚ (ШРҚ); 10 – терең құдықтағы компенсаторлы тиек (цехтың 

айырғыш құрылымы); 11 – шүмекпен және тығынмен сынаманы алу үшін 

штуцер; 12 – үрлегіш газ құбыры; 13 – айырғыш құрылым (тиек); 14 – кіші 

құдықтағы шүмек; 15 – жерүсті тірекке салатын цех аралық газ құбырлар; 16 – 

П-тәрізді компенсатор; 17 – жерүсті алаңы және баспалдағы бар, оның күтуге 

арналған тиек; 18 – цехішілік ГРУ. 

11.1 сурет – Орта қысымды қалалық газ құбырлырымен өндірістік 

кәсіпорынды газбен жабдықтау сұлбасы 

 

Газ құбырларының диаметрлері өнеркәсіптің дамуына байланысты 

тұтынудың өсу перспективасына қатысты газ шығынығың максималды өсуі 

кезінде гидравликалық есеп арқылы есептеледі және қысымның ықтимал 
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шығындары анықталады. Барлық жерасты болат газ құбырлар топырақ және 

қаңғыма электр токтарынан пайда болатын коррозиядан қорғанады. Ол үшін 

бейтарап, әрі белсенді қорғану шаралары қолданылады. 

 

12 Дәріс №12. Органикалық отынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: газреттеуші пунктер (ГРП) және 

қондырғылар (ГРҚ). Өнеркәсіптік кәсіпорындардың газ тұтыну масштабы. 

Кәсіпорынның газдық теңдігі. 

Дәрістің мақсаты: газреттеуші пунктер мен қондырғылардың жұмысын 

зерттеу. 

 

12.1 Газреттеуші пунктер (ГРП) мен қондырғылар (ГРҚ) 

 

ЖЭО-на табиғи газ диаметрі 2 метрге дейінгі бір магистральді 

газқұбырымен келеді. ЖЭО-да табиғи газға арнайы газ сақтағыш 

орнатылмайды. Қазандық қондырғыларға газ газреттегіш станциялар арқылы 

жеткізіледі. 

Газреттеуіш пунктер мен қондырғылар, газ қысымын төмендетуге және 

оны белгілі бір қолдануға мүмкін дәрежеде ұстап тұру үшін арналған. ГРП 

және ГРҚ бір уақытта келесі функцияларды атқарады: газ беруді тоқтатады 

реттегіштен кейін көтеріліп немесе төмендесе, газды механикалық қоспадан 

тазартады, газдың шығынының есебін жасайды және оның кіріс, шығыс 

қысымын және температурасын өлшеуге мүмкіндік береді. 

ГРП немесе ГРҚ-ның құрамына кіреді: газ фильтірі, сақтандырғыш 

бекітпе клапан, қысым реттегіш, сақтандырғыш босатқыш клапан, шығын 

өлшегіш. 

Газ фильтірі ГРП мен ГРҚ-де сақтандырғыш бекітпе клапаны мен 

қысым өлшегіштің алдында орнатылады. Олар газды шаңнан, тоттан және 

басқада қатты бөлшектерден тазартады. 

Сақтандырғыш бекітпе клапан (СБК) автоматты түрде газ беруді 

тоқтатуға арналған, газдың қысымы шектен тыс берілген көрсеткіштен 

көтеріліп немесе төмендеп кеткен жағдайда. ГРП (ГРҚ)-де сақтандырғыш 

бекітпе клапан газқұбырында қысым реттегіштің алдында орнатылады, 

ақырғы қысымның импульсі реттегіштен кейінгі бақыланатын нүктеден 

беріледі. 

СБК газ беруді тоқтатады: 

- реттегіштен кейінгі газқұбырындағы газ қысымы берілген нормадан 

25% артқан жағдайда; 

- СБК конструкциялық мінездемесі бойынша қысымның мүмкін 

болатын минималды нүктесіне дейін төмендегенде, немесе 200-300 Па (төмен 

қысымда) және 2000-3000 Па (жөғары қысымда) қысымға дейін, қай уақытта 

ода газдың жануы тоқтау немесе алаудың үзілуі мүмкін. 
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ГРП (ГРҚ) негізгі құрылғысы қысым реттегіш болып табылады. 

Қысым реттегіш автоматты түрде газ қысымын төмендетеді және белгілі бір 

нормада ұстап тұрады, ол кірістегі шығын мен қысым ауытқуынан тәуелсіз. 

Қысым реттегіш элементтері болып дроссельді жүйе (қақпақ), сезімтал 

элемент (мембрана) және басқарушы элемент (серіппе немесе әмірлі аспап) 

табылады. 

 

 
 

1, 12 – кірісте және шығыстағы бекітпе құралы; 2,10 – ГРП-ға дейін 

және кейін орнатылатын бекітпе құрылғы; 3 – үрлегіш құбыр; 4 – фильтр; 5 – 

дифманометр; 6 – дифманометр-шығынөлшер; 7 – СБК; 8 – қысым реттегіш; 9 

– пилот; 11 – импульсті құбыр; 13 – ПСҚ; 14 – ПСҚ-ны өзгертуге арналған 

штуцер; 15 – байпас; 16 – босатқыш құбыр; 17 – үрлегіш құбырдың шүмегі; 18 

– камералы диафрагма; 19 – техникалық термометр; 20, 21 – өзіжазғыш 

термометр және манометр; 22 – көрсеткіш манометр. 

12.1 сурет – ГРП (ГРҚ) қағидалық сұлбасы 

 

Кез келген қысым реттегіштің негізгі элементі болып реттегіш 

(дросселдік) жүйе болып табылады, оны сүлбе жүзінде тесік ретінде 

қарастыруға болады, реттеу кезінде қақпақпен немесе қалқалағышпен 

жабылатын. Бұл – айнымалы гидравликалық газөткізгіштегі кедергі. 

Сақтандырғыш босатқыш құрылғы және оның клапаны тұтынушылар 

саны азайып қысқа мерзімді газ қысымы көтерілгенде немесе реттегіш 

алдында аяқасты қысым көтерілген жағдайда газқұбырындағы газды 

атмосфераға шығарып тұруға арналған. Бұндай жағдайда ол сақтандырғыш 

бекітпе клапанын косылуын тежейді. 

Белгілі уақыт аралығында газқұбыры арқылы өткен газды өлшеу үшін 

рационалды санауыш немесе өлшегіш диафрагма қолданылады. 

Тұтынушыға газды жөндеу жұмыстары немесе құрылғы тексерісі 

кезінде жеткізіп тұру үшін айналма газқұбыры (байпас) екі тізбектей 
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орналасқан бекітпе құрылғылары жасалынып қойған. Үрлеме газ құбыры 

бекітпе құрылғыларының ортасына байпаста орнатылады. 

Бұдан басқа, ГРП (ГРҚ)-ге босатқыш және үрлегіш құбырлар, 

сақтандырғыш босатқыш клапан, құбыр үрлегіш және құрылғыдан газды 

атмосфераға босатуға арналған, бақылау-өлшеуіш құрылғылар – фильтрға 

дейін және одан кейінгі және реттегіштен кейінгі қысымды өлшеуге арналған 

монометр, газдың температурасын өлшеуге арналған термометрлер кіреді. 

Газ жеке қазандарға коллектор деп аталатын газ құбырымен беріледі. 

Коллектордың тармағынан қазанға бекітпе құрылғылары орналасқан. Бекітпе 

құрылғыларының алдында газ құбырында адасқан токтан қорғайтын 

оқшаулағыш фланцтар орналыстырлады. Коллектордың бөлігінен едәуір 

қашықтықта үрлегіш турбоқұбыр орналасады. Оның диаметрі 20 мм ден кем 

емес. Газ құбырынан әрбір қазанға арналған үрлегіш құбыр қарастырылған. 

Үрлегіш құбырға тандау алу үшін онда тығынды штуцер орналасады. 

Төмен қысымды қазанды қазандықтарда газ құбырларды сары түске, ал 

орташа қысымды – сары, қызыл сақиналарымен бояйды. 

Таратқыш газ құбырының желілері газды газ реттегуіш станциясынан 

тұтынушыға жеткізуге арналған. 

Магистральдағы қысым бойынша 

- төмен қысымды – 0,05 МПа дейін; 

- орташа – 0,05 тен 3 МПа дейін; 

- жоғары – екінші категориялы 3 тен 6 МПа және бірінші категориялы 6 

дан 12 МПа. 

 

12.2 Өнеркәсіптік кәсіпорындарда газ тұтыну масштабы 

 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарында газ тұтыну режимі біркелкі еместігімен 

ерекшеленеді. Әрбір газ тұтыну категориясында өзіндік тұрақсыздық болады: 

маусымдық, апталық және тәуліктік. 

Үлкен тәуліктік өзгеріс тұрғын және басқа да тұтынушыға жарайды. Ол 

тамақ пісіру мен ыстық суды қолдану үшін қолданылады. Кіші – үздіксіз 

технологиялық процессті өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылады. 

Газ шығынының тұрмыстық тұтынушыларымен тербелісі белгілі 

заңдылықпен сипатталады: күндізгі және кешкі сағаттарда газ шығыны көп, 

ал түнде минимумге дейін түседі. Сонымен қатар тәулік ішінде газ қолдану 

күшейген сағаттар тамақ жасау мен су қабылдау уақытына сәйкес келеді 

Газдарды қолдану апта күндеріне де байланысты. Дүйсенбіден жұмаға 

дейін салыстырмалы біркелкі. Ал сенбі газ қолдану арта бастайды. Сонымен 

қатар газ шығыны мейрам күндері де артады. Мысалы, 31 желтоқсанда газ 

шығыны орташа тәуліктік шығыннан 1,6-1,8 есе артық болады. 

Газды тұтыну маусымдық біркелкіліксіздігі қысқы кездегі 

жылуландыруға қосымша шығынның қажеттігімен және оның жаз кезіндегі 

төмендеуімен түсіндіріледі. 
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Газдың шығындалу режимі әр түрлі категориялы тұтынушылардан 

нақты есепке алынбайтын көптеген факторлар мен жергілікті жағдайларға 

тәуелді. Сол себептен газ шығынының режимі кез келген сандық 

сипаттамалары, жобалық, ғылыми және эксплуатациалық ұйымдардың 

зерттеулері бойынша құралғандар жергілікті жағдайға байланысты анықталуы 

керек. 

Газды тұтыну біркелкісіздігі әр қойылған қондырғы мен аспаптың 

жұмыс режимінің біркелкісіздігіне, біртипті және қызметіне қарай түрлі 

болып келетін қондырғының жұмыс сағаттарының сәйке еместігіне 

негізделеді. 

Бір сағаттық газ шығынын технологиялық, өнеркәсіптік жылу 

қажеттіліктерінде, коммуналды-тұрмыстық және ауылшаруашылық 

кәсіпорындарда газ жабдықтарын ПӘК-ті есептеп анықталады. Газдың 

шығынының сағаттық максимумының еселігінің мағыналарын жобалауға 

тағайындауға қажеті деректер бойынша өндірістің сипаты және жылу тұтыну 

режимдері мен біріктірілген тәуліктің кестесі зерттеме бөлектік кәсіпорын 

үшін. Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін, құрылыс және қолданысқа енгізу 

есептік кезеңде қарастырылған Qp.ч жоба берілгендері бойынша, жобада жоқ 

болған жағдайда жобаланған кәсіпорын қуаты мен күшейтілген отынның 

шыған көрсеткіштері аналогты кәсіпорындармен қабылданады. 

Жеке тұрғын уйлер мен қоғамдық ғимараттар үшін Qp.ч, м
3
/ч, газдық 

құрылғымен газдың номиналды шыгынының косындысын бір уақыттық 

әрекет еселеуіші арқылы: 

Qp.ч= Σk0 qi ni,      (12.1) 

мұндағы k0 – жылыту құрылғылар немесе олардың топтары үшін бір 

уақыттық еселеуіші; 

qi – құрылғы мен топты құрылғымен номиналды газ шығыны, 

м
3
/сағ; 

ni – бір типті құрылғы мен олардың тобының саны. 

 

12.3 Кәсіпорынның газдық теңдігі 

 

Газдық теңдікгаздық отынның тұтынушыға берілу мөлшерімен оның 

шығынын сәйкестендіруге мүмкіндік береді және газбен қамдау сенімділігін 

сипаттайды. Шынайы жағдайларда әрдайым оның минималды өлшемі 

міндетті шығындар шамасына тең келетін де баланс болады 

Газдық теңдіктің қарапайым түрі: 

 п   ∑ р  ∑   П      (12.2) 

мұндағы Qп– келген газдың қосындысы; 

Qр– жоба бойынша газ шығынының қосындысы; 

Qо– тұтынушыларға жіберілетін газ көлемі; 

П – шығындар. 

Газдық теңдікте газ ресурстарының маневерлігімен сипатталатын 

тұтынушылардың буферлік шығыны жеке жолда ажыратылады. 
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Сенімді және тоқтаусыз өнеркәсіптік кәсіпорынның органикалық 

отынмен қамтамасыз етуін отындық теңдік қызмет етеді. Ол жылдың әрбір 

айына құрылады. Айлық сандар кварталдыққа және жылдыққа қосылады. 

Жылулық теңдік кәсіпорынның энергетикалық теңдігі нәтижесінде құрылады. 

Отындық теңдіктің шығындық бөлімінде кәсіпорынның қажеттілігі 

шарттық отынмен есептеледі. Келер бөлімінде отын ассортименті құрылады, 

табиғи отынның қажет отын мөлшері түрі мен маркасы бойынша анықталады. 

 

13 Дәріс №13. Жасанды салқынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: өндірістік кәсіпорындарды жасанды 

салқынмен қамтамасыз ету жүйелері. Жасанды салқынды алу тәсілдері және 

салқындатушы қондырғыларды жіктеу. Бу компрессиялық салқындатушы 

машинаның жұмыс үдерісі. Өндірістік кәсіпорындарда жасанды салқынды 

қолданушылардың салқынның температурасы және шығыны бойынша 

сипаттамасы. 

Дәрістің мақсаты: салқындатушы қондырғылардың жұмысымен 

танысу. 

 

13.1 Өндірістік кәсіпорындарды жасанды салқынмен қамтамасыз 

ету жүйелері 

 

Салқындатушы қондырғы (станция) деп салқындатылатын нысанада 

қоршаған ортаның температурасынан төмен температуралар туғызатын және 

осы температуралардың тұрақты мәндерін ұстауға қажет машиналар мен 

аппараттар жиынтығын айтады. Қондырғы бір немесе бірнеше салқындатушы 

машинадан, жылуды қоршаған ортаға жіберуші аспаптардан, салқынды 

таратушы және пайдаланушы жүйелерден жинақталады. Осындай құрама 

бөліктерден тұратын салқындатушы қондырғыны салқынмен қамтамасыз ету 

жүйесі деп атайды. 

Салқынды қолданатын өнеркәсіптік технологияларға тоқталайық. 

Тамақ өнімдерін тоңазыту технологиясы ауыл шаруашылығын, етті 

және сүтті, балықты өңдеу өнеркәсібін, сауда және тасымалдау саласын 

қамтиды. Өнімдердің сапасын ұзақ уақыт бойы сақталуы үшін салқындатушы 

қондырғылар технологияға қажет ортаның температуралық режимін қолдап 

тұра алуы тиіс: мысалы салқындату үшін температура – 5
0
С, мұздату үшін –

35÷-40
0
С, тағамдарды салқын күйінде сақтау үшін 0÷ -2

0
С аралығында болуы 

тиіс. 

Салқындатушы станциялар тағамдарды тоңазыту үшін бір немесе екі 

сатылы әртүрлі салқындатушы қондырғыларды пайдаланады. 

Мұнай, газ және химия өнеркәсіптерінде технологиялық процестерде 

аса терең емес, яғни температурасы -100
0
С дейінгі жасанды салқынды 

қолданады. Мұнай өнеркәсібінде жасанды салқындатуды технологиялық 

процестерде қолданады. Онда көбінесе салқындатушы агент беттік 
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аппараттарда тікелей қайнап, жасанды салқын туындататын жүйелер жұмыс 

жасайды. Хладагенттің түрі кәсіпорынның жұмыс тәрбіне байланысты 

анықталады. 

Газ өнеркәсібінде жасанды салқындатуды газды тасымалдауға дайындау 

барысында және мұнайлық, газ конденсаттық жер қойнауынан алынған табиғи 

газды өңдеу барысында қолданады. Мұнда сыртқы да , ішкі де салқындатушы 

айналымдарды қолданады, салқын газды өңдеу барысында (сұйықтардың 

дросселденуі немесе газдың ұлғайуы) алады, немесе қиюласқан  

айналымдарды қолдану негізінде алады. Тасымалданатын газдың 

температурасы (-5÷-25ºС), қысымы 5,5 МПа болады. Салқын қажеттілігі он 

мыңдаған киловатқа тең және компрессорларының  газдық немесе булық 

қозғауы бар жоғары өндірулікті турбокомпрессорлық қондырғыларды қажет 

етеді. 

Химия өнеркәсібінде жасанды салқынды өндіру жүйелері этиленді, 

синтетикалық каучук, хлор алу үшін және азот шаруашылығында 

қолданылады. Азот шаруашылығында аммиакты синтездеу үшін 

температуралық деңгейі (-10÷-12ºС) болатын, этиленді алу үшін 

температурасы 6 дан – 100 ºС дейін жасанды салқын керек болады. 

 

13.2 Жасанды салқын алу тәсілдері және салқындатушы 

қондырғыларды жіктеу 

 

Салқындатушы машина температураны шектелген кеңістікте 

(салқындатушы камерада) төмендетеді және сол жерде қажетті 

температуралық деңгейді белгілі уақыт аралығында ұстап тұрады. 

Салқындатушы машина жұмысының ережелік мүмкіндігі, яғни салқындатушы 

камерада орналасқан нашар қызған (салқындатылатын) денеден жақсы қызған 

денеге – қоршаған ортаға жылуды үздіксіз тасымалдау, термодинамиканың 

екінші заңына сәйкес сырттай энергия шығындау арқылы іске асады. 

Қоршаған ортаның температурасынан төмен температурада берілетін 

жылуды салқын деп атайды. 

Салқындатушы машина жұмыс атқаруы үшін не механикалық, не 

жылулық не болмаса электр энергиясы түрінде болатын сыртқы энергия 

жұмсалуы қажет. Соңғы аталған екі энергияны шығындайтын машиналарды 

жылуды тұтынушы және термоэлектрлік деп атайды. Механикалық немесе 

жылулық энергияны шығындайтын үздіксіз іс-қимылдағы салқындатушы 

машинада өтетін негізгі процестердің бірі болып жұмыс денесінің сығылуы 

саналады. Мұндай процест механикалық агрегаттар, компрессорлар көмегімен 

іске асатын болса салқындатушы машиналар компрессорлық деп аталады. 

Жұмыс денесінің сығылуы ағыншалы аппараттар (эжекторлар) арқылы іске 

асса, онда машиналар эжекторлық деп аталады. Егер сығылу химиялық 

абсорбция негізінде термохимиялық компрессорларда өтетін болса, 

салқындатушы машиналар абсорбциялық деп аталады. 
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Салқындатушы машинаның үздіксіз әсерін жұмыс денесінің күйі өзгеріп 

отыратын айналымды термодинамикалық процесс қамтамасыз етеді. Бұл 

процесті кері немесе салқындатушы цикл деп атайды. Осындай циклде 

энергияның теңестігі жазылады: 

Q0+Lц=Q1,       (13.1) 

мұндағы Q0 – салқындау процесінде жұмыс денесінен әкетілген жылу 

(машинаның салқын өндірулігі); 

Lц–циклді іске асыру үшін жұмсалған энергия; 

Q1–қоршаған ортаға берілген жылу. 

Салқындату циклының термодинамикалық тиімділігі салқындату 

еселеуішімен анықталады: 

ε=Q0/Lц.       (13.2) 

Салқындату еселеуіші машинаның меншікті салқын өндірулігін, яғни 

шығындалған энергия бірлігіне сәйкес машинадан әкетілген жылу мөлшерін 

анықтайды. Салқындату еселеуіші мен салқын өндірулік – салқындатушы 

машинаның негізгі энергетикалық жұмыс көрсеткіштері. 

 

13.3 Бу компрессорлық салқындатушы машинаның жұмыс үдерісі 

 

Бу компрессорлық салқындатушы машинаның жұмыс үдерісі кері 

термодинамикалық Карно циклы қатысуымен жүзеге асады. Кері Карно циклі 

ылғалды бу аймағында жұмыс жасайтын детандері бар бу компрессорлық 

машина (көлемді ұлғайтатын машина) арқылы іске асады. 

Заманауи бу компрессиялық машиналар жұмысының негізін құраушы 

түпкілікті сызбаға сығымдаушы агрегат – компрессор К, жылу алмастырғыш 

аппарат – конденсатор КС,жылу алмастырғыш аппарат – буландырғыш И, 

дросселдік вентиль Д кіреді. Конденсатор жылуды өзінен қоршаған ортаға 

береді. Буландырғыш, салқындатушы камерада температура қоршаған орта 

температурасынан төмен болуы үшін, салқындайтын денелерден жылуды 

үнемі әкетіп отырады. 

13.1 суретке сәйкес машинаның жұмысы келесідей өтеді. 

Компрессор буландырғыштан жұмыс затын параметрлері Р0, T0 , х=1 

болатын құрғақ қаныққан бу күйінде сорып алады және изоэнтропты Рк 

қысымға дейін сығады, кейін осы қысымға сәйкес Тк температурада 

конденсаторда бу шыққа айналады, себебі конденсатордан үнемі жылуды 

сыртқы ауа немесе су алып кетіп отырады. Дросселдік вентилде h = const, 

сұйықтың температурасы буландырғышта булану қысымына дейін төмендейді 

және осы қысымда жұмыс заты буландырғышқа кіреді. 

Компрессорлық машиналар үшін эталондық болып саналатын 

термодинамикалық цикл Т—S және Р-h диаграммаларында 13.2 суретте 

бейнеленген. Т—S диаграммада (13.2а суреті) көрсетілген штрихталған 

ауданшалар машинаның меншікті салқын өндірулігіне q0  және циклда 

шығындалған меншікті энергия мөлшері lц тең. 
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13.1 сурет – Бу компрессиялық салқындатушы машинаның түпкілікті сұлбасы 

 

 
 

13.2 сурет – Бу компрессиялық салқындатушы машинаның 

термодинамикалық циклі 

 

Салқындатушы машиналардың барлық түрлерін ұқсас белгілері арқылы 

жіктеуге борлады. Міндеті бойынша: машиналар стационарлық және 

қозғалмалы орталық және орталықтанбаған салқын өндіруге бейімделген 

болып жіктеледі. 

Жасанды салқын өндірулігі Q0 бойынша жіктеледі: ірі – 3 МВт-тан 

жоғары; орташа – 1,0 МВт аралығында; шағын – 120 кВт жоғары. 

Температуралар деңгейі бойынша жіктеледі: жоғары температуралы 

(10÷-10ºС), орташа температуралы (5÷-20ºС) және төмен температуралы: (-

 20÷-120 ºС). 

Жұмыс тәртібі бойынша жіктеледі: стационарлық, стационарсыз, 

үздіксіз немесе айналымды, станционарсыз жылу энергиясы 

аккумуляторымен жабдықталған. 



65 

 

Салқындату түріне сәйкес жіктеледі: тікелей салқындатушы, аралық 

салқындатқышы бар. 

Салқындатушы агент түріне байланысты: аммиактық, фреондық, 

этандық, пропандық, көмір қышқылдық, салқындатушы агенттер қоспасын 

пайдаланатын. 

 

13.4 Өндірістік кәсіпорында жасанды салқынды тұтынушыларды 

салқын шығындары мен температуралар деңгейлеріне байланысты 

сипаттау 

 

Жасанды салқынды тұтыну аймақтарын қортындылай келе мынаны атап 

өтуге болады. Барлық жасанды салқын алқабын алты температуралық 

аймақтарға бөлуге болады: 

I – ауаны баптау жүйелері: 20 дан 0
0
С дейін; 

II – салқындатушы қондырғылар: 0
0
С ден -127

0
С дейін; 

III – ауаны ажыратушы және сұйық газдар      ,    беруші криоген 

қондырғылары: -127
0
С тан -200

0
С дейін; 

IV –сұйық   ,    беруші қондырғылар: -200
0
С тан -260

0
С дейін; 

V– сұйық    беруші қондырғылар: -260
0
С тан -270

0
С дейін; 

VI – төмен температуралы тәжірибелік қондырғылар -270
0
С тан төмен. 

Жасанды салқын шығынына немесе салқын өндірулігіне байланысты 

тамақ өнеркәсібі тұтынушылары және барлық салқындатушы машиналар 

жіктеледі: шағын – Q015 кВт; орташа – Q0 мәні 15 және 120 кВт аралығында; 

ірі – Q0 мәні120 кВт жоғары. 

 

14 Дәріс №14. Жасанды салқынды өндіру және тарату жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: жасанды салқынды өндіру жүйесінде 

қолданылатын хладагенттер және салқынтасығыштар. Тоңазытқыш 

қондырғылардың параметрлері және есептеу әдістемесі. Технологиялық 

цехтарды тоңазытқыш станциядан жасанды салқынмен 

қамтамасыздандырудың негізгі сұлбасы. Технологиялық құралдарда (тікелей 

салқындату) хладагентті тікелей буландыру сұлбасы. Аралық 

салқынтасығыштар арқылы салқындату. Аралас салқынмен қамсыздандыру 

жүйесі. Осы сұлбалардың артықшылығы мен кемшілігі.  

Дәрістің мақсаты: жасанды салқынмен қамсыздандырудың негізгі 

сұлбаларын үйрену. 

 

14.1 Жасанды салқынды өндіру жүйесінде қолданылатын 

хладагенттер және салқынтасығыштар 

 

Тоңазытқыш машинада кері шеңберлік процесс немесе цикл жүргізетін 

жұмыстық зат тоғазытқыш агент деп аталады. Арнайы оқулықтарда 

қысқартылған хладагент термині қолданылады. 
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Тоңазытқыш агенттер табиғи және жасанды болып бөлінеді. 

Табиғи хладагенттерге аммиак (R717), ауа (R729), су (R718), көмір 

қышқылы (R744) және басқалары жатады. 

Жасанды хладагенттерге хладондар (фреондар) және олардың 

қоспалары жатады. 

Фреон – 1928 жылы алғаш рет фреон-12 синтездеген америкалық 

«Дюпон» фирмасына жататын (қатысты) сауда маркасы. 

Фреондар – сутегі толығымен немесе жартылай фтормен және хлормен 

(жеке жағдайларда броммен) алмастырылған көмірсутектер (СН4, С2Н6, С3Н8 

және С4Н10). Халықаралық стандартта тоңазытқыш агенттердің барлығын R 

(Refrigerant – хладагент) симолынан және анықтайтын санынан тұратын қысқа 

белгілеу қалыптасқан. Мысалға фреон-12 белгісі R12. Сондықтан бүгінгі 

таңда барлық  тоңазытқыш агенттерді халықаралық белгімен белгілеу және 

шетелдік сөз Freon – фреон немесе осы сөздің отандық аналогы – хладон деп 

атау қабылданған. 

Хладондар (фреондар) химиялық инертті, аз жарылғыш немесе 

жарылғыш емес. Хладондар – қаныққан көмірсутектердегі Сn H2n+2 сутек 

атомдарын фтор, хлор, бром (Сn,Hx, Fy, Clz, Вru) атомдарымен алмастыру 

арқылы алатын шектік көмірсутектердің галоидті туындылары. Хладондардың 

химиялық байланысына кіретін жеке құрамдас молекулалар саны 

х+у+z+u=2n+2 тәуелділігімен байланысқан. 

Кез келген тоңазытқыш агент RN белгісімен белгіленеді, мұндағы R – 

тоңазытқыш агенттің түрін көрсететін белгі, N – хладон нөмірі немесе басқа 

тоңазытқыш агенттерге бекітілген нөмір. 

Тоңазытқыш машиналарға арналған жұмыстық зат немесе хладогент 

келесі негізгі талаптарға сай болуы керек: 

- негізгі конструкциялық материалдарға және майлағыш майларға 

химиялық тұрақтылық және инерттілік қасиетіне ие; 

- жұмыстық қысымның, сору және айдау қысымдарының қатынасының 

және айырымының шектік мәндеріне ие; 

- адамға және қоршаған ортаға қарсы әсері жоқ; 

- жанғыш және жарылғыш емес болуы; 

- жоғары термодинамикалық мүлтіксіздік дәрежесіне, жасанды салқын 

өндірулікке ие; 

- жылуалмастырғыш құралдың габариттеріне және массасына әсер 

ететін жылуфизикалық қасиеттерінің қолайлы үйлесімдігіне ие; 

- өнеркәсіппен шығарылады және салыстырмалы төмен бағаға ие. 

Жасанды салқынтасығыштар алынатын көзінен (буландырғыштан) 

салқындатылатын объектке (камералар, құралдар және т.б) «жасанды 

салқынды тасу» үшін қолданылады.  

Бірдей жағдайларда (салқындатылатын объекте ауа температурасы және 

оған берілетін жылу мөлшері бірдей) жасанды салқын тасығыш жүйеде 

энергия тұтыну тікелей салқындату жүйесіне (хладагент салқындатылатын 

объекте орналасқан құралда тікелей қайнағанда) қарағанда жоғары болады. 
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Бұл салқынтасығыш жүйеде оны салқындату үшін хладагенттің қайнау 

температурасы 5…6ºС төмен болуы керектігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар 

жасанды салқынтасығышты циркуляциялайтын сорғы үшін қосымша энергия 

керек.  

Жасанды салқынтасығыштарды қолдану кей жағдайларда 

салқындатылатын объектілердің (мысалы жасанды мұз айдыны, жер және т.б) 

өзгешелігіне негізделген. 

Жылуфизикалық қасиеттері жақсы су ең қол жетімді жасанды 

салқынтасығыш болып табылады. 

Су жоғары қалыпты қайнау температурасына және 

жылусыйымдылығына (ауа жылусыйымдылығынан 4 есеге артық), 

жылутасығыш үшін маңызды болып саналытан салыстырмалы түрде төмен 

динамикалық тұтқырлыққа ие, бірақ, сонымен қатар жасанды салқынтасығыш 

ретінде қолданылуын шектейтін жоғары қату температурасына ие. Ол тек 0°С 

жоғарғы температуралар үшін қолданылады (химиялық заводтарда, сонымен 

қатар орталықтан конденцациялауда, сүтті, соктарды және т.б салқындатуда). 

0°С төмен температуралар үшін жасанды салқынтасығыш ретінде 

хлорлы калций тұздарының ерітіндісі СаСl2, ас тұзы NaCl және хлорлы 

магний MgСl2 немесе тұздықтар қолданылады. Тұздықтар қасиеті ерітіндідегі 

тұздың концентрациясына тәуелді. Концентрацияны жоғарлатқан сайын 

тұздықтың қату температурасы төмендейді (14.1 сурет). 

 

 
 

14.1 сурет – NaCl (a) және CaCl2 (б) сулы ерітінділердің қату 

температурасының диаграммасы 

 

Мұндай төмендеу бүкіл ерітіндінің тұз (криогидраттың) және мұз тұзы 

(криогидраттың) және мұз кристалдары ретінде біртекті қоспасы түріндегі 

қатаю температурасына сәйкес келетін криогидраттық нүктеге дейін жүреді. 

Тұздың концентрациясының криогидраттық құрамынан жоғары ұлғаюы 

ерітіндінің қатаю температурасының жоғарлауына әкеледі (14.1 суреттегі 

қисықтың оң тармақтары). Бұл жағдайда тұз кристалдары бөлінеді. 
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Криогидраттық нүктеден төмен концентрациялы тұздықтың қатаю кезінде 

сулы мұздың бөлінуі жүреді. 

NaCl сулы ерітіндісі үшін криогидраттық нүкте 21,1°С температура 

және судағы тұз мөлшері (массасы бойынша) 29%, ал СаСl2 жәнеMgСl2 

ерітінділері үшін сәйкесінше 33,6°С және 27,6% болумен сипатталады. 

 

14.2 Тоңазытқыш қондырғылардың параметрлері және есептеу 

әдістемесі 

 

Термодинамикалы циклді жылулық есептеу. Есептеу сыртқы көздердің 

берілген температураларына сәйкес, қажетті жасанды салқын өндірулікті q0 

қамтамасыз ететін, жұмыстық дененің мөлшерін (массалық және көлемдік 

шығынын) анықтауды қамтиды, яғни салқындатылатын объектің түрін, 

машинаның жұмыс істеу принципін және сыртқы климаттық жағдайларын. 

Есептеу көлеміне циклден әкетілетін жылу мөлшерін (конденсатордың және 

қайта салқындатқыштың жылулық жүктемесі), сонымен қатар негізгі 

энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау кіреді. 

Есептеуді қалыпты жұмыс режиімінде жүргізеді, яғни жылу көздерінің 

тұрақты температурасында және таңдалған жұмыс денесінің өзгертілмейтін 

шығынында. Циклдің негізгі параметрлері – жұмыстық дененің қайнау (бу 

түрлендіру) және конденсациялау қысымдарын Р0 және Рк берілген булану 

(тоңазыту камерасындағы температура) және конденцациялану (қоршаған 

орта температурасы) температуралары үшін сыртқы жылу көздерінің 

жылуалмасу ерекшелігіне сәйкес кестеден немесе диаграммадан табады. Егер 

конденсаторда жылу әкету ауа арқала жүзеге асса, онда жылуалмасу 

процессінде температуралар айырымы ΔTк=(10÷20)K, осы мақсатта суды 

қолданған кезде ΔTк=(5÷8)К; ал салқындатылатын орта ауа болған кезде 

буландырғыштағы жылуалмасу процесстеріндегі температуралар айырымы 

ΔT0=10К, ал сұйық жылутасығышты, тұздықты, салқындату кезінде 

ΔT0=(5÷8)К. Сұйық үшін қайнау және конденсациялану температуралары 

арасындағы айырым (5÷8)К, ал ауа үшін 10К шегінде қабылданады. 

Циклдің сипаттамалық нүктелерінде параметрлер ұсыныстарға сай 

дроссельдік винтель алдында сұйықты аса салқындату шамасы мен жұмыстық 

дененің жылуфизикалық қасиеттеріне сәйкес компрессор кірісіндегі будың аса 

қыздыру шамасы бойынша анықталады. Бұл жағдайда әдетте аса 

салқындатуды (2÷4)К аралығында, ал аса қыздыру (5÷10)К шамасында жүзеге 

асады. 

Машиналардың меншікті массалық жасанды салқын өндірулігі: 

q0=h1–h4,      (14.1) 

мұндағы h1 және h4 — циклдің сәйкес нүктелеріндегі жұмыстық дененің 

энтальпиясы (14.1 сурет). 

Жасанды салқын өндірулікті қамтамасыз ететін жұмыстық дененің 

массалық шығыны: 

Ga=Q0/q0.      (14.2) 
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Компрессор кірісіндегі жұмыстық дене буының көлемі: 

Vа=Gа/1,      (14.3) 

мұндағы 1 – компрессор кірісіндегі будың меншікты көлемі (циклдің 1 

нүктесінде). 

Машинаның меншікті көлемдік жасанды салқын өндірулігі: 

qv=q0/1.      (14.4) 

Жұмыстық дененің масса бірлігіне (шығынына) сай келетін 

компрессордың теориялық меншікті жұмысы: 

lк=h2–h1.      (14.5) 

Компрессордың теориялық қуаты: 

Nк=Gаlк.      (14.6) 

Компрессордағы оның сипаты (түрі) мен конструкциясын анықтайтын 

жұмыстық дене қысымының жоғарлау дәрежесі: 

βк=Рк/Р0.      (14.7) 

Термодинамикалық циклдің салқындату коэффициенті: 

εт=q0/lц=Q0/Nк=(h1–h4)/(h2–h1).    (14.8) 

 

14.3 Технологиялық цехтарды тоңазытқыш станциядан жасанды 

салқынмен қамтамасыздандырудың негізгі сұлбасы 

 

Технологиялық тұтынушыларды жасанды салқынмен қамтамасыз ету 

тоңазытқыш станциялардан немесе тоңазытқыш қондырғылардан жүргізіледі. 

Тоңазытқыш станция – бұл өнеркәсіптің генералды жоспарында бөлек 

тұрған құрылыс. Ол тұтынушыны +7-25С диапазонында бірнеше 

параметрлерде (температуралар) жасанды салқынмен қамтуға арналған. 

Тоңазытқыш станциялар орталықтық және цехтық болады. Олар 

өнеркәсіптің басты энергетигінің қызметінің құрамына кіреді. Станцияда 

бірнеше тоңазытқыш машиналар орналасады, кем дегенде әр температураға 

бірден. 

Тоңазытқыш қондырғылар әдетте технологниялық цехта 

орналастырылады және негізгі өнеркәсіптің технологиялық жабдықтығының 

құрама бөлігі болып табылады. Ол бір параметрді жасанды салқынмен жеке 

өндіруге арналған, қағида бойынша -25С төмен жасанды салқынмен және 

басты технолог қызметіне бағынады. 

Жасанды салқынмен қамсыздандырудың жиі кездесетін үш сұлбасы бар: 

1) Хладагенттің булануы тікелей технологиялық құралдарда болады. 

2) Технологиялық өнімдерді салқындату аралық жасанды 

салқынтасығыштар (тұздықты салқындату) көмегімен іске асады. 

3) Өнімнің бір бөлігі буланудағы хладагентпен тікелей, ал бір бөлігі – 

аралық жасанды салқынментасығышпен салқындатылатын аралас сұлба. 

 

14.3.1 Хладагенттің булануы тікелей технологиялық құралдарда (тікелей 

салқындату) болатын сұлба. 

Тоңазытқыш станциның екі параметрлі жасанды салқынды қолдану 
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кезіндегі технологиялық цехпен байланысының қағидалық сұлбасы 14.1 

суретте көрсетілген. 

№1 Цех -12C, ал №2 және №3 цехтар 0C жасанды салқынды 

қолданады. Осындай жасанды салқынмен қамдау сұлбасында тоңазытқыш 

станцияда компресорлы-конденсаторлы агрегаттар орналастырылады. 

Буландырғыш ретінде цехтарда тікелей технологиялық құралдар 

қолданылады. 

1 құбыр бойымен – -12C температурамен ХА буы компрессорлармен 

немесе тоңазытқыш станцияның абсорберлерімен сорылады. 

2 құбыр бойымен – тұра солай, бірақ будың температурасы 0C. 

2 құбыр – сұйық ХА цехқа жіберу үшін қолданылады. Бұл құбырлардың 

диаметрі гидравликалық және жылулық есептеулерден табылады. 

 

 

 

14.2 сурет – Өндіріс өнімдерінің салқындатылуы технологиялық құралдарда 

тікелей ХА булануымен жүргізілетін тоңазытқыш станцияның технологиялық 

цехтармен құбырлық байланыс сұлбасы 

 

4 құбыр – технологиялық цех құралдарында (булардың сорылуында, 

сұйық ХА жоғары қысым буларымен қысу көмекші операциялар жүргізуге 

арналған. Диаметрі 50-100 мм. 

5 құбыр – технологиялық құралдарды сұйық ХА немесе флегмадан 

босату қызметін атқарады. Диаметрін жүйені сұйықтан тез арылту (мысалы 1 

сағатта, егер уақыты техжағдайларында айтылмаған болса) есептеуінен 

табады. 

6 құбыр – ХА қоймасында компрессор болмаған жағдайда жүргізіледі. 

Оның бойымен сұйық ХА қоймадан ХС ағызу үшін қысымдағы буды 

жібереді.  

7 құбыр – қоймадан сұйық ХА станцияға және кері жіберу қызметін 

атқарады. 

ХА конденсациялануы үшін, ереже бойынша, станцияда конденсатты 

жинау және жасанды салқынмен қамтамасыздандыру жүйесімен жасақталған 

бірыңғай конденсаторлар блогы орнатылады. Бұл сұйық ХА барлық цехтарға 
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ортақ құбыр арқылы жіберуге және алынатын жасанды салқын 

температурасына тәуелсіз параметрде мүмкіндік береді. 

 

14.3.2 Аралық жасанды салқынтасығыштар көмегімен салқындату. 

Осындай сұлбада станцияда, ереже бойынша, толық агрегатталған 

тоңазытқыш машиналар орнатылады. Хладагент станциядан тыс шықпайды, 

бұл жүйенің қауіпсіздігін және сенімділігін арттырады. Жасанды салқын 

тұтынушыға аралық жасанды салқынтасығыштар көмегімен тасылады.  

Жасанды салқынтасығыштың берілуі жабық сұлба арқылы да, ашық 

сұлба – ағынның ажырауы арқылы да берілуі мүмкін. Тоңазытқыш 

станцияның қолданылатын жасанды салқын параметрлер санына қатысты 

цехтармен байланысы 2-3 құбыр арқылы жүзеге асады. Осындай сұлба 

мысалы 14.3 суретте көрсетілген. 

 

 

 

14.3 cурет – Цехтардың жасанды салқынмен қамдау кезіндегі тоңазытқыш 

станциямен аралық салқынтасығыштар (тұздықты жүйе) көмегімен құбырлық 

байланыс сұлбасы 

 

Жасанды салқынмен қамдаудың осындай сұлбасында сол жасанды 

салқынды тұтынушылар және тоңазытқыш станция келтірілген. Сұлбаға 

сәйкес: 

- 1 және 3 құбыр арқылы салқынтасығыш -12 және 0C 

температуралармен жасанды салқын тұтынушылар цехына түседі; 

- 2 және 4 құбыр арқылы 3-5C қыздырылған ол, станцияңға 

тоңазытқыш машиналар буландырғышына қайта оралады; 

- 5 құбыр арқылы жүйені босату немесе құю кезіндегі ХН (өздігінен) 

ағызу іске асады. 

- 6 құбыр арқылы ХН сорғылармен қоймадан станцияға немесе кері 

жіберіледі.  

Егер ХН – су болса, онда 5 құбыр жүргізілмейді. Суды жай 

канализацияға жібереді.  

Суды жасанды салқынтасығыш ретінде қолданудың бірқатар 
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артықшылықтары бар. Қыс кезінде технологиялық құралдарға 4-6C 

температуралы өзен суын беруге болады, ал қыздырылғанды өнеркәсіптің кері 

сумен қамдау жүйесіне жіберуге болады. 

Осындай жүйеде компрессорларды және тоңазытқыш машина 

құралдарын (аппараттар) салқындату үшін де өзен суын қолданған пайдалы, 

себебі керіден 5-10C төмен. Теріс температуралы жасанды салқынды 

тасымалдау кезінде жиі тұздардың сұйық ерітінділерін (NaCl және CaCl2) 

қолданылады, сондықтан осындай салқынмен қамдау жүйесін көбіне 

«тұздықты» деп атайды. 

Сұлбада қажетті бекiтушi арматура қарастырылған, бірақ оның санының 

минималдығына талпыну керек. 

Негізгі құбырлар диаметрі гидравликалық есептеулерден табылады. 

Көмекшілердікі – 50-100мм аралығында. Жанғыш және жарылғыш ХН үшін 5 

және 6 құбыр диаметрлерін 2-2,5 есеге арттыру ұсынылады. 

 

14.3.3 Жасанды суықпен қамдаудың аралас жүйесі. 

Аралас сұлба кезінде – жасанды салқын мен тоңазытқыш станцияның 

арасындағы байланыс алдыңғы жүйелердегі құбыр сұлбалары бойынша 

жүзеге асады, яғни тұтынушылардың бір бөлігі жасанды салқынмен 

14.1 суреті арқылы, ал бір бөлігі 14.2 сурет арқылы қамтылады. 

 

14.3.4 Осы сұлбалардың артықшылығы мен кемшілігі. 

ХА тікелей буланатын сұлба. 

Артықшылықтары: 

a) салыстырмалы жоғары термодинамикалық эффектілік; 

b) тоңазытқыш қондырғылар конструкциясының қарапайымдылығы, 

арзандығы; 

c) тез әсер еткіштігі, төменірек температураларға жету мүмкіндігі. 

Кемшіліктері: 

a) жүйелердің герметикасы бұзылу кезіндегі өндірістік және қоймалық 

ғимараттарға улы ХА буларының түсу қауіптігі; 

b) жүйені толтыру үшін ХА мөлшерінің көп керектігі; 

c) жанғыш хладагенттердегі өртену және жарылу қауіпі; 

Аралық жасанды салқын тасығыш жүйе. 

Тұздық жүйені экономикалық ұсыныстарға немесе техника қауіпсіздік 

ережелерге сай тікелей үрлеу сұлбасын қолдануға болмайтын жағдайда 

қолданады. 

Артықшылықтары: 

a) адамдар және өндіріс өнімдері үшін қауіпсіздігі; 

b) тоқтаған жағдайда жасанды салқынды аккумуляциялау мүмкіндігі 

бар; 

c) температураларды және жасанды салқынды тұтынуды (тұздықтың 

мөлшерімен) реттеу ыңғайлығы (оңайлығы); 

d) өртену және жарылу қауіпісіздігі (жанғыш емес ХН-да). 
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Кемшіліктері: 

a) тікелей буландыру сұлбасымен салыстырғандағы буландырғыштағы 

температуралық тегеуріннің қосымша шығынынан болатын төмен 

термодинамикалық эффектілігі; 

b) ХМ металл элементтерінің және құбырларының көтеріңкі 

коррозиясы; 

c) буландырғыштарға, сорғыларға және т.б қосымша негізгі шығындар; 

d) тұздық сорғылардың электр энергиясына, жөндеуіне және т.б кететін 

қосымша экспуатациондық шығындар. 

 

15 Дәріс №15. Ауадан ажырайтын өнімдерді өндіру және тарату 

жүйесі 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: ауадан ажыраған өнімдер алудың 

өнеркәсіптік жолдары. Газдарды сұйылтқыштар. Капица квазициклында газды 

сұйылту. 

Дәрістің мақсаты: ауаны сұйылту процессін зерттеу. 

 

15.1 Ауаны ажырату өнімдерін алудың өнеркәсіптік әдісі 

 

Ауаны ажырату қондырғылары (ААҚ) – ауаны: оттегі, азот, аргон, неон, 

ксенон, криптон компоненттеріне бөлуге арналған қондырғы. 

Концентрациясы оттегі мен азоттікіне қарағанда бірнеше есе (үш және 

одан жоғары) аз болатын көмір қышқыл газын, көмірсутегін және аммиакты 

ескермегенде жердегі ауаның газдық құрамы біркелкі. 

Ауаны ажырату кезінде пайда болатын көптеген газдар криоагент болып 

табылады, яғни 120 К төмен температуралардың ауқымды интервалында 

конденсациялау температурасы бірқалыпты болатын газдар. Олардың ауадан 

(газ қоспасынан) бөлініп шығуының экономикалық тиімді жолы төмен 

температуралы әдістерге негізделген. Ажыратудың төмен температуралы 

әдістеріне конденсациялы-буландырғыш және кейбір жағдайларда 

адсорбциялы-десорбциялық әдістерді жатқызуға болады. 

Ауаны төмен температуралы ажырату техникасында конденсациялы-

буландырғыш әдістерден шықтандырып айыру қолданылады. Төмен 

температуралы шықтандырып айырудың жоғары температуралы процесстен 

айырмашылығы,оны жүргізуге криоқамсыздандыру жүйесі қажет. 

Осы жүйенің мақсаты: 

- ауаны ажырату жүйесінен жылуды әкету және оны жүйеге кіретін 

жылуларға теңестіру және қажет болса, ажыраған өнімдерді сұйылту; 

- ректификация процесі кезінде конденсатордан бөлінген жылуды әкету 

және керісінше буландырғышқа қажет жылуды беру. 

Ауаны сұйылту қолданыстағы ААҚ үшін ең алғашқы кезең болып 

саналатын. Алғашқы сұйылтқыштар аммиакты, борлы спирттті және табиғи 
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газдың кейбір фракцияларын (пропан, бутан, этан) қолдану негізінде бірнеше 

контурда салқындататын төрткаскадты салқындату жүйесі ретінде болды. 

1985 жылы ең алғаш болып ауадан оттегін шықтандырып айыру 

әдісімен Карл Линде алды. Ол ажырату қондырғысы жұмыс істеуге 

негізделген криогендік циклді жасап шығарды, кейіннен оны Линде 

қондырғысы деп, ал ауаны ажырату циклін – Линде циклі деп атады. Бұл 

циклде компрессордағы изотермиялық сығылу және кейін дроссельдік 

вентиль арқылы іске асатын кенеттен ұлғаю нәтижесінде пайда болған 

изотермиялық дроссел эффект қолданылды. Қондырғы өндірулігі Vк =100 (м³ 

O2)/сағ және концентрациясы xк=99,5÷99,7% O2 болатын жоғарғы қысым 

P=10÷15 МПа циклімен жұмыс жасады. Линде кейіннен (1902 жылы) ауаны 

ажырату цикліне қосқан, аммиакты тоңазытқыш машинасын бірінші болып 

жасап шығарды. 

Төмен қысымды қондырғыны 1939 жылы орыс ғалымы Капица ойлап 

тапты. Қондырғы газ тәріздес оттегін алуға арналған және төмен қысымды 

P=0,6÷0,7 МПа циклмен жұмыс жасады, қысымды төмендету циклде 

турбодетандерді қолдану, сонымен қатар Линде цикліне қарағанда 

қолданылатын ауаның көлемін бірнеше есе ұлғайту (сағатына 3000 м³ ауаны 

және одан жоғары) арқылы іске асты. 

 

15.2 Газдарды сұйылтқыштар 

 

Газды сұйылтуға қатысты процестер энергияны көп қажет ететін 

процесстер қатарына жатады. Мысалы, сұйық оттегі үшін өндірулігі 1 т/сағ 

болатын қондырғының электр қуаты 1200...1500 кВт. Осындай процесстердің 

эксергетикалық ПӘК-і 20…25% асады, яғни мұнда энергия шығыны идеалдық 

процестегі жұмыстың шамасынан 4-5 есеге артық. 

Сұйылтқыштардың рефрижераторларға қарағандағы сипаттамалық 

өзгешілігі олар әрқашан ашық термодинамикалық жүйе болып табылады. 

Мұндай жүйелерде циклдің орнына квазицикл жүзеге асады. 

Газ сұйылтқыштарының құрылымы. 

Түрлі өзгешеліктерінен басқа, газ сұйылтқыштарының құрылымы 

бірдей мақсаттардығы сатылардан тұрады: 

1) Жұмыстық денені дайындау сатысы (ЖДС) қоршаған ауа 

температурасында жұмыстық денені изотермиялық сығуға арналған. Осындай 

сығу компрессордың бір сатысында, сонымен қатар аралық сулы және ауалық 

салқындатуы бар бірнеше тізбектей қосылған сатыларында іске асуы мүмкін. 

2) Алдын-ала салқындату сатысы (АСС) жұмыстық денені 

регенеративті жылуалмастырғышта кері салқындатылған жұмыстық дене 

ағынымен алдын-ала салқындатылуға негізделган. 

3) Негізгі салқындату сатысы (НСС) жұмыстық дененің сұйылтылуын 

қамтамасыз етеді. НСС-ның негізгі екі: дроссельдік және детандерлік 

нұсқасы бар. Біріншісінің ерекшеліге – жоғары меншікті электроэнергия 
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шығыны және төмен өндірулікті қондырғыларда қолданылады. Детандрда 

ауаны ұлғайту нұсқасы едәуір үнемдірек. 

4) Салқындатуды қолдану сатысы (СҚС) қондырғыдан сұйытылған 

жұмыстық денеі шығаруға, ал буды жүйеге қайтаруға мүмкіндік беретін 

сепаратордан тұрады. 

 

15.3 Капица квазициклінде ауаны сұйылту 

 

Қосымша салқындатуы АСС-да детандердің көмегімен іске асатын 

ауасұйылтқышы үнемдірек болып табылады. 

1939 жылы академик П.Л. Капица детандердағы ауаны ұлғайту арқылы 

төмен қысымға өтетін квазицикл жасады. 

Егер Линде квазициклінде сығылу 10...20 МПа дейін іске асса, онда 

Капица квазициклінде 0,5...0,7 МПа дейін іске асты. 

Төмен қысымдылардың басты артықшылығы ауаны сығуға және 

ұлғайтуға турбомашиналарды қолдану болып табылады. Бірақ бұл тек 

П.Л. Капица қанығу жағдайына жақын аймақта да 0,80...0,86 тең болатын 

адиабатты ПӘК-ті алуға мүмкіндік беретін арнайы турбодетандер ойлап 

тапқанан кейін ғана мүмкін болды. 

Төмен қысымның екінші ерекшелігі жылуалмастырғыш-

рекуператорлардың орнына жылуалмасумен қатар маңызалмасу процесстері, 

яғни ауаны майдың буларынан, көміртегі диоксидінен тазарту және кептіру 

жүзеге асатын жылуалмастырғыш-регенераторларды қолдану болып 

табылады. Сонымен қатар, регенераторларды қолдану қондырғыны ықшамды 

етеді және эксплуатациялық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 

15.1 а және б суреттерінде сәйкесінше Капица сұйылтқышы және Т, s-

диаграммадағы Капица квазициклі көрсетілген. 

Ауа турбокомпрессорде IРп қысымнан Р  қысымға дейін сығылады 

және салқындатқышта II қоршаған орта температурасына     дейін 

салқындайды (1–2 процессі). Содан кейін ауа регенеративті 

жылуалмастырғышқа III барады және онда ауаның кері ағынымен 

салқындатылады (2–8 процессі). 

Осыдан кейін сығылған ауа екі бөлікке бөлінеді. Біріншісі М =0,90...0,95 

мөлшерде турбодетандерға VII түседі. Газдың екінші бөлігі (1 – М) 

жылуалмастырғыш-салқындатқыш арқылы өтеді (8–3 процессі) және 

дросселде IV кенеттен ұлғаюдан өткен газсұйық ауаны ажыратқышқа V 

барады.у мөлшерінде алынған сұйық ажыратқыштан әкетіледі, ал қалған ауа 

ұлғайғаннан кейін (8–6 процессі) детандрдан түскен ауамен бірге VI және III 

жылуалмастырғыштарына беттейді, онда Т7 температураға дейін қызады (6-7 

процессі) және атмосфераға шығарылады. 

ЖДС-ға түсетін ауа бірлігіне сәйкес келетін пайда болатын сұйық ауа 

мөлшерін Линде квазицикліне ұқсас энергетикалық баланс теңдеуінен алуға 

болады: 

у=(ΔhТ–Δhп–qиз+МΔhд)/(qож–Δhд),    (15.1) 
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мұндағы МΔhд – детандердің салқынөндірулігі. 

1 кг сұйытылған ауаға кететін электроэнергияның меншікті шығыны 

детандермен қайтып келетін жұмысты есепке алғандағы компрессордағы 

жұмыс шығынымен анықталады.  

Nэ=[lиз/(ηизк∙ηэмк)–МΔhД∙ηэмд]/у,    (15.2) 

мұндағы lиз–компрессордың изотермиялық жұмысы; 

ηэмд, ηэмк– компрессордың және детандердің электро-

механикалық ПӘК-і; 

ηизк – компрессордың салыстырмалы изотермиялық ПӘК-і. 

 

 
 

15.1 cурет – Ауаны Капица квазициклінде сұйылту және оның Т, s-

диаграммасындағы квазицикл сұлбасы 

 

(15.2) формуладан у ұлғаюы және Nэ азаюы үшін детандерға 

жөнелтілген ауа М мөлшерін үлкен мән ретінде қабылдау қажеттігін көруге 

болады. Бірақ регенеративті жылуалмастырғыштарда М максималды мәні 

температуралар айырымының ΔТm-n=3…5 К минималды мәнімен шектелген. 

Бұлай болмаған жағдайда, регенеративті жылуалмастырғыштарда толық 

рекуперацияланбау нәтижесінде жылу шығындары артады бұл у мәнінің 

төмендеуіне әкеледі. 

 

16 Дәріс №16. Ауадан ажырайтын өнімдерді өндіру және тарату 

жүйесі 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: ауаны төмен температуралы 

ректификациялау. Бірконтурлы ректификация. Екіконтурлы ректификация. 
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Дәрістің мақсаты: ауаны төмен температуралы ректификациялау 

процестерін зерттеу. 

 

16.1 Ауаны төмен температуралы ректификациялау 

 

Ауаны салқындату және сұйылту оны төмен температуралы 

ректификациялау процессінде жүзеге асатын бөлудің алдыңғы кезеңі болып 

табылады. 

Ректификация – бұл сұйық қоспаларының біркелкі және көп рет 

қайталананатын ішінара булану және конденсациялану процестері арқылы 

іске асатын ажырату процессі. Бірінші жуықтауда ауаны оттегі мен азоттан 

тұратын бинарлы қоспа ретінде қарастыруға болады. Қоспаның қайнау және 

конденсациялану температурасы, таза компоненттердегі секілді,тек қысымға 

ғана емес, сонымен қатар қоспаның құрамына да тәуелді. Қысым р=0,1 МПа 

болғандағы азоттың қайнау температурасы Та=77,4 К оттегінің қайнау 

температурасынан Тк=90,19 К төмен. Сондықтан қоспада азот көп болған 

сайын оның қайнау температурасы төмен болады. Бинарлы қоспалардың 

басқа сипаттамалық өзгешелігі сұйықпен теңестіктегі будағы, сұйыққа 

қарағанда, қайнау температурасы төмен болатын заттардың көптігі болып 

табылады. 

Сұйық ауаны ажырату процессі ректификациялық бағандарда 

бірконтурлы және екіконтурлы ректификация арқылы жүзеге асады. 

 

16.2 Ауаны бір рет ректификациялау 

 

Бір реттік ректификацияның ауа ажыратқыш аппараттары өндірілуігі 

төмен және сұйық оттекті өндіруге арналған қондырғыларда қолданылады. 

16.1 суретте бір реттік ректификациялы ауа ажыратқыш 

қондырғысының сұлбасы көрсетілген. Қарапайымдылық үшін суретте Линде 

сұйылтқышы көрсетілген, бірақ тура сол секілді кез-келген басқа 

сұйылтқышты қолдануға болады. 

Ауаны ажырату кезінде сұйықты ажыратқышта және дросселде жүретін 

сұйылту процессінің бір бөлігі (штрих сызығымен белгіленген) ректификация 

процесімен қатар іске асады. Копрессорда I сығылған және салқындатқышта II 

суытылған ауа регенеративті жылуалмастырғыштан кейін III (3' нүктесі) 

иіртүтік VI арқылы ректификациялық бағанның V төменгі жағында 

орналасқан дроссельдік вентильге барады. 

Қайнау температурасы сұйықтың үстіндегі қысымы 0,14...0,16 МПа 

болатын бағанның төменгі бөлігіндегі (буландырғыштар) температурадан 

жоғары болғандықтан сығылған ауа иіртүтікте қосымша салқындайды және 

сұйылады, себебі оның қайнау темпертурасы бағанның төменгі бөлігіндегі 

(буландырғыш орналасқан) қысымы 0,14...0,16 МПа болатын сұйықтың 

температурасынан жоғары. 
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Алынған сұйық ауа (3 нүктесі) колонадағы қысымға (4 нүктесі) дейін 

дросселденеді және флегма бағанның жоғарғы тарелкасына беріледі. 

Осылайша иіртүтік жылуалмастырғыштың III жалғасы ретінде қызмет 

етеді. 

Қарастырылып отырған ректификациялық бағанайдағыш таусылмалы 

болып табылады. Бағанның, техникалық таза жеңіл қайнайтын затты (берілген 

жағдайда азотты алу үшін қажет) жоғарғы нығайтушы (шоғырландырушы) 

бөлігі жоқ. Сондықтан бағаннан таза азот емес (6 нүктеден) бу әкетіледі. 

 

 
 

16.1 сурет – Бірконтурлы ректификациялы ауа ажыратқыш 

қондырғысының сұлбасы 

 

Колоннада толық теңестік орнамағандықтан, колоннадан әкетілетін бу 

құрамында 10...12% оттегі бар ластанған азот болады. Ластанған азот ағынын 

регенеративті жылуалмастырғыш арқылы әкелінетін оттегі ағынына қарсы 

ағынмен әкетеді. 

Бағанның буландырғышында (5 нүктеде) сұйық немесе газтәріздес 

сұйық (8 нүктеде) күйде әкетілетін баяу қайнайтын зат (қарастырылған 

жағдайда оттегі) жиналады. 

Сонымен қатар баған сұйық ажыратқыш қызметін атқарады, және 

әкетілетін оттегінің мөлшері Линде сұйылтқыштарындағы сұйықтың 

мөлшерін анықтайтын теңдеу арқылы табылады. Бір контурлы ректификация 

бағанында ауаның құрамындағы  оттегінің 2/3 бөлігін алуға болады, себебі 

оның 1/3 бөлігі  азотпен бірге шығып кетеді. 
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16.3 Ауаны екірет ректификациялау 

 

Екіконтурлы ректификация іс жүзінде таза ажырату өнімдерін – азот 

және оттегін алуға мүмкіндік береді. Ол жоғары өндірулікті қондырғыларда 

іске асырылады және әрқайсысы бірнеше аппараттардан құралған мүмкін 

ректификациондық колонналарда жүзеге асады. Бұл колонналар көмекші 

жабдықпен бірге ажырату құрамасы (блогы) деп аталатын жеке жылулық 

оқшауланған жүйеде орналасады. 

Екіконтурлы ректификация қондырғысының негізгі элементі болып үш 

бөліктен – төменгі колонна V, жоғарғы колонна VI және конденсатор-

буландырғыштан тұратын ректификациалық колонна табылады (16.2 сурет). 

Бұл жабдықтар кіші және орташа қондырғыларда біріктірілген, ал үлкен 

қондырғыларда жасау, монтаждау және эксплуатацияла ыңғайлығы үшін 

бөлек орналастырылған. Төменгі колонна ауаны жеңіл қайнайтын азот және 

оттегімен байытылған (36...38% дейін) сұйыққа алдын-ала бөлу үшін 

арналған. Қанығу температурасында және қысым 0,48...0,52 МПа болғанда ауа 

колоннаның төменгі сатысына (буландырғышқа) түседі. Осылайша колонна V 

толық ректификациондық колоннаның концентрациялық бөлігі болып 

табылады. 

Алынған азоттың бір бөлігі төменгі колоннаны суландыру үшін 

қолданылады, ал екіншісі дроссельдік винтель IX арқылы жоғарғы колоннаға 

беріледі. Осында төменгі колоннадан оттегімен байытылған ауа толығымен 

беріледі. 

 

 
 

16.2 сурет – Ауаны екірет ректификациялайтын ауа ажыратқыш 

қондырғысының сұлбасы 
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Қондырғыдан ажыратудан шығардағы жылуалмастырғыштардың 

гидравликалық кедергісін жеңуге қажетті 0,14...0,16 МПа қысымда оттегімен 

байытылған ауаның азотқа бөлінуі толық жүреді және газтәріздес (Кг) немесе 

сұйық (Кж) күйде әкетілуі мүмкін. Колонннаның жоғарғы бөлігінен 

VI газтәріздес (Аг) немесе сұйық (Аж ) азот әкетіледі. 

Конденсатор-буландырғышта VII колоннадан V конденсацияланатын 

азоттан колоннада қайнайтын оттегіне VI жылу берілу төменгі колоннадағы 

қысым оттегінің қайнау температурасынан 1,5...3,0 К артықтығымен 

қамтамасыз етіледі. Газтәріздес ажырату өнімдері – азот Аг және оттегі К 

Гколоннадан жылуалмастырғышқа III түседі, онда әкелінетін ауаны 

салқындата қызады. 

Кейбір жағдайларда қондырғыдан газтәріздес сығылғанды сұйық оттек 

сорғысы XI арқылы алады. Оттегі конденсатор-буландырғыштан сұйық күйде 

алынады және жылуалмастырғыш III арқылы қажетті қысымда (16 немесе 

20 МПа дейін) сорғымен сорылады, осында буланады, қызады және 

тұтынушыға жіберіледі. 

Криоқамсыздандыру жүйесі АСС детендр IV, НСС дросельдік 

винтельдерді VII...X болады. 

 

16.4 Ауаны ажыратушы қондырғыларды жіктеу 

 

Ауаны ажыратушы қондырғыларды өндірулігіне, қысымына және 

ажырату өнімдерінің құрамына қарай жіктейді. Қондырғыны маркалау үшін 

келесі белгілер қолданылады: А –азот, К – технологиялық оттек, Кт – 

техникалық оттек, Ар – аргон, ж – сұйық (оттек, азот немесе аргон). 

Маркадағы сандар негізгі өнімнің мың м
3
/сағ мөлшерін білдіреді (қондырғы 

маркасындағы бірінші әріп негізгі өнімге сәйкес). Мысалға АК-0,135 

қондырғысы газтәріздес азот (135 м
3
/сағ) және технологиялық оттек алуға 

арналған. 

Ауаны ажырату қондырғыларын өндірулігіне байланысты үш топқа 

бөледі: 

-  жоғары (10...20 МПа) және орта (3...5 МПа) қысым қолданылатын, 

99,2...99,5% таза оттек алуға арналған төмен өндірулікті (30...300 м
3
/сағ); 

- екі қысым – жоғары, төмен (0,5...0,8 МПа), немесе төмен қысым 

қолданылатын, 95...98% таза оттек алуға арналған орта өндірулікті 

(300...400 м
3
/сағ); 

- төмен қысым қолданылатын, 95...98% таза оттек алуға арналған 

жоғары өндірулікті (400 м
3
/сағ артық). 

Ауаны ажырату қондырғыларының құрамына келесі жабдықтар кіреді: 

поршендік және турбиналық компрессорлар және детандерлер, оттектік және 

аргондық сорғылар, ректификациялық бағандар, жылуалмастырғыштар, 

автоматты реттеу және қорғау қондырғылары, ауаны тазалау блоктары. 
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17 Дәріс №17. Өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен 

қамтамасыз ету жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: өндірістік кәсіпорындарды техникалық 

сумен қамтамасыз ету жүйелерінің (ӨКТСҚЖ) міндеті. Сумен қамтамасыз ету 

жүйелерін жіктеу. Өндірістік су жүйелерінің сызбалары және құрамы. 

Дәрістің мақсаты: өндірістік су жүйелерінің жұмысын үйреніп-білу, 

ӨКТСҚЖ құрылымымен танысу. 

17.1 Өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің міндеті 

 

Техникалық су ең танымал энергия тасымалдағыш болып саналады. Ол 

барлық кәсіпорындарда технологиялық процестерде және шаруашылық-

тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Техникалық судың өндірістік 

мұқтаждар үшін шығындалу ауқымы кәсіпорынның міндетіне және қуатына, 

сондай-ақ технологиялық процестердің сипатына сай өзгеріп отырады. 

Өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен қамтамасыз ету 

жүйелерінде беттік және жер асты су көздерінен алынған немесе (өндірістік, 

қалалық, беттік, тұрмыстық) қалдық сулардан қайтадан жаңғыртылған сулар 

пайдаланылады. Өндірістік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету жүйелері 

өндірістік қалдық сулардың, оның ысыраптарын тазартылған ақпа суларды 

қайтадан тазарту арқылы толтырумен жүретін максималдық айналымын іске 

асыруы қажет. 

Өндірістік кәсіпорында су келесі үш негізгі бағытта қолданылады: 

1) Өндірістік-техникалық сумен қамтамасыз ету: 

- мұнда су өндірістік процестердің температуралық тәртібін белгілі 

деңгейде ұстау үшін технологиялық аппараттар мен қондырғыларды 

салқындату мақсатында; 

- бу қазандары мен пайдаланғыш қазандарда бу өндіру, буландырғыш 

жүйелерде салқындату мақсатында; 

- түрлі-түрлі материалдар мен бұйымдарды, газдарды, шығуларды 

тазарту, жуу-шәю және т.б. мақсаттарда; 

- гидротранспорт, қалдықтарды  гидроаластау, материалдарды 

құнарландыру мақсатында; 

- ертінділер, электролиттер және басқа да қоспалар дайындау үшін. 

2) Шаруашылық – ас сулық мақсаттарда қолдану: 

- ас әзірлеу, ас-суын қамтамасыз ету үшін, ыдысты жууға және т.б. 

үшін; 

- қол жуғыштар мен жуыну кабиналарының жұмысын қамтамсыз ету 

үшін; 

- кір жуғыштар жұмысын қамтамасыз ету және бөлмелерді ылғалды 

тазарту, т.б. үшін; 
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- көгалды суғару, тротуарларды, жолдарды су шашыратып тазарту 

үшін. 

3) Өрттік сумен қамтамасыздандыру: 

- өртті және жануды сөндіру үшін; 

- өртті автоматтық және жартылай автоматтық сөндіруге арналған 

жүйелердің жұмысын қамтамасыз ету үшін; 

- резервтік суды сақтау ыдыстары мен су қоймалары үшін. 

 

17.2 Сумен қамтамасыз ету жүйелерін жіктеу 

 

Суды қолдану тиімділігі техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесіне 

тәуелді. Сумен қамтамасыздандыру жүйелері міндетіне, суды қолдану және 

аймақтық қамту сипатына сәйкес жіктеледі. 

 
 

17.12 сурет – Техникалық сумен қамтамасыз ету жүйелерін жіктеу 

 

Сумен қамтамасыз ету жүйелері келесі белгілері бойынша жіктеледі: 

- су көзінің түріне байланысты – беттік суларды қолданатын; жер асты 

суларын қолданатын; аралас; 

- суды тартып жеткізу тәсілі бойынша – қысымдағыш, мұнда су 

қолданушыларға су сорғысымен беріледі; өзі ағатын (гравитациялық); 

қиыстырылған; 

- міндетіне сәйкес – технологиялық, шаруашылық – ас суы, өрт 

сөндіретін су, біріккен сулар; 

- қызмет көрсетілетін нысан түріне байланысты – қалалық, 

өнеркәсіптік, ауылдық; 

- суды қолданушыларды жергілікті қамту сипатына сәйкес – жергілікті 

(локальды), орталық болып жіктеледі. Жергілікті жеке нысандарды 

(кәсіпорынды, ферманы, ғимараттар тобын ), орталық сол қалада немесе 

мекенде орналасқан барлық қолданушыларды сумен қамдайды. 
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- суды қолдану сипатына байланысты – тура ағынды, яғни су бір рет 

қолданылғаннан кейін кәрізге жіберіледі, тура ағынды суды қайта 

қолданатын, айналмалы, мұнда суды техникалық мұқтаждар үшін тазартып, 

салқындатқан соң сол нысанда бірнеше рет қайта-қайта қолданады. 

 

17.3 Өндірістік сумен қамтамасыз ету сызбалары 

 

Сумен қамтамасыз ету жүйелері су құбырлары жиынтығынан тұратын 

және олардың жер бетінде тізбекті орналасуын бейнелейтін арнайы сызбалар 

бойынша орындалады. Кез келген су құбырын жобалау оның сызбасын 

жобада сызудан және құрылғының құрамын анықтаудан басталады. 

Сумен қамтамасыз ету жүйесінің үш түрлі негізгі сызбасы болады:тура 

ағынды, суды қайтадан қолданатын тура ағынды және айналмалы. 

Сонымен қатар сумен қамтамасыз ету жүйесінің қиыстырылған 

сызбалары да кездеседі. Инженерлік практикада сумен қамтамасыз ету 

жүйесінің аты оған сәйкес сызбаның атауын қайталайды. Сумен қамтамасыз 

ету жүйесінің сызбасын таңдау үшін: 

- су көзінің қуатын және оның сипаттамасын, беттік пе әлде жер асты 

сулары ма, ондағы судың сапасын және т.б.); 

- судың өндіріс аймағынан ара қашықтығын; 

- кәсіпорынның су сапасына қоятын талаптарын; 

- қолданудан өткен судың ластану сипатын; 

- жергілікті мекеннің климаттық жағдайларын ескереді. 

Сумен қамтамасыз ету сызбасы деп жүйенің негізгі құрылымдарының 

жер бетінде өзара байланысып орналасуын бейнелейтін графикалық көріністі 

айтады. Ең қарапайым түрде кәсіпорынды сумен қамтамасыз ету жүйесі 

келесідей бейнеленеді (17.2 және 17.3 суреттер): 

 

 
 

НС – сорғылар бекеті; ПП – өндірістік кәсіпорын; ОС – тазарту бекеті. 

... кайтаркалын QQQ   

17. 2 сурет – Кәсіпорынды сумен қамтамасыз ету сызбасы 
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НС – сорғылар бекеті; ПП – өндірістік кәсіпорын; ВБ – су тегеурінді 

мұнара; ПН – су жинақтағыш қойма; ВС – суды таратушы құрылғы. 

17.3 сурет – Кәсіпорынды сумен қамтамасыз етудің дәлірек сызбасы 

 

17.4 Өндірістік су жүйелерінің құрамы 

 

Техникалық сумен қамтамасыз ету жүйелері – суды табиғи көзден 

алуға негізделген, оның сапасын белгілі деңгейге жеткізуге, қолданушыға 

тасымалдауға, қолданушыларда жеткілікті су қысымын қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ қалдық сулар мен ақпа суларды тазартуға  бағытталған 

құрылымдар жүйесінен түрады. 

 

 
 

17.4 сурет – Өндірістік кәсіпорынды сумен қамтамсыз ету 

сызбасының құрамы 

 

Сумен қамтамсыз ету сызбасының құрамына келесі элементтер кіреді: 

1) су алатын құрылым (табиғи су көзінен суды тартуға міндеттелген); 

2) бірінші реттік су сорғылар станциясы – су тегеурінін бірінші рет 

жоғарылатуға негізделген (суды су жинақтағыш қоймаға немесе 

кәсіпорынның су жүйесіне тасымалдауға міндетті); 



85 

 

3) су жинақтағыш қойма (суды алдын-ала тазартуға міндеттелген, 

керекті жағдайда суды мөлдірлеткіш және т.б. қондырғылармен 

толықтырылады); 

4) таза су резервуары (белгілі мөлшердегі суды сақтау үшін қажет және 

су көзінен ажыратылған кезде қолданушыларда тегеуріннің бар болуын 

қамтамасыз етеді); 

5) су жинақтағыш қойма (суды жинақтауға және сақтауға міндетті); 

6) екінші реттік сорғылар станциясы (қосымша тегеурін туғызуға 

міндетті); 

7) үшінші рет сорғылар станциясы тегеурінді жоғарылатады ( міндеті – 

суды су тегеурінді мұнараның жинақтағыш багына тартып жеткізу); 

8) су тегеурінді мұнара (міндеті – қолданушыда  судың жеткілікті 

тегеурінін туғызу); 

9) химиялық су тазарту ХСТ қондырғысы; 

10) өндірістік кәсіпорынның су өткізгіштері. 

 

18 Дәріс №18. Өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен 

қамтамасыз ету жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: тура ағынды сумен қамтамасыз ету 

жүйесі және оның сипаттамалары. ӨКТСҚЖ суды қайтара қолданатын жүйесі. 

Айналмалы су жүйесі. Сарқынсыз техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесі. 

Дәрістің мақсаты: өндірістік су жүйелерінің сызбаларын үйреніп-білу, 

ӨКТСҚЖ құрылымымен танысу. 

 

18.1 Тура ағынды сумен қамтамасыз ету жүйесі және оның 

сипаттамалары 

 

Өндірістік мұқтаждар үшін тазартылған ағынды суларын табиғи су 

көзіне құятын тізбекті немесе тура ағынды су беру жүйесі айналмалы су 

жүйесін қолдану мүмкіндігі болмаған кезде немесе ол тиімсіз болған жағдайда 

ғана рұқсат етіледі. Тура ағынды сумен қамтамасыз ету жүйесінде су көзінен 

алынған барлық технологиялық процеске қатысқан соң қайтадан сол су көзіне 

тазартылып қайтарылады, әрине өндіріске жұмсалған судың бөлігі ғана 

қайтусыз қалады. Сондықтан су тартушы, су тазартушы құрылғыларды және 

бірінші рет тегеурінді жоғарылатушы сорғылар станциясын іріктеу үшін 

кәсіпорынның суға деген толық мұқтаждығы максималдық тәуліктік су 

шығынымен анықталатын жағдайды қарастырады. 

Бұл жағдай осы элементтердің өлшемдері мен қуатын асырады, яғни 

құнын жоғарылатады. Электр энергиясын тұтыну да жоғарылайды. Сонымен 

қатар, су қоры мол табиғи су көзін таңдау қажет болады. Тура ағынды 

жүйелер таза суды бір рет қана қолдануды және қолданылған суды тазартып 

қайтадан су көзіне қайтаруды немесе кәріздер жүйесіне ағызып жіберуді 
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көздейді. Суды қолданудың, кейде аса сапалы ас суды қолданудың, осындай 

технологиясы аса пайдасыз, тіпті тұрғындар жиі қоныстанған континенттер 

үшін аса қауіпті деп танылады. Техникалық сумен тура ағынды 

қамтамасыздандыруды айналмалы жүйені қолдану тиімсіз болған жағдайда 

ғана рұқсат етуге болады. 

Тура ағынды сызба шаруашылық – ас суы және өрт сөндіру 

мақсаттарында қолданылады, себебі суды қайта қолдануды мұндай 

қолданушылар қарастырмайды. Мұндай сызба тамақ және фармацевтика 

өнеркәсіптерінде технологиялық сызба ретінде қарастырылады. 

Тура ағынды ӨКТСҚЖ 18.1 суретте көрсетілген сызба бойынша 

орындалуы мүмкін. 

 

 
 

1 – су көзі; 2 – су тартушы құрылым; 3.1 – бірінші реттік су сорғылар 

станциясы; 3.2 – екінші реттік су сорғылар станциясы; 4.1 – табиғи суды 

тазартушы құрылымдар; 4.2 – ӨК ағынды суларын тазартушы құрылғылар; 

5 – таза су резервуары; 6 – су өткізгіштер; 7 – тегеурінді реттегіш ыдыс (су 

тегеурінді мұнара); 8 – ӨК су тегеурінді желі; 9.1-9.4 – кәсіпорындағы суды 

қолданушылар; 10 – қолданылған суды үрлеу және ағызып жіберуге 

арналған желі; 11 – салқындатушы және тазартушы құрылғыларға 

тасымалдау желі; 12 – техникалық суды салқындатушы құрылғылар; 13 – 

ӨК-ның ағынды суларын жіберу жолы. 

18.1 сурет – Тура ағынды сумен қамтамасыз ету жүйесі 

 

Табиғи көзден 1 су тартушы құрылғы 2 және сорғылар станциясы 

3.1 арқылы тартылған су 4.1 тазартушы құрылымға беріледі, онда судың 

сапасы технологиялық процеске қажет деңгейге дейін жеткізіледі. Әрі қарай 

су 5 таза су резервуарында жинақталады, резервуардың құрылымы және 

өлшемдері кәсіпорынның қосынды су қолдану қуатымен анықталады. 

Резервуар бак, мұнара немесе қойма  түрінде болуы мүмкін. Таза су 

резервуарының келесі міндеті оның көмегімен суды қолданудың ең үлкен 
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жүктемелері түзеледі. Әрі қарай 6 су өткізгіш арқылы 3.2 су сорғылар 

станциясы қолдауымен су 8 кәсіпорынның су таратушы желіне беріледі. Су 

ағындарының бағыты және желінің коммутациялық мүмкіндіктері 

кәсіпорынның технологиясына байланысты және әртүрлі кәсіпорындар үшін 

әртүрлі болуы мүмкін. Кәсіпорынның тегеурінді желі бойымен су 9.1-9.4 

қолданушыларға беріледі. Жеткілікті тегеурінді қамтамасыз ету үшін су 

тегеурінді мұнара 7 орнатылған. Қолданылған су және жаңбыр сулары 4.2 

тазарту құрылғысынан өткен соң қайтадан табиғи су көзіне құйылады. 

Өндірістік кәсіпорынды техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесін 

ӨКТСҚЖ тура ағынды сызбаға сәйкес жобалағанда келесі жағдайларды 

ұмытпау керек: 

1) табиғи су көзінің қуаты. Ол мүмкіндігінше осы аймақта экологиялық 

жағдай сақталу үшін жеткілікті болғаны жөн; 

2) кәсіпорынның су көзінен ара қашықтығы. Ара қашықтық өскен сайын 

су тасымалдау шығындары көбейе бастайды; 

3) экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан тура ағынды сызбалар өте лас 

болып саналады. 

 

18.3 Айналмалы техникалық сумен қамтамасыз ету сызбасы 

 

Айналмалы жүйелер сумен қамтамасыздандыру жүйесін арзандату, таза 

суды қолдануды азайту және сарқын суларды қайтаруды азайту 

мүмкіндіктерін ашады. 

 

 
 

18.2 сурет – Айналмалы техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесінің сызбасы 

 

Мұндай жүйеде жеңіл аласталатын қоспалармен ластанған техникалық 

суды қолдануға болады. Тазартылғаннан кейін ол су (15%) қайтадан 

қолданылады. 

Артықшылықтары: 
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1) басқа алдындағы екі сызбаға қарағанда табиғи су көзінен алынатын су 

мөлшері едәуір азаяды; 

2) жүйені құруға және пайдалануға кететін шығындар азаяды; 

3) сарқын суларды тазарту деңгейі өте жоғары. 

Кемшіліктері: 

1) ірі және орташа қуатты кәсіпорындар үшін қолдану шектелген; 

2) тармақталған су желі бар болуы тиіс. 

Жергілікті жүйелерде қайтадан қалпына келген сулар бір немесе 

бірнеше технологиялық процестерде қолданылады. Орталық сумен жабдықтау 

жүйесінде әр түрлі мақсаттарда қолданылған су бір ағынмен тазартудан өтеді 

де, қайтадан кәсіпорынға қайтып келеді. Аралас сумен қамтамасыз ету 

жүйесінде бір айналмалы жүйенің суы екіншісінде қолданыла береді 

(салқындатушы жүйенің суы – технологиялық жүйеде, технологтялық 

жүйенің суы – тасымалдаушы жүйеде және т.б.). 

 

18.4 Сарқынсыз техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесі 

 

Экологиялық тұрғыдан ең бағалы болып қалдықтары үрленбейтін – 

сарқынсыз жүйелер саналады. Сарқынсыз (тұйық) сумен қамдаушы 

жүйелерде таза судың орнына техникалық судың нормалық сапасына дейін 

тазартылған, алдын-ала биологиялық тазартудан да өткен, өндірістік және 

табиғи тұрмыстық сарқын сулардың қоспасы пайдаланылады. Техникалық 

сумен қамдау үшін қолданылатын биологиялық тазартудан өткен сарқын 

сулар техникалық, экономикалық және санитарлық-гигеналық талаптарға сай 

болуы тиіс. Арнайы талаптарға сәйкес болғанымен мұндай суларды тамақ, ет, 

сүт және фрамацевтика өнеркәсіптерінде қолдануға болмайды. 

 

 
 

18.3 сурет – Сарқынсыз техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесі 
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Сарқынсыз техникалық сумен қамтамасыз ету жүйелері ең заманауи 

және экологиялық таза жүйелер типіне жатады. Оларды кәсіпорында бар 

жүйелерді дамыту, құрылымдарын біріктіру негізінде құруға болады. 

Жетілдіру үшін су желінің конфигурациясын өзгертіп, жүйеге қосымша 

сарқын сулар мен лайды жинақтаушы қондырғылар енгізу керек болады. 

Сарқынсыз жүйесінің жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін 

қолданушылар үш топқа бөлінеді: 

1) «лас» айналымның қолданушылары (металл кесетін станоктарды 

салқындатушы сулар, бұйымдарды жууға және т.б. қажет сулар); 

2) «таза» айналымның қолданушылары (ЖЭО, компрессорлар және 

салқындатушы қондырғылар және т.б.); 

3) «қайтымсыз» айналымның қолданушылары (коксты сулы өшіру 

қондырғылары, гидро-тозаңсыздандыру және т.б. олар үшін сапасыз суларды 

қолдануға болады). 

Сарқынсыз жүйелердің жұмыс ережесі мынадай: Табиғи көзден 1 су 

тартушы құрылғы 2 және сорғылар станциясы 3.1 арқылы тартылған су 4.1 

тазартушы құрылымға беріледі, онда судың сапасы технологиялық процеске 

қажет деңгейге дейін жеткізіледі. Әрі қарай су 8 таза су резервуарында 

жинақталады, одан «таза» айналымның қолданушылары суды тұтынады. 

Судың бір бөлігі 14 химиялық су тазартуға беріледі және одан кейін 

судың сапасына жоғары талап қоятын қолданушыларға беріледі. Химиялық су 

тазартуға «таза» айналымның сарқын сулары да беріледі. Сарқын сулардың 

басқа бөлігі «лас» айналымның қолданушыларына беріледі. Бұл жерде 

қойылатын шарт, 13 қолданушылардан қайтарылған қосынды су мөлшері 15 

су қолданушылар үшін жеткілікті болуы тиіс. «Қайтымсыз» айналымның 

қолданушылары 16 бір топқа біріктіріледі және олар қайтымсыз желі 18 

арқылы сумен қоректенеді. Қалдық ерімейтін элементтер лай түрінде 17 

жиналады. 

Оң жақтары: 

1) жүйенің экологиялық тазалығы жоғары; 

2) үнемді технологияларды өндіріске енгізу практикада жүзеге асады. 

Кемшіліктері: 

1) құрылымдарының құны өте жоғары; 

2) эксплуатациялық шығындары өте үлкен. 

 

19 Дәріс №19. Өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен 

қамтамасыз ету жүйелері 

 

Дәрістік сабақтың жоспары: өндірістік кәсіпорынның су таратушы 

желілері. Құбырдағы су тегеурінінің құламасын анықтау. Тармақталған су 

таратушы желінің гидравликалық есебі. 

Дәрістің мақсаты: тармақталған су таратушы желінің гидравликалық 

есебін шығаруды үйрену. 
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19.1 Өндірістік кәсіпорынның су таратушы желілері 

 

Су өткізгіштер желі сумен қамтамасыз ету жүйесінің ең негізгі 

элементтерінің бірі болып саналады және суды желіге беретін су 

өткізгіштермен, су шығынын реттеуші ыдыстармен (резервуарлар мен 

мұнара) тығыз байланыста болады. Су өткізуші желі келесі талаптарға жауап 

беруі тиіс: 

1) берілген су мөлшерін қажетті тегеурінмен оны қолдану орындарына 

жеткізуді қамтамасыз етуі; 

2) өнеркәсіптік қолданушыларды сенімді және үздіксіз сумен жабдықтау 

көрсеткіші жеткілікті болуы. 

Сумен қамтамасыз ету практикасында желілердің екі негізгі түрі 

қолданылады: тармақталған (тұйық) және сақиналы (19.1 суретт). 

 

 
 

а – тармақталған желі; б – сақиналы желі; Q – түйіндегі су шығыны. 

19.1 сурет – Су таратушы желілердің сызбалары 

 

Берілген мөлшерде суды нысан алқабының кез келген нүктесіне жеткізу 

тармақталған желі арқылы да, сақиналы желі арқылы да мүмкін болады. 

Дегенмен суды қолданушыларға сенімді және үздіксіз тасымалдау 

тұрғысынан желінің бұл түрлері бір-біріне теңдесі жоқ. Тармақты желінің кез 

келген бөлігіндегі ақаулар және жөндеулер, сол бағыттан төмен орналасқан 

барлық қолданушыларға суды беруді тоқтатуға әкеп соғады. Сақиналы желіде, 

оның кез келген бөлігінде ақау туындаған кезде, су онымен параллель 

орналасқан басқа бағыттар бойымен қозғала береді. Сонда су беруді тоқтату 

осы ақау салдарынан өшірілген бөлікте ғана орын алады. 

Сақиналы желі су өткізгіш желілерде пайда болатын гидравликалық 

соқтығыстардың әсерін жояды. 
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19.2 Құбырлардағы тегеурін құламаларын анықтау 

 

Тегеурін шамасына қарай су тегеурінді желілер келесі түрлерге 

бөлінеді: 

1) төмен тегеурінді желілер (тегеурін шамасы 30 м жетпейді); 

2) орташа тегеурінді желілер (тегеурін шамасы  40-100 м аралығында); 

3) жоғары тегеурінді желілер (тегеурін шамасы 100 м асады). 

Орташа және жоғары тегеурінді туғызу үшін екінші, үшінші және одан 

жоғары тартуы бар сорғылар станциясы қолданылады. Суды беру 

магистралдық және сақиналы сызбалар арқылы іске асады. Магистралдық 

сызбаны суды соңғы рет тартатын сорғылар станциясынан оны қолданатын 

ауданға (цехқа, өнеркәсіптік ауданға) жеткізу үшін қолданады. 

Суды қолданушыға тікелей жеткізу үшін диаметрі шағын құбырларды 

қолданады. Магистралдық құбырлардың диаметрлері ғана анықталады. 

Өткізгіш құбырдың диаметрін дұрыс анықтау, оның өткізгіштік 

қабілетін анықтау үшін және қолданушыға қажет бар тегеурінді туғызу үшін 

қажет. Бұл мәселелерді гидравликалық есепті шығару арқылы шешеді. 

Алдыңғы шарттарға байланысты гидравликалық есепті шығарудың үш түрлі 

жолын атауға болады: 

1) желінің ұзақ бөліктеріндегі су шығындары мен тегеурін 

құламаларының мәндері беріліп, су өткізгіш құбырдың диаметрін 

анықталады; 

2) желінің ұзақ бөліктерінің ұзындықтары, диаметрлері және тегеурін 

құламалары беріліп, қосынды су шығындары анықталады; 

3) желінің ұзақ бөліктерінің ұзындықтары, диаметрлері және су 

шығындары мәндері беріліп, сол бөліктердегі тегеурін құламалары 

анықталады. 

Ең жиі кездесетін мәселе желі бөлігіндегі құбыр диаметрін анықтау. 

Жалпы жағдайда ол келесі формуламен анықталады 

V

Q
d








4
,      (19.1) 

мұндағы Q  – кәсіпорын қолданатын су мөлшері; 

V  – судың ағыс жылдамдығы. 

Q және V арасындағы байланыс келесі формуладан анықталады: 

FVQ  ,      (19.2) 

мұндағы F  – құбырдың көлденең қимасының ауданы. 

Әдетте су ағысының жылдамдығы беріледі. Мұнда есептеулер үшін таза 

экономикалық тұрғыдан қарастырылған экономикалық жылдамдық келесі 

жағдайлар үшін қабылданады: 

егер d<300 мм, ондаV = 0,8-0,9 м/с; 

егер 400 d 800  мм, ондаV = 0,8-0,9 м/с; 

егер d> 1000 мм, ондаV = 0,8-0,9 м/с. 
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Су желі құбырларын есептеу үшін маңызды екінші параметр болып 

гидравликалық тегеурін құламалары саналады: 

1) сызықты (құбырдың ұзындығы бойынша); 

2) жергілікті. 

 

19.3 Тармақталған су таратушы желінің гидравликалық есебі 

 

Ұзақ және тармақталған желі бөліктері үшін тегеуріннің жергілікті 

құламаларының мәндері өте аз және есептеулерде сызықты құлама мәндерінің 

5–10% тең деп қабылданады. 

Ішкі коммуникациялар мен шағын желілерді есептеген кезде құлама 

келесі формуламен анықталады: 


g

v
h

2

2



      
(19.3) 

Ағыстың квадраттық аймағы үшін бірінші және екінші су құбыр 

формулалары пайдаланылады 
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мұндағы, .
1
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22
R

n
c

c
a 





 

Ықшамды есептеулер үшін кестелер мен номограммалар 

ойластырылған. 

Су құбырлары мен су желілері меалдан және металл емес материалдан 

жасалады: 

егер P=10 16 атм , болса – құбырлар шойын; 

егер P=10 атм, болса – құбырлар болаттан жасалады. 

Қысымы төмен, шағын жергілікті желіде асбест-цемент, темірбетон 

және пластмассалық құбырларды қолданады. 
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