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Қолданылған белгілер 
 

Белгіленулер: 

К— ядролық отынның жану  

      тереңдігі МВт∙тәу/т; 

Эөм — өзіндік мұқтаждық  

          еселеуіші ө/б; 

В — отын шығысы кг/сағ; 

        кг/с; т/жыл; 

 b — меншікті отын шығысы 

       г/(МВт∙сағ); кг/(МВт∙сағ);        

       кг/кДж; 

cp — меншікті жылусыйымдылық 

       кг/(кДж∙
о
С); 

 D — су немесе бу шығысы кг/с; 

ΔD — бу шығысының азаюы кг/с; 

d — меншікті бу шығысы    

       кг/(кВт∙сағ); 

       құбыр диаметрі м; 

F — қыздыру беті м
2
; 

G — су шығысы кг/с; 

g — еркін түсу үдеуі м/с
2
; 

H — жылу құламасы кДж/кг; 

h — энтальпия кДж/кг; 

      сығылу жұмысы кДж/кг; 

      көтерілу биіктігі немесе су  

      деңгейінің айырмасы м; 

Δh — энтальпия өсімшесі кДж/кг; 

k —жылуөту еселеуіші кВт/(м
2
∙
 о
С); 

L — ұзындығы м; 

m — ілгерілеу еселеуіші; 

       салқындау еселігі ө/б; 

N — қуат кВт; 

Δp — су немесе бу қысымы,  

       (кедергі, тегеурін) МПа; 

p — қысымның өзгерісі немесе  

       шығыны МПа; сақтандырғыш  

       қақпақшаларға қысым қоры %; 

       салыстырмалы қысым   

       шығыны %; 

Q — жылу ағыны кВт; 

Qн
ж
 —меншікті отынның жану     

          жылуы МДж/кг, кДж/кг; 

q — бу энтальпиясының өсуі                         

       кДж/кг; 

       жылу ағынының тығыздығы   

      Вт/м
2
; 

r — бу түзілу жылуы кДж/кг; 

s — су энтропиясы кДж/(кг∙
о
С); 

t — температура
 о
С; 

Δt — температуралық тегеурін  

        немесе су қыздырылуы 
о
С; 

V — көлем м
3
; 

υ — судың немесе будың меншікті  

       көлемі м
3
/кг; 

w — ортаның қозғалыс    

       жылдамдығы м/с; 

yi  — ші алымдағы будың кемөндіру  

       еселеуіші ө/б; 

z — қыздырғыштар саны;    

      реттелмейтін 

      алымдар саны ө/б; 

α — будың немесе судың 

салыстырмалы үлесі немесе      

      шығысы ө/б; 

      жылуландыру еселеуіші, ө/б; 

      ғимарат сипаттамасы       

      кДж/(м
3
∙сағ∙К); 

η — пайдалы әсер еселеуіші ө/б; 

ηt — айналымның термиялық  

       ПӘЕ–і %, ө/б; 

ηot — ішкі салыстырмалы ПӘЕ–і %, 

ө/б; 

 υ — қанығу ыстықтығына дейінгі           

кемжану ыстықтығы 
о
С; 

ξ — кедергі еселеуіші ө/б; 

ρ — су тығыздығы кг/ м
3
; 

τ — қыздырғыштағы судың                                              

       қыздырылуы
 о
С;              

       қыздырғыштағы конденсат          

       энтальпиясының өсуі кДж/кг; 

       жұмыстық сағат саны сағ; 
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Индекстер: 

а  — адиабаталық; 

б — барабан; 

күбі — газсыздандырғыш күбісі; 

ср — сору; 

ек — бу және конденсат   

       шығындарын толтыру           

       (екіншілік бу); 

кір — кірістегі көрсеткіштер; 

шығ — шығысындағы су     

            көрсеткіштері; 

ө — өндіргіш; 

жыл — жылдық; 

ыс — ысытатын; 

г — газсыздандырғыш; 

ағ — ағызу; 

б — буландырғыш; 

       буланған су;  

инд — индиференттік нүкте; 

к — конденсат; 

       конденсат көрсеткіштері; 

       конденсатор; 

       соңғы конденсатор    

       қондырғылары 

       (ұлғаю құбылысының соңы,  

       шығыстағы көрсеткіштер); 

бк — буландырғыш конденсаторы; 

кс — конденсатор сорғы; 

ққ — қазандық қондырғы; 

м — механикалық; 

ж — жергілікті құбыр аймақтары; 

макс — максималды; 

қ — қанығу көрсеткіштері;  

н — нетто; 

       номиналды; 

с — сорғы; 

қыс — қысымдағышты (қоректік)     

           сызық; 

сырт — сыртқы ауа;  

сд —салқындатудан шыққан ағызу       

       (дренаж) 

         көрсеткіштері; 

қж — қайтқан желілік су 

        (жылу алмастырғыштағы  

         қыздырғышқа дейінгі желілік   

         су); 

жыл — жылыту; 

жіб — жіберілетін; 

алым — алымдағы бу  

             көрсеткіштері; 

б — бу; 

қ — қыздырғыш алымының   

       көрсеткіштері; 

қс — қоректік су; 

жққ — жоғары қысымды  

           қыздырғыш; 

жк — жабық сұлбадағы турбина   

          алдындағы бу көрсеткіштері; 

жк — жабық сұлбадағы турбинадан 

кейінгі бу көрсеткішетрі; 

ақб — аса қызған бу; 

бқ — бу қазаны; 

қс — қоректік сорғы; 

тққ — төмен қысымды қыздырғыш; 

ак — ашық сұлбадағы турбинадан 

кейінгі бу көрсеткіштері; 

ғим — ғимарат іші; 

ақ — буды аралық аса қыздыру; 

         аралық буды аса қыздырғыш; 

кел — келтірілген; 

үр — үрлеу; 

тж — тура желілік су (қыздырғыштан 

         кейінгі желілік су); 

шег — шегергіш; 

қ — қосынды; 

       қайраттық құрама (электр 

стансасы); 

жс — желілік су; 

өм — өзіндік мұқтаждық; 

ст — электр стансасы; 

ор — орташа; 

ж — жылу; 

о — отын; 

жт — ішкі жылу тұтынушылар 

         (жылу тұтынушылар); 
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жқ — жетекті құбыр (жетекті        

         турбина); 

тас — жылу тасымалдау; 

қб — құбыр; 

         тікелей құбыр аймақтары; 

тқ — турбина қондырғысы; 

өзг — өзгерткіш және электр 

желілері; 

ш — шартты отын; 

қ — АЭС ғы қондырылған қуат; 

кем – кемуі (утечка) 

ас — айналымдық  

        (салқындатқыш) су; 

жқб — жоғары қысымды бөлік; 

тқб — төмен қысымды бөлік; 

оқб — орта қысымды бөлік; 

э — электрлік; 

       электр энергиясын өндіруге; 

эқ — электр қозғалтқыш; 

сү — қазанның сулық үнемдегіші; 

яо — АЭС–ғы ядролық жанатын  

       (отын); 

i – ішкі абсолютті; 

     i  — ші турбина алымы; 

     i — ші турбина бөлігі; 

n — қыздырғыштар саны; 

0  – будың бастапқы (алғашқы,  

      кірісіндегі) көрсеткіштері; 

      жалпы; 

      турбина «басындағы», яғни     

      турбина алдындағы бу 

көрсеткіштері; 

      стансаның бастапқы 

көрсеткіштері; 

      (құрама, ЖЭО); 

      ұлғаю құбылысының бастапқы    

нүктесі; 

Көрсеткіштер:  

1,2,…,8 - алымдарға сәйкес  

     көрсеткіштер; 

     су қыздырғыштардың  

     сәйкесінше нөмірі; 

     сәйкесінше қыздырғыштарға 

     келіп түсетін қыздыратын бу 

     көрсеткіштері. 

‘ – кірістегі бу көрсеткіштер;  

аралық қыздырғыштарға 

бағытталған бу көрсеткіштері; 

қанығу кездегі бу 

көрсеткіштері; 

бастапқы нүктедегі 

көрсеткіштер; 

“ – шығыстағы бу көрсеткіштер;  

      аралық қыздырғыштардан  

      кейінгі көрсеткіштер; 

 

 

Қысқартулар: 

ҚТҚ – құрамалы тұзсыздандырғыш 

            қондырғы; 

БК – буландырғыш конденсаторы; 

КЭС – конденсаттық электр станса; 

Қ – қыздырғыш; 

ЖҚҚ – жоғары қысымды 

қыздырғыш;  

ҚС – қоректік сорғы; 

 

ТҚҚ – төмен қысымды 

қыздырғыш; 

ҚЫШҚ – қысым және 

температураны шегергіш 

қондырғы; 

ТҚЦ – төмен қысымды цилиндр; 

ЖҚБ – жоғары қысымды бөлік; 

ТҚБ – төмен қысымды бөлік; 

ОҚБ – орта қысымды бөлік; 
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Кіріспе 

 

Оқу құралы оқу барысының 7-ші және 8-ші семестрінде оқытылатын 

«ЖЭС-та технологиялық құбылыстарды жүзеге асыру» пәнінің дәрістеріне 

негізделіп құрастырылған. Кейбір есептер (сұрақтар) студенттің 

университетте төрт жыл ішінде оқыған басқа да пәндеріне байланысты.  

Оқу құралындағы әрбір тараудың алдында негізгі есептік 

формулалардан тұратын аздаған теориялық бөлім бар.  

Машықтану сабағының мақсаты, студенттің оқу барысында және де 

болашақта іс жүзінде кездестіретін күрделі есептерді шешу жолындағы 

теориялық білімдерін тереңдету.  

Оқу құралы студенттердің Жылуэнергетика  бағыты бойынша бакалавр 

дәрежесіне мемлекеттік емтиханға дайындық мақсатында «ЖЭС−да 

технологиялық құбылыстарды жүзеге асыру» пәнінен жасалды.  

Теориялық сұрақтар мен қатар оқу құралының көп бөлігі есептер 

түрінде қарастырылған.  

Оқу құралы көлемі бойынша әртүрлі төрт бөлімдерден тұрады: 

1) ЖЭС және АЭС бу турбиналық қондырғыларының қуаттарын, бу 

шығындарын және жылулық үнемділіктерінің көрсеткіштерін есептеу. 

 2) ЖЭС-тың көмекшi жабдықтары. 

3) Тұтынушыларға жылу жіберу. 

4) Конденсаттық қондырғылар және техникалық сумен қамдау. 

Бірінші бөлім оқу құралының негізгі бөлігі болып табылады және де сол 

себептен көптеген сұрақтар мен есептерді қамтиды. 
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Жалпы мәліметтер 

 

ЖЭС - те органикалық отынды (көмір, газ, мазут) жағу кезінде бөлінетін 

жылу қайраты (энергиясы) электр қайратына айналады. Бу турбинасы бар 

электр стансалары кеңінен таралған. 

Тас көмірді жағатын кезіндегі электр стансасының технологиялық 

сұлбасын қарастырайық. 

 

 

 

А – жылу жолы; Б – су–бу жолы; В – газ ауа жолы; Г – электртехникалық бөлік; Д – 

техникалық сумен қамдау жүйесі; 1 – отын беру; 2 – отын дайындау; 3 – бу қазаны; 4 – 

үрлегіш; 5 – түтін сорғыш; 6 – күлұстағыштар; 7 – мұржа; 8 – бу құбыры; 9 – бу турбинасы; 

10 – конденсатор; 11 – конденсатор сорғысы; 12 – электр өндіргіш; 13 – айналмалық сорғы; 

14 – әкелу су ағары; 15 – әкету су ағары; 16 – сумен қамдау; 17 – жоғарылататын өзгерткіш; 

18 - өзіндік мұқтаждық өзгерткіш (трансформатор). 

1.1 сурет – Жылу электр стансасының технологиялық сұлбасы 

Электр стансасына көмір ашық вагондармен келеді, алдын ала өңдеуден 

өтеді (ұсақталынады), тозаң дайындау жүйесіне тасымалданады. 

Отынды түсіру, тасымалдау, сақтау, алдын ала өңдеу құрылғыларының 

барлық жиынтығы отын шаруашылығы немесе отын беру деп аталады. Ең 

күрделі отын шаруашылығы қатты отын жағатын ЖЭС-те. 

Отын беру 1 және тозаң дайындау 2 ЖЭС-тің отын жолын құрайды. 

Тозаң дайындау жүйесінде қатты отынды жағуға дайындық жүргізіледі 

(ұнтақтау және кептіру). 

ЖЭО-ның отын-тасымал шаруашылығы келесілерді қамтамасыз етеді: 
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– жеткізушіден келген отынды қабылдау, оның көлемі мен сапасын 

тексеруді; 

–электр стансасындағы цистерналардың теміржолмен тасымалдануының 

тоқтаусыз жұмысын;  

– минимал шығынмен отын қорын сақтау мен қоймалау; 

– қазандыққа тоқтаусыз және уақытылы отынды дайындау мен беру. 

Отын беру, отын қоймасы, жібіту құрылғыларды, бульдозерлер гараж 

т.б. отын шаруашылығын құрайды. 

Жоғары қуатты ЖЭС-те отын шығысы өте үлкен. Қуаты 4000 МВт 

МАЭС бір тәулікте шамамен 60 мың тонна Екібастұз көмірін жағады. 

Осындай қуатты мазут жағатын электр стансасында тәуліктік шығысы 22 мың 

тонна. 

Отын шаруашылығын қатты, сұйық және газ тәрізді отын шаруашылығы 

деп бөледі. Ең қиыны және қымбаты қатты отын шаруашылығы. Электр 

стансасы сенімді жұмыс істеуі үшін 100% -дық отын қорын жасайды. Казіргі 

отын шаруашылығы жоғары дәрежеде тетіктелген: отын түсіруде вагон 

аударғыштар, қатып қалған отын үшін бұрғымен қопсыту, ішкі тасымал үшін 

таспалы тасығыштарды қолдану. Отын қоймалары үшін көпірлік крандар, 

айналғылы қайта тиегіштер, қырғыш қондырғылары; қатты отынның үлкен 

бөліктерін (15-25 мм) ұсақтау үшін балғалы ұсақтағыштар қолданылады. Тас 

көмір үшін қоймалар электр стансасын бір ай бойы отынмен қамтамасыз 

ететіндей көлемде болу керек. 

Тиелген ашық вагондар теміржол таразыларында өлшеніп, жүк түсіру 

қондырғысына беріледі. Қыста олар алдын ала жібіту құрылғылары арқылы 

өтеді. Отын түсірілгеннен кейін қоймаға сақталуға немесе ЖЭО-ның қазандық 

бөліміне жағуға жіберіледі. Қазандық бөлімге барар жолда отын өлшемі  

10-15 мм - ден үлкен емес етіп ұсақталады. Осыдан кейін ол автоматты 

тасығыш таразысында қайтадан өлшеніп, одан орташа сынамалары химиялық 

талдауға және жану жылуын анықтауға алынады. Соңғы таратушы 

тасығыштан отын қазан қондырғысының бункеріне түседі. 

Түскен отынды өлшеу үшін жүк көтергіштігі 200 тонна және өлшеу 

қателігі ±0,5% тензометрлік теміржол таразысы қолданылады. Ашық 

вагондарда қатып қалған отын жібіту құрылғыларында жылытылады. Ашық 

вагондарды 3 әдіспен жылытуға болады: 

- ағындық, жану өнімдері мен жылы ауаны беру арқылы; 

- сәулелік, инфроқызыл шағылуды: булық, құбырлық, электрлік, 

жалынсыз газдық оттықтарды қолдану арқылы; 

- қиыстырылған сәулелік-ағындық; 

Жүк тусіру құрылғысы ретінде келесілер қолданылады: 

- вагон аударғыштар (айналғылық, бүйірлік немесе шеткілік); 

- саңылаулы бункерлі жүк түсіру құрылғысы; 

- ор тәрізді қоймалжыңдық қайта тиегіштермен. 

Отын шығысы 150т/сағ-тан асатын электр стансаларында вагон 

аударғыштар қолданылады. 
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1– вагон аударғыш; 2 – бункерлер; 3 – таспалы қоректендіргіш; 4 – тегершікті 

магнитті айырғыш; 5 – ұсталған металды бұру жеңі ; 6 – металға арналған арбаша; 7 – 

таспалы тасығыш; 8 – табақша тісті ұсақтағыш; 9 – тор. 

1.2 сурет - Екі айналғылы вагон аударғышы бар жүк түсіру құрылғысы 

 

Жүк түсіру құрылғысының бұл түрі жоғары ылғалдылықты төмен 

сапалы және төмен температурада қатуға бейімді отын үшін ұсынылады. 

Құрылғы жүк түсіру кезінде қызметшілер санын және вагондардың 

стансасында тұрып қалмауын азайтады. ТМД-да айналғы вагон аударғыштар 

қолданылады. Олардың өндірулігі сағатына – жүк көтергіштігі 93 т. және 125 

т. 10 ашық вагонға дейін немесе жүк көтергіштігі 60 т. 12 –ші ашық вагонға 

дейін. 

Отынды қабылдау үшін вагон аударғыштардың астында қабылдағыш 

шанақтар орналасады. Шанақтардың қабырғалары отынның жабысып және 

тұрып қалмауы үшін қыздырылады.  

Шанақтардың жоғарғы жағы торлармен жабылған. Олардың 

ұяшығының өлшемі келетін отын ірілігіне байланысты болады (майда отын 

үшін 350∙350мм, ірі отын үшін 550∙550мм). Шанақтардан отын таспалы 

қоректендіргішпен беріледі. Ірі бөлшекті отындарды алдын ала ұсақтау үшін 

қоректендіргіштен кейін тақта тісті ұсақтағыштар орнатылады. Келетін отын 

құрамындағы кездейсоқ металл заттардан сынудан қорғау үшін тегершікті 

магнитті айырғыш қолданылады. Ірі бөлшектер мен қатып қалған отын 

бөліктерін қосымша ұсақтау үшін тор бетінде ұсақтағыш-қырғыш машина 

орналасады. 
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Дайын тозаң ыстық ауа ағынымен бу қазанының 3 ошағына беріледі, ал 

отын жанғанда бөлінген жылу бу алуға жұмсалады. 

Жағуға қажет ауа үрлегіш 4 көмегімен беріледі. Түтін газдары, оларды 

күлден тазалауға арналған арнайы қондырғылар арқылы 6 түтін сорғыш 

көмегімен қазаннан әкетіледі және 120-140
0
С ыстықтықпен мұржа 7 арқылы 

әуеге (атмосфераға) шығарылады. 

4 – 7 бөлшектер жиынтығы ЖЭС - тің газ ауалық жолын құрайды. 

Қазанда алынған бу құбыр арқылы 8 бу турбинасына 9 түседі. Бу 

турбинасында будың жылулық энергиясы, оның білігінің механикалық айналу 

жұмысына түрленеді, ал турбина білігіне электрөндіргіш 12 жалғанған. 

Жұмысты істеу барысында бу кеңейгенде оның қысымы бастапқы 130 – 240 

кг/см
2
 қысымнан соңғы 0,035 – 0,045 кг/см

2 
қысымға дейін. 

Турбинадан кейін бу конденсаторға 10 бағытталады, мұнда ол 

шықтанып суға айналады. Бу шығы сорғы 11 көмегімен айдалады және 

қайтадан қазанға түседі, осылайша айналым басынан қайталанады. Конденсат 

көлемі конденсаторға түсетін бу көлемінен мың есе аз болғандықтан, оны 

қайта айдауға аз энергия жұмсалады – турбина өндірген энергияның 3–4 % - 

дан көп емес. 

Бу конденсаттану кезінде жылу бөлінеді. Бұл жылу айналымдық деп 

аталатын конденсатордағы салқындататын суға беріледі. 

Айналымдық су 8-10
0
С-ға қыздырылады да, 25-35

0
С температурада 

суатқа тасталынады. 

Осылайша бу жылуының 55%-ы электр энергиясын өндіруге 

қолданылмайды яғни, жарамсыз болып қалады. 

Су және бу өтетін бу қазаны, турбина, конденсатор, сорғылар және 

құбырлар электр станциясының су-бу жолын түзеді. Бұл жол негізгі болып 

саналады. 

Конденсаторды айналымдық сумен қамтамасыз ететін қондырғылар 

техникалық сумен қамдау жүйесі деп аталады. Оған сорғылар 13, 

конденсаторға түсетін су және айналымдық деп аталатын әкелу, әкету су 

ағарлар, сумен қамдау көзі жатады. Егер электр стансасы суы мол өзен 

бойында орналасса (мысалы Ертіс сияқты), онда айналымдық су өзеннен 

алынып және конденсатордан өткеннен кейін қайтадан өзенге тасталынады. 

Суды тастау жері, қалған суды қыздырмау үшін ағыс бойымен алудан төмен 

болады. Сумен қамдаудың мұндай сұлбасы тура ағынды деп аталынады. 

Көп жағдайда электр стансасына жақын жерде айналым суы алынатын 

жасанды су қоймалары салынады. Су қоймаларының өлшемдерін тастау 

орнынан алу орнына жеткенше су салқындап үлгеретіндей етіп есептейді. 

Мұндай су қоймалары салқындатқыш тоған деп аталады. Салқындатқыш 

тоғаны бар сумен қамдау жүйелері айналымды деп аталады. 

Электр өндіргіш, жоғарылатқыш өзгерткіш 17 (негізгі тарату 

қондырғысы), өзіндік мұқтаждық өзгерткіші 18 (стансасының өзіндік 

механизмдерін электрмен қамтамасыз ету жүйесі) электр техникалық 

шаруашылығын құрайды. 
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ЖЭС-тің қаралған түрі конденсаттық электр стансасы (КЭС) деп 

аталады. Егер КЭС өндірілген электр энергиясын энергожүйе желісіне беретін 

болса, онда ол мемлекеттік аудандық электр стансасы деп аталады (МАЭС). 

1.3 сурет – КЭС энергиялық құрамасының қағидалық жылулық сұлбасы 

 

Егер турбинадағы будың қысымын технологиялық қажеттіліктерге 

қолдануға болатындай етіп төмендетсек, (мысалы мұнай өңдеуге немесе 

жылытуға қажет суды қыздыруға), конденсатордың салқындататын суымен 

кететін жылудың үлкен шығынын азайтуға болады. Мұндай жағдайда 

конденсаторға мүлдем бу түспейді немесе кейбір себептерге байланысты 

тұтынушыға жіберілмейтін бөлігі түседі. 

Осылайша электр стансаларында жылуландыру деп аталатын электр 

және жылу энергиясын бірге өндіру мүмкіндігі бар. 

Жылу мен электр энергиясын бірге өндіретін электр стансалары жылу 

электр орталығы (ЖЭО) деп аталады. Оларды тұрғын аудандарды жылумен 

қамтамасыз ету үшін арналған үй-жай жылытулық ЖЭО және өнеркәсіптерді 

тәсілдемелік бумен жылыту үшін ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған 

өнеркәсіптік - жылытулық ЖЭО деп бөледі. 

Электр және жылу қайратын бірге өндіру үшін арнайы бу алымдары 

бар, жылуландыру турбиналары деп аталатын турбиналар орнатылады. 
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1.4 сурет – Реттелетін өндірістік және жылулық алымдары бар жылуландыру 

турбинасының қағидалық жылулық сұлбасы 

 

Конденсаттық құрамалардың сұлбалары 

Органикалық отынмен жұмыс істейтін үлкен қуатты конденсаттық 

электр стансалар қазіргі уақытта негізінен будың бастапқы көрсеткіштері 

жоғары және соңғы қысымы төмен (терең сиретулік) болып құрылады. Бұл 

өндірілген электр энергияның бірлігіне жұмсалған жылу шығысын азайтуға 

мүмкіндік береді яғни, турбина алдындағы будың бастапқы көрсеткіштері р0 

және t0 неғұрлым жоғары және будың соңғы қысымы рк төмен болса, 

соғұрлым қондырғының ПӘЕ-і жоғары болады. 

1.5 суретте органикалық отынмен істейтін конденсаттық 

қондырғыларының үлгілік (типтік) түрлі жылулық сұлбалары көрсетілген. 

1.5 а суреттегі сұлба бойынша жылудың айналымға әкелінуі тек буды 

өндіргенде және берілген tпе температурасына дейін аса қыздыруда жүзеге 

асады, 1.5 б суреттегі сұлба бойынша осы жағдайларда жылу берумен қатар 

турбинаның жоғарғы қысымды бөлігінде (ЖҚБ) жұмыс істеп болғаннан кейін 

буға жылу беріледі. 
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Бірінші сұлбада аралық аса қыздыру жоқ, екіншісінде – буды аралық аса 

қыздыру бар. 

Жылу қозғалым пәнінен білуімізше, екінші сұлбаның бастапқы және 

соңғы көрсеткіштері бірдей болса және аралық аса қыздыру көрсеткіштерін 

дұрыс таңдаса жылулық үнемділігі жоғары болады. 

 

а) 

 

 

                                     б) 

1.5 сурет − Органикалық отынмен жұмыс істейтін аралық аса қыздыруы 

жоқ (а) және аралық аса қыздыруы бар (б) бу турбиналы конденсаттық 

қондырғының үлгілік жылулық сұлбалары 

Екі сұлба бойынша қазаннан 1 шыққан бу электр генератормен 3 бір 

білікте орналасқан турбинаға 2 бағытталады. Пайдаланған бу құбырларда 

айналатын техникалық сумен салқындатылатын конденсаторда 4 

конденсаттанады. Турбина конденсаты жаңғыртқыш қыздырғыш 6 арқылы 

конденсаттық сорғымен 5 газсыздандырғышқа 8 беріледі. 

Газсыздандырғыш судағы ерітілген газдарды аластау үшін арналған: 

жаңғыртқыш қыздырғыштағы сияқты қорек су газсыздандырғышта турбина 

алымынан алынған бумен қыздырылады. 

Газсыздандырылған су қыздырғыштардан 10 кейін қоректік сорғымен 9 

қазандық қондырғыға беріледі. Қыздырғыштарда 10 пайда болған қыздырғыш 

бу конденсаты каскадты түрде газсыздандырғышқа 8 жіберіледі, ал 

қыздырғыштардың 6 қыздырғыш бу конденсаты құрғату сорғысы 7 арқылы 

конденсатордан 4 алынған конденсат ағатын желіге (құбырға) беріледі. 
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Қорек суды қыздыруды беттік және араласулық қыздырғыштарда жүзеге 

асыруға болады, тек араласулық қыздырғыштар бар сұлба қолданыс таппады, 

бірақ мұндай қыздырғыштарда қондырғының жылулық үнемділігі 

жоғарылайды және қоректік су жолында пайда болатын және қазан мен  

БӨ-ке ағынмен кететін тотықтану өнімдерінің мөлшері бірден қысқарады. 

Араласулық қыздырғыштарды қолданғанда не әрбір сатыдан кейін айдайтын 

сорғы қойылады, не судың ағуы гидростатикалық деңгей айырымы арқылы 

жүру үшін алдыңғы сатының қыздырғышын келесі саты қыздырғышынан 

жоғары биіктікте орналастыру керек. 

 

1 - жаңғыртулық қыздырғыш; 2 - турбина алымынан алынған бу берілуі; 3 - негізгі 

конденсат желісі (құбыры); 4 - ағызу сорғысы; 5 - конденсатор; 6 - конденсаттық сорғы. 

1.6 сурет − Беттік қыздырғыштардың әрбір тұтынушыдағы ағызу 

(дренаж) сорғылары бар жаңғыртулық қыздыру жүйесіне қосылу сұлбасы (а), 

шықтың каскадты әкетілуі бар (б) және шықтың аралас әкетілуі бар (в) 

 

Бірақ соңғысын іс жүзінде тек сұлбаның негізгі конденсат қыздырғышы 

үшін төменгі қысымды бу қолданылатын және алымдар арасындағы 

қысымдар айырымы жуықтап алғанда 0,2 МПа - дан аспайтын бөлігінде ғана 

жүзеге асыруға болады, бірақ бұл жағдайда да төменгі саты қыздырғышы 

келесі қыздырғыштан 20 м - ден астам биіктікте орналасуы қажет. Қазіргі 

кезде бірнеше төмен қысымды қыздырғыштары араласулық болатын электр 

стансалар аз таралған. Көп жағдайда бір ғана қыздырғышы араласулық, ал 

қалғаны беттік болады. Сонымен қатар араласулық қыздырғыш 

газсыздандырғыш болады. 

Жаңғыртулық қыздыру жүйелеріне қосу беттік қыздырғыштар  

1.6 - суретте көрсетілген сұлба бойынша жүзеге асырылады. 1.6 а - суретте 

келтірілген сұлба бойынша жұмыс істеген кезде қондырғының жылулық 

үнемділігі жоғары, себебі бу конденсаты негізгі конденсатпен араласқан кезде 

қыздырғыштан кейінгі судың температурасын біраз көтереді. Егер ағызуды 

үзік сызықпен көрсетілген сызық бойынша бағыттасақ, жылулық үнемділік 

төмендейді. Ағызуды каскадты әкеткенде (1.6 б сурет) жылулық үнемділік 

одан ары төмендейді, себебі мұнда біріншіден басқа барлық қыздырғыштарда 
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алым буының бір бөлігі, ағызу суының біраз мөлшері өзіндік буланғанда 

пайда болған бумен ығыстырылады. Осылайша бұл қыздырғыштардағы су 

ішінара алдындағы алым бумен әкетілген жылумен қыздырылады. Бұл 

турбинасының өзгермейтін қуатында суық көздегі жылу шығынының 

ұлғаюына әкеледі. Әсіресе бұл шығындар соңғы қыздырғыштан әкетуді 

ұлғайтады, себебі мұндағы ағызу шығындағы жылудың бір бөлігі 

конденсатордың салқындату суына беріледі. Сондықтан 1.6 б - суретінде 

келтірілген сұлбаның жылулық үнемділігі өте төмен. 

 

                 г)                                        д)                         е) 

а-қарапайым қыздырғыш; б-ағызу салқындатқышы бар қыздырғыш; в - ағызу және 

бу салқындатқышы бар қыздырғыш; г-е – осы сұлбаларға t Q диаграммалары  

1 - негізгі қыздырғыш; 2 - ағызу салқындатқышы; 3 - аса қызған бу салқындатқышы. 

1.7 сурет – Беттік жаңғыртулық қыздырғыштар сұлбасы 

 

Ағызу сорғыларының көп болуы 1.6 а - суретте келтірілген сұлбаны 

қиындатады және оны пайдалану кезінде сенімділігін төмендетеді. Сондықтан 

сұлба қолданыс таппады. Негізінде жылулық үнемділігі төмен болса да, 1.6 в - 

суретте көрсетілген сұлбаны қолданады, бірақ мұнда бір ғана ағызу сорғысы 

қажет. Егер ағызу сорғысы кейбір жағдайларға байланысты қосылмай қалған 

болса 1.6 б - суретінде көрсетілген сұлба бойынша жұмыс істеу орын алады. 

Қазіргі кезде беттік жаңғыртулық қыздырғыштардың әртүрлі түрін 

қолданады. Біреуінде (1.7 сурет) қорек судың қыздырылуы тек 
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конденсаттанатын будың жылу беруі арқылы жүреді, басқаларында 

конденсаттанған будан жылу беру өтетін жылу алмасу беттерімен қатар бу 

конденсаты (ағызу) қоректік сумен қосымша салқындайтын (ағызудың 

салқындатқыш беті) жылу алмасу беттері болады. Сонымен қатар аса қызған 

бу салқындатқышы бар жаңғыртулық қыздырғыштарды қолданады. 

1.7 - суретте әртүрлі қыздырғыштар үшін t Q – диаграммалары 

келтірілген. Бөлінген ағызу салқындатқышы конденсаттың температурасын 

төмендетеді, ал аса қызған бу салқындатқышы будың бірдей көрсеткіштерінде 

қыздырғыштан шығуда суды жоғары температураға дейін қыздырады. Мұның 

бәрі жылулық үнемділікті көтереді. 

Қондырғының жылулық үнемділігі тек қорек судың температурасы мен 

жаңғыртулық қыздырғыштың санына ғана тәуелді емес, сонымен қатар 

қыздыратын бу мен қыздырылатын ортаның арасындағы сипаттамалық 

нүктелердегі температура құламасына да t1, t2 және t3 (1.7 сурет) тәуелді. 

Температура тегеуріннің өсуі беттік жылу алмасулық қыздырғыш 

өлшемінің азаюына және олардың бағасының төмендеуіне әкеледі. Бірақ 

қондырғының ішкі толық ПӘЕ-і кішірейеді және бірдей Nэ-де отын шығысы 

ұлғаяды. t-ның төмендегенде керісінше болады. Бұл шамалардың оңтайлы 

(оптималды) мәндерін техника-экономикалық есептеу бойынша таңдайды. 

Негізінде қанығу температурасына дейін кем қызу t1 1,5-3
0
С шамасында, 

ағызу салқындатқышында минимал температура тегеуріні t2 – 4-8
0
С 

аралығында, ал будың қалдық аса қызуы t3 – 7-15
0
С аралығында болады. 

Температура тегеуріннің үлкен мәндері арзан отындар үшін, кішілері қымбат 

отын үшін оңтайлы болады. 
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1.8 сурет - Бу мен ағызудың салқындатқыштары бар қыздырғыштардағы 

қоректік суды қыздыру сұлбасы 

 

1.8 в - суретте келтірілген сұлбада, будың бөлінген салқындатқышы бар 

жаңғыртулық қыздырғышта бөлінген беттер арқылы барлық қорек суы өтеді. 

Әдетте бу салқындатқыштың беттері арқылы судың жалпы ағынының тек бір 

бөлігі ғана өткізіледі, себебі аса қызған будан алынған жылу мөлшері 

салыстырмалы түрде үлкен емес және су өтетін барлық құбырлардың кіру 

қимасы үлкен емес. 
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1 - жаңғыртулық қыздырғыш; 2 - ағызу салқындатқышы; 3 - кедергілеу тарылтқышы 

(диафрагмасы). 

1.9 сурет - Шығарылған ағызу салқындатқышы бар жаңғыртулық 

қыздырғыш сұлбасы 

Негізгі ағын орағытқыш (байпас) арқылы жіберіледі. Егер, бу 

салқындытқыштан өтіп, бу қыздырғыштан кейін негізгі ағынмен араласса (1.8 

а сурет), онда жылулық үнемділік бойынша бұл сұлбаның 1.7 в - суретте 

көрсетілген сұлбадан айырмашылығы болмайды. Бу салқындатқышқа барлық 

жаңғыртулық қыздырғыштардан өткен су әкетілетін сұлбалар белгілі (1.8 б 

сурет). Мұндай сұлбада аса қызған будан алынған жылу барлық қондырғының 

қорек суының температурасын көтеруге кетеді, сондықтан ПӘЕ-і 1.8 а - 

суретте келтірілген сұлбаға қарағанда біраз жоғарылайды. Сонымен қатар бу 

салқындатқышқа түсетін суды негізгі қыздырғыш беттерінен кейін алуға 

болады, ал содан кейін жоғарғы қысымды соңғы қыздырғыштан кейін қорек 

судың негізгі ағынымен араластыру қажет (1.8 в сурет). Мұндай сұлба ең 

үнемді. 

Жаңғыртулық қыздырғыштың тұрқына (корпус) кірістірілген ағызу 

салқындатқышымен қатар жеке жылу алмастырғыштар етіп жасалған 

салқындатқыштарда қолданылады. Мұндай жылу алмастырғыш арқылы 

конденсаттық негізгі ағынынан судың бөлігі өткізіледі, ол осы аппаратта 

қыздырылғаннан кейін су жүрісі бойынша келесі жаңғыртулық қыздырғышқа 

баратын ағынмен қайтадан араласады (1.9 сурет). 
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1 ЖЭС және АЭС бу турбиналы қондырғыларының қуаттарын, бу 

шығындарын және жылулық үнемделіктерінің көрсеткіштерін есептеу. 

 

Конденсаттық электр стансасының жылулық үнемділігін ПӘЕ, электр 

энергиясын өндіруге кеткен жылу және шартты отын шығындары сипаттайды.   

Белгілі болғандай, бу турбиналы қондырғыларының жұмысының 

негізіне Ренкин айналымы жатады. 1.10 суретте қарапайым бу турбиналы 

қондырғыларының сұлбасы және оның аса қыздырылған және қаныққан 

бумен жұмысы кезіндегі Ренкин айналымдарының сұлбалары келтірілген. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - генератор,        

2- турбина,            

3- конденсатор,      

4 - сорғы 

1.10 сурет- Қарапайым бу турбиналы қондырғысының сұлбасы (а) және 

қаныққан (б) және аса қыздырылған (в) бумен жұмысы кезіндегі Ренкин 

айналымдары 

 

Жылулығы үнемдiлiктiң негiзгi көрсеткiштерi болып меншікті шартты 

отын шығыны табылады, (кг/ кВт∙сағ), 

СТЭУУ NBb /123,0/  ,                                        (1.1) 
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мұндағы Ву, Nу және ηст -  шартты отын шығыны кг/сағ, электр қуаты, 

кВт және станциялардың ПӘЕ-i. 

Конденсаттық электр станцасының ПӘЕ-i (брутто) келесі өрнекпен 

анықталады 

СТЭСТ QN /                                                 (1.2) 

немесе 

ШТСТ   .                                              (1.3) 

(1.2) және (1.3) өрнектерінде келесi белгiленулер қабылданған. 

Qст - Электр қуатының өндiрiсiндегi жылу шығыны кВт; 

ηққ - қазандық қондырғының ПӘЕ-i;   

ηт – жылу тасымалдау ПӘЕ-i;  

ηтг – турбинагенератор қондырғыларының ПӘЕ-i. 

Турбина генератор қондырғыларының ПӘЕ-i келесі өрнекпен есептеледi 

, МOItТГ                                              (1.4) 

мұндағы ηt – айналымның термиялық ПӘЕ-i;  

ηoi – турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘЕ-i;  

ηм және ηӨ - механикалық ПӘЕ-i және генератордың ПӘЕ-i. 

Электр стансасының және жеке қондырғылардың жылулық үнемділігін 

жоғарылату аралық бу қыздыруды, қоректік су қыздырғыштарды және де 

басқа да шараларды қолдана отырып, бастапқы бу көрсеткіштерін жоғарылату 

және соңғы бу көрсеткіштерін азайту есебінен болады. 

Бастапқы бу көрсеткіштерін жоғарылату және соңғы бу көрсеткіштерін 

азайту айналымның термиялық ПӘЕ-iң жоғарлауы есебінен жылулық 

үнемділіктің өсуіне алып келеді.  Қыздырылған булы айналымды пайдалану 

кезіндегі үнемділіктің жоғарылауы тек кездесетін бастапқы көрсеткіштердің 

жоғарылауы кезінде ғана болады. Кездесетін бастапқы бу көрсеткіштеріне 

будың берілген турбинадағы соңғы бу ылғалдылығына сәйкес бастапқы 

температурасы мен бастапқы қысым мәндері жатқызылады. 

Жылулық үнемдiлiкке буды аралық аса қыздыру маңызды әсер етеді. 

Дегенмен оның тиiмдiлiгi тек бастапқы айналымының ПӘЕ-нен жылуды 

қосымша әкету айналымның есебінен пайда болатын ПӘЕ-і жоғары болғанда   

ғана артады. Басқаша айтқанда, аралық қыздыру қысымының тиімді мәні 

кезінде аралық бу қыздырғыштардағы буға жылу берілу кезінде артады. 

Бірсатылы аралық аса қыздыру кезінде  (0,15÷0,20)р0 қысымды қыздыруға 

бағытталатын бу қысымын рақ таңдау қажет. Аралық аса қыздыру 

температурасы қолданылмаған жаңа бу температурасына жақын немесе тең 

мәнде қабылданады. 

Электр стансасының бу турбина айналымдарының жылулық үнемділігін 

қоректік суды жаңғыртулық қыздыруды пайдалану есебінен арттырады. 

Турбинада жұмыс істеп, бу қазанына қайта келіп түсетін қоректік суды 

жаңғыртулық қыздыру деп атайды. Бұл кездегі үнемділікті жоғарылату бу 

қазанындағы отын шығынының аз болуы және суық көздерге кететін жылу 

шығынын азайту болып табылады. Қоректік суды жаңғыртулы қыздыруды 
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әрқашанда бу турбиналы қондырғылардың үнемділігіне оң әсерін беретіні 

айтылады. Жылулық үнемділіктің көрсеткіштерін айтарлықтай абсолютті 

мәнді деңгейге жеткізу  жаңғыртулық қыздыру үшін пайдаланылатын бу 

көрсеткіштеріне, сипаттамаларына және жаңғыртулық қыздырғыштарды  қосу 

сұлбасы, олардың санына және қоректік судың қыздырылу температурасына 

байланысты болады. Жаңғыртулық қыздырғыштар саны және қоректік су 

температурасы технико - экономикалық есептеулерге негізделе отырып 

таңдалады. Турбинадан алынатын будың және әрбір қыздырғыштарда 

қыздырылатын судың көрсеткіштерін максимал жылулық үнемділікке жету 

шарттарынан анықтауға болады. 

Қыздырғыштардың аралықтарына жаңғыртулы су қыздырғыштарын 

орналастыру әртүрлі әдістермен жүргізуге болады. Буды аралық қыздырусыз 

қондырғылары үшін келесі әдістер қолданылуы мүмкін:  

      - жылыту теңестіктері: 

,/)(......321 ztt ê•ñni    

мұндағы τi –  i-ші қыдырғышқа сәйкес су қыздыру;  

z – қыздырғыштар саны;  

n - қыздырылу көлемі; 

- геометриялық прогрессия: 

,/.../...// 113221 mnnii               (1.5) 

- «энтропиялық»: 

./)(... 13221 zssssssss êkn   

мұндағы s1 –  tқс  температурасындағы қоректік судың энтропиясы; 

 sk
 
- 

 
турбинадағы конденсаттың tш температурасындағы энтропиясы. 

Келтірілген қыздырудың таралу әдісін пайдалана отырып, әр 

қыздырғыштардан кейінге қоректік судың және жаңғыртулы алымдағы будың 

көрсеткіштерін жеңіл анықтауға болады. Беттік жаңғыртулы қыздығыштарды 

пайдалану кезінде олардағы судың қанығу температурасына дейінгі 

кемқыздырылуын отынның құндылығына қарай қабылдайды.   

Аралық бу қыздырғышты қондырғылар үшін турбинаның орта қысымды 

бөлігінен жаңғыртулы қыздырғыштарға алынған бу алымының 

көрсеткіштерін анықтау индифференттік нүкте есебінен іске асырылады. Бұл 

нүктенің көрсеткіштері (ЖҚБ - тен бу алымы болмаған жағдайдағы) шарттар 

бойынша қарастырылады 

                                  
ЖКБ

iаинд qh  ,                                                  (1.6) 

мұндағы  '"

ааа hhq аралық бу қыздырғыштағы бу энтальпиясының 

өсуі, кДж/кг;  

)/()( '

0 соа

Ж

j hhhh  - ЖҚБ үшін айналымының ішкі абсолютті ПӘЕ-і; 
"

аh  және 
'

аh - аралық қыздырғышқа кірердегі және шығардағы бу 

энтальпиясы. 
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 ЖЭО-ның жылулық экономикалық көрсеткіштерін бағалау КЭС секілді 

қарастырылады. Алайда, ЖЭО электр энергиясын өндіруде және жылу жіберу 

көрсеткіштері бойынша ерекшеленеді. ЖЭО–ның сатылар бойынша қоректік 

суды қыздыруы кезінде реттелетін алымдар көрсеткіштері тұтынушыларға 

жылу жіберу тәртібі кезеңінде анықталады, ал қалған (реттелмейтін) алымдар 

қоректік судың қыздырылуынан кейін жоғарыда келтірілген әдістердің бірі 

бойынша анықталады.   

Жаңғыртулы алымдардың және жылулық үнемділік көрсеткіштерін 

анықтау үшін К- 200 - 160 конденсаттық құрамасының жылулық қағидасының 

сұлбасының есептеуі мысал ретінде қарастырылады. Бастапқы деректер: 

     - электрлік  қуаты Nэ = 200 МВт; 

- будың бастапқы көрсеткіштері po = 16 МПа, to = 540
о
С;   

- ұлғаю құбылысындағы будың соңғы қысымы pk = 0,0035 МПа; 

- қоректік су температурасы t= 245
0
C; 

- реттелмейтiн алымдар саны z=7 

Бужіберу қондырғысындағы қысым шығынын қабылдай отырып, ұлғаю 

құбылысының бастапқы нүктесіндегі бу қысымы ;2,1595,0 0

'

0 МПарp   аралық 

қыздыруға жіберілетін бу қысымы ;3)20,015,0( 0

' МПарpа   аралық 

қыздырудан кейінгі бу қысымы МПарp аа 7,2)95,09,0( '"   екенін анықтаймыз. 

Аралық қыздырудан кейінгі бу температурасын  to=540
о
С- қа тең деп 

қабылдаймыз. 

Зауыттық мәліметтерді қолдана отырып, ішкі салыстырмалы ПӘЕ-iн 

85,0;83,0 ,  ТО

oi

Ж

oi  қабылдаймыз және турбинаның ағындық бөлігіндегі 

будың ұлғаю құбылысын сипаттамалық нүктесі бойынша h-s 

координатасында тұрғызамыз. Бірінші жаңғыртулық алымның көрсеткіштерін 

келесі тәртіппен анықтаймыз: егер ЖҚҚ-ғы кемқыздыру υ=2 
0
C болса, онда 

қаныққан бу алымының температурасы Ctt с

0

1 247  , ал осы 

температураға сәйкес қысым 3,9 МПа тең болады. Турбинадан 

қыздырғыштарға дейінгі бу құбырларындағы қысым шығынын  6% деп 

қабылдасақ, онда турбинадан алынған бу қысымы мынаған тең: 

.13,406,1 11 МПаpp   

Осы кездегі бу энтальпиясы мен температурасы келесідей: 

h1=3112 кДж/кг; t1=360
0
C. 

Екінші жаңғыртулы алым көрсеткіштерін аралық қыздырғышқа 

бағытталған бу көрсеткіштеріне тең деп қабылдаймыз, яғни 

р2=3МПа; t2=318
0
С; h2=3036 кДж/кг. 

 

Индифференттік нүкте көрсеткіштерін бу энтальпиясы индаинд hhh  "
, 

жылуқұламасы   а

Ж

jинд qh   болған кездегі шарттан анықтаймыз.  

Қарастырылып отырған шығырдағыдай ЖҚБ-тен ЖҚҚ-1 баратын 

салыстырмалы бу шығыны α1=0,01 тең реттелмейтін бу алымы болады, сол 

кездегі ЖҚБ-ң абсолютті ішкі ПӘЕ-і:  
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        .16,08,10633412/3036311201,0131123412

/1 01110



 са

ЖКБ

t hhhhhh 
 

8,346754016,03550 индh кДж/кг. 

Онда .500,9,1 0 CtМПар индинд   

Индиференттік нүктеден кейінгі алымдардың жаңғыртулы бу 

қыздырғыштардағы қыздырылуы 

        .6,3015/268,2091/ 0 Cztt к

к

инд   

Онда қыздырғыштағы кем қыздыру υ=2 
0
C болғанда жетінші 

жаңғыртулы алымда: 

;6,5826,3026 0

7 Ctt    

МПаррМПар 02,006,1;0186,0 777  . 

Алтыншы жаңғыртулы алымда: 

;2,9126,306,58 0

6 Ct   

МПарМПар 0733,0;0679,0 66   және т.б. 

Жаңғыртулы алымдардың көрсеткішттерінің алынған мәліметтерін 

пайдалана отырып, қыздырғыштардың жылулық және материалдық баланс 

теңдеулерінен алымдардағы бу шығындары, бу ағынының жұмысы бойынша 

турбина қондырғыларының қуаты Nэ және турбина қондырғыларының жылу 

шығындары Qтқ анықталады. Бұл жағдайдағы турбина қондырғысының ПӘЕ-

і: 
./ ТЭТК QN  

Қарастырылып отырған жағдайда 

;435,0ТК .94,0976,0/  пкПКТКТ QQ   

Онда  

;399,0976,094,0435,0 СТ  

)/(308,0399,0/123,0 сагкВткгbш  . 

Конденсаттық турбина қондырғысының таза (бу алымынсыз) қуаты, 

кВт: 

                        .00 гмккгмoi

а

ккэ hhDhhDN                            (1.7) 

Таза конденсаттық қондырғыға кеткен бу шығыны, кг/с: 

                    ]./[ 0 гмкэк hhND                                          (1.8)                   

Турбина қондырғысынан жаңғыртулы қыздырғышқа берілетін бу 

алымымен кеткен бу шығыны, кг/с 

                                  ),1/(0  iiк yDD                                              (1.9) 

мұндағы 0/ DDii  - i-ші алымдағы салыстырмалы бу шығыны; 

)/()( 0 kkii hhhhy   -  энтальпиясы hi- ға тең i-ші алымның кем өндіру 

еселеуіші. 
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Будың жаңғыртулы алымы болған кезде конденсатордағы бу шығыны 

мына шамаға азаяды 

                                  .)1( ii DyD                                         (1.10) 

Ал бастапқыдағы бу шығыны ұлғаяды және келесі мөлшерді құрайды 

                                    ).0  iiк DyDD                                       (1.11) 

Жаңғыртулы алымды бу ағынының ұлғаюы кезіндегі қуат 

                                      гмii

э

i hhDN  0 .                              (1.12)   

Жаңғыртумен турбина қондырғысының қуаты мына кейіптемемен 

анықталады 

  гмiiэ HDN  0 ,                                   (1.13) 

мұндағы  ii H - жұмыс істейтін бу ағынының эквиваленттік 

құламасы;  

Hi – i-ші бөліктегі жылуқұламасы;  

αi -шығырдың i-ші бөлігі арқылы өтетін бу шығыны. 

Аралық қыздырусыз жаңғыртумен турбина қондырғысына кеткен жылу 

шығыны         

                     )( 00 сТК hhDQ                                          (1.14) 

ал аралық қыздыруымен турбина қондырғысына кеткен жылу шығыны 

)()( '"

00 ааасТК hhDhhDQ  .                             (1.15) 

АЭС– ғы өзектік жанудың (отынның) меншікті шығыны, г/(МВт∙сағ) 

                              ./054,0 стоb                                        (1.16) 

АЭС– ғы өзектік отынның жылдық шығыны, т/жыл, 

,24/ стэжыл KNB                                 (1.17) 

мұндағы К - өзектік (ядролық) отынның жану тереңдігі МВт∙тәу/т; 

τқ  - АЭС қондырылған қуатының пайдаланылған сағат саны. 

Жылуэлектрорталығының жылулық үнемділік сипаттамалары турбина 

қондырғысының электр энергиясын өндіруі бойынша ПӘЕ–ін сипаттайды 

(«физикалық» әдіс) 

                               )/( ÆÒØ•Ý

Ý

Ø• QQN                                 (1.18) 

және турбина қондырғысының жылу өндіруі бойынша ПӘЕ–і 

                                                ПКТ

Ж

ТЖТ

Ж

ТК QQ   / ,                               (1.19) 

мұндағы QТҚ, QЖТ, Q
Т

ТҚ -  турбина қондырғысына кеткен жылудың 

толық шығыны, сыртқы тұтынушыларға жіберілген жылу және турбина 

қондырғыларына кеткен жылу шығындары. 

ЖЭО -ғы электр (кг/кВт∙сағ) және жылу энергиясын (кг/кДж) өндірудегі 

меншікті отын шығыны келесі формулалармен анықталады 

                                 ,/123,0 Э

Ш

Э

Мb                                            (1.20)                                 

                                  Ж

Ш

Ж

Мb /034,0 .                                          (1.21)                    
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Бірінші бөлімге тапсырмалар 

1.1. Таза конденсатты станса болған. Стансаның бастапқы көрсеткіштері  

po,to; соңғы – pк. Бу шығыны Do болғанда қуаты Nэ болған. КЭС-ын ЖЭО-на 

айналдыру жөнінде шешім қабылдады. Осы мақсатпен турбиналарда  Dп(pп,tп) 

мөлшерінде бу алымын жасады. Егер будың бастапқы және соңғы 

көрсеткіштері және турбинаның «басына» жіберілетін Do бу шығыны 

өзгеріссіз деп есептесек, электрлі қуат қалай өзгереді? Жауабын түсіндір. 

1.2. Таза конденсаттық электр стансасы еді. Бастапқы көрсеткіштері  

po,to; соңғы – pк. Бу шығыны Do болғанда қуаты Nэ болған. КЭС-ын ЖЭО-на 

айналдыру жөнінде шешім қабылдады. Осы мақсатпен турбиналарда  Dп(pп,tп) 

мөлшерінде бу алымын жасады. Егер Nэ = const болса, стансаның 

электрэнергияны өндіруі бойынша ПӘЕ-і қалай өзгереді? 

1.3. Таза конденсаттық станса болған. Стансаның бастапқы 

көрсеткіштері po,to; соңғы – pк. Бу шығыны Do болғанда қуаты Nэ болған. КЭС-

ын ЖЭО-на айналдыру жөнінде шешім қабылдады. Осы мақсатпен 

шығырларда  Dп (pп,tп) мөлшерінде бу алымын жасады. Егер Nэ; po; to; pк 

өзгеріссіз қалды деп есептесек, будың меншікті шығыны, шартты отынның 

меншікті шығыны b
э
у  қалай өзгереді? 

1.4. Екі электрстанса қатты отынмен жұмыс істейді. 1кВт∙сағ энерия 

өндіру үшін біреуі 640 г қоңыр көмір (Qн = 14.6 МДж/кг), ал екіншісі 570 г тас 

көмір жағады. Осы екі стансаның қайсысы үнемді болып табылады, яғни 

қайсысының ПӘК-і ηст–і жоғары?  

1.5. Турбина қондырғысына кеткен шартты отынның меншікті шығыны 

қалай өзгереді, егер соңғы қысым  pк  артып, ал турбинаның “басына” келетін 

бу шығыны Do және будың бастапқы көрсеткіштері өзгеріссіз қалды деп 

есептесек. Жауабын түсіндіріп беріңіз. 

1.6. Турбинаның “басына” берілетін будың шығыны Do және будың 

бастапқы көрсеткіштері өзгеріссіз қалғанда, ал конденсатордағы будың соңғы 

қысымы белгілі бір себептермен ∆pк шамаға артқан жағдайда турбина 

қондырғысының қуаты қалай өзгереді?  

1.7. Бастапқы көрсеткіштері po,to артқан жағдайда турбина 

қондырғысының ішкі қуаты қалай өзгереді? Турбинаның “басына” берілетін 

бу шығыны Do, соңғы қысым және ішкі салыстырмалы ПӘК-і ηоі өзгеріссіз 

қалды деп есептеңіз. Жауабын түсіндіріңіз. 

1.8. Турбинаның “басына” берілетін будың шығыны, яғни (∆D = 0) және 

соңғы қысым pк өзгеріссіз қалғанда, ал бастапқы көрсеткіштері po,to  артқан 

жағдайда турбина қондырғысының электрлі ПӘК-і қалай өзгереді?  

1.9. Электр энергиясын өндіретін ЖЭО-ның қуаты мен ПӘК-і жылу 

тұтынушыларын өшірген жағдайда қалай өзгереді? Турбинаға берілетін 

будың шығыны тұрақты Do = const, ал будың бастапқы және соңғы 

көрсеткіштерін po,to,pк  өзгермеді деп есептеңіз. Жауабын түсіндіріңіз. 

1.10. Қуаты Nэ = 4 млн. 800 мың кВт (6 ÷ 800) болатын стансаның 

турбина қондырғысының ПӘК-і ηшқ = 41%. Егер станса тас көмірмен 
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(Qн=14.65 МДж/кг) жұмыс істесе, ондағы отынның сағаттық шығыны нешеге 

тең? Есептеуге қажетті барлық шамаларды қабылдаңыз. 

1.11. Шартты отынмен жұмыс істейтін, қуаты Nэ = 4800 МВт-ты 

құрайтын КЭС-ның отынының сағаттық, тәуліктік және жылдық (τжыл=7000 

сағ) шығынын есептеңіз. Стансаның турбина қондырғысының ПӘЕ-і ηшқ=0.4. 

Есептеуге қажетті шамаларды қабылдаңыз. 

1.12. Pалым, hалым, Gқ.с., tкір,   =0, белгілі болғанда жаңғыртулы 

қыздырғышқа кеткен бу шығынын анықтау. Қалған қажетті шамаларды 

қабылдаңыз.  

1.13. Берілген қуат үшін аралық қыздыруды қолданған кезде турбина 

қондырғысына кететін бу шығыны қалай өзгереді? Жауабын түсіндіріңіз. 

1.14. К – 300 – 240 блогының жөндеуге шыққанға дейін буының 

бастапқы және соңғы энтальпиялары сәйкесінше ho = 3500 кДж/кг, hк = 2500 

кДж/кг  болған. Егер жөндеуден кейін  hк = 2300 кДж/кг-ға дейін азайса, 

турбинаның электрлі қуаты қалай өзгереді? Есептеуге қажетті шамаларды 

қолданыңыз. 

1.15. Индифферентті нүктеде будың қысымы Pинд = 2.2 МПа, 

температура tинд = 420 ºC. Егер индефферентті нүктеде 3 қыздырғыш тұрса, 

алымдардағы будың қысымын “энтальпиялық” әдіспен анықтау. 

Конденсатордағы қысым Pк = 0.005 МПа; әрбір қыздырғыштағы tк – ға дейінгі 

кем қыздырушылық   3 ºC – қа тең; ηоі = 0.85. 

1.16. Қазанды үздіксіз үрлеу кезінде бу кеңейткішке беріледі. Ал 

кеңейткіштен бу газсыздандырғышқа беріледі (Рг=0,585 МПа). Барабандағы 

бу қысымы Рб=14,5 МПа болғанда кеңейткіште пайда болатын бу мөлшерін 

есептеу керек. 

1.17. Егер турбина қондырғыда будың шығысы 450 т/сағ, Nэ=100 МВт, 

алымдағы бу шығысы (жылулық тұтынушы) – 100 т/сағ. Будың бастапқы 

көрсеткіштері: 12,7 МПа және 540 
О
С, конденсатордың қайтымды 

көрсеткіштері – 100 
О
С (қайтару 100%). ηм ηг= 0,97; ηтас=0,97; ηққ =0,9; 

ηтп=0,98, tқс=230
 О

С тең деп қабылдаймыз. ЖЭО-да электр энергиясын 

өндірудегі ПӘЕ-н анықтау (физикалық әдіспен). 

1.18. Егер α1=0,06, α2=0,09 болса ЖҚҚ-3-ке берілетін бу шығысын 

табыңыз. Осы қыздырғышқа берілетін қыздыратын бу көрсеткіштері Р3=1,2 

МПа, t3=370
0
С. Қанығу температурасына дейінгі судың кемқызуы u=2

0
С. 

Кірісінде құрғату (дренаж) температурасы қоректі су температурасынан 10
0
С-

ге жоғары. Қоректік су шығысы αқс=1,03. Газсыздандырғыштағы қысым 

Рг=0,585 МПа. Рқс=30 МПа. Екінші  жаңғыртулық қыздырғыштан шыққан 

құрғатудың энтальпиясы h2
қ
=900 кДж/кг.  

1.19. Төменгі қысым бөлігінің ТҚБ ағынды бөлігіндегі бу кірісінің 

көрсеткіштері ркір=0.35 Па, tкір=140 °С, ал құрғақ қыздырылған будың ішкі 

салыстырмалы ПӘЕ-і 0,85 және соңғы қысымы рс=0.005 МПа болғандағы 

будың жұмыстық құбылысын тұрғызу.  

1.20. Қуаты 100 МВт болып келетін турбина қондырғысының 

алдындағы бу көрсеткіштері Р0=9 МПа, t0=535
0
С . Жұмыс істеп тұрған бу 
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алымының эквивалентті жылу құламасы ΣαiHi=950кДж/кг, қоректік су 

темпратурасы t=220
0
С. Жылулық үнемділігінің көрсеткіштерін анықтаңыз. 

1.21. Егер қыздырғышқа газсыздандырғыштан 0,7 МПа қысыммен су 

берілгендегі үшінші жаңғыртулы қыздырғыштағы бу шығынын анықтау керек 

(турбинадағы бу жүрісі бойынша). Ысытылатын бу қысымы 1,2 МПа, бу 

100
0
C дейін аса қыздырылған. Екінші бу алымының қысымы 4МПа, дренажда 

қыздырғышқа келіп түсетін қоректік судың температурасын 10
0
C –қа дейін 

көтеріледі. Қыздырғышқа 1-і және 2-і қыздырғыш дренажынан келіп түседі, 

салыстырмалы шығын қосындылары (α1+α2)=0,17, αқс=1, кемқыздыру мәнін 

қабылдау қажет.  

1.22. Берілгені: энергоқұраманың қуаты эN =250 МВт, энергоқұраманың 

жіберілетін жылулық жүктемесі тпQ =250 МВт, блоктағы жылу шығысы Q = 

550 МВт. ЖЭО-да электр энергиясын өндірудегі табиғи отынның меншікті 

шығысын анықтау, э

yB . Сәйкес ПӘЕ-ні қабылдау; отын - көмір; Ж

ТQ =14500 

кДж/кг. 

 

Берілгені:  

NЭ=250MBт 

Qтп=200МВт 

Q0=550МВт 

Qт
ж
=14500кДж/кг 

      

         bм
э 
- ? 

 

 

 

1.23. Анықтау керек: Бірінші алымдағы Қ-1 қыздырғыштағы бу 

қысымын, Қ-1-дан кейін су энтальпиясын және құрғатудың (дренаж) 

энтальпиясын. Егер қоректік судың шығысындағы температурасы 270 
0
С , ал 

кірісіндегі температурасы 240 
0 

С, қанығуға дейін  Қ-1 кемқыздыруы 2
0
- тең. 

Қоректік судың қысымы Рқ.с.= 32 МПа, құрғату (дренаж) салқындатқышынан 

кейін шыққандағы температуралық тегеурін tқ.с.=10
0
С. Жаңғыртулық 

ағымдағы өткізгіш құбырлардағы қысым құламасы 6%. 

1.24. Қуаты эN =800 МВт энергоблок берілген, түтынушыларға тпQ =200 

МВт жылу жіберілген; ЖЭО-ғы жылу шығыны 0Q =200 МВт құрайды. 

Сәйкесінше ПӘЕ қабылдап, ЖЭО-ның электр энергия өндіргендегі ПӘЕ-н 

анықтау керек. 

1.25. Р0=18,0 МПа, t0=540
0
С, Рш=0,0045 МПа, ішкі салыстырмалы ПӘЕ-і 

η0i=0,8. Беттік жаңғыртулық қыздырғыштар саны z=3, қыздырғыштардағы 

кемқыздырылу  υ=5
0
С. Қоректік су температурасы tқс= 2300С, ал қысымы 

Шешуі: 

сагкВт

ошкг
b

э

с

э

м



...

,
123,0


            ;э

тутрка

э

с    

 ;
ТКТП

ээ

ом
QQ

N


  ;  Q0=Qтк ; 

;71,0
200550

250



э

тк ;64,071,098,092,0 э

с

сагкВт

ошкг
bэ

м



...

192,0
64,0

123,0
. 
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Рқс=1,3Р0 болса, суды жаңғыртулық қыздыруды біртіндеп үйлестіру әдісін 

қолданып, аралық буды қыздыруы жоқ турбина қондырғысының 

алымдарындағы бу көрсеткіштерін анықтаңыз. Қалған берілген бастапқы 

мәндерді қабылдаңыз. 

1.26. Қуаты бірдей екі электростанция әр түрлі отында жұмыс істейді. 

Біріншісі отын шығыны Bт= 160 кг/с, Qт
ж
= 35000 кДж/кг, екіншісінде Вт= 147 

кг/с, Qт
ж
= 38000 кДж/кг. Қай ЖЭС тиімді? 

1.27. Бір жаңғыртулы қыздырғышты жылулық сұлба үшін қоректік 

судың тиімді температурасын және турбина алымындағы бу қысымын 

анықтаңыздар. Бастапқы мәліметтер: Ро=10 МПа, to=530
О
С, Pк=0,005 МПа; t=5

 

О
С; ηоi=0,85. 

1.28. Егер кемқызуы υ=5 C˚ болатын беттік ТҚҚ –ты араластырушы 

түрге ауыстыратын болса турбина алымындағы бу қысымы қаншалықты 

өзгереді? Қыздырғыштан шыққан судың температурасы өзгеріссіз және 150 

C˚-қа тең деп қабылданады. 

1.29. Бастапқы берілгендері: D0=100 кг/с; Ро=13 МПа, to=530 
О
С, Pп=0,7 

МПа, Pк=0,005 МПа; Dө=30 кг/с; ηоi=0,85, ηтр ηққ=0,97. Турбинаға берілетін 

будың бастапқы және соңғы көрсеткіштерінің, бу шығысының өзгермеген 

жағдайындағы және өндірістік бу алымының өшірілуі кезіндегі жылуландыру 

турбинасының қуаты қалай өзгереді? 

1.30. Аралық қыздырусыз блоктағы бу көрсеткіштері: D0=128 кг/с; 

Ро=13,5 МПа, to=545 
О
С, hжқ=1060 кДж/кг; Pд=0,6 МПа, үш ЖҚҚ ажыратылған. 

Егер Do және турбина алдындағы бу көрсеткіштері өзгермесе турбина 

қондырғысының жылу шығыны Qшқ қалай өзгеретінін анықтау керек. Блоктың 

қуаты мен отын шығысы қалай өзгереді? 

1.31. Конденсаттық блокка Dп мөлшерде және көрсеткіштері pп және hп 

бу алатын желілік қыздырғыш орнатылды. Егер турбинаға кеткен бу 

шығынының бастапқы және соңғы көрсеткіштері (p0, t0, pк) өзгеріссіз қалған 

болса, блоктың қуаты қалай өзгерді. 

1.32. Қуаты 2400 МВт-тық КЭС-те шартты отынның меншікті шығысын 

1 г.ш.о/кВт∙сағ - қа төмендетті. Электр стансасындағы табиғи отынның 

жылдық үнемділігін табыңыз: Qт
е
= 36000 кДж/кг, τ= 7000 сағ. 

 

Берілгені:  

NЭ=2400MBт 

∆bш.о=1 г.ш.о/(кВт·сағ) 

Qт
ж
=36000кДЖ/кг 

τжыл=7000жыл. 

 

∆В - ? 

 

 

 

Шешуі: 

∆Вшо=Э·∆Вшо     

Ж

ТШЖ

Т

Ш Q
Q

В
В 


 ; 

сагкВтNЭ жылэ  63 10168007000102400 ; 

∆Вшо=16800·10
6
·1·10

-6
=16800 ш.о.т/сағ; 

5,2062036000
29330

16800
В  т/сағ. 
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1.33. ВВЭР-1000 блогына кететін ядролық отынның сағаттық және 

жылулық шығынын анықтау. Бастапқы берілгендер: ;/107,6 6 кгкДжQят   

ηст=0.28; К=40·10
3
МВт·тәу/т; τжыл= 7500 сағ. Органикалық отынды 

;/3800 кгкДжQят   ηст=0.38 қуаты дәл осындай блокпен салыстырыңыз.  

1.34. Т-250-240 турбинасының қоректік сорғы турбина жетегі үшін 

қысымы Ралым
ШЖ

=2,4 МПа және бу энтальпиясы hалым
ШЖ

 =3440 кДж/кг  

болатын өзіндік бу алымы бар. Турбина жетегінен кейін Рб= 0,56 МПа 

көрсеткішімен бу негізгі турбинаның ағындық бөлігіне тасталады. η0i
шж

=0,8 

қоректік сорғы қуаты Nқс=10,3 МВт. Егер турбинаның механикалық ПӘЕ-і 

ηм
н
= 0,99 болса. 

1.35. Аралық бу қыздыруы бар блоктағы табиғи және шартты отынның 

шығынын анықтау керек. Бастапқы мәліметтер: 

)э(38800 утма
м

кДж
Q р

т  , ,268
с

кг
Dпе  ,3320

кг

кДж
hпе  ,1180

кг

кДж
hпк 

,220
с

кг
Dпп  ,2929'

кг

кДж
hпп  ,3340"

кг

кДж
hпп   92,0ку . 

1.36. Берілгені: Dкір=160 кг/с; pкір=0,2 МПа; tкір=35˚C; hп=2600 кДж/кг; 

τтққ=120 кДж/кг- ТҚҚ-ғы конденсат энтальпиясың өсуі. Қыздырғышқа 350 

кДж/кг энтальпиямен құрамы 10 кг/с дренаж контенсаты келіп түседі. 

Қоспалы ТҚҚ түріндегі қыздырылған бу шығынын анықтау қажет. 

1.37. Қ-7 және Қ-8 қыздырғыштарға алым алынатын К-300-240 

турбинасының ТҚЦ қуатын анықтау керек. Бастапқы мәліметтер: Dтқц=170 

кг/с; hкір=2880 кДж/кг- ТҚЦ-ға кірген бу қажыры; h7=2700 кДж/кг; D7=12,5 

кг/с; h8=2500 кДж/кг; D8=8 кг/с; hк=2360 кДж/кг; ηм ηг=0,975. 

1.38. Турбина қондырғының ЖҚБ-нің электрлік қуатын анықтаңыз. 

Берілгені: ЖҚБ-ке кірудегі бу қысымы 23,5 МПа, темпреатурасы 540 
0
С, 

ЖҚБ-тен кейінгі бу қысымы 3,8МПа, η0i
жқб

= 0,86. Турбина «басына» бу 

шығысы 250 кг/с, ЖҚБ-те Ралым=6,2 МПа, tалым=355
0
С болатын  бір 

жаңғыртулық алымы бар және ЖҚҚ-қа бу шығысы 12 кг/с. Есепке қажет 

шамаларды қабылдаңыз. 

1.39. Салқындатқыш дренажды беттік ТҚҚ-ғы бу шығынын анықтау 

қажет. Бу шығыны 180 кг/с. ТҚҚ-ға кірердегі конденсат температурасы 89
0
С, 

турбинадағы бу алымының қысымы 0,22 МПа, температурасы 205°С. 

Жетіспеген мәліметтерді қабылдаңыздар. 

1.40. Қуаты 800 МВт турбина қондырғының майсалқындатқышына 

салқындатылғын су 20
0
C температурамен және 130 кг/с мөлшерде беріледі. 

Майсалқындатқыштан кейінгі су температурасы 50
0
C жетеді. Осы турбина 

қондырғының механикалық ПӘЕ-ін анықтау. 

1.41. Беттік төменгі қысым қыздырғышындағы (ТҚҚ) конденсаттың 

температурасы мен энтальпиясын анықтаңыз, ТҚҚ қосылған турбина 

берісіндегі бу мәндері белгілі: Ралым = 0,27 МПа. ТҚҚ-ғы толық қызбаған 

температураны және басқа қажетті шамаларды қабылдаңыз. 



 31 

1.42. Беттік ТҚҚ -дан кейінгі конденсат температурасы 105
0
С- қа тең әрі 

сол алымдағы бумен қоректенеді. ТҚҚ бу салқындатқышсыз және (ағызу) 

дренажы жоқ. ТҚҚ-ғы кемқыздыру 4
0
C, буқұбырындағы бу алымының қысым 

шығыны 8%. Турбина алымындағы бу қысымын анықтаңыздар. 

 

Берілгені: 

tk
шығ

= 105
0
C 

υ = 4
0
C 

 

Pалым - ?   

 

 

 

 

1.43. oi  0.82-ден 0.84-ке дейін өзгергенде қарапайым турбиналық 

(конденсациялық) турбоқұрылғының (регенеративті сұрыпталусыз және 

аралық қыздырусыз) қуаты қалай өзгереді? Бу шығысы турбина «басында» 

300 кг/с, будың бастапқы қысымы 9 МПа, оның температурасы 500
0
С, соңғы 

қысымы 0,005 МПа. 

1.44. Бастапқы көрсеткіштері: Р0=8 МПа, t0=500
0
C, өндірістік 

жылытусыз және жаңғыртулы алымсыз жұмыс істейтін «Р» (ηэ, qэ, bу) түрлі 

турбоқондырғының жылу үнемділігінің көрсеткішін анықтаңыз. 

Турбоқондырғының ПӘЕ-і ηoi=0.88 тең, ол тұтынушыларға қысымы 1 МПа 

буды 150 кг/с мөлшерде жібереді. ηққ=0,92; ηтас=0,98; ηпе=0,99; ηпв=950кДж/кг 

деп алыңыз. 

 

 

2 ЖЭС-ның көмекші жабдықтары 

 

2.1 Бу турбиналы қондырғының көмекші жабдықтары 

 

Турбина және оның қосымша жабдықтары, қондырғы маңындағы 

құбырлармен біріге отырып үлкен қондырғы – бу турбиналы қондырғысын  

құрайды. Турбинаның қосымша жабдықтар құрамына жаңғыртулы 

қыздырғыштар, газсыздандырғыштар, қоректік, конденсаттық, ағызулық 

(дренаждық) және т.б. сорғылар, ілестіргіш қондырғылар, желілік су 

қыздырғыштар, буландырғыштар, май және газсалқындатқыштар және т.б. 

кіреді. Номенклатура құрамы және қосымша жабдықтардың түр өлшемдері 

турбинаның түрлеріне және оның қуатына қарай анықталады. 

Pалым=f(tн), 

tқ= tk
шығ

+ υ=105+4=109
0
C → P═>1,38·10

5
Па, 

Pалым=Рқ·1,08=1,38·10
5
·1,08=1,49·10

5
 Па. 

Pалым> Pб 

 

tk
шығ

=105
0

С 

Ралым-? 

Рқ 

 

tқ 

Шешуі: 
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 Қосымша жабдықтардың дұрыс таңдалуы бу турбиналы қондырғының 

жұмыс сенімділігіне және технико‐ экономикалық көрсеткіштеріне маңызды 

әсер етеді.  

 Қосымша жабдықтарды таңдау тапсырмасы бойынша осы 

жабдықтардың түр өлшемдері, құрамы, көрсеткіштері және өндірулігі 

анықталады. Бұл кезде таңдалған жетек қозғалтқышының қуаты және  электр 

энергиясының өзіндік мұқтаждығына кеткен шығыны есептеледі. 

 Электр стансасының нетто ПӘЕ-і электр энергиясының өзіндік 

мұқтаждыққа Nөм кеткен шығынымен анықталады 

                           )1(/)( мстстмэ

н

ст ЭQNN   .                                    (2.1) 

 Ірі конденсаттық электр стансалары үшін өзіндік мұқтаждық еселеуіші 

Эөм  отын түріне байланысты 0,04 пен 0,06 аралықта болады.  

 Жабдықтар пайдаланылған максимал жүктеме шарттарына байланысты 

таңдалады. Меншікті жұмсалған ақша қаражатын және қолданылған 

шығындарды азайту мақсатында өте ірі жабдықтарды пайдалануға ұмтылады. 

Энергиямен қамтамасыз етуді жоғары сақтау үшін сенімділігі жоғары 

жабдықты қорда ұстайды. 

 

 

2.2 Қоректік сорғы қондырғылары 

 

Будың бу қазанында және өзектік (ядролық) бу өндіретін қондырғыда 

өндірілуге сәйкес мөлшерде қорек сумен толтырылып тұруын талап етеді. 

Қоректік сорғы қондырғысы қоректік жол мен бу қазанының кедергісін жеңу 

үшін қысымын рқ.с.=1,25-1,3∙р0-ге дейін жоғарылатып, қорек суды айдайды. 

Қоректік сорғыны қосудың бірнеше сұлбалары болуы мүмкін  

(2.1 сурет): 

1) біркөтергішті онда қоректік сорғы суды соңғы қысыммен ЖҚҚ 

арқылы бу қазанының қоректік түйініне береді, (2.1 а сурет); 

2) біркөтергішті бустерлі (алдына қосылған) және негізгі қоректік 

сорғылардың тізбекті қосылуы бар (2.1 б сурет); 

3) екікөтергішті онда бірінші көтермедегі қоректік сорғылар суды ЖҚҚ 

арқылы суды бу қазанына беретін, екінші көтермедегі қоректік сорғыларға 

айдайды (2.1 в сурет). 
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а- біркөтергішті; б- бустерлі және негізгі қоректік сорғылары бар біркөтергішті; 

в- екікөтергішті.  

2.1 сурет - Қоректік сорғыларды қосу сұлбалары 

Біркөтергіштіге қарағанда екікөтергішті сұлбаның артықшылығы – 

екінші көтермедегі сорғыларға кіретін су қысымы көпіршіктенуді болдырмау 

үшін сорғы алдындағы су температурасында, қанығу қысымынан біраз 

жоғары болу қажеттігімен анықталған ЖҚҚ-ның жоғары емес қысымда 

орындалуы (рқ.с.10 МПа). Сұлбаның кемшіліктері – суды оның соңғы жоғары 

температурасымен айдайтын, екінші көтермедегі қорек сорғыларының 

сенімділігінің төмендігі; қоректік қондырғының күрделенуі және қымбаттауы; 

жоғарғы температурадағы суды айдауға жұмсалған электр энергия 

шығынының жоғары болуы; I және II көтермедегі сорғылардың жұмысын 

синхронизациялау қажеттігі және оларды реттеу қиындығы. 

Аз қуатты қайрат құрамаларда (энергоблок) (210-220 МВт-қа дейінгі) 

электр жетекті бір қоректік сорғылары бар біркөтергішті сұлба қолданады. 

Бұл қоректік қондырғының қарапайымдылығын, ықшамдылығын және оның 

жұмысқа қосылу теңдігін қамтамасыз етеді. 

Электр стансасы құрылымы құрамалық болмаса қоректік қондырғының 

өндірулігі ең алдымен жұмыс істеп тұрған сорғылар санымен реттеледі. 
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Электр қоректік сорғы беретін су шығысын төмендету үшін бөлшектік 

гидромуфта қолданылады. 

Электр қоректік сорғылардың берісін кедергілеу әдісімен реттеу болмау 

қажет. Өзінің қарапайым болуына қарамастан, бұл әдіс үнемді емес, себебі 

қысым шығыны, реттегіш қақпақшаларының тозуы, айтарлықтай 

энергетикалық шығындары болады. 

Қоректік қондырғылар өндірулігінің жоғарылауы және сорғыдан кейінгі 

қажетті қысымның өсуі аумалықтан жоғары бу көрсеткіштері бар қуатты 

энергоблоктарды энергетикаға енгізуге байланысты қоректік сорғылардың 

салыстырмалы және толық қуаттарының өсуіне әкелді. Бұл жағдайлар бу 

турбиналы жетекті қолданатын айналғының (ротордың) айналу жиілігі 6000-

8000 айн/мин-қа дейінгі ықшамды сорғыларды қолдануға мәжбүр етті. 

Берістің және айналу жиілігінің өсуі сорғының көпіршіктену қорын 

төмендетеді. Көпіршіктенудің болмауының қажетті шарты, берілген 

температурадағы қаныққан бу қысымынан сорғы кірісіндегі су қысымы біраз 

қормен артық болуы. Мәселенің шешімі бір көтергішті сұлбадағы қоректік 

сорғы түзген қысымның бустерлік және негізгі қоректік сорғылар арасында 

бөлінуіне әкелді (2.2 сурет). 

Бустерлік сорғы шамамен 2 МПа қысымға және оның көпіршіктенусіз 

жұмыс істеуін қамтамасыз ететін төмен айналу жиілігіне есептеледі. Бустерлік 

сорғының жұмысына байланысты негізгі қоректік сорғының кірісіндегі су 

қысымының жоғарылауы қоректік қондырғыны көпіршіктену құбылысынан 

сенімді қорғайды. Аумалықтан жоғары көрсеткіштегі бірінші энергоблоктарда 

бустерлік сорғыларда жеке электрлік жетек бар болатын; 500-800 МВт-тағы 

қазіргі энергоблоктарда бустерлік сорғылар төмендеткіш шегергіш (редуктор) 

арқылы қоректік қондырғының жалпы турбина жетегінен әрекет етеді. 
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а-электр жетегі; б-бустерлік сорғының электр жетегі және негізгі сорғының шығыр 

жетегі.  
2.2 сурет - Қоректік қондырғының жетек түрлері 

 

Қорек суының газсыздандырғыш қондырғысын қоректік сорғыдан  

12-15 м. биіктікте орнату сорғылардың көпіршіктену қорын ұлғайтады. 

Айнымалы жүктемеде қоректік сорғылардың бу турбиналы жетегі 

электрлік жетекке қарағанда тиімді болады. Электр жетекті қоректік сорғы 

пайдаланатын қуат, су шығысының Д қ.с. шаршысына (квадратына) сәйкес 

өзгереді, ал бу турбиналы жетекте – шамамен су шығысының текшесіне тура 

сәйкесті яғни, мүлтіксіз (идеал) реттеу шартына жақын  

,, 3

.1..

2

... скскшсксэк DаNDаN     (2.1) 

мұнда а және а1 – сәйкестік еселеуіштер. 

Осылайша қуатты пайдалану турбина жетегі бар сорғыларда электр 

жетегі бар сорғыларға қарағанда әрқашан төмен. Турбиналы жетек айналу 

жиілігін, жетектік турбинаға будың берісін өзгертіп бір қалыпты өзгертуге 

мүмкіндік береді. 

Қоректік сорғының жетегі үшін конденсаттық турбина түрлерін 

қолданады (2.3 б сурет) немесе қарсы қысымды (2.3 в сурет). Конденсаттық 

жетектік турбиналарда әдетте өзінің конденсаторы, ілестіргіштік 

(эжекторлық) қондырғысы, конденсаттық сорғылары және т.б. қондырғылары 
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болады. Конденсаттық жетектік турбиналарда пайдаланылған бу кейбір 

жағдайда негізгі турбинаның конденсаторына әкетіледі (2.3 а сурет). 

Жетектік турбинаның негізгі турбинаға қатысты қатарлас қосылудың 

жоғарыда келтірген мысалдарынан басқа, турбина жетегі тізбектей қосылуы 

мүмкін, негізгі турбина алдындағы жаңа буда немесе оның цилиндрлерінің 

арасында турбиналық сатылар бөлігінің орнына сұлбаның сенімсіздігіне қарай 

ол ТМД-да қолданылмайды. 

 

 
а-жаңа бумен істейтін турбина жетегі; б- салқын бумен (I) және аралық қыздырудан 

кейін ыстық бумен (II) жұмыс істейтін конденсаттық турбина жетегі; в- аралық 

қыздырудан кейін ыстық және салқын бумен жұмыс істейтін қарсықысымды 

турбинажетегі.  

2.3 сурет - Қоректік қондырғының жетектік турбиналарының қосылу 

сұлбасы 

 

Бустерлі және негізгі қоректік сорғының жетектік турбинасына кететін 

бу шығысы жшD . ,кг/с, энергетикалық теңестік (баланс) теңдеуінен 

анықталынады: 
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     (2.2) 

мұнда Dқ.с – қоректік сорғы су берісі,кг/с;  

ор -судың меншікті көлемі, м
3
/с;  

жш

iН .
 - турбина жетектегі будың жылулық құламасы, кДж/кг;  

ηс- сорғы ПӘЕ;  

ηм
ш.ж

 - жетектік турбинаның механикалық ПӘЕ-і;  

рқ.с - қоректік сорғыдан кейінгі су қысымы, МПа;  

рв≈рд (газсыздандырғыштағы бу қысымы).  

Бустерлік сорғының электрлік жетегі болғанда ссксбс рррр  .. , 

МПа. рқ.с қысымы басты қоректік сорғы алдындағы сұйықтың қанығу 

температурасына сәйкес келеді; сорғының көпіршіктену қоры МПарс 9,0 . 

Негізгі турбинаға кететін жаңа будың үлестік шығысы D0 ретінде аламыз 
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 ,   (2.2а) 

мұнда 1. ска . 

Осылайша жетектік турбинаға кететін бу шығысының үлесі сорғы 

жұмысының қатынасына   кгкДжррН кшорас /,.   және жетектік 

турбинадағы бу жұмысына 
жш

iН .
тәуелді. 

 

2.3 Газсыздандыру қондырғылары 

 

Электр стансасының бу - су жолының қанағаттанарлық тотығулық 

(коррозиондық) күйі су тәртібін дұрыс қадағалаумен және қоректік судан 

және конденсатордан тотығу, жегілік газдарды аластаумен қамтамасыз 

етіледі. 

Конденсаттың, қоректік және қосымша судың құрамында жабдықты 

және электр станса құбырларын тотықтандыратын жегі (агрессивті) газдар 

(оттек, көмірқышқыл газы және т.б.) болады. Олар турбина 

конденсаторындағы бу - су жолына және жаңғырту жүйесінің сиретулік 

(вакуумды) бөлігіне түседі. Газдық тотықтанудан сақтау үшін суды 

газсыздандыруды қолданады яғни, ондағы ерітілген газдарды аластайды. 

Жабдық металын негізгі тотықтандыратын − оттек. Көмірқышқылы өз 

бетінше тотықтырады және оттегі тотықтыруына үдеткіш (катализатор) 

болады. 

Бу турбиналы электр стансаларында суда ерітілген газдарды аластау 

үшін суды қыздырады. Суды қыздырғанда ерітілген газдар аласталады. Одан 

кейін қалып қойған оттегін химиялық реагенттер (гидразин-гидрат N2H4 – H2O 

немесе оның тұзы) қосып қосымша залалсыздандырады. 
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Сұйықтағы мүлтіксіз (идеал) сұйытылған газ ерітінділері үшін Генри 

заңы бойынша ерітіндідегі газдардың теңестік маңыздық шоғыры сг , мг/кг, 

ерітінді үстіндегі газдық фазадағы рг парциал қысымына сәйкес 

(пропорционал) 

Сг=Кг∙Рг     (7.1) 

мұнда Кг – температураға байланысты өзгеретін фазалық теңдесу 

тұрақтысы (Генри тұрақтысы) мг/(кг∙Па). 

Суды газсыздандыру және агрессивті газдарды аластау үшін олардың 

сұйық үстіндегі парциал қысымдарын төмендету қажет. Мұны жүзеге асыру 

үшін не су үстіндегі газ қоспасының жалпы қысымын төмендету, не газ 

қоспасының тұрақты қысымында газдардың парциал қысымдарын қайта 

тарату қажет.  

Сұйық фазадағы толық (абсолют) қысым дегеніміз газ және су 

буларының парциал қысымдарының қосындысы: ОНГ РРР
2

 . Демек, су 

беттігіндегі су буын парциал етуге ұмтылып, бұдан  0ГР  қысымын 

жоғарылату арқылы РР ОН 
2

 алуға болады. Су температурасы қанығу 

температурасына жеткен кезде су бетіндегі су буының парциал қысымы 

судың бетіндегі толық қысымға жетеді, ал басқа газдардың парциал 

қысымдары нөлге дейін төмендейді, су ондағы ерітілген газдардан 

тазартылады. 

Судың қыздырулық (термиялық) газсыздануы арнайы 

жылуалмастырғыш – газсыздандырғышта оның қыздыруымен бірге өтеді. 

Электр стансасындағы бу турбиналы қондырғылардың қыздырулық 

газсыздандырғыштары былай бөлінеді: 

I Міндеті бойынша: 

1) бу қазандарының қорек суының газсыздандырғышы; 

2) сыртқы тұтынушылардың кері конденсаттың және қосымша судың 

газсыздандырғышы; 

3) жылулық желідегі қосымша судың газсыздандырғышы. 

II Қыздыратын бу қысымы бойынша: 

1) 10,6-0,8 МПа қысымда (АЭС– та 1,25 МПа–ға дейін) жұмыс істейтін 

жоғары қысымды (ЖҚ) газсыздандырғыш, ал ЖЭС-пен АЭС-та қоректік су 

газсыздандырғышы ретінде қолданылады; 

2) 0,12 МПа-да жұмыс істейтін әуелік (атмосфералық) газсыздандырғыш 

(ГӘ); 

3) әуеліктен төмен қысымда газсыздандыру жүретін сиретулік 

(вакуумды) газсыздандырғыш (ГС) 7,5-50 КПа. 

III Газсызданатын суды қыздыру тәсілі бойынша: 

1) қыздыратын бу және қыздырылатын газсызданатын су араласатын 

араластырғыш газсыздандырғыш; 

2) суды алым буымен сыртқы алдын-ала қыздыруы бар аса қызған 

судың газсыздандырғышы. 
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IV Құрылымдық жасалуы бойынша (фазааралық беттің түзілу қағидасы 

бойынша): 

1) бу және су қозғалғанда түзілетін түйіспе (контакт) беті бар 

газсыздандырғыш; 

 – ағыншалық - бұрқылаулық; 

 – қабыршақты ретсіз толтырмасы бар; 

– aғыншалық (тәрелкелік); 

2) фаза түйісуінің белгілі беті бар газсыздандырғыш (қабыршақты ретті 

толтырмасы бар). 

Көбінесе ағыншалық толтырмасы бар саптамалы тік цилиндрлік 

газсыздандыру бағаншасы (колонкасы) бар газсыздандырғыш қолданылады, 

ал соңғы кезде – 0,6-0,8 МПа тұрақты қысымдағы бу мен суды ішкі қыздыруы 

бар ағынша - бұрқылаулықты қолданады. 

Ағыншалық газсыздандырғышта су араластыру құтысы (камерасы) 

арқылы газсыздандыру бағаншасының жоғарғы тарату тәрелкесіне беріледі; 

су бұл тәрелкенің түбіне ø 5-8 мм тесіктер арқылы жаңбыр түрінде, оның 

астында орналасқан тәрелкеге түседі. 400-1200 мм аралықпен бірінің үстіне 

бірі орналасатын саны екіден бес табақшаға дейін қолданылады. Тәрелкелер 

орталықты – орналасқан табақша (диск) түрінде және бағаншаның ішкі 

қабырғасына жабысқан сақина түрінде (2.4 а сурет) жасалады. 

Тәрелкелердің екі түрі бірінен соң бірі орналасады. Қыздыратын бу 

жатық біріктірме (коллектор) арқылы бағаншаның төменгі бөлігіне беріледі. 

Бу ағыны орталықта орналасқан тәрелкелер мен бағанша қабырғасының  ішкі 

беті аралығы арқылы және сақина тәрізді тәрелкелер іші арқылы тізбектей 

қөтеріле өтеді де, су ағыншаларын кесіп өтеді, оны қанығу температурасына 

дейін қыздырады. Судан бөлінген газдар будың шықтанбаған біраз бөлігімен 

бірге көтеріледі және бу ауа қоспа түрінде бағаншаның жоғарғы жағындағы 

орталық штуцер арқылы шығарылады. Судың қажетті газсыздануы суды 

міндетті түрде қайнағанға дейін қыздырумен қамтамасыз етіледі, сонымен 

қатар газсыздандырылған судың 1 тоннасынан 1,5-3 кг мөлшерде бу бөлінеді. 
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а – жоғары қысымды ағыншалық: 1 – негізгі конденсатты әкелу; 2 – желілік қыздырғыштар 

шығын әкелу; 3 – араластыру қондырғысы; 4 – 8 – тесік тәрелкелер; 9,10 – ЖҚҚ шығын 

әкелу; 11,12 – қақпақша штоктарының нығыздалуынан және ағызу кеңейтілуінен алынған 

бу; 13 – қыздыратын буды әкелу; 14 – булануды әкету. 

б – әуелік (атмосфералық) қысымды ағыншалық: 1 мен 2 – химиялық тазартылған су 

мен кері конденсатты әкелу; 3 – араластыру құтысы; 4 – табалдырық; 5 пен 7 – 10 – 

тәрелкелер; 6 – булану өтуі үшін 5 тәрелкедегі тесік; 11 – желі қыздырғыштарының 

конденсатын әкелуі; 12,13 – тарату біріктірмеге жіберілетін буға арналған штуцер; 14 – 

булануды әкету. 

в – ретсіз толтырмасы бар қабыршақты: 1 – тұрқы; 2 – қақпақ; 3 – суды тарату 

құрылғысы; 4 – толтырма; 5 – бу тарату біріктірмесі; 6 - 10 – енгізуге арналған штуцерлер; 

6 – ТҚҚ шығын; 7 – химиялық тазартылған суды; 8 – буландырғыш шығын; 9 – 

қыздыратын буды; 10 – шығырдың қақпақша штоктарынан алынған бу; 11 – булануды 

әкетуге арналған штуцер; 12,13 – жатық табақтар; 14 – цилиндрлі қалқа (перегородка); 15 – 

кедергі; 16 – су шығатын тесіктер; 17 – тесілген тәрелкелер; 18 – белгілі ұяшықтары бар 

торлар; 19 – сақиналар; 20 – тор; 21 – су жолы; 22 – су тарату құтысындағы құбыршалар; 23 

– араластыру құрылғыдағы құбыршалар; 24 – құбырлар. 

2.4 сурет - Ағыншалық жоғары және әуелік (атмосфералық) қысымды 

және ретсіз толтырмалары бар қабыршақты газсыздандыру бағаншалары 

 

Газсыздандырылған су жатық цилиндрлік газсыздандыру бағаншаның 

астындағы жинағыш күбіде жиналады. Жоғары қысымды 
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газсыздандырғыштар үшін сыйымдылығы 65,100,120,150 және 185 м
3
 күбілер 

шығарылады. 

 

2.4 Газсыздандырғыштарды қосу сұлбалары, жылулық есептеу 

 

Қорек су газсыздандырғышы – судан агрессивті газдарды аластауды, 

қорек суды қыздырылуды және оны қоректік қондырғысына сенімді 

жеткізілуін қамтамасыз ететін жылулық сұлба элементі. Оның басқа 

жаңғыртулық қыздырғыштар арасындағы орнын таңдау – маңызды және 

жауапты мәселе. Газсыздандырғыштан кейін су температурасының және 

қысымының жоғарылауы ЖҚҚ - ның санын азайтады, ал РБМК реакторлары 

бар бірконтурлы АЭС - тарда рд
 
= 1,25 МПа-да кезінде олардан бас тартуға 

мүмкіндік береді. Бірақ судың температурасы жоғарылаған сайын оның 

меншікті көлемі және қоректік қондырғы жетегінің қуаты ұлғаяды. 

Газсыздандырғышты турбина алымдарына қосудың әртүрлі сұлбалары 

қолданылады, ол міндетіне және электр стансаның түріне тәуелді. КЭС - те 

келесі қосылу сұлбаларын қолданады. 

1. Газсыздандырғыш тұрақты қысымда жұмыс істейді. 

а – алдын ала қосылған сұлба (рг =тұрақ); б – газсыздандырғыш жаңғыртудың жеке сатысы 

ретінде (рг =тұрақ); в – «сырғанаулық» қысымдағы газсыздандырғыш; 1– қысым реттегіш; 

2– ЖҚҚ. 

2.5 сурет - Қорек су газсыздандырғышының қосылу сұлбасы 

 

а) алдын ала қосылған сұлба – газсыздандырғышты кедергілік реттегіш 

қақпақша арқылы жаңғыртулық алымға қосады. Бұл алымнан 

газсыздандырғыштан су жолы бойынша кейінгі беттік жаңғыртулық 

қыздырғыш (ЖҚҚ) бумен қоректенеді. ЖҚҚ - ғы және газсыздандырғыштағы 

қосынды қыздыру берілген сатыдағы су қыздыруына экономикалық жағынан 

тең болу қажет. Бұл жағдайда газсыздандырғыштың қосылуы будың 

кедергіленуіне қарамастан сұлбаның үнемділігін төмендетпейді. 
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б) будың жеке жаңғыртулық алымындағы газсыздандырғыш. 

Көрсетілген (номинал) жүктемеде алымдағы бу қысымын 

газсыздандырғыштағы бу қысымынан шамамен 30% жоғары алады, бұл бір 

алымда 70-тен 100% - ға дейінгі жүктеме аралығында жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. Ары қарай жүктемені төмендеткенде ауыстырып қосусыз 

(переключение) жоғары жатқан алымдардан бумен қоректендіру үшін 

газсыздандырғышты аустырып қосу қарастырылады. Энергоблокты іске қосу 

тәртіптерінде қорек судың газсыздануын «өзіндік мұқтаждық» бу 

біріктірмесінің буымен қамтамасыз етеді. 

2. Газсыздандырғыш сырғанаулық қысымда жұмыс істейді. 

Газсыздандырғышта жасанды ұстап тұрылған тұрақты бу қысымы 

газсыздандырғыш жұмысына тиімді, бірақ қорек суды жаңғыртулық 

қыздырудың оңтайлы (оптимал) таралуын бұзады. 

 
2.6 сурет - Қорек су газсыздандырғышын жылулық есептеу сұлбасы 

 

Газсыздандырғышты жылулық есептеу, басқа кез келген араласулық 

қыздырғыштағыдай заттық және жылулық теңестік теңдеулерін құрып, 

оларды шешуден тұрады. 

Газсыздандырғыштың заттық теңестігі (буландырусыз және бустерлі 

және қоректік сорғы нығыздалуынан су ағуынсыз) 
ЖКК

АГГТГДШТЭСК DDDDDD  .. .   (2.2) 

Турбинаға кететін бу шығыcы үлесінде 

...

ЖКК

АГГТГДШТЭСК      (2.3) 

Газсыздандырғыштың жылулық теңестігі 

         .\\

.

\

.

ЖКК

АГ

ЖКК

АГГГТГТГДШДШГТЭГСК hDhDhDhDhDhD         (2.4) 
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Турбинаға кететін бу шығысының үлесінде 

.\\

.

\

.

ЖКК

АГ

ЖКК

АГГГТГТГДШДШГТЭГСК hhhhhh     (2.5) 

 

 

2.5 Қоректік сорғылар 

 

Қоректік сорғылар блоктың максимал жүктемесінің қоры 5 % дан кем 

емес кезіндегі қоректік су шығынына есептеледі. Қуаты 210 МВт қа дейінгі 

блоктарда қоректік сорғы жетек (привод) ретінде электрқозғалтқыштарды, ал    

300 МВт және одан жоғары блоктарда құбыр қолданылады.  

Қоректік сорғылардың сенімді жұмыс істеуіне қойылатын жоғары  

талаптарына сәйкес қор қарастырылады. Қысымы 13 МПа қуаты 210 МВт 

дейінгі блоктар әрқайсысының өндірулігі 100% толық су шығынды бір жұмыс 

және бір қордағы немесе екі 50% қорсыз сорғылармен жабдықталады. 

К-300-240 және Т-250-240 блоктарында бу турбиналарының жетегімен 

өндірулігі 100%  бір жұмыстық және жіберу қорында 50% толық қоректік су 

шығынына электр сорғысы орналастырылады.  

Қоректік сорғылар ретінде көпсатылы ортадан тепкіш түрлері 

қолданылады. Гидромуфталар мен шегергіштер болған кездегі қоректік 

сорғының электрқозғалтқышына тұтынылған қуат келесі кейіптемемен 

анықталады, кВт: 

                       ),/(103

сшеггмэсорсс pDN                                 (2.2) 

мұндағы ηэқ, — электрқозғалтқыштың (0,95÷0,97);  

ηгм, — гидромуфтаның (0,98);  

ηшег — шегергіштің (0,98);   

ηс —  сорғының өзіндік (0,8÷0,85) ПӘЕ–і;  

Dқс — қоректік су шығыны,  кг/с;  

υор — судың меншікті орташа көлемі, м
3
/кг;  

pқс — қоректік сорғыдағы біртіндеп өспелі, есептелетін қысым, МПа. 

                 .10)1( 6

г

с

б

оо

бжсс pghppppppp                 (2.3) 

мұндағы ∆р — жұмыстық қысымы 10МПа -дан жоғары қазандық 

қондырғылар үшін қабылданған сақтандырушы қақпақшалардың қысым қоры, 

8% тең; 

 рқ — қазандық қондырғы кедергісі;  

 рг — газсыздандырғыштағы қысым; 

 рсү — қазандықтағы сулық үнемдегіш кедергісі; 

 ржққ — жаңғыртулы жоғары қысымды қыздырғыштар кедергісі; 

 •îð

•áp — қазандықты автоматтық шегергіштік қоректендіргіш кедергісінің 

есебінен болатын сорғыдан қазанға дейінгі қоректік құбырлар кедергісі;  
ñ

•áp  —сору құбырының кедергісі; 

 h - газсыдандырғыш күбісіндегі және қазан барабанындағы су 

деңгейінің айырмасы, м; 
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 ρ - су тығыздығы, кг/м
3
 ;  

g- еркін түсу үдеуі, 9,81 м/с
2
. 

 

Қоректік сорғылардың қуатын шамамен есептеу үшін бұл сорғыларды 

келесі кейіптемемен бағалауға болады: 03,1 pp с  , ал қоректік су шығынын 

мына қатынастан анықтауға болады, кг/с  

                              .3600/2,1 ээс dND                                         (2.4)     

Қазіргі заманғы бу турбиналы қондырғылар үшін 

)/()5.33( ñàºêÂòêãdý  .Турбина жетегіндегі қоректік сорғыға жіберілетін бу 

шығыны келесі кейіптемемен анықталады, кг/с, 

                                  )/( б

мc

б

і

а

ссшж HhDD  ,                                (2.5) 

мұндағы кгкДжpph гсор

а

с /,10)( 3 — сорғыдағы адиабаталық сығылу 

жұмысы. 

 

2.6 Конденсаттық сорғылар 

 

Конденсаттық сорғыларда қор болу қажет. Турбина қондырғыларының 

қуатына байланысты екі, үш немесе кейбір жағдайларда төрт конденсаттық 

сорғылар орналасады, олардың біреуі қорда тұрады. 

Жұмыстық сорғылардың өндірулігі (жаздық кезең шарты бойынша) 

конденсаторға жеткізу немесе ағызу (дренаж) сорғысының алдындағы 

химиялық тазаланған судың басқа ағындармен  араластырылу есебімен 

турбинадан шыққан максимал конденсат шығынымен анықталады. 

Конденсаттық сорғыларды қысымдаудағы тегеурін келесідей 

анықталады 

                       кгкс pppghp  610 ,                                     (2.6) 

мұндағы рг — газсыздандырғыштағы қысым, МПа;  

рк — конденсатордағы қысым, МПа;  

рқ — төмен қысымды қыздырғыштардың кедергілерін қосқандағы 

қысымдағыштар мен сору сызықтарындағы сұйық ағулық кедергілер 

қосындысы, МПа;  

h —  конденсатор деңгейінен газсыздандырғыш деңгейіне дейінгі су 

деңгейінің биіктігі, м.  

Конденсаттық сорғы жетегіндегі қуат (2.2) кейіптемесімен анықталады.  

 

 

2.7  Ағызу сорғылары 

 

 Ағызу сорғылары жаңғыртулы қыздырғыштарда қорсыз 

орналастырылады. Сол секілді олардың істен шыққан жағдайда одан да төмен 

қысымды қыздырғыштардан су құламасын ағызу сызықтары қарастырылған. 



 45 

Ағызу сорғы жетегіндегі қуат (2.2) кейіптемесімен анықталады. Тегеурін 

конденсатты әкетудің нақты сұлбасынан есептеледі. 

 

2.8 Жаңғыртулы қыздырғыштар 

 

Жаңғыртулы қыздырғыштарында қор болмайды. Қыздырғыштардың 

істен шықққан жағдайда немесе жылулық сұлбасында жөндеуге шығару 

қарастырылатын болса, онда әрбір қыздырғыштар үшін немесе қыздырғыштар 

топтары үшін конденсат бойынша сулы (обводные) сызықтар қарастырылған. 

Таңдалған қыздырғыштардың түр өлшемдері конденсаттың немесе қоректік 

судың максимал жіберілуін сол секілді турбина қондырғыларының қалыпты 

жұмыс тәртібі кезінде ағызуды салқындатудың және конденсатты 

кемқыздырудың (қоректік судың) берілген шамаларын қамтамасыз етуі қажет. 

Су және бу құбырларындағы қысым шығындары келесі кейіптемемен 

анықталады: 

       ,2/10)/( 62    жбб dLp                               (2.7) 

мұндағы жб  , сәйкесінше құбыр аймақтарының тура және 

жергілікті кедергі еселеуіштері (құрал, фасондық бөліктер, бұрылмалар және 

т.б.); 

Lқб — тура құбырдың жалпы ұзындағы, м;  

d— құбыр диаметрі, м;  

w — ортаның қозғалыс жылдамдығы, м/с;  

υ — меншікті көлем, м
3
/кг. 

 Егер абсолютті құбыр бұдырлығын 0,2 деп қабылдасақ,  онда 

                                       ./074,0 25,0dб                                                 (2.8) 

Қыздырғышқа келіп түсетін суды будың қанығуына дейін жеткізетін 

кемқыздыру шамасы келесі кейіптемемен анықталады 

               )]./(exp[)( pк cGFktt                                         (2.9) 

мұндағы tқ  — қыздырушы будың қанығу температурасы, 
о
С; 

tк - қыздырғышқа кірердегі судың температурасы, 
о
С; 

kқ - қыздырғыштағы жылуберу еселеуіші, кВт/(м
2
∙
о
С); 

ср - меншікті жылусыйымдылық, кДж/(кгС); Fқ - қыздырғыштың 

қыздыру беті, м
2
;  Gқ - қыздырғыштағы су шығыны, кг/с. 

     Конденсаттың максималды жіберілуін қамтуға таңдалынған 

қыздырғышты тексеруге есептеу жүргізу нәтижесінде жылуберу еселеуіші 

анықталады немесе қыздырғыштарды көп ретті сынау  мәліметтері бойынша 

қабылданады. Әдетте, төмен қысымды қыздырғыштар үшін жылуберу 

еселеуіші 3,0 тен 4,0 кВт/(м
2
∙
0
С) дейінгі аралықта болады; қалған кейіптемеге 

кіретін шамалар қыздырғыштарды турбина қондырғысының жылулық 

сұлбасына нақты қосылу шарттарымен анықталады. 
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2.9 Буландырғыш қондырғылар 

 

ЖЭС-ғы буландырғыш қондырғылар айналымдағы конденсат және бу 

шығындарын толтыруға арналған. Әдетте олар энергетикалық шығыны нақты 

болмаған кездегі сұлба бойынша қосылады. Бұндай сұлбаларда 

буландырғыштағы екіншілік будың конденсаттануы сол бу алымынан 

қоректенетін және жаңғыртулы қыздырғыштың алдында қосылатын жеке 

конденсаторда іске асырылады.  

ЖЭС-ты жобалаудың технологиялық нормаларына сәйкес буландырғыш 

қондырғылар блоктағы бу шығынан 2% мөлшерінде конденсатты және бу 

шығындарын толтыруды қамтамасыз ету қажет яғни, 0,02∙D0 . 

Буландырғыштың нақты өндірулігі оның қыздыру беті, буландырғыш 

конденсаторының қыздыру беті, буландырғыш конденсаторының кірісіндегі 

су көрсеткіштері және қыздырғыш бу көрсеткіштері шамаларымен 

анықталады.  

Демек, қондырғының өндірулігі жылуберу және жылулық баланс 

теңдеулерінің шешімдерінен анықталуы мүмкін.  

                                








)( кшырбшбш

бббб

ttcGQ

FtkQ
.                                          (2.10) 

Онда,  

                                  нбн rQD / ,                                                   (2.11) 

мұндағы kб — ,буландырғыштағы жылуберу еселеуіші, кВт/(м
2
∙
0
С); 

еыб ttt  , буландырғыштағы температуралық тегеурін,
 0
С; 

tы, tе— ысытатын және екіншілік будың қанығу температурасы, 
0
С; 

 Fб — буландырғыштың қыздыру беті, м
2
;  

Gқ – буландырғыш конденсаторы арқылы болатын негізгі конденсат 

шығыны, кг/с; 

tш  — буландырғыш конденсаторынан шыққан конденсаттың 

температурасы, 
о
С; 

tк — конденсаторға кірердегі конденсаттың температурасы, 
о
С; 

D — буландырғыш қондырғысының өндірулігі, кг/с. 

Буландырғыш конденсаторындағы қанығу температурасына дейінгі 

судың  , 
о
С кемқыздырылуы (2.9) теңдеуі бойынша kб және Fб шамалары 

белгілі жағдайда есептелуі немесе 3÷5 
о
С тең қабылдануы мүмкін.              

 

2.10 Қоректік су  газсыздандырғыштары 

 

Соңғы жылдары ЖЭС -да турбинаның негізгі конденсаттарын, қосымша 

суды БТҚ-да мұқият тазарту және су тәртібіндегі оттекті бейтараптандыруды 

қолдану салдарынан бастапқы көрсеткіштердің аса жоғары болуы қоректік 

суды жаңғыртудың газсыздандырғышсыз сұлбасын пайдалануға мүмкіндік 

берді. 
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Тәртіп бойынша суды газсыздандыру термиялық 

газсыздандырғыштарда іске асырылады. Қоректік су газсыздандырғышының 

түр өлшемдері электр стансасындағы қоректік судың максимал шығыны және 

ысытатын бу қысымы бойынша анықталады. 

Газсыздандырғыштар қорсыз таңдалады. Газсыздандырылған су қоры 

газсыздандырғыштың күбісінде ЖЭС блоктық құрылымының есептелген 

тәртібінде блоктың бес минуттық және он минуттық ЖЭС-тың көлденең 

байланыстар жұмысын қамту керек. Газсыздандырғыш күбісінің пайдалы 

сыйымдылығы олардың геометриялық көлемінің 85%-на тең деп 

қабылданады. 

Қоректік судың максимал шығыны қазандықтарды үздіксіз үрлеу, 

ҚТШҚ-ғы және бу салқындатқыштағы үрлеуге кеткен қоректік су 

шығындарының есебімен анықталады.  

Блоктың 5-минуттық жұмысын қамтитын газсыздандырғыштық күбінің 

қажетті көлемін келесі теңдеуімен анықтауға болады 

                                                               60/5 макс

ск б DV  .                                                    (2.12) 

   

 

Екінші бөлімге тапсырмалар 
 

2.1. Екі буландырғыш бірдей қысымда және бірдей көлемде бу өндіреді, 

бірақ бір буландырғышта жалюзді бөлгіш (сеператор) болмайды. Қандай 

буландырғыш сапалы бу өндіреді? 

2.2. Берілген бастапқы бу көрсеткіштеріне, қоректік су температурасына 

және берілген жаңғыртулы қыздырғыштар үшін газсыздандырғыштағы бу 

қысымының ұлғаюы қоректік сорғы қуатының азаюына әкеп соғады. Неге? 

2.3. Турбинаның ағынды бөлігі мен қыздырғыш құтысын қосатын 

ұзындығы 10м, диаметрі 350мм болатын бу алымының құбырындағы 

салыстырмалы қысым шығынын Р  анықтау. Одан өтетін бу шығысы 36 

т/сағ, ал будың меншікті көлемі .2.01.0,/5,1 3  мййкгм   

 

Берілгені: 

d=350мм=0,35м 

l=10м 

D=36т/сағ=10кг/с 

υ=1,5м
3
/кг 

ξ=0,01 

2 Ì  

∆р - ?  

 

2.4. Қуаты 12х200 МВт электр стансасындағы қосымша су дайындайтын 

қондырғының өндірулігін анықтау. Турбинадағы меншікті бу шығыны 

Шешуі: 

;
2

10 6
2  
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dэ=3.5кг/(кВт·сағ); αут=0.015; αүр=0.02. бу қазанның үздіксіз үрлеу 

кеңейткішінен газсыздандырғышқа жіберіледі. Газсыздандырғыштағы қысым 

-0,7 МПа, қазан барабанындағы қысым- 15,5 МПа. 

2.5. Турбинаға кететін будың меншікті шығыны dэ=3.0кг/(кВт·сағ); 

αут=0.015 болатын, қуаты 8∙300 МВт электр стансасы үшін қосымша су 

дайындайтын қондырғының өндірулігін анықтау керек. 

 2.6 Буландырғыш еш жылу шығынсыз сұлбасы бойынша турбинаның  

негізгі конденсатты қыздыру қыздырғышының сұлбасына қосылған. 

Буландырғышқа берiлетiн алымдағы будың қысымы 0,4 МПа, температурасы 

- 200
0
С құрайды, КИ-ға кiрердегі судың температурасы - 102

0
С, судың 

шығыны -320 т/сағ тең. Буландырғыштың өнiмдiлiгi 16 т/сағ. Буландырғыш 

жұмыс істейтін температуралық тегеурінді тt  тап. 

2.7. Буландырғыш еш жылу шығынсыз сұлбасы бойынша желілік су 

қыздыру жүйесіне қосылған. Буландырғышқа берiлетiн алымдағы будың 

қысымы 0,25 МПа, бу 80
0
С-қа қыздырылған, КИ кірердегі су температурасы 

107
0
С құрайды, жылу желілеріндегі су қысымы 0,8 МПа. Желілік судың 

шығыны -3500 т/сағ құрайды, буландырғыштың өнiмдiлiгi 30 т/сағ тең. 

Буландырғыш жұмыс істейтін температуралық тегеурінді тt  тап. 

2.8. Қазан барабаны 80 м-лік белгіде (барабандағы есептеу деңгейіне 

дейінгі), ал газсыздандырғыш 16 м-лік белгіде (газсыздандырғыш күбісінің 

деңгейіне дейінгі) болса, барабанды буқазанды қондырғыда қоректік 

сорғысының тудыратын екпінін (напор) анықтаңыздар. Қазан барабанындағы 

қысым 15 МПа, ал газсыздандырғыштағы қысым 0,7 МПа. Қоректік 

сорғысына дейінгі жолдағы шығын 0,25 МПа, ал сорғыдан қазан барабанына 

дейінгі шығын - 0,75 МПа. 

 

Берілгені: 

hб=80м 

hг=16м 

рб=15МПа 

рг=0,7МПа 

∆рс=0,25МПа 

∆рб=0,75МПа 

 

Рқс - ?  

 

 

 

 

 

 

Рқс=(рб-рд)+ ∆рс+∆рб+ρg(hб- hд)= 

=(15-0,7)·10
6
+(0,25+0,75)·10

6
+1000·9,8·(80-16)·10

-6
==15,93МПа≈16МПа. 

 

Шешуі:
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2.9. Төменде келтірілген мәндері бойынша турбиналық және электрлік 

жетектерінің жылулық үнемділігін салыстырыңыз. Берілгені: 

а) турбиналық кіріс үшін 7,0ТП

OI ; 99,0ТП

M ; 

б) басты турбина және турбиналық жетек элементтері үшін - 82,0OI ; 

98,0ГМ ; 93,0ЭД ; 95,0ГМ ; 98,0РЕД , ал трансформатор мен электр 

желісінің шығындары берілетін қуаттың 5% құрайды. ( 95,0ТЭЛ ). 

2.10. Қыздырғыштағы бу көрсеткіштері p=4 МПа t=350 
о
С, бу шығысы 

15т/сағ болғандағы ЖҚҚ-1-ге дейінгі бу құбырының және қыздырғыштан 

дренажға дейінгі құбырдың диаметрін анықтау керек. Есептік 

жылдамдықтарды қабылдаңыз. 

2.11. Конденсаттық құбырдағы қоректік сорғының қуатын және бу 

шығынын анықтау. Берілгені: Dқс=260 кг/с; ршығ=33 МПа; ркір=1 МПа; ŋк=0.85; 

ŋм=0.99; ;3200
кг

кДж
hТП

O   ;005,0 МПаРТП

К   ;5,10 МПаРТП   80,0ТП

OI  ал ауаның 

меншікті көлемі v=0.001 м
3
/кг. 

2.12. Турбинаның жылулық сұлбасында газсыздандырғыштың қысымы 

6 бар. Қанығу температурасы 158°С. Қоректік судың шығысында орналасқан 

термометр көрсетуі 140°С. Газсыздану құбылысы  қанағаттанарлық болады 

ма? 

2.13. Барлық регенеративтік жылытқыштарында конденсаттың берілген 

деңгейi қатал сақталады. Егер деңгей есептiктен жоғары болса, жылулық 

үнемдiлiк қалай (азаяды, үлкейедi) өзгередi? Жауапты дәлелде. 

2.14. Барлық регенеративтік қыздырғыштарда конденсаттың берілген 

деңгейі тұрақты болады. Егер қыздырғыштардың біреуінде конденсат деңгейі 

болмаса, турбоқондырғының ПӘЕ-і қалай өзгереді?  Жауабын түсіндіріңіз. 

2.15. Турбина жетегіндегі салыстырмалы бу алымын  αтж анықтаңыз, 

егер қозғалтқышты турбинаға баратын бу көрсеткіштері 2МПа мен 350˚C 

болса және ағынды жағындағы ршығ=0,25 МПа, 8,0ÒÏ

oi . Есептеулерден 

αқс=1,05 екені белгілі, ол сорғыдағы энтальпиясы 25 ch кДж/кг өседі. 

Механикалық шығындар 97,0П

м . 

 

Берілгені: 

Ркір=2,0МПа 

Tкір=350
0
С 

Ршығ=0.25МПа 

ηоі
тп

=0,8 

αқс=1,05 

∆hс=25кДж/кг 

η
п

м=0,97 

 

αтж - ? 

Шешуі: 

 
ТЖ

oi

Ж

i

ТЖ

i

шыгксср

ксТЖ

рр









 ,    сшыгксср hрр  ; 

кг

кДж
hh шыгкір

ТЖ

i 46026793138  ; 

074,0
97,08,0460

25
05,1 


ТЖ . 
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2.16. Егер суды сығымдау газсыздандырғыштағы pг=0.8 МПа-дан 

pқс=0.85 МПа қысым арқылы жүзеге асатын болса, қоректік сорғыдағы су 

энтальпиясының жоғарылауын және қоректік сорғыдан кейінгі қоректік судың 

температурасын  анықтау керек. Судың меншікті көлемі v=0.0011 м
3
/кг; 

сорғының ПӘЕ ηс=0.85.            

 

Берілгені: 

Рг=0,8МПа     

Рқс=32МПа   

υ=0,0011м
3
/кг                                                       

ηс=0,85                                              

 

∆hқс, hақ және tақ -?        

 

 

 

 

 

 

 

Рд=0,8МПа бойынша hд=721 кДж/кг анықтаймыз, сонда қоректік 

сорғыдан кейінгі қоректік судың энтальпиясы: 

кг

кДж
hкс 4,7614,40721  . 

Енді су және будың жылуландырулық құрылымының кестесінен белгілі 

мәндер бойынша hқс=761,4кДж/кг   және Рақ=32МПа температураны 

анықтаймыз tақ=175,7
0
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шешуі: 

 

 

к

кс
кс

РР
h



 310
  

;ксгкс hhh   
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3 Тұтынушыларға жылу жіберу 

 

3.1 Жылулық жүктемелер, жылулық жүктеме ұзақтығының 

сызбасы (графигі), жылулық желінің температуралық сызбасы 

 

АҚҚ (ПМ)-айырып-қосу құбыры; ҚТШҚ (РОУ) – қысым мен температураны 

шегергіш қондырғы; КБҚ (ППК)-конденсаттық бу қазаны; БТ (ТП)- бу тұтынушыға; ЫСЖ 

(ТВ)-ыстық судың жылуы; ЖБҚ (ПС) және ЖҚҚ (ОС)-жылулық желінің беру және кері 

құбырлары; ЖҚ (СП)-желілік қыздырғыш; ШЖҚ (ПСП) - шындық желілік қыздырғыш; 

ЖС І, ЖС ІІ (СН І, СН ІІ)-І және ІІ көтерудің желілік сорғылары; КСҚ (ПВК)-конденсаттық 

су қыздыратын қазан. 

3.1 сурет - ӨЖ, Ж және Р турбиналары бар жылуэлектр орталығының 

қағидалық сұлбасы 

 

Жылу тұтынушылар және жылулық жүктемелер. 

ЖЭО-нан жылу тұтынушыларға бумен немесе ыстық сумен жіберіледі. 

Өнеркәсіптік тұтынушыларға бу 0,2-2,0 МПа қысыммен келуі мүмкін және 

міндетті түрде аса қыздырылуы керек. Мұндай буды технологиялық немесе 

өнеркәсіптік деп атайды. 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда жылуландыру құралдарының 

беттік температурасы санитарлық – гигиеналық норма талаптарына сәйкес 

95
0
С-тан аспау керек, ал ыстық сумен қамдау шүмектеріндегі 

(крандарындағы) су температурасы нормалық талаптарға сәйкес 50-60
0
С-тан 

кем және қауіпсіздік техникасының нормаларына сәйкес 70
0
С-тан жоғары 

болмау керек. 
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Жылулық жүктемелерді уақыт бойынша өзгеруіне сәйкес маусымдық 

және жылдық деп бөлуге болады. 

Маусымдық жүктеме жылыту, желдету және ауаны баптаудан тұрады. 

Маусымдық жүктеменің мәні мен сипатының өзгеруі климаттық жағдайларға: 

сыртқы ауа температурасына, жел жылдамдығы мен бағытына, ауа ылғалдығы 

мен күннің сәулеленуіне тәуелді. Ең негізгі ықпал ететін сыртқы ауа, 

сондықтан маусымдық жүктеме іс жүзінде тұрақты тәуліктік және тез 

өзгермелі жылдық сызбаға (графикке) ие. 

Жылдық жүктеме технологиялық жүктемеден және ыстық сумен 

қамдаудан тұрады. Маусымдық жүктемеге қарағанда ыстық сумен қамдау мен 

технологиялық жүктеме сыртқы ауа температурасына тәуелді емес деуге 

болады. 

Жылыту жүктемесі 

 сіж ttVхQ  0 , Вт,    (3.1) 

мұнда 0х -1м
3
 ғимарат көлеміне қатысты   Сtt сі

01 айырымдағы 

уақыт бірлігінде сыртқы қоршаулар арқылы кеткен жылу шығынын білдіретін 

ғимараттың жылыту сипаттамасы; 

V-ғимарат көлемі, м
3
. 

Сыртқы ауаның есептік температурасы ретінде 50 жылдың ішінен төрт, 

ең суық қыстың ең суық бес күннің орташа температурасын алады. 

Мысалы, Алматы үшін .250

. Сt е

жс   

Тұрғын ғимараттар үшін есептік температура Сt е

і

018 ; мектептер, 

балалар бақшасы, емхана және ауруханалар үшін Сt е

і

020 ; қоғамдық 

ғимараттар үшін Сtе

і

016 болу керек деп қабылданған. 

Орташа тәуліктік температура үш күн ішінде +8
0
С-ке дейін төмендесе, 

жылыту кезеңі басталады. 

Желдетуге кеткен жылу шығысы температура айырымына тәуелді 

                                                 сіжж ttVqQ  ,Вт,         (3.2) 

мұндағы жq -желдетуге кеткен меншікті жылу шығысы, 
Км

кВт

3
; ол 

былай анықталады:  

V - желдететін бөлме көлемі, м
3
. 

Тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттарды ыстық сумен 

қамдауға кеткен орташа тәуліктік жылу шығысы 

 сырсы ttСnаQ . ,    (3.3) 

мұнда а - 65
0
С температурада күніне бір адам бірлігіне кеткен ыстық су 

шығысы. Мысалы, шомылғысы (ванна) мен себезгісі (душ) бар тұрғын 

үйлерде а=120 л/тәу, 

n-ғимараттағы тұрғындар саны; 
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Ср - судың жылу сыйымдылығы, 
 Скг

кДж
0

;  

tс - суық су температурасы, 
0
С; 

tы=65
0
С- ыстық су температурасы,

 0
С; 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық қажеттіктерге кеткен 

жылу шығысы көптеген жәйттерге (факторларға) тәуелді: технология құбылыс 

сипатына, кәсіпорын жұмысының ауысымдығына, өндіріс көлеміне және т.б. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылулық жүктемесі туралы нақты 

мәліметтер кәсіпорын жұмысын талдау аркылы алынуы мүмкін. Шамамен, 

шығарылатын өнім мөлшеріне тәуелді жылу шығысын мына тәуелділік 

арқылы есептеуге болады  

,0 ПqQQон       (3.4) 

мұнда Q0 - шығарылатын өнім мөлшеріне тәуелді емес жылу 

шығысы, с

кДж

; 

q - өнім бірлігіне кеткен меншікті жылу шығысы, 
 талс

кДж


; 

П - шығарылатын өнім мөлшері, тас (дана). 

Сонымен, кейбір ауданның жалпы жылулық жүктемесі 

.. онжелсыжжал QQQQQ     (3.5) 

 

3.2 Жылытудың жылулық жүктемесінің ұзақтық сызбағы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1-жылытуға; 2-желдетуге; 3-ыстық 

сумен қамдауға; 4-қосынды. 

3.2 сурет - Салыстырмалы жылу шығысының сыртқы ауа 

температурасына тәуелділігі 

 

3.2 суретте жылу шығыстарының жылыту, желдету, ыстық сумен 

қамдау, жалпы шығыстың, сыртқы ауа температурасына тәуелділігі 

көрсетілген. Ордината осі бойынша жылу шығысының оның көзінің Qж.к 
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қуатына қатынасының мәндері салынған. Көріп отырғандай, жылыту 

жүктемесі басымдырақ болып тұр (1 сызық). 

Жылытуға кеткен максимал жылу шығысы жылыту үшін t
е
с.жыл сыртқы 

ауаның есептік температурасына тәуелді. Желдетуге кеткен максимал жылу 

шығысы желдету үшін t
е
с.жел сыртқы ауаның есептік температурасына сәйкес 

келеді және желдетудің есептік жүктемесі болып табылады. Жылытуға кеткен 

минимал жылу шығысы тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жылыту 

маусымының есептік сыртқы температурасының басы мен соңына сәйкес 

келеді.  

Желдетуге кеткен минимал жылу шығысы өндірістік ғимараттарды 

жылыту маусымының есептік сыртқы температурасының басы мен соңына 

сәйкес келеді. Жылудың қосынды шығысының сызбасында (4 сызығы) үш 

сыну нүктесі а, б және в бар. А сыну нүктесі жылудың қосылу сәтіне, б 

нүктесі – желдетудің қосылу сәтіне, ал в нүктесі – желдету жүктемесінің 

өзгеру сызбасына сәйкес келеді.  

Тұтынушының жылулық жүктемесі сыртқы ауа температурасына 

байланысты әрдайым өзгеріп тұратындықтан, жылу көзінің жабдық құрамын 

дұрыс таңдау үшін барлық жыл бойынша сол немесе басқа да жүктеме 

кезеңінің ұзақтығы жайлы мәліметтер болу қажет. Мұндай мәліметтерді 

ыңғайлы түрде көрсету жылулық жүктеме ұзақтығының жылдық сызбағы 

болып табылады (3.3 сурет). 

 

1-сыртқы ауа температурасына тәуелді қосынды жылулық жүктеме ;. жсыжыл QQQ   

2- сыртқы ауа температурасының ұзақтығы; 3-жылулық жүктемелердің ұзақтығы. 
3.3 сурет - Жылулық жүктеме ұзақтығының сызбасын тұрғызу 
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3.4 сурет - Ыстық сумен қамдаудауды есепке алғандағы жылулық 

желінің температуралық сызбасы 

Жылу беруді реттеу үшін әдетте, сапалық реттеу қолданылады, ол үшін 

сыртқы температураға tс.а сәйкес жылулық желінің температурасының 

сызбалары есептелуі керек. Беру және кері бағыттар үшін температурасына 

сызба есептік сыртқы температурасына t
е
с.а беру және кері құбырлардағы t

е
б.ж 

және t
е
к.ж есептік температура мәнімен сипатталады. Сонымен, 150-70

0
С сызба 

есептік сыртқы температурасына t
е
с.а беру құбырында максимал (есептік) 

температурасына t
е
б.ж=150

0
С және кері құбырда t

е
к.ж=70

0
С болатынын 

білдіреді (3.4 сурет). 

Температуралық сызбаның төменгі есептік температурасынағы 70
0
С 

tы.с=60
0
С - қа дейін ыстық сумен қамдауға қажет су құбырындағы суды аса 

қыздырудың қажеттігімен анықталады. 

Жоғары есептік температурасына судың қызуын, сонымен бірге 

беріктікке қойылатын талапты есепке алмайтын беру құбырындағы судың 

минимал рұқсатты қысымын анықтайды және 130, 150, 180, 200
0
С аралығында 

өзгеруі мүмкін. 
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3.3 Жылумен қамдаудың қосалқы сұлбасы 

Жылыту жүктемесі бар ЖЭО-да өнеркәсіптік тұтынушы жоқ қалаларда 

Ж типті жылыту алымдар бар турбиналар орнатылады. 

Өнеркәіптік кәсіпорындардың ЖЭО-да ӨЖ типті турбиналардың екі 

жылуландыру алымдары болады: өнеркәсіптік және жылытулық. Қарсы 

қысымды Р типті турбина тұрақты жылыту жүктемесі болғанда қолданылуы 

мүмкін. 

ӨЖ турбинасының жылулық алымы жергілікті жылыту жүйесі үшін 

және ЖЭО-ң ішкі қажеттігіне қосымша суды, жылулық тұтынушыдан кері 

қайтқан конденсатты қыздыру үшін қолданылады. 

Өнеркәсіптік және жылулық тұтыну дамыған аудандарда аралас типті 

ӨЖ,Ж,Р турбиналары бар ЖЭО салынады.  

3.5 суретте ЖЭО-ң сол түрінің қағидалық сұлбасы, 3.6 суретте 

өнеркәсіптік – жылытулық ЖЭО-ның толық сұлбасы келтірілген. 

Әртүрлі турбинаның саны жылуды тұтынудың мөлшері мен 

көрсеткішіне тәуелді. Электр энергиясын тұтыну мен ауданның жылулық 

жүктемесінің өсу мүмкіндігін ескеріп, энергожүйедегі ЖЭО-ң турбиналық 

қондырғысының қуатын қабылдайды. 

Қарсы қысымды турбина өнеркәсіптік жүктеменің негізгі бөлігін жабуға 

және реттелетін алымы мен конденсаторы бар турбинамен бірге қолданылады. 

Оқшауланған ЖЭС-тің турбиналары келесідей таңдалады: ең ірісі істен 

шыққанда тұтынушыға жеткілікті реттеуді ескеріп, электрлік және жылулық 

жүктемені қамтамасыз ету қарастырылады. 

ЖЭО-да қайраттық жүйеде электрлік қор болмайды, ол сумен 

қамдаудың ең жақсы жағдайы бар конденсаттық электростансада орнатылады. 

ЖЭО-ның блок құрамасы немесе құрамалы емес ЖЭО-ның бу қазаны 

істен шыққанда қалған блок құрамалар мен қазандар шындық қазандармен 

бірге өндіріске максимал бу жіберуді және ең суық айда жылытуға жіберілген 

орташа жылуды желдетумен, ыстық сумен қамдау керек. 

Құрамасыз ЖЭО-ң бу қазандарын жыл сайын жөндегенде шыңдық 

қазандарды қор ретінде пайдалану ұсынылады. 

Көбінесе ЖЭО-да будың шектігіне дейінгі қөрсеткішінде табиғи 

айналымы (дағыралы түрі) бар бу қазандары қолданылады. 

Т-250-240 турбинасы мен аралық аса қызған буы бар газмазутты 

отынмен істейтін құрамалы ЖЭО бірлік құрама (моноблок) болып жасалады. 

3.5 суретте Р, ӨЖ және Ж турбиналы өндірістік жылытулық ЖЭО-ның 

өрбітілген (толық) сұлбасы келтірілген. 
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3.5 (а) сурет - Р, ӨЖ және Ж турбиналы өндірістік жылытулық ЖЭО-

ның өрбітілген (толық) сұлбасы 
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3.5 (б) сурет - Р, ӨЖ және Ж турбиналы өндірістік жылытулық ЖЭО-

ның өрбітілген (толық) сұлбасы 
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3.5 (а), (б) суреттеріндегі Р, ӨЖ және Ж турбиналы өндірістік 

жылытулық ЖЭО-ның өрбітілген (толық) сұлбасының сипаттамалары: 1 – ТП-

400 бу генераторы; 2 – ПТ-135/165-12,8/1,5; 3 – Т-175/210-12,8 бу турбинасы; 4 – Р-100-

12,8/1,5 бу турбинасы; 5 - электргенератор; 6 – конденсатор; 7 – негізгі және іске қосу 

ілестіргіштің (эжектор) салқындатқыштары; 8,9 – нығыздаудың салқындатуы мен 

қыздырғышы; 10,13 – ТҚҚ; 14,16 – ЖҚҚ; 17,18 – желілік қыздырғыш қондырғысының 

төменгі және жоғарғы сатылары; 19-20 – шыңдық желілік қыздырғыштар; 21 – ТҚҚ-ң 

ағызу сорғысы; 22 – ағызу ұлғайтқышы; 23 – қоректік электр сорғы; 24,25 – қоректік су 

газсыздандырғышының жинағыш күбісі мен газсыздау бағаншасы (0,59 МПа); 26 – ӨЖ 

және Ж турбиналарының конденсаторлық сорғылары; 27,28 – желілік сорғының бірінші 

және екінші сатысы; 29,30 – желілік қыздырғыштардың ағызу сорғылары; 31,32 – 0,118 

МПа әуелік (атмосфералық) газсызданғыштың газсыздау бағаншасы және жинағыш күбісі; 

33 – толықтыратын судың қыздырғышы; 34 – шыңдық су қыздырғыш қазандар; 35 – 

жылулық желіні толықтыру суын сиретулік (ваккумдық) газсыздандырғыш; 36 – сиретулік 

газсыздағыштан сору ілестіргіші; 37 – айдау сорғысы; 38 – конденсаторлардың негізгі 

ілестіргіштері; 39,40 – негізгі және көмекші бу біріктірмелері; 41 – бу өндіргіштердің 

үзіксіз үрлеудің біріктірмесі. 42- әуелік газсыздандырғыштың сорғысы; 43- жоғары 

қысымды қоректік судың ыстық бөгеті; 44- суды ағызу және құю біріктірмесі; 45- 

тұзсызданған су біріктірмесі; 46- қоректік сорғылардың аралық сатыларының біріктірмесі; 

47- бу біріктірмесі (0,59 МПа); 48- өндіріске баратын технологиялық будың біріктірмесі; 

49,50- тура және кері желілік су біріктірмесі; 51- жағу қысым және төмендету - салқындату 

қондырғысы (ТСҚ) (13,7/1,47 МПа); 52 - тәсілдемелік будың тез әрекет ететін қысым және 

тез әсерлі төмендету- салқындату қондырғысы (ТТСҚ) (13,7/1,47 МПа); 53- 

газсыздандырғыштың булау (выпар) салқындатқышы; 54 - «қірістірілген» жылуландыру 

шоғы; 55,56 - үзіксіз үрлеу кеңейткіштері; а - турбина тығыздағышынан алынған бу; б - 

химиялық тазартылған су; в- қоректік су газсыздандырғышына су (бу); г және д – ТҚҚ-дан 

шығатын конденсат, сондай-ақ желілік қыздырғыштардың жоғарғы және төменгі 

сатыларынан шығатын конденсат; е- тығыздамалардан бу; ж- турбина конденсаторына 

келетін су (бу); з- өндірістен қайтатын конденсат; и- қоректік су газсыздандырғышынан бу; 

к- үрлеу салқындатқышы мен төмен деңгейлі күбіге (ТДК) су (бу). 

 

Бастапқы қысымы 12,7 МПа, аралық аса қыздырған буы жоқ ЖЭО 

құрамалық емес етіп жасалады. 

Сыртқы тұтынушыларға бу жіберуді төмен қысымды бу қазандарын 

орнатып, ал жылытуға жылу жіберуді шыңдық қазандарды орнатып қор 

жасауға болады. 

Құрамалық емес ЖЭО-да көбінесе бөліктік (секциялық) сұлба 

қолданылады, онда әрбір турбина бір немесе екі қазаннан алынған бумен 

қамдалады. Бөлікте бір бу қазанның болғаны үнемді, бірақ сенімді жылумен 

қамдау үшін қосалқы төмен қысымды бу қазанын немесе шыңдық су 

қыздыратын қазанды қажет етуі мүмкін. 

Берілген ЖЭО-да бірдей бу қазандарының болуы дұрыс. Секциялы 

немесе құрамалық сұлбасы бар ЖЭО-да осындай бу қазандарынан әртүрлі 

жылуландыру турбиналарына шығатын бу шығысы бірдей болуы керек. 

Осылайша, бу шығысы бойынша жылуландыру турбиналары берілген бу 

көрсеткіші бойынша біркелкілеу керек. Осындай жылуландыру турбиналарды 

біркелкілеу қағидасы ЖЭО-да қолданылады. 
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Сонымен, Р-100, ПТ-135 және Т-175 жылуландыру турбиналары 

бастапқы бу қысымы 12,7 МПа, 760 т/сағ-қа жуық бу өткізуге есептелген және 

бу өндірулігі 420 т/сағ. екі қазанмен немесе бу өндірулігі 800 т/сағ. бір 

қазанмен жұмыс жасалады. 

ЖЭО-да өндірістік буды берілген бір турбинадан жіберуді қосалқылау 

үшін қысым және температура шегергіш қондырғы ҚТШҚ қолданылады. 

ҚТШҚ турбинаның жылытулық алымдарына қор жасау қарастырылмайды. 

   Жылу сыртқы тұтынушыларға бу немесе ыстық су түрінде жіберілуі 

мүмкін. Олардың көреткіштері тұтынушылармен анықталады. 

   Электр стансасынан жылыту жүктемесін жабу үшін жіберілетін жылу 

мөлшері берілетін елді мекеннің ауа райына тәуелді және сыртқы ауаның 

температурасының өзгерісінде өзгереді.  

Белгілі бір ғимаратты жылыту үшін қажетті жылу мөлшері келесідей 

анықталады:  

),( сыртиижылжыл ttVQ   

мұндағы αжыл – ғимараттың жылыту көрсеткіші, Дж/(м
3 

∙сағ∙К),(тұрғын 

үй ғимараттары үшін - αжыл=(1,2÷1,4) Дж/(м
3
∙сағ∙К));  

өнеркәсіптік үшін - αжыл=(0,6÷0,7) Дж/(м
3
∙сағ∙К); 

V — ғимарат көлемі, м
3
;  

(tғим-tсырт) – ғимарат ішіндегі tғим ауа және сыртқы tсырт ауа температура 

айырымы.  

Ғимараттың тағайындалуына байланысты tғим мағынасы әр түрлі болып 

қолданылады. Тұтынушыларға жіберілетін жылу мөлшерінің өзгерісі сыртқы 

ауаның температурасының әр түрлі тұру ұзақтығына байланысты жылыту 

жүктемесінің жалғасу сызбасымен сипатталады. Әртүрлі ауа райы 

аймақтарының жылдық жалғасу сызбасы сыртқы ауаның температурадағы 

есептелген мәнінен төмен болуымен байланысты жасалады.  

Электр стансасының жылулық жүктемесі келесі тәуелділікпен 

сипатталады:  

                                                  ),( жтжжсжыл hhGQ      

мұндағы Gжс – желілік су шығыны;  

hтж және hқж – электр стансасындағы жылуалмасырғыштағы желілік 

судың қыздыруға дейінгі және қыздырудан кейінгі энтальпиялары. 

Жылулық жүктеменің бір бөлігі турбина алымдарынан жылу жіберу 

есебінен жабылады. Осы алымдардағы бу қысымын таңдау желілік су 

температуралық өзгеріс сызбасына, сыртқы ауа температурасына, жылыту 

жүктемесінің максимум шамасына және шыңдық жүктемені жабу тәсіліне 

тәуелді болады. 

ЖЭО-ның жылыту жүктемесінің максимум шамасын қамту мақсатында  

жылыту жүктемесі шыңдық су қыздырғыш қазандарымен қамтылады. 

Турбина алымдары мен суқыздырғыш қазандар арасындағы жылулық 

жүктемелерді тарату турбина алымдарынан ìàêñ

àëûìQ  максимал жылу жіберудің 

электр стансасынан жіберілетін ìàêñ

æûëQ  толық жылу жіберуіне қатынасымен 
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сипатталады. Бұл қатынас жылуландыру еселеуіші αжэо деп аталады. αжэо 

шамасын таңдау отынға, ЖЭО-ның құрылысына, жылыту қазандықтарына 

және орын басушы КЭС-на кеткен негізі шығындар арақатынасымен 

анықталады. 

Қазіргі заманғы жылулық жүктемелі ЖЭО-да екі сатылы желілік 

қыздырғыш қондырғылар қолданылады. Турбина алымындағы толық 

жүктемелерге сәйкес есептелген температура кезіндегі осы қыздырғыштардың 

арасындағы желілік суды қыздырылу таралымы шамамен тең деп 

қабылданады. 

 

Үшінші бөлімге есептер 

 

3.1. Тура желілік судың температурасы tсырт=-26°С, tтж=180°С; 

tсырт=+6°С-та tтж=71°С болса, онда сыртқы ауаның температурасы tсырт=-5°С 

кездегі турбинаның жоғарғы реттелетін алымындағы будың қысымын 

анықтау керек. Жоғарғы желілік қыздырғыштағы кем қыздыру υ=8°С деп 

қабылдаймыз, құбырдағы қысым шығыны ∆p=8%. 

3.2. Тұрғын ықшам ауданындағы жалпы көлемі 10
5 
м

3 
ғимаратты сыртқы 

ауаның температурасы -10
0
С және бөлменің орташа температурасы +16

0
С  

кезіндегі жылытуға кететін есептелген жылу шығынын анықтау керек. 

3.3. Желілік суды tқж=70
0
С- тан tтж=120

0
С- қа дейін тиімді екі сатылы 

қыздыру кезіндегі турбина алымындағы бу көрсеткіштерін анықтау, 

қыздырғыштардағы кемқыздыру шамасын қабылдау қажет. 

3.4. Максималды жылулық жүктеме тәртібі үшін жоғарғы желілік 

қыздырғыштағы турбина алымының бу қысымы 0,21 МПа, ал су шығысы 

2400т/сағ. tкж=65
0
С және tтж= 140

0
С болғандағы турбина қондырғысының αжэо 

анықтаңыз. Жоғарғы желілік қыздырғыштағы кем қыздыру 8
0
С-ге тең. 

3.5. D0=125кг/с, P0=12,75 МПа, T0=555°C болғандағы тұтынушыларға бу 

жіберу сұлбасының ашық түрден жабық түрге өтуі кезіндегі Р-50-130 

турбинаның қуат өзгерісін анықтау керек. Турбинадан кейінгі бу 

көрсеткіштері: ашық сұлбада Рба=1,3 МПа, tб=350°C, жабық сұлбада Pбж=1,6 

МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

Берілгені: 

Р-50-130 

D0=125кг/с 
жабық сұлба 

 

 

 

                                  

                                 

                              Dn=125кг/с                                   

ашық сұлба 

 

     

 

  

Шешуі: 
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P0=12,75МПа 

t0=555
0
C 

Pба=1,3МПа 

tб=350
0
С 

Pбж=1,6МПа 

 

∆Nэ-? 

 

 

 

 

 

  гмnэ hhDN   00 , 

  

h,S-диаграммасында турбина қондырғыдағы будың ұлғаю процесін 

тұрғызамыз: 

 

    h,кДж/кг                  Ро 

        h0                               to 

 

                                                Pз 

    h
п

зак 

 

                                                      Рп
ашық 

    h
п

отк                                             tп 

 

 

                                                             S, кДж/кг
0
С 

 

  гмашык

ашык

э hhDN   00 ; 

  гмжаб

жаб

э hhDN   00 ; 

  ;62,4099,098,031523487125 МПаN ашык

э   

  ;837,3799,098,031753487125 МПаN жаб

э   

.75,2837,37627,40 МПаN э   

 

Pn=1,3МПа 

tn=350
0
С 

;3152
кг

кДж
hп

ашык   

;3175
кг

кДж
h п

жаб   
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3.6. Жылуландыру турбинасындағы беттік реттеу алымының қысымын 

анықтау керек. Берілгені: αЖЭО=0,55, жылу желілерінің температуралық 

сызбасы 150/70°C. 

 

Берілгені: 

ΑЖЭО=0,55 

tтм=150
0
C 

tкм=70
0
C 

 

P1 - ?      

 

 

 

р

ЖЭО

р

алым
ЖЭО

Q

Q
  – жылуландырудың сағаттық еселеуіші. 

 

  ;,кВтcttGQ ркжтжжс

е

алым   

  ;,кВтcttGQ ркжтжжс

е

ЖЭО   

мұнда 
е

алымQ - турбина қондырғының жылуландырулық алымдарының 

есептік жылулық жүктемесі; 
е

ЖЭОQ - ЖЭО-ның есептік жылулық жүктемесі; 

tжс - жоғарғы желілік қыздырғыштан кеінгі желілік судың 

температурасы; 

tкж - кері бас жолдағы желілік судың температурасы;  

tтж - тура бас жолындағы желілік судың температурасы;  

Gжс- желілік судың шығыны, кг/с; 

- судың изобаралық маңыздық жылусыйымдылығы.  







кжтж

кжжс

ЖЭО
tt

tt
  

 

.11470)70150(55,0 0 Сtжс 
 

υ=8
0
С деп қабылдап, және оны ескере отырып 1228114  жск tt 0

С. tқ 

бойынша су мен бу кестесінен  P1=2,1145·10
5
Па табамыз. 

 

3.7. Өнеркәсіптік алымы бар турбинаның бу шығысын анықтау керек. 

Берілгені: турбинаның қуаты Nэ=60 МВт; турбина алдындағы будың 

көрсеткіштері: Р0=13 МПа, t0=540
0
С; алынатын бу көрсеткіштері: Dалын=120 

т/сағ; Pалын=0,13 МПа; турбина шықтағышындағы қысым - 0,004 МПа;  

Шешуі: 
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турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘЕ-і ηоi=0,85; ηмηг=0,98 (шығыс 

жаңғыртудың алымдарын ескермей анықталады). 

 

Берілгені:  

Nэ=60МВт 

P0=13МПа 

t0=540
0
С 

Dалым=120т/сағ 

Ралым=0,13МПа 

Рк=0,004МПа 

ηоі=0,85 

ηмηг=0,98                                                    Рк 

 

D0 - ?                      

Регенерацияға кеткен алымдарсыз, турбина қондырғының бу шығынын 

келесідей анықтаймыз:  

  алымалымk DyDD  00 ; 

    гмк

э

k
hh

N
D

 


0

0 ; 

  алымалым

гмoiк

э Dy
hh

N
D 




0

0 . 

мұндағы Nэ – турбина қондырғының электрлік қуаты, кВт; 

h0 – турбина қондырғының басына берілетін жаңа будың энтальпиясы, 

P0 және t0 арқылы анықталады, кДж/кг; 

hка – турбина қондырғыдағы адиабаталық ұлғаю процесіндегі  

конденсаторға берілетін будың энтальпиясы, кДж/кг; 

ηоі – турбина қондырғының ішкі ПӘЕ-і; 

ηм – турбина қондырғының механикалық ПӘЕ-і; 

ηг – генератордың электрлік ПӘЕ-і; 

уалым – бу алымының электр энергиясын кемөндіру еселеуіші  

k

калым

алым
hh

hh
y






0

 

Dалым – алымдағы бу шығыны, в кг/с; 

Шешуі: 

D0,P0,t0 

60МВт 

Pалым,Dалым 

ТП 
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.20762,573,33
1254

404

98,075,1253

1060

3600

10120

21963450

21962600

98,085,019753450

1060

3

33

0

саг

т

с

кг

D





















 

 

3.8.  tсырт=0°С; -5°С және +5°С кезіндегі турбинаның беттік реттеу 

алымындағы бу көрсеткіштерін анықтау керек, егер тура желілік судың 

температуралық өзгерісі келесілердей өрнектелетін болса: tсырт=-26°С, 

tтж=150°С; tсырт=+6°С, tтж=71°С. 

 

 

4 Конденсаттық қондырғылар және техникалық сумен қамту 
 

4.1 Қоректік су мен қыздыратын орта бойынша буландыру 

қондырғыларының қосу сұлбалары  

 

4.1 сурет - Б1 жоғарғы сатысымен және Б2 төменгі сатысымен қатарлас 
және олардың кезектес сумен қоректенуі бар екі сатылы буландырғыш 

қондырғысының сұлбасы 

Буландыру конденсатордың шекті конденсаттау қабілеттілігі кезінде 

буландырғыш типті жылу алмасуда өндірілген будың бір бөлігін 

конденсаттасақ,  тазартылған суды көп көлемде алуға болады. Осы мақсатпен 

екі сатылы буландыру қондырғысын қолданады (4.1 сурет). Біріншілік 

қыздыратын бу буландыру қондырғысының үстіңгі бірінші сатысынды 

конденсаттануына тән, бұл жағдайда да бірінші сатының екіншілік буы 

астыңғы екінші сатыда конденсаттанады, сонымен қатар дайын тазартылған 

су бөлігін береді. Ал қалған тазартылған су бөлігін әдеттегідей буландыру 

қондырғысының конденсаторынан алады. 
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Екі сатылы буландыру қондырғысының жылулық теңестік теңдігі су 

сатысының қоректендіру сұлбасына тәуелді: қатарлас немесе кезектес 

(каскадты). 

Қатарлас қоректену кезінде (В ысырмасы жабық, А және Б – ашық) 

буландыру қондырғысының алдында тазартылған су ағыны екіге бөлінеді; бірі 

үстіңгі, екіншісі – төменгі сатыға түседі (4.1 сурет). 

Осылайша, 

.22112.1..

рр

бб

рр

ббскскск DDDDDDD     (4.1) 

Бұл жағдайда жылулық теңестіктің теңдігі келесідей болады бірінші 

(үстіңгі) саты: 

                           ;.

'

11.

"

11

'

скб

рр

бскбббббб hhDhhDhhD                   (4.2) 

екінші (төменгі) саты: 

                       ,.

'

22.

"

221

'

1

''

11 скб

рр

бскбббббб hhDhhDhhD                   (4.3) 

мұндағы ''

1бh  және ''

2бh  құрғақ қаныққан буға сәйкес келеді, '

1бh  және 
'

2бh  

қаныққан су кезінде. 

Булану қондырғысындағы су сатысының кезектес қорегі каскадты сұлба 

бойынша орындалады яғни, бүкіл ағын Dқ.с. жоғарғы сатыға беріледі, ал оның 

бір бөлігі Dб1 буланады, екінші бөлігі Dб1+D
үр

б2 көлемі төменгі сатыға қоректік 

су болады (4.1 сурет). 
ур

221. бббск DDDD   сұлбасында үрлеу екінші сатыдан іске асады, 

бірінші сатыға үрлеу суы ретінде екінші сатының қоректік суы қызмет етеді. 

Жоғарғы сатыдағы жоғары қысымды су төмен қысымды екінші сатыға өзіндік 

ағумен түседі. 

Жылулық теңестікті теңдік келесідей бірінші (жоғарғы) саты: 

         ;.

'

122.

"

11

'

скб

рр

ббскбббббб hhDDhhDhhD        (4.4) 

бұл теңдіктегі   ;122

рр

б

рр

бб DDD   

екінші (төменгі) саты: 

         '

1

'

22

'

1

"

221

'

1

"

11 бб

рр

бббббббб hhDhhDhhD   .                  (4.5) 

Бұл теңдіктің оң бөлігі сол сатыдағы буландырғыштың екінші сатысы 

қанығу температурасынан жоғары температурадағы сумен қоректену 

ерекшелігіне ие, сонымен қатар 
/

2

/

1 бб hh   болғандықтан, бұл саты буының бір 

бөлігі суды салқындату нәтижесінде түзіледі және оны мына түрде жазуға 

болады 

      '

1

"

22

'

1

'

2

'

12

'

1

"

11 бббббб

рр

бббб hhDhhDhhD   .  (4.6) 

Осылайша, буландыру қондырғысының төменгі сатысындағы екіншілік 

будың бөлігі судың өзіндік қайнау нәтижесінде болады және Dб1 төмендейді; 

төменгі сатыдағы будың негізгі бөлігі жоғарғы сатыдағы екіншілік будың – 

ысытатын будың жылуы арқылы түзіледі. 

Берілген сұлбада тазартылған судың шығысын құбырдан алынған 

ысытатын бу жылуымен салыстырғанда шамамен 1,7 есе көп. 
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Сумен буланатын қондырғының кезектес қорегі өндірілетін бу мен 

тазартылған судың сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Оны келесідей 

түсіндіруге болады. Бірінші саты арқылы екіншіге барлық қоспалар енгізіледі, 

яғни қатарлас қоректенуге қарағанда екі есе көп. Егер екінші сатыдағы үрлеу 

сумен қоректенетін сатыға қарағанда екі есе үлкен болса (мысалы 5% орнына 

10), онда екінші сатыдағы бу мен тазартылған судың сапасын екі жүйеде де 

бірдей деп есептеуге болады. Бірінші сатыға сонымен қатар қоректік судағы 

барлық қоспалар (тұздар) енгізіледі. Бірақ бірінші сатыдан тұздарды екіншілік 

жүргізу   ,1,11,11 1222 бб

рр

бб DDD   өлшемді үрлеу орындалады, яғни 

қатарлас қоректенумен салыстыруға қарағанда 20 есе көп. Жоғарғы сатыдан 

алынатын бу мен тазартылған су қатарлас қоректенуге қарағанда біршама 

таза, сондықтан сумен буландыру сатысының кезектес қоректенуінен біршама 

жақсы тазартылған су алынады. Буландырғыштың кезектес қоректену сатысы 

әсіресе, берілген шикі судың төмен сапасы кезінде мақсатына жетеді. 

Мысалы, теңіз суын қолданған кезде. 

 

4.2 КЭС пен ЖЭО сұлбасындағы буландырғыш қондырғысының 

қосылуы 

 

КЭС немесе жылытулық ЖЭО сұлбасында буландырғыш 

қондырғысының қосылуы екі әдіспен іске асады: буландырғыштың өздігінше 

конденсаторы және буланудың конденсаттануына жаңғыртулық қыздыруды 

қолдану. Бірінші жағдайда буландырғыштың конденсаторы жаңғыртулық 

сұлбаға қосылады және қоректік судың жалпы жаңғыртулық қыздыру бөлігі 

келеді. Буландырғышқа қыздырылатын бу турбинаның бір алымынан түседі. 

Бұл жағдайда буландырғыштың шығысы жалпы сатылы жаңғыртулық 

қыздырудың беттік қыздыруын құрайды. Ал, алым жаңғыртулық қыздырғыш 

пен буландырғыш арасында өз шығынын жоғалтпай бөлінеді. Бұл сатыдағы 

судың жалпы қыздырылуы  

,.

0

икrr    

мұндағы r  және 
0

r  - сұлбадағы жаңғыртулық қыздырылуы бар және 

қыздырылуы жоқ су қыздырылуы;  

шб.
- буландырғыш турбинадағы судың қыздырылуы. 

Егер буландырғышқа қосымша жылу алмастырғыш конденсаторын 

орнатпасақ, онда буландырғыш қондырғысының қосылу сұлбасын оңайлатуға 

болады. Берілген жаңғыртулық алымға қосылған буландырғыштың екіншілік 

буын едәуір төмен қысымды көршілес жаңғыртулық алымның буымен 

қоректенетін жаңғыртулық аса қыздырғышта конденсаттандыруға болады. 

Мұндай жаңғыртулық қыздырғыш бір уақытта буландырғыштың 

конденсаторы болып та қызмет етеді. Бұл сұлба қарапайым әрі арзан. Ол 

басында қолданылды, бірақ қосымша энергетикалық шығынмен 
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байланыстырылды. Расында да, бұл сұлбада жаңғыртулық қыздырғыштағы 

судың қыздырылуы буландырғышпен бір алымға қосылған.  

 

 
 

4.2 сурет - Конденсатор буландырғыш пен жаңғыртулық қыздырғышты 

қосқандағы сұлбада екі сатылы буландырғыш қондырғысының қосылуы 

 

Ал, ары қарай буландырғышсыз секілді бу шығыны да сақталады, бірақ 

берілген алымның жалпы бу шығыны буландырғыш бу шығынынан 

жоғарылайды 

.00

rбrr DDDD       (4.7) 

Буландырғыштан екіншілік бу түскендіктен, «төменгі» қыздырғышқа бу 

алымы керісінше, төмендейді 

,0

11

0

11 бrбrr DDDDD      (4.8) 

мұндағы Dб1 - буландырғыштағы екіншілік бу шығыны. 

Жаңғыртулық алымдағы төмен қысымды буды біршама жоғары 

қысымды бу ығыстырады. Бұл алымдар арасындағы турбина сатыларында 

өндірілетін бу қуаты төмендейді 

 ,1 rrбi hhDN      (4.9) 

мұндағы rh  және 1rh  - көрсетілген алымдардағы бу энтальпиялары, 

кДж/кг;  

Dб, кг/с өлшемінде берілген.  

Турбинадағы бу жұмысының төмендеуі қосымша энергетикалық 

шығынды құрайды. 
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Бұл сұлбадағы жылудың артық шығыны алдыңғысымен салыстырғанда 

(буландырғыш қондырғысының өзіндік конденсаторымен) 1-2% - ды құрайды. 

Жаңғыртулық қыздырғышпен қосылған буландырғыш конденсаторының 

қарапайым сұлбасын қолдану арзан отынмен қамтылатын стансаның 

экономикалық жағынан ақталуы мүмкін.  

Егер будың екі көршілес жаңғыртулық алымдарының арасына қосылған 

екі сатылы буландырғыш қондырғысын қолдансақ, онда буландырғыш 

қондырғысының оңайлатылған қосу сұлбасының жылулық үнемділігін 

біршама жақсартуға болады. Берілген тазартылған судың жалпы шығысы 

кезінде төменгі жаңғыртулық аса қыздырғышқа шамамен екі есе кем 

буландырғыш қондырғысының екінші сатысынан екіншілік бу түседі: 

сәйкесінше, төменгі жаңғыртулық алымнан аз бу шығарылады; 

буландырғыштың өзіндік конденсаторының сұлбасымен салыстырғанда 

жылудың артық шығыны шамамен 0,5-1% болады. 

Буландырғыш қондырғы сатысының сұлбасы мен санын таңдау кезінде 

отынға кететін шығынмен қоса буландырғыш қондырғысының бағасы деп 

есепке алынады; екі сатылы буландырғыш қондырғысы бір сатылыдан 

қымбатырақ. Қымбат отынды пайдаланған кезде өзіндік конденсаторы бар 

сұлба ең қымбат болып табылады. 

 

4.3 ЖЭС-тегі техникалық судың теңестігі. 

 

Судың көп мөлшері ЖЭС-та тұтынылады. Негізгі тұтынушы турбина 

конденсаторлары (93-96%), оның ішінде айналма су:  

а) жұмыс істеген буды конденсаттауға және сиретулікті (вакуумды) 

ұстап тұруға қолданылады;  

б) өндіргіш сутегін суытуға жұмсалады; ірі электр қозғалтқыштың 

ауасын суытуға (2,4-3,7%); 

в) турбиналы өндіргіш майын және қоректік турбиналы сорғыларды 

суытуға (1,1-2,3%);  

г) техникалық су – көмекші тетіктердің (механизмдерінің) айналма 

тіректерін суытуға (0,3-0,7%);  

д) сұйық күл-қож шығару үшін (0,1-0,4%); 

ж) стансаның айналымында бу мен конденсат шығынын толтыру үшін 

(0,04-0,09%) қолданылады. 

Жұмыс істеген будың конденсаттау мен салқындатуға кеткен су 

шығысын анықтау үшін конденсатордағы жылулық теңестігі қолданылады 

   с

а

с

аа

с

кккш iiGiiДQ 12  ,    (4.10) 

мұнда Qш – бу шығысы 

Gа - салқындататын су шығысы; 

(1) теңдеуден салқындату еселігін “m”анықтауға болады. Бұл турбина 

конденсаторының жұмысының негізгі көрсеткіші 
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12

.    (4.11) 

“m” салқындату еселеуіші әдетте 40- 60 - ты құрайды. 

Өзен, көл, теңіз және артезиан ұңғымалары (скважиналары) су көзі 

болады. 

Конденсаторға кірудегі айналма судың температурасы су көзінің 

сипатына, климаттық жағдайда және жыл мезгіліне тәуелді. Ол 0÷30 
0
С 

аралығында өзгереді. 

ЖЭС пен АЭС-сын сумен қамдау жүйесі мен су көзін таңдау жылдың 

әртүрлі қезеңдеріндегі судың қажетті мөлшері мен сол уақыттағы өзен 

суының минимал шығысы арасындағы қатынас арқылы анықталады. 

ЖЭС-сын техникалық сумен қамдау жүйесі үш негізгі түрге бөлінеді: 

тура ағынды, айналымды және аралас. 

Тура ағынды жүйе электр стансасын өзен суымен қамтамасыз етеді.  

Жағалық сорғыдан су тегеуріндік құбыр арқылы турбина бөліміне 

беріледі, сосын конденсатор арқылы өтеді де, ағыс бойынша төмен 

орналасқан өзенге қызған су жаңа салқындататын сумен араласпайтын 

қашықтықта тасталады. 

 
 

1– жағалық сорғы стансасы; 2 – айналмалық сорғы; 3 - конденсатор; 4 – тегеурінді су 

құбыры; 5 – ағызу су құбыры; 6 – жабық әкету арнасы; 7 – ашық әкету арнасы; 8 – ағызу 

құдығы; 9 – ауыстырып қосқыш құдық ; 10 – жабық әкету арнасындағы су деңгейін 

реттеуге арналған ғимарат; 11 – су алудағы жылыту құбыры; 12 – су алу шөміші; 13 – су 

тастау. 

4.3 сурет - Тура ағынды сумен қамдау сұлбасы 
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4.4 сурет - Төмен мүмкіндікті (потенциялды) электр станса кешенінің 

есептік сұлбасы 

 
1 - конденсатор; 2 - өндіргіштің газ салқындатқышы (сутек, ауа); 3 – турбинаның май 

салқындатқышы; 4 - салқындату мұнарасы; 5 – май және газ салқындатқыштан ҚҚАН суды 

су ағарға әкету құбыры; 6 – салқындату мұнарасының су жинау хауызы; 7 – күлді сумен 

шығару жүйесіне арналған айналмалық контур үрлеу құбырлары; 8 – айналмалық жүйені 

толықтыру құбырлары; 9 – салқындату мұнарасына кіру құбырлары; 10 – айналмалық 

сорғы; 11 – турбинадан конденсаторға тегеурінді құбырлар; 12 – конденсатор ағызу 

құбырларының арасындағы тұйықтауыш; 13 – тегеурінді құбырлар арасындағы 

тұйықтауыш; 14 – айналма сорғысына өзіндік су ағармен жеткізу. 

4.5 сурет - ЖЭО-ны салқындату мұнарасымен, айналымдық сумен 

қамдау сұлбасы 
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Қолайлы жағдайда тура ағынды сумен қамдауда бөгетсіз су алу 

қолданылады. Бірақ кейде судың деңгейін 1-3 метрге көтеру үшін су алуда 

бөгет салынады. 

Тура ағынды сумен қамдауда электр стансаның бас ғимараты өзен 

жағасына орналастырылады. Өзен суының деңгейі максимал болғанда, су 

жетпейтін жерде орналасуы керек. 

Тура ағынды жүйеге су шығысы жеткіліксіз болғанда, айналымдық 

жүйе қолданылады. Айналымдық жүйеде жасанды салқындатқыштар бар: 

салқындатқыш тоған немесе градирня. Оларда турбина конденсаторының 

әсерінен қызған айналма су салқындатылады. 

Жасанды салқындатқыш жұмысының сипаттамасы - салқындату 

температурасының артықшылығында. Ол конденсатордағы айналма судың 

кірудегі және шығудағы температура айырымы бойынша анықталады 

.12

с

с

шш
ааа

cm

ii
ttt




    (4.12) 

Айналма суды салқындату үшін буландырып салқындату қолданылады. 

Су мен ауа арасындағы жылу алмасу қарқынды үлкейеді. Кері су ішінара 

буланғанда жылу судан ауаға берілгенде салқындайды. Сонымен қатар, аз 

мөлшерде ағындық жылуалмасу да өтеді. Жылу беру топырақ арқылы 

(салқындатқыш тоғанда) және салқындату мұнарасы арқылы жүргізіледі. 

ТМД-да сумен қамдаудың айналымдық жүйесінің салқындатқыш тоған 

түрі көп тараған. Артықшылығы − салқындату суының температурасы 

тұрақты. Судың шығыны аз. 

Өзендерде тоған (су қоймасы) салынуы мүмкін. Өзендерде ұзындығы  

3–4 км, ені 10 м және биіктігі 30 – 40 м (бетон немесе тас) бөгет тұрғызылады. 

Буландырып суытқанда судың температурасы қоршаған ауа 

температурасынан төмен болуы мүмкін. 

Суды салқындатудан кейінгі температурасы “t1а” теориялық салқындату 

шегіне “τ” дейін жақындау, салқындату құрылғысының жетілгендігі болады. 

Әдетте, теориялық салқындату шегі ылғалды термометр көрсеткен 

температураға “τс” жуық және ауаның температурасына ауа , салыстырмалы 

ылғалдылына   тәуелді. 
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4.6 сурет - Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасы 

және теориялық салқындату шегі арасындағы тәуелділік 

 

Судың салқындау нақты температурасы “t1а” теориялық салқындау 

шегінен үлкен. Судың кем салқындауы   àt1 , салқындату қондырғы 

жұмысының жетілгендігін сипаттайды. 

   
4.7 сурет - Жасанды салқындату қондырғысындағы салқындатылған су 

температураларының арасындағы теориялық салқындату шегінің тәуелділігі 

 

Кейбір аудандарда осьтік үрлегіштердің көмегімен салқындату 

мұнараларында мәжбүрлі үрлеу жасалады. Мұнда салқындату мұнараларының 

көп бөлігі кішірейеді, бірақ өндірілген электр қайратының 0,5 – 0,7 % - ы 

үрлегішке жұмсалады. 

Салқындату мұнараларының жылулық жүктемесі 

   33

12 1010  ссбсссс GhhGGhGQ ; ,
кг

кДж
 (4.13) 
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мұнда Gсс  және Gб – салқындататын және буланған су шығысы; 

12 hhh  ; 

h2 және h1 – салқындату мұнараларына дейінгі және кейінгі су 

энатльпиялары, кг

кДж

; 

Салқындату мұнарасының суйықағулық сипаттамасы - суландыру 

тығыздығы болады, 

с

сс
с

F

G
g  ;

 сагм

м
2

3

,    (4.14) 

Fс – суландыру құрылғысының ауданы, м
2 
; 

Салқындатқыштың меншікті жылулық жүктемесі 

с

сс

с

ж
F
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Q
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310
 ;

сагм

кДж
2

,   (4.15) 

сg = 6 – 8 
сагм

м
2

3

 - қабыршықтық мұнаралық салқындату мұнарасы үшін; 

кменс NfF  ; 

fмен  - 1кВт қуат үшін салқындату мұнарасындағы суландырғыштың 

меншікті ауданы, м
2
/кВт; 

fмен = 0,0025 – 0,05 

Nк – стансаның шықтанулық қуаты, кВт; 

Электр стансасының техникалық қажеттіліктеріне кететін судың 

шығысы оның қуатына, онда орнатылған көмекші жабдықтарға және отын 

түріне байланысты, ал ЖЭО-да жіберілетін жылу шамасына байланысты 

болады. Ең көп жылу мөлшері турбина конденсаторындағы будың 

конденсаттануына кетеді. Салқындататын судың шығысы конденсатордың 

жылулық баланс теңдеуімен анықталады және салқындату еселеуіш 

шамасымен сипатталады  
,/ шас DGm   

мұндағы Gас – айналымдағы судың шығысы, кг/с;  

Dш  - конденсаторға келетін будың мөлшері.  

Конденсатордағы қаныққан будың tш температурасы конденсатордағы 

қыздырылған салқындататын судың tшығ температурасынан (2.9) кейіптемесі 

бойынша анықталатын кемқыздыру шамасындай жоғары болады.   

   Салқындататын судың шығысы артқан сайын, конденсатордағы судың 

қыздыру шамасы ê³ðøûºø ttt   азаяды. Ол өз кезегінде tш –ның төмендеуіне 

әкеледі және сәйкесінше конденсатордағы қысымның да төмендеуіне әкеліп 

соғады. Соңғысы бушығырлы қондырғылар жұмысының жылулық 

үнемділігін жоғарлатады. Алайда Gас-ның жоғарлауы суды айдауға кететін 

және техникалық сумен қамдаудың негізгі шығындарын жоғарлататынын 

ескеру қажет.  
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Жылу электр стансаларында жылумен қамдау көздері ретінде беттік 

сулар қолданылады. Су көздерінің сипатына байланысты техникалық сумен 

қамтудың екі түрлі жүйелері пайдаланылады: тура ағынды және айналымды. 

Тура ағынды жүйелер электр стансаларының су көздеріндегі су 

тұтынушыларының бірнеше есе жоғары болған жағдайда ғана қолданылады. 

Айналымды жүйелер су салқындатқыштарда және салқындатқыш-

тоғандарда болуы мүмкін.  

Су салқындатқыштардағы  су оның негізгі булану есебінен 

салқындатылады. Буланатын ылғалдың мөлшері, яғни таза булану 

салқындатуындағы айналымдық  судың шығысы келесі кейіптемемен 

анықталды: 

 ),()()( '"

ê³ðøûºðøê³ðøûºðàñøøøøá ttcmDttcGhhDQrG              (4.16) 

мұндағы Gб – буланатын су мөлшері, кг/с;  

r – атмосфералық қысым кезіндегі булану жылуы, кДж/кг;  

m – салқындау еселігі;  

Dш – конденсаторға түскен будың шығысы, кг/с; , 

 tкір, tшығ – конденсаторға кірердегі және  шығардағы салқындататын 

судың температуралары, °C. 

Сонымен қатар, су салқындатқыштардағы судың салқындауы жартылай 

ағындық жылуалмасу есебінен де болатынын ескеру қажет. Сондықтан (4.16) 

теңдеуінен булану есебінен болатын судың шығыны 1-1,5 % аз болатыны 

байқалады. 

Басқа жағынан қарастырсақ, су салқындату мұнарасынан шығатын 

ылғалды ауаның тамшы әкеткіштерінің болуынан айналымдық судың 

шығыны артады.  

Су салқындатқыштағы судың булануы нәтижесінде айналымдық судың  

тұздық құрамы артады және ондағы тұз шоғырларының рұқсат етілген шекке 

дейін ұстап тұру үшін айналымдық жүйеге үрлегіш қолданылады. Бұл 

шығындардың барлығын шығын мөлшеріне сәйкес қосымша сумен толтырып 

отырады. 

 

Төртінші бөлімге есептер 

 

4.1. Егер конденсатор қысымы 0,0035 МПа (qш=hш"-hш
'
≈2600 кДж/кг), ал 

конденсаторға кірердегі және шығардағы су температуралары сәйкесінше 

tк=15°С және tш=35°С болатын, 600 т/сағ бу шықтанатын турбина 

конденсаторының беттік ауданын және салқындатушы су шығысын анықтау 

керек. Жылуберу еселеуішін 2,5 кВт/(м
2
∙
0
С) тең қабылдау қажет. 

4.2. Бастапқы будың 70 % келіп түсетін қуаты 1000 МВт болатын 

шығыр шықтағышынан өтетін су шығысын табу керек. Cалқындау дәрежесі 

m=50. Керекті берілген мәндерді қабылдау керек. 

4.3. Қуаты 1200 МВт (4х300) болатын ЖЭС үшін су салқындату 

мұнаралы техникалық сумен қамту жүйесіндегі қосымша су шығысын 
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анықтау керек. Су салқындатқышта судың салқындатылуы тек қана булану 

салдарынан өтетінін ескеру қажет. Айналымдағы су температурасы және 

конденсатордағы бу қысымы кезіндегі бу түрлену жылуын жуықтап тең деп 

қабылдауға болады. 

4.4. Егер турбина конденсаторында 0,0035 МПа (qк=h
!!
-h

!
≈2600 кДж\кг) 

қысымда 600 т\сағ бу шықтану қажет болса, бу турбинасының  

конденсаторындағы салқындатушы су шығысын анықтау керек. Су 

конденсаторда 20
0
C- қа қыздырылады. 

4.5. K-800-240 турбинасының конденсаторындағы салқындатушы су 

шығысын анықтау қажет, салқындату дәрежесі m=50. Есепке қажетті 

мәліметтерді қабылдаңыз. 

4.6. Қуаты 1000 МВт құраманың майсалқындатқышы арқылы өтетін 

салқындатушы су (м
3
/сағ) шығысын анықтаңыз. Кірісіндегі температурасы 

tк=20°С және шығысындағы температурасы tш=35°С. Қалған қажетті 

шамаларды қабылдаңыз. 

4.7. Қуаты 1000 МВт құрамадағы май салқындатқыш үшін қажетті 

техникалық су шығысын анықтау керек. Салқындатқыштағы суды ысытуды -

10
0
С;  ηм=0,98 қабылдау қажет. 

4.8. 300 МВт-тық құрам үшін майды, сутекті және турбинада жұмыс 

істеп болған буды салқындату үшін қолданылатын техникалық судың 

шығысын есептеңіз. Әрбір салқындатқышта суды ысытуды 10
0
С  деп 

қабылдаңыз, салқындату еселігі m=50, qk=h
!!

k-h
!
k ≈ 2500 кДж/кг. 

4.9. Қуаты 300 МВт құрамдағы бу турбинасында жұмыс істеген бу үшін 

қажетті конденсатор арқылы өтетін техникалық су шығысын анықтау керек. 

Конденсатордағы су ысыту -10
0
С. 

4.10. Қуаты 1000 МВт құрамдағы турбинадағы жұмыс істеген буды 

салқындату үшін қажетті техникалық су шығысын анықтау керек. Турбина 

конденсаторындағы суды ысытуды -10
0
С, ал αш=0,7 деп, қалған қажетті 

мәндерді қабылдау қажет. 

4.11. Қуаты 1000 МВт құрам үшін салқындату еселігі m анықтау керек. 

Егер турбинадағы «бастапқы» будың 70 % конденсаторға келіп түсетін болса, 

ал конденсатор арқылы өтетін су шығысы Gас=11500 м
3
/сағ болса. Қажетті 

мәндерді қабылдау қажет. 

Шешуі: Жоғары критикалық көрсеткіштермен жұмыс істейтін турбина 

қондырғының басындағы меншікті бу шығыны d0 = 3,0 кг.бу/(кВт∙сағ). 

.0
0

эN

D
d   

 Турбина қондырғының басында берілетін будың шығыны 

скгсагтD /33,833/1030001010003 33

0  құрайды. Конденсатордағы бу 

шығыны скгDDк /33,15837,0 0  . Сонда салқындату еселігі келесідей 

анықталады: т=G/D=3194,4/583,33=5,48. 

4.12. Қуаты 2000 МВт станса айналымды техникалық сумен қамту су 

салқындату мұнарасымен қамтылған. Будың меншікті шығысы 3 кг/(кВт∙сағ),  
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турбина конденсаторына турбина «басынан» будың 60 % келіп түскендегі 

техникалық сумен қамту жүйесін толтыратын су шығысын  есептеу. Су 

салқындатқыштағы судың салқындауы тек қана булану есебінен іске 

асырылады және бұл жердегі булану жылуы рк кезіндегі бу түзілу жылуына 

жуық болады деп ескеру қажет. 

4.13. К-300-240 турбинаның конденсаторындағы қысымын анықтаңыз, 

егер: будың меншікті шығыны dэ=3кг/(кВт∙сағ); салқындатушы су шығысы 

GАС=10·10
3
м

3
/сағ; конденсаторға кірердегі су температурасы tк=10

0
С; 

конденсатордан шыққан су температурасы мен шықталған бу 

температурасының айырмасы 5
0
С. Алымдар үлесінің қосындысы 

,35,0 i qk=h"k-h'k≈2150 кДж/кг. 

4.14. Будың меншікті шығыны dэ=3кг/(кВт·сағ) алымдар үлесінің 

қосындысы  35,0i ; салқындату еселігі m=50 болатын қуаты 1000 МВт К-

300-240 құрамасының номинал жүктеме кезіндегі конденсатордағы 

салқындатушы су шығысын анықтаңыз. qk=h"k-h'k=2200 кДж/кг қабылдаңыз. 

4.15. 8х300МВт турбиналы электр стансасының конденсаторындағы 

айналымдық су шығысын анықтаңыз. Егер турбинадағы меншікті бу шығыны 

dэ=3кг/(кВт∙сағ), 65,0к , ал конденсатордағы судың ысытылуы- Ctш

010 , 

qk=h"k-h'k=2200 кДж/кг қабылдаңыз. 

4.16. Егер конденсаторға келіп түсетін бу шығысы -150т/сағ, 

конденсатордағы қысым рш=0,0035 МПа, соңғы ылғалдылығы -14% болатын 

турбина конденсаторындағы салқындату еселігін анықтаңыз. Конденсаторға 

кірердегі салқындатқыш судың температурасы 15
0
С. Конденсатортан шыққан 

су температурасы мен шықталған бу температурасының айырмасы 5
0
С. 

4.17. К-300-240 құрамасы үшін айналымдық су шығынын анықтаңыз. 

Берілгендері: конденсаторағы бу шығыны Dш=160 кг/с; конденсаторға кіретін 

бу энтальпиясы h'к=2300 кДж/кг; конденсатортағы қысым рк=0,0038 МПа; 

салқындататын су температуралары: конденсатор кірісіндегі tк=12
0
С, 

шығысындағы tш=26
0
С. Қажетті мәндерді қабылдаңыз. 

4.18. Турбина конденсаторындағы қысымды рк анықтаңыз. Берілгендер: 

конденсатортағы бу шығысы- Dк=160 кг/с; конденсаторға кіретін бу 

энтальпиясы – h'к=2300 кДж/кг; айналымдық су шығысы- Gас=6000 кг/с; 

конденсатордың кірісіндегі және шығысындағы су температуралары- tк=12
0
С 

және tш=26
0
С, сәйкесінше Ср=4,19 кДж/кг. 

4.19. Егер конденсаторға турбинадағы бу шығысынан 65% келіп түсетін 

болса, айналымдық су шығыны 100 000 м
3
/сағ болса; келтірілген турбина 

жылу құламасы болғандағы қуаты 800 МВт құрама үшін  айналымдық еселігін 

анықтау. Турбинаның келтірілген жылу құламасы Нк=1185 кДж/кг; ηмηг=0,98. 

4.20. Егер салқындататын судың кірудегі температурасы tкір= 30
О
С, ал 

оның шығысы Gас=21000 м
3
/сағ, конденсатордағы судың кемқыздыру 

температурасы 5
О
С, салқындау беті- 9115 м

2
; жылуберу еселеуіші - 2350 

Вт/(м
2
·

 0
С) болса, турбина конденсаторындағы қысымды анықтау. 
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Шешуі: 

                             Dk, hk 

                                           tкіріс 

              Рк 

          tн 

 

    

                                           tшығыс 

 

Конденсатордың жылулық тепе-теңдік теңдеуін және конденсатордағы 

жылуберу теңдеуін құрамыз: 

),( шыгкрцвk ttcGQ   

,tFkQk   

 мұнда . шыгк ttt . Келесідей:  

 ,. шыгкрвц ttcGtFk   

 

C
cG

tcGtFk
t

рцв

крцв

шыг

04,34
42005833

4200305833591152350










 . 

 Конденсатордағы қанығу температурасы  

.5,3954,34 0 Ctt шыгк    

 Сондықтан конденсатордағы қысым рк келесіні құрайды: 

рк=0,00715 МПа=7,15 кПа. 

 

4.21. Алдыңғы қарастырған есептің шарты бойынша, егер 

конденсатордағы тұрақты меншікті бу жүктемесінің салқындату еселігінің 

шамасын екі есе азайтатын болса конденсатордың қысымы қалай өзгереді? 

Шешуі: 

)( рfqDtcDmqDQ kрkkk  ; 

q= h"-h'=τ; 

)(2/ рfqDtcDm kрk  . 

 Бұдан «q»-ден «т» салқындату еселігі: 

qDtcDm kрk  ; 

tcmq р  . 

 Салқындату еселігі томендегеннен кейін «т»: 
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tcmq р  2/ , 

q= h
//
-h

/
=τ аз болған сайын «τ» - бу түзілу жылулығы, қысым жоғарырақ «р», 

яғни «рк» жоғарлайды. 

 

4.22. Жалпы қуаты 3200 МВт болатын К-800-240 құрамалы электр 

стансасының айналымдық сорғының жетек қуатын анықтау. Салқындату 

еселігі m=60, сору және тегеурінді құбырларының сұйық ағулық кедергілері -

75 кПа; геодезиялық биіктігі -8м; 7к . 

 Шешімі: 

эднв

нцk

нц

hDm
N

 




3600

.

. ; 

./18557,026500 сагтDD kk   

Сорғыда жиналатын жалпы қысым:  

205,0125,0801,005,0075,0.  гвксгнц Нрррр  МПа 

мұндағы гсг Нр    – су көлемін қажетті геометриялық биіктікке Нг 

көтеруге қажетті қысым, МПа; 
3/01,0 ммнс   - судың меншікті салмағы;  

ср – құбыр арматураларынан сорып алынатын және су тегеурінінен 

болатын гидравликалық кедергі, МПа;  

кр =0,04-0,06 МПа – конденсатордағы гидравликалық кедергі; 

8
98,082,010003600

10205,0185560 3

. 



нцN МВт, 

мұндағы Dk - турбина конденсаторындағы бу шығысы, кг/с;  

с = 0,75-0,85 – өстік сорғы ПӘЕ−і;  

эқ = 0,98 – КПД электр қозғалтқыштарының ПӘЕ−і;  

с – су тығыздығы, 1000 кг/м
3
. 

[6] 2 бетті қараймыз 37 (Рыжкин В.Я., 1987ж). Кейбір құрамалар үшін 

айналымдық сорғы жетектері 4∙8≈32МВт құрайды.  

 

4.23. Егер конденсатор құбыршаларының ішкі бетін қақ жауып қалатын 

болса, турбина қондырғыларының ПӘЕ-і қалай өзгереді? Жауабын 

түсіндіріңіз.  
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