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1. Маселенин тарыхы
Тарыхты карап көрсөк илгертеден бери эле эң биринчи жылуулук берүүчү түзүлмө болуп кадимки
эле отту алоолонто жагуу эсептелген. Ал бир эле мезгилде тамак аш даярдоо жана жылытуу кызматын да аткарган. Алоолонто жагылган от тегерегине адамдарды чогултуп, алардын башын бириктирген. Андан кийинки кадам очокко от жагуу болуп калды. Европада очоктун үстүнө тикесинен турган
морлор кошо салынып, ашкана плиталары орнотулган. Ошентип, күнүмдүк турмуш тиричиликте алгачкы мештер пайда болгон.
XX кылымда меш куруу иши бир орунда турбастан дайыма өнүгүп жүрүп отурду. Меш менен жылытуу иши суу менен жылытууга өттү, бул белгилүү болгондой, көп бөлмөлүү үйлөрдү жылытуунун
натыйжалуу ыкмасы катары эсептелген. Эки же андан ашык мештерди салуунун зрылдыгы болбой
калды. Азыр мейли шаарда, мейли айыл жеринде болсун курулуп жаткан үйлөрдө меш салбай деле
калышканын байкоого болот, анын ордуна борборлоштурулган суу жана электр менен жылуулук
берүүнү артык көрүшөт 1. Электр энергиясы мамлекет тарабынан субсидияланган стратегиялык маанидеги булак катары каралып келет.
Орто Азияда мурдагы борборлошкон энергетикалык системаны бириктирбөө, энергия алып
жүрүүчүлөргө болгон баанын дайыма өсүүсү айыл жериндеги, өзгөчө алыскы тоолуу айылдардагы
элдин жашоосуна терс таасир тийгизген социалдык жана экономикалык проблемаларга алып келди.
Айыл жериндеги турак үйлөрдө жана коомдук имараттарда жылуулукту сактоонун жетишсиздигинен жылуулоо процессинде энергияны жоготуу 60%га чейин жетет. Натыйжасында, айыл жеринде
50%га жакын үй-бүлөлүк бюджет турак жай жылуулоого кетет. Бул негизинен турак имараттарынын
жылуулукту кармоосунун начардыгынан, ошондой эле электр, көмүр, жыгач, көң ж.б. колдонулуучу
түрдүү жылытуучу түзүлмөлөрдүн ПТКсынын (пайдалуу таасир коэффициенти) төмөндүгүнөн болот.
Жогорудагылардан улам энергиянын натыйжалуу пайдаланучу мештерге болгон абдан муктаждык
жаралды.
Азыркы учурдагы экономикалык кырдаалды эске алганда, көптөгөн үй чарбалары чарбасында болгон отундарды, т.а. кургатылган тезектерди (орточо эсеп менен бир жылуулук сезону үчүн
бир үй чарбасына 3 тонна) пайдаланууга мажбур болушат, мунун натыйжасында жер кыртышынын
түшүмдүүлүгү төмөндөйт, анткени жер семирткич катары колдонулуучу кыктар дээрлик калбай калат
же өтө аз болот. Отундун жетишсиздиги дарактарды жана токой көчөттөрүн кыюуга алып келип, жер
кыртышынын эрозияга учурашына көмөктөшөт.
Акырында, бул процесстер атмосферадагы көмүр кычкыл газынын көбөйүшүнө жол ачат. Энергияны
натыйжалуу пайдаланууну жогорулатуу жана энергиянын жаңылануучу булактарын пайдалануу Орто
Азиядагы маанилүү багыт болуп калат, бул жергиликтүү эл үчүн дагы (ден соолуктун жакшырышына,
үй чарбаларынын бюджетинин үнөмдөлүшүнө, аялдардын жана балдардын түйшүгүн азайтууга таасир
берип), айлана чөйрө үчүн дагы пайда алып келет.
Электрди жылуулук үчүн дайыма пайдалануу меш салуучу усталардын азайышына алып келди.
Ошондуктан салттуу мештерди салган усталар адистерге энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди салуу боюнча практикалык окуу өтүүсүн жана маалымат менен камсыздоосун өтүнүп кайрылууда. Жергиликтүү тургундардын мындай талабына САМР программасы тарабынан аймактык-кесиптик
техникалык үйрөтүүчү семинарлардын сериясы уюштурулган. Энергияны натыйжалуу пайдалануучу
мештерди курууга үйрөтүү айылдагы үйлөрүндө мештерди круу мисалында жүргүзүлөт. Энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди салуу тажрыйбасын бириктирүү боюнча негизги кадамдар
төмөнкүлөр:
• энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди куруу боюнча усталар үчүн аймактык практикалык
семинарларды уюштуруу;
• айыл жерлеринде энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди куруу боюнча колдонмолорду
иштеп чыгуу жана басып чыгаруу;
• айыл жергесиндеги өнөктөр аркылуу топтолгон тажрыйбаны жайылтуу.
1

Көчө очоктору. Таштар. Мештер. Азыркы кыш коюу. Түз. В.И.Рыженко, В.В.Селиван. – М.: Оникс, 2009
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2. Энергияны натыйжалуу пайдаланучу мештерди куруу жолу менен
энергияны пайдаланууну азайтуу
Айыл жериндеги тургундар үчүн салттуу кыштан салынган мештер мүнөздүү. Көпчүлүк учурда бул
мештер жетишсиз натыйжалуу жана курчаган чөйрөнү коргоо талаптарына жооп бербейт.
Энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди курууда энергияны үнөмдөө 20%ды түзөт (1-сүр.
караңыз)

1-сүр. Азыркы учурдагы энергия пайдалануу (100%), жылуулукту кармоо менен энергияны сактоо (50%) жана энергия натыйжалуу мештер (20%)
(Руди Еггеден алынды, 2001-ж.)

3. Колдонуудагы меш түзүлмөлөрүн жакшыртуунун жана оптималдаштыруунун жолдору
Негизинен үй жалгыз жылытуучу булак катары бир мештин жардамы менен атайын бөлүштүрүү
системасысыз эле жылыйт. Муну менен суу жылытуу, тамак даярдоо, азыктарды, кийимдерди, материалдарды кургатуу ж.б. түрдүү муктаждыкты жалгыз жылытуучу түзүлмө менен камсыздалбайт.
Мындай түрдүү функциялар бир эле мештин жардамы менен аткарылышы мүмкүн.
Мештердин түзүлүшүн жаңылоо алар төмөнкү талаптарга жооп берүүгө багытталган:
• бир кыйла үнөмдүү болууга;
• жергиликтүү отун түрлөрүнө ыңгайлуу болуусу;
• “өзүң кыл” принциби боюнча технологиялык жактан жеткиликтүү болууга.
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Мештерге коюлуучу талаптар
Мештер түрдүү максаттарда курулат:
•

жылуулук үчүн;

•

суу жылытуу жана тамак бышыруу үчүн;

•

азыктарды, кийимдерди, материалдарды ж.б. кургатуу үчүн.

Ар бир функция өзүнчө аткарылышы мүмкүн, ошентсе да алардын функцияларын бир конструкцияга кошуу менен бирдиктүү бүтүндүккө бириктирсе болот.
Жылытуучу мештин конструкциясына кийинкидей талаптар коюлат:
•	Жылытылуучу имараттын тең салмактуу жылышын бийиктиги боюнча дагы, аянты боюнча
дагы камсыздоо;
•

Отунду үнөмдөп жагуу;

•

Пайдалануу учурундагы коопсуздук.

Өтө ысыган учурундагы мештин үстүнкү жагынын орточо температурасы санитардык-гигиеналык
талаптар боюнча 90ºСдан ашпашы керек жана мүмкүн болсо мештин бардык тышкы жагында тең
салмактуу болушу керек.
Мештердин тышкы көрүнүшү кооз болууга тийиш. Мештин жасалгасы аны чаңдан, күлдөн тазалаганга тоскоол болбошу керек, тышкы бетин плитка менен каптаса болот. Мештер конструкциясы боюнча жөнөкөй, пайдаланууда ыңгайлуу жана өрт чыгып кетүү коркунучу жок болууга тийиш. Мүмкүн
болсо мештин конструкциясы мештин төмөнкү бөлүгүн жана түтүн чыгуучу жолдорду жакшы жылытууну камсыздашы зарыл, бул жылытылуучу жайдын төмөнкү бөлүгүн жакшылап жылышына алып
келет.
Мештер жогорку ПТКга ээ болушу керек. Бул көпчүлүк учурда очоктогу отундун кандай шартта
күйүшүнөн көз каранды болот.
Мештин абалы жана мүнөздөмөсү
Мештер үч негизги элементтен турат:
•
очок
•

газ чыгуучу жол (түтүн каналдары)

•

түтүн түтүктөрү

Очок жылуулук генератору катары кызмат кылат, ал эми түтүн каналдары боюнча күйгөн заттар
чыгат. Очокто катуу, суюк жана газ сыяктуу отундар күйөт. Мештин түрүнө жараша очоктун өлчөмү
жана формасы өзгөрүлөт. Очоктун алдында күл түшкүч (катуу отун жагылганда) болот, ал аркылуу
имараттын ичиндеги аба күйүп жаткан отунга берилет. Абанын кирүү өлчөмү аба киргизүүчү эшиги
тарабынан жөнгө салынат.
Мештер дубалдын пайдубалына байланышпаган өзүнүң пайдубалына салынат. Мештин кышын
коюу пайдубалдан суудан тосуучу катмар менен бөлүнөт.
Табигый түрдө күйүп жаткан түтүн газдары түтүн каналдары мнен түтүккө очоктон аралашат. Түтүн
каналдары бир же бир нече түтүн айлампаларынан турат, аны менен түтүн газдары төмөндөн жогору
жана жогорудан төмөн кыймылдайт.
Очоктон түтүн каналдарына өтүүнүн үстүндө меш тоскуч орнотулат. Түтүн айлампалардын төмөнкү
түйүндөрүндө, газдар азыраак айланган жерде, түтүн айлампаларын ар кандай тыгындардан,
күлдөрдөн тазалоо үчүн чакан эшикче коюлат. Акыркы газ чыккыч жерде түтүн түтүгүнүн алдында газдардын кыймылынын ылдамдыгын жөнгө салуу жана алардын кыймылын мештеги очоктун
күйүшүн толук токтотуу үчүн атайын эшик тээги орнотулат.
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4. Үйдө жылуулукту сактоо жана мештин жылуулук берүүсүн жакшыртуу боюнча негизги сунуштамалар
Жылуулукту жоготуунун негизги себеби – үйдүн жылуулук сактоо шарттары начар. Ошондуктан
алгач имаратты ылай, саман, жүн сыяктуу эң керектүү материалдарды пайдалануу менен жылуулоо
зарыл. Жылуулукту сактоонун мындай түрүн жасоо оңой, ошондуктан айыл тургундары өз үйлөрүн
жеткиликтүү жергиликтүү материалдар менен өз алдынча жылуулайт.
Мештерди жакшыртуу үчүн жалпы сунуштамалар кийинкидей:
1. Күйүп жаткан отунга аба кириши үчүн полдун алдына тескегичи менен үйлөгүч түтүктү орнотуу
зарыл (көбүрөөк же азыраак аба кириши үчүн). Муну менен имараттагы аба ушул үйдүн жашоочулары үчүн таза болуп калат.
2. Табигый тартуунун таасири менен ысык түтүн газдары төмөндөн жогору жана жогорудан төмөн
бир нече айлампадан турган газ жолу менен жылат. Көөлөнгөн ышка жана күлгө толгон түтүн
айлануунун төмөнкү жерлеринде, тазалоо үчүн көзөнөктөрдү орнотуу керек.
3. Түтүн айлантуунун акыркы каналында газдын кыймылынын ылдамдыгын жөнгө салуу үчүн тээк
(көзөнөк) орнотуу керек. Бул очоктогу отун күйүп бүткөндөн кийин мештеги жана газ жолундагы
жылуулукту узак убакыт сактоого мүмкүндүк берет (тээктер мештен зыяндуу газдар сыртка чыгып кетиши үчүн тешиктери менен болушу керек).

5. Пайдаланылуучу жабдуулардын типтери
Түрдүү конструкциядагы жана конфигурациядагы мештерди республиканын бардык аймактарында пайдаланышат. Тоолуу аймактарда имаратты жылуулоо жана тамак даярдоо үчүн мештердин ар
кандай түрлөрүн пайдаланышат:
1)
Кыштан салынган меш,
2)
Темир же чугун меши – буржуйка,
3)
Контрамарка,
4)
Электр плитасы
Мештердин бул түрлөрү 100%га колдонулат, бирок көпчүлүк учурда кыш плитасы жана электр плитасы колдонулат. Контрамарка совет мезгилинде салынган үйлөрдө пайдаланылат.
Мештердин болжолдуу натыйжалуулугу:
1 Буржуйка: натыйжалуулугу – 30% - 65%
2 Контрамарка: натыйжалуулугу – 65%
3 Электр плитасы: натыйжалуулугу – 100%

6. Бышкан кыштан салынган салттуу мештер
Кыштан салынган меш – ылай аралашмасы пайдаланылып, кыш мене тургузулган мештер, анда
имаратты жылытуу үчүн узун түтүн каналдары болот. Мындай мештерде жыгач отундар тез күйүп
кыштарды жылыта тургандай кылып көбүрөөк жылуулук бөлүп чыгарат, анын натыйжасында алар
имаратты көпкө жана бирдей жылытат. Мындай мештерде күйүп жаткан отту улам-улам карай
берүүнүн зарылдыгы жок, меш муздап кетпеш анда-санда гана үчүн отун салып койсоңуз болот.
Бирок темир менен кыш аралашса, мисалы, темир түтүк же плита, имаратты (үйдү) тез эле жылытса
болот. Кыштан салынган мештер металл мештерден бир кыйла оор болуп, мештин пайдубалынын
бекем болушун талап кылат.
Очоктун ичин отко күйбөс материал менен каптоо үчүн отко туруштук берүчү кыш колдонулат. Меш
салуу үчүн колдонулган отко туруштук берүүчү кыштын өлчөмү толук болушу керек (250х120х65мм).
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Мештеги газ түтүндөрдүн схемасы – каналдуу болот жана түтүн андагы түтүн каналы менен жылат.
Мор вертикалдык жана горизонталдык абалдагы ар кандай каналдардан турат. Тыгындардан түтүн
каналдарын тазалоо эң төмөнкү бөлүгүндө 1-2 жана 4-5 каналдардын ортосунда вертикалдык абал
үчүн жана ар бир канал боюнча өзүнчө – горизонталдык абал үчүн жүргүзүлөт.
Бул мештин кемчилиги мордун өзү болуп эсептелет, анткени түтүн түтүгүнүн узундугун эсептеш
керек, болбосо каналдарды жылытууда маселелер
жаралат, өзгөчө 4чү жана 5чиде (түтүн каналдарынын узундугу очоктон түтүктүн аягына чейинки
узундугунан 1м кем эмес кыска болушу керек).

Отко күйбөс кыштын сапатына коюлган талап: формасы туура болуп, кырлары жалпак, бурчу түз жана жээги кырдуу,
жакшы бышкан жана кызыл түстө болуп,
кошумча аралашмалар кошулбашы керек.

7. Темир же чугундан жасалган меш – буржуйка
Бул мештин курулуш кийинкидей: 0,5м бийиктиктеги, 0,45 м кеңдиктеги, 0,8 м узундуктагы накта
темир плита, каңылтырдын калыңдыгы 4 мм эки бөлмөнүн ортосуна коюлат. Бул конструкция мештин
өзүнөн жана чыкма түтүктөн турат. Мештин мору бир өтмөлүү (үч катар өтмөлүү болушу да мүмкүн),
мешке уланып, тик абалда орнотулган. Эреже катары, бул мештер плитанын көлөмү чоң болгондуктан улам чоң аянтты ээлейт. Мору дубал менен бирдей болуп горизонталдык абалда ширетилген
плиталар бар, алар азыраак аянтты ээлейт.
Эреже катары, оттуктагы күл түшүп, жел өтүүчү тешиктерди ортосуна, очоктун алдына орнотуу
керек. Тешиктер чугундан жасалышы зарыл, жок эле дегенде күл түшкүч тешиктерди арматурадан
ширетип жасаса болот. Очокто өзү тутанып күйүп жаткан газдар түтүк менен жогору карай жылат.
Меште от жагылып жаткан кезде оттун күйүшүн дайыма көзөмөлдөп туруу зарыл. Бул конструкциялардын болот эшикчелери убакыттын өтүшү менен ийрейе баштайт жана жогорку температурадан
улам жараксыз абалга келет.
Мындай мештер түз бурчтуу жана тегерек формага ээ болушу мүмкүн. Очоктун алдында күл түшө
турган жери (желдеткич) жайгашкан.
Мештин алдыңкы бөлүгүндө эки деңгээлде жайгашкан эшикчелери бар: жогоркусу – от жагуу үчүн,
ылдыйкысы – күлүн тазалап, оттун күйүшү үчүн зарыл болгон жел киргизүү үчүн. Очоктун аягында
күйгөн отундун калдыктарын бөлүп чыгаруучу патрубка жайгашкан. Очокто күйүп бүткөн калдыктарды бөлүп чыгаруу тигинен жайгашкан каңылтыр темирден жасалган түтүн түгү аркылуу ишке ашат.
Түтүн түтүгүнүн диаметри 80-100 мм. Түтүктүн ортосундагы көңдөй жердерди ылай менен бүтөйт.
Мештердин көпчүлүгү тышынан капталып жасалбайт, тактап айтканда мештер инерциясы аз болуп
эсептелет, бул мештин жогорку металл катмарынын жогорку температурасына алып келет.
Мешти орнотуу үчүн же кадимки кыштар же көп калың эмес бетон негиз болуп берет. Бул мешти
орнотуу полдун деңгээлинен жогору же төмөн болушу керек. Отун күйүү үчүн жел жылуулоочу имараттан түздөн-түз алынат.
Металл мештер салмагы боюнча жеңил болот жана аларды каалаган бөлмөгө кое берсе болот. Алар
жалпы өнөр жай өндүрүшүнө ыңгайлуу. Бул мештер көмүр менен жылытылуучу типтүү түзүлмөлөр
болуп эсептелет. Металл жылуулукту сактай албаганын эске алганда, мындай мештерге жылуулукту
көпкө кармап тура турган отун керектелет, мындай отун ,албетте – көмүр.
Металл мештер азыркы учурдагы алды ачык мештер сыяктуу эле, жылуулукту көбүрөөк бөлүп чыгарат, бирок алар дагы бат эле муздап калат.
Бул конструкциялардын кемчиликтери:
1. плита чоң болгондуктан очок да чоң болот;
2. мор айланмаларынын жоктугу. Мор катары бир эле түз түтүк турат. Мордогу түтүн айланмасынын
жоктугу энергиянын көбүрөөк жоголуусуна алып келет (көбүрөөк жутуп алуунун натыйжасында);
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3. өрт кооптуулугу;
4. мештин темир конструкциясы плитанын жана имараттын тез муздашына алып келет;
5. газдардын кыймылынын ылдамдыгын жөнгө салуу үчүн тээк орнотулган эмес;
6. күл түшүп, жел өткөргүч тешиктер арматурадан даярдалып, ысыганда ал улам-улам формасы
бузула баштайт;
7. жыгач отундарды колдонууда отундун көп сарпталат.

8. Контрамарка
Контрамаркалардын диаметри боюнча айырмалана турган эки түрү болот:
1. ∅ 80 см – чаканыраак аянты бар имарат үчүн арналган үч айланмалуу меш;
2. ∅
 90 см – беш айланмалуу меш. Мындай мештер мектеп ж.б. сыяктуу чоң аянты бар административдик имараттарда орнотулат.
Өзүнүн мүнөздөмөсү боюнча бул жылуулук системасы абдан үнөмдүү болуп эсептелет (ысыкты
узагыраак кармайт). Жылуулук меште 24 саат кармалат. Бул жылуулук системасы үй бөлмөлөрүнүн
кошулган бурчуна орнотушат. Мештин мындай конструкциясында тамак даярдагыч каңылтыр куту же
плита орнотсо болот.
Мындай конструкциянын жалгыз кемчилиги – аны көмүр менен гана жылытуу керек болот.

9. Энергияны натыйжалуу пайдалануучу мештерди куруунун жалпы
сыпаттамасы жана өзгөчөлүктөрү
Мештин жайгашуучу орду үйдө.
Эгер меш бардык тышкы дубалдардан бирдей аралыкта жайгашса абдан жакшы болот. Мындай
болгондо жылуулук нурдануусу бардык имаратка жайылат. Жылуулукту максималдуу пайдалануу
үчүн, мешти тышкы дубалга эч убакта жакындаштырбаш керек. Жок дегенде, мешти дубалдан 20 см
(2а, 2 б сүр., 7 сүр.). алысыраак салыш керек.
жылуулуктун

суук

жоголушу

суук
Коңшу бөлмө жылууда
Меш тышкы дубалдын тушунда болуп, коңшу
бөлмөнү жылытат!
2а сүрөт. Бөлмөдөгү мештин туура орнотулушу.

Үйдүн тышкы дубалы жылууланат

2б сүр. үйдөгү мештин туура эмес орнотулушу.
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10. Мештин формасы

Бийик мештер жылуулукту азыраак тоскоолдук аркылуу чыгарат

3а сүр. Бийик тик салынган меш
Мешти салуунун эки тиби бар:
10 бийик тик мештер. Аларды орнотуу жеңил, жылуулук тоскоолдук аркылуу жакшы тарайт (эмерек
буюму). Мындай мештердеги очок тамак даярдоо үчүн арналган эмес. Мындай мештер көпчүлүк
учурда кыска жыгач отундарга эсептелет (3а сүр.).
Тамак даярдоочу быктырып
бышыргыч жана плита

отургуч формасындагы мор

Меш менен бириге салынган стол
кыш менен таштан курулган
3 б сүр. Узун горизонталдык меш
2) Узун горизонталдык мештер анын ичине каңылтыр тунуке сымал нан, аш бышыргыч орнотууга жана
узун отундарды пайдаланууга ыңгайлуу. Бирок жакшы тартпаса бул мештеги отун күйбөйт (3б сүр.).
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11. Мештин өлчөмү жана жылуулук өндүрүмдүүлүгү
Жылуулоочу аянттын жана мештин ысуучу жогорку жагынын салыштырма катышы кийинкидей:
мештин ысуучу жогорку жагынын 1м2 аянтына жылытылуучу бөлмөнүн 10м2 туура келет. Бирок начар жылууланган аянтта мындай салыштыруу жайлуулук үчүн жетишсиз болуп калат. Жылуулануучу аянттын мештин ысуучу үстүнкү катмарына карата катышы 1:6дан ашпайт. Жакшы жылууланган
бөлмөлөрдө бул катыштык 1:12 чейин жетет. Үйдө жылуулукту сактоо үчүн дубалдардын, терезенин
жана эшиктердин калыңдыгына жана алардын жылуулук сактоосуна чоң маани берилет. Үйдүн тышкы дубалдары менен түздөн-түз байланышкан мештер бардык жылуулук кубаттуулугунда берилбейт,
анткени жылуулук жоголууга учурап турат. Бул полдун түзүлүшүнө да тиешелүү (эгер пол жылууланбай, үйгө муздак шамалдын киришине жол ачкан жылчыктары бар болсо).
Жылуулук өндүрүмдүүлүгү: көрсөткүч, мештин үстүнкү катмарынын ар бир 1м2 1 кВт барабар
көрсөткүч (мештин бардык үстүңкү катмары эске алынат). Калың дубалы бар мештер ошондой эле
өндүрүмдүүлүккө жетүү үчүн, мештин дубалын жылытуу үчүн көбүрөөк отунду талап кылат.
Кышты даярдоодо сырьёнун сапаты жана технологиясын сактоо мааниге ээ (начар бышырылган
кыш жылуулукту азыраак бөлүп чыгарат).

12. Очок
Очоктун формасы аны колдонууга жараша болот жана отун толук күйүп бүтүшү үчүн абдан көп деталдар маанилүү. Очоктун бийиктиги жалындын мейкиндиги 45 см жакын боло тургандай болушу шарт.

13. Очоктун салыштырмалуу өлчөмдөрү
Очоктун аянты 10м2 жылуулоочу аянтка болжол менен 0,52 түзүшү керек. Очоктун көлөмү вертикалдык мештер үчүн 12литр/м2 жана горизонталдык мештер үчүн 18 литр/м2 түзөт.
Курулуп жаткан мештин түрүнө жараша очоктун өлчөмдөрү да өзгөрүшү мүмкүн. Кээ бир булактарда очокту жогоруда көрсөтүлгөн өлчөмдөрдөн минималдык бийиктиги 70-80 см. кылып 2 эсе чоң
салуу сунушталат. Негизинен бул мору начар, отундун күйүүсүнө атайын жел кире турган эшикчеси
жок мештерге тиешелүү. Бирок эгер биринчи түтүн каналы мештен жогору кетип, ага жалын кирсе,
ысыкты концентрациялоо үчүн шарттар түзүлөт жана чаканыраак аянтта имаратты жылытуу үчүн
азыраак отун сарпталат.

14. Мештин түтүн каналдарынын айлампаларынын узундугу
Түтүн каналдардын айлампа узундугу полдон чатырдын чокусундагы кийгизгичтен (негизинен бул
6 метр) ашпашы керек, болбосо түтүндүн тартышы начарлап, меш түтөп үйдүн ичине чыгышы мүмкүн.
Ошондой эле очокто күйүп жаткан газ кеңири абалда болуп, мештен чыкканда алар муздайт жана
анын натыйжасында кысылат. Ошондуктан айланпалардын кесилиш аянты акырындап азайшы керек.
Албетте, жалгыз кууш өтмөк таасир бербейт, бирок айланпалардын көптүгү түтүндүн тартышын
начарлатышы мүмкүн. Ошондой эле мордун формасына да көңүл буруш керек: очоктун өлчөмү
чоңураак болгондо мор ага караганда бир кыйла кичине болушу мүмкүн. Бул жерден өтө эле кууш
мор же өтө эле кууш түтүк түтүндү мор менен жай жылууга мажбурлайт жана мордун дубалдарында
ыш абдан көп чогула баштайт. Өтө кеңири мор үйдүн жылуулугуна би кыйла начар таасир берет,
ошондуктан түтүн бул учурда мордун борбордук бөлүгү менен жылат жана анын дубалдарына дээрлик тийбейт, ошондуктан мордун дубалдары натыйжалуу деле жылыбайт.
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Негизинен айлампа канчалык көп болсо жылуулук ошончолук жакшы болот. Бирок айламплардын
санынын көбөйүшү түтүңдүн чыгышын жайлатат. Очок жана мештин алгачкы айлампалары бир кыйла натыйжалуу жылыйт, ошондуктан алардан бөлмөгө берилүүчү жылуулук көбүрөөк бөлүнүп чыгат.
Өтө тар айлампа. Аны кеңирээк кылуу керек, болбосо түтүндүн, оттун
тартышы начарлап, анын өтмөктөрүн күл батыраак эле толтуруп салат!
Резерв
Жылуулук

Түтүн
пайдаланат
Түтүн ордунда турат
муздак

Жылуулук

Өтө чоң айлампа,
Дубалдар жука болсо жакшы болот.
4-сүр. Оттун туура тутанышы
Начар тарта турган түтүк менен мешти курууда морду жогору жакка (мештеги ысык газдар тартууну
күчөтөт) куруу керек. От тутанып жакшы тартканда көптөгөн айлампалары мнен горизонталдык меш
курса болот (5-сүр.).
Мештеги оттун тутанып жакшы тартышы

Мештеги оттун начар тутанышы

Туура эмес

Туура эмес

Ысык

Айлампалардын көптүгү – оттун начар тутанып, түтүндү начар тарттырат!
Жакшы тарткан түтүктө жарай турган вариант болуп эсептелет.
Начар тарткан түтүктө бул вариант туурараак болуп эсептелет.
5-сүр. Түрдүү айлампалар менен бирдей салынган мештер
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15. Мештин дубалынын калыңдыгы
Мештин жогорку жагындагы жылуулуктун бирдей бөлүнүшү үчүн кийинки эрежелерди эске алуу
зарыл: очоктогу оттун температурасы канчалык жогору болсо, мештин дубалдары ошончолук калың
болушу керек. Бирок түтүн каналдарынын калыңдыгы очоктун чыккандан тартып мордун акыркы
айлампасына чейин жукарып жүрүп отурушу керек. Мештин дубалы калың болсо жылуулукту көпкө
сактаарын эстен чыгарбаңыздар. Мештеги жылуулукту узак убакыт сактоо үчүн очоктун дубалынын
калыңдыгы 16 см, ал эми түтүн каналдары – 8 см болушу керек. От тез тутанып, тез жылый турган
мештер үчүн (мындай мештер жылуулукту азыраак убакыт сактайт), очок жана түтүн каналдарынын
дубалынын калыңдыгы 8 см болушу керек.
Мештин дубалынын калыңдыгы жылуулукту эки эсе көп убакыт сактайт, бирок жагылган көмүрдөн
бөлүнүп чыккан жылуулук мештин үстүнүн 1м² ¾ түзөт. Ушуга байланыштуу дубалы калың мештер
көпкө жылыйт жана бөлмөгө жылуулукту азыраак убакыт берет.

16. Мешти куруудагы коопсуздук техникасы
Үйгө меш салып берген усатнын жоопкерчилиги чоң болот. Ал үйгө жана анын жашоочуларына
толук өрткө каршы коопсуздукка кепилдик берип, ис газына уулануга жол бербеши керек. Мешти
салып баштаганга чейин төмөнкү пункттарга көңүл буруу зарыл:
1. Үйдүн полу мештин салмагын көтөрө
алабы?
Албетте, эгер меш салына турган орун
алдын ала каралып, мерчемделсе, маселе жаралбайт. Эгер полго болгон жүк
эсептелбесе, анда полду калыңыраак
устундардын эсебинен күчөтсө болот, же
арматура кошулган бетонду пайдаланса
болот. Күйүп кетүүдөн полду коргоо үчүн
аны мештен тосмолош (изоляция) керек.
Мындай учурда бетон ысып кетүүдөн
такыр сактай албайт жана өрттүн чыгышына алып келиши мүмкүн.
2. Кыштын аралыктары жылчыксыз бекемделдиби?
Мештердеги кыштардын ортосундагы
байланыштырма ысыкка туруктуу болушу
шарт. Буга айрыкча очокту салып жатканда дыкат көңүл буруу кажет.
3. Мештин оозу.
Өтө ысып кетүүдөн коргоо үчүн мештин оозунун ич жагына орнотулган коргоочу экран болот.

6-сүр. К
 ыштан салынган дубалдар үчүн
үйдүн дубалынын коопсуз аралыгы
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7-сүр. Кыштан салынган дубалдар үчүн үйдүн дубалынын коопсуз аралыгы
4. Жел киргичтин алдына төшөлгөн металл каңылтыр.
Каңылтыр мештин оозунун адында, 50-60 см өлчөмдө төшөлүшү керек, анткени от жагуу учурунда
алар жыгачтан салынган полду коргойт (6-сүр).
5. Мордун тээги ис газы тоскоолдуксуз чыгып кетиши үчүн минимум 20 мм² тешиги болуш керек.
6. Тез күйүп кетүүчү материалдарга чейин коопсуз аралыкты сактоо керек.
7. Үйдүн дубалынан коопсуз аралык. Мештин үстү менен үй шыбынын ортосундагы мейкиндик 50 см
азыраак болушу керек. Мордун түтүгү шыпты жапкан жыгач устундардан 40 см ке м эмес аралыкта
болушу шарт. Меш аркылуу өткөн түтүк же меш устундардан жана эшик үстүнөн кое берилген жыгачтан 20 см кем эмес аралыкта болушу зарыл (7-сүрөт).
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17. Мешти куруу боюнча практикалык кеңештер
Түз эмес бурчтар
Кышты кыноо үчүн
Үстү жагынан көрүнүш
трапеция түрүндө
Биринин үстүнө кесүү талап кылынат
экинчиси кыналган
кыштар

Туура келбейт, кыш кыноо
бири-бирине кийгизилет

Бурулуш

Арткы дубалга арналган кыштар трапеция
түрүндө кесилиши керек

Кыш кыноочу каркас кышты аралашма катып калганча кармоо
үчүн ичке тактайдан жасалат.

Кыштардын ортосундагы
байланыш жакшы,
бирок бурчтары чыгып турат
Бурчтарды кесиш керек

Кыйшык кесилген кыштардан меш дубалынын тегерек
бөлүгүн түзсө болот.

Бириктирүүнүн көлөмү
чоң болгондо аны
коргоо үчүн каркастын
төмөн жагына да
тирөөч коюш керек

Каркас кыш кое турган
аралашма менен
йланышпашы керек

Жарымын
буруп

Мунсуз бурчтар өтө эле оркоюп калат.

8-сүр. Мештин тышкы формаларынын деталдары
Тышкы форма, пол, тышкы дубалдар, тышкы каптамы. Көңүлгө жакса тегерек мештерди жана бириктирме түрүндөгү мештерди курса болот (8-сүрөт). Кыштын кыналышына көңүл буруш керек: кыштар
бири-бири менен байланыша тургандай коюлушу керек.
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Мештин төмөн жагына жылуҮстүнкү жагы сөзсүз кыш улукту жакшы сактай турган
менен коюлушу керек
кыш койгон дурус

Отун кургатуу үчүн
жел өткөрө турган
жер

Бекем жыгач же бетон пол

Бекем бетон пол

9-сүр. Курулуштун негизи
Вертикалдык кыш кыноодо өзгөчө жумуш көбөйөт (мештин дубалынын көпчүлүк бөлүгү ушинтип
салынат), анткени кыш коюп жатканда кийинки катардан бир кышты сөзсүз тартыш керек болот. Бирок көпчүлүк учурда, кыш коюуну бир нече сантиметрге өзгөртүү менен, кыштын учун тартпай (же
сындырбай) койсо болот.
Ошондой эле мурдагы тигинен коюлган кыштар кийинки кыштар менен кандай тийишерине да
көңүл буруу керек. Кышты сындырбастан мештин дубалын Х кышка + 1/4 кышка тең кылып, же Х
кышка + 1/3 стандарт кыш менен салса болот.
Жыгачтардын күйүп кетишинен коргоо: мештин негизин 20 см кем эмес калыңдыктагы кыш менен
койсо болот. Бул пол аркылуу жылуулуктун жоголушунан коргойт. Жарака кетпеш үчүн кыш коюнун
эрежесин да сактоо керек, антпесе жылчыктан оттун учкуну полго түшүп өрткө себеп болушу мүмкүн.
Өрт коопсуздугунан толук камсыздоо үчүн мештин негизинин алдына темир тунуке төшөш керек.
Мештерде отундарды кургатуу үчүн мейкиндикти кароо пайдалуу. Жогорку негиздеги мештер полду
аябай жакшы жылытат, анткени мештен чыккан жылуулук жогортон төмөн карай жылат.
Мештин негизинин пайдубалы (10-сүрөт) таштан, бетондон же жерге бекем ныкталып салынган
бекем полго сала берсе болот. Бөлмөлөрдөгү жана жертөлөлөрдөгү полдорго меш сала турган басымга көңүл буруу керек: толук кыш менен салынган мештер бир тоннадан ашык салмакка ээ болот. Мештер үчүн жакшысы дубалдын жанынан орун табуу керек. Муну менен жогоркудай салмакты
көтөрө ала турган бекем тактай полдо орун тапса болот жана мештин негизинин алдынан бир эле
устун өткөн жерге эч качан орнотпоо керек (жок дегенде эки устун болушу керек). Эгер устундар
кыймылдай турган болсо, мештен дагы кийин жарака кетиши мүмкүн. Жыгач полдо металл алкакка
орнотулган жеңил кыштан салынган мешти койсо болот.
Дубал тургузуу: дубалдарды вертикалдык кыш кою менен (капталына – 1/4 кыш) кум менен ылай
аралашмасын пайдаланып тургузса болот. Өтө калың дубалдар үчүн кыш коюу горизонталдуу болушу (1 кышка, бир чөмүч) керек. Мештеги ысыгыраак орундар үчүн (очок жана мордун биринчи
бурулушу) калың футеровкага ээ болушу шарт. Температура өтө ысык болбогон жерде футеровка
жукараак болушу мүмкүн.
Футеровка кандайдыр бир жылчык калтырылбастан ылайдан жасалышы мүмкүн. Мордун акыркы айланмаларында футеровканын кереги деле жок. Туура жана туура эмес кыш коюнун ыкмалары
11-сүрөттө тартылган.
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Жыгач полго меш куруу үчүн устун менен бекемделген орундар

Кыш коюнун алдында, жыгач
ным тартып,
чирибеш үчүн астына картон
же полиэтилен салыңыз,

Мештин астына калыңдыгы
20 см кем эмес калыңдыктагы
кышты сөзсүз коюу керек.

Коопсуздук үчүн металл
тунуке
Мештин асты кошумча бекемдик үчүн эки
кырдуу устун коюлат.

Бетон жылуулукту жакшы өткөрөт, ошондуктан бул
жерде жылуулукту сактоо талап кылынбайт

Андан
тышкары, бул
жерде кошумча
жылчыксыз
2 катар
кышты коюу
жетиштүү,
бул мештин
астынын
желдешине
мүмкүндүк
берет.

Мештин алды желдей турган кылып салган жакшы
10-сүр. Мештин негизин куруу
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Дубалды куруу боюнча иштер. Каталар жана кыйынчылыктар
Туура эмес, кошулган жерлери дал келди

Бөлүүчү дубал туура эмес жасалган! Кошулган
жерлери биринин үстүнө экинчиси курулган
Вертикалдык кыш коюуда
жылчык абдан кичинекей
Абдан жакшы

Тазалагыч тешиктер туура эмес жасалган, анткени
кошулган жеринде
Туура: Морду тазалоочу тешик
Тазалоочу тешиктер туура
эмес салынган: үстү жана
асты жагынан кошулган жерлери бар
Бурч жана вертикалдык
кыш коюуга өтүү жакшы
жасалган

Тазалоочу тешиктер жакшы аткарылган, үстүндө
кошулган жери жок. Эгер
астында да кошулган жери
жок болсо жакшы болот.
Тазалоочу тешиктер туура
эмес салынган: Үстү жагында
кошулган жери бар
Бөлүүчү дубал начар жасалган. Оң жагында кошулган жерлери биринин үстүнө бири кийгизилген
Горизонталдык кыш коюу туура аткарылган
Тазалоо үчүн тешиктер туура эмес жасалган, анткени бурчунда
кошулган жерлери бар.
Бул жерде бурч жана тигинен кышкоюуга өтүү туура эмес жасалган, анткени кошо турган
жерлери жок.
11-сүр. Кыш коюнун ыкмалары
3
1

5

2

4
6
7

Аралашмага таш кошпогула!

8

Аралаштырып, кошула турган жерлерди
тегиздөө үчүн кууш шайман керек
12-сүр. Кыш коюу боюнча кеңештер
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9

Жергиликтүү усталар салган мештердин сүрөттөрү

Бишкек ш., Арча-Бешик конушу

Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы

Сүрөттөр – жакшы жасалган мештердин мисалдары (Германия)

Меш үчүн кыш коюунун тартиби: алгач бир нече кышты кынап, андан кийин гана футеровка жана
мештин чки кыштарын коюу керек.
1. Кыш коердун алдында сууга салып алыш керек, антпесе алар каткычакты аралашманын суусун
соруп алат, бул болсо коюлган кыштын начар болушуна алып келиши мүмкүн. Кышты суулагандан кийин бир аз тоорсутуп алуу зарыл, антпесе суу пленкасы кыштын аралашма менен кармоосуна тоскоолдук кылышы мүмкүн.
2. Кыш коерун алдында ага аралаштырманы сүртүп, аны мурдагы катарга коюш керек. Бул аралаштырма менен кштын жакшы кармалышы үчүн жасалат.
3. Горизонталдык кыш коюу үчүн аралашманы кыштын үстүнө шыбап, четтерине караганда ортосуна көбүрөөгүн калтырыш керек. Вертикалдык кыш коюу үчүн дагы ошол принцип колдонулат.
4. Кыш коюп жатканда алардын бекем болушу үчүн акыркы байланыштыруучу кыш, бурчтук кыш
болушу зарыл.
5. Дубал тургузуп жатканда кошумча кеңештер 13-сүр. көрсөтүлгөн.
6. Мешти салып бүткөндөн кийин аны кургатуу керек. Бул аралаштырмадагы жана кыштагы бардык
нымдар кургашы үчүн керек, анткени биринчи жолу от жакканда ным мештен чыккан буу кыштардын ортосундагы кошулган жерге зыян келтирип, меште жарака пайда кылышы мүмкүн. Мындай болбошу үчүн жок эле дегенде айына 1-2 жолу алгач от жагып жүргөн учурларда мештин
бардык ооздорун жана тазалагыч жерлерин ачып, желдетип туруу зарыл. Ошондой эле очокко
нымын сордуруп, тезирээк кургатыш үчүн быкшып күйгөн көмүрдүн күлүн салып койсо да болот.
Ылай аралаштырма менен салынган дубалды шыбоо
Дубалды ылайдан жасалган аралаштырма менен шыбап, анын үстүнө кум
аралаш ылайды 2 сантиметр калыңдыкта шыбаш керек.

Аралашма дубалга
кол же атайын курал
менен шыбалып тегизделет.

Дубал жука же
орточо шыбалды

Калыңыраак шыбак үчүн
төмөнкүлөрдү жасоо керек:
Кичине тоорсутуп, биринчи катмарга
торчо кагыш керек

Андан кийин экинчи катмарын кум аралашкан ылай менен биринчисиндей эле шыбаш
керек.
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Дубал калың
шыбалды

Морду күлбото кыш менен салуу:

Аралаштырманы анча клың эмес
кылып кышка сүртүп, дароо дубалга
коюу керек

Дубалды жана жакшы сууланган
күлбото кыштарды ылай аралаштырма менен шыбаш керек
Кошмо
бөлүктөрдү ар
кандай
бийиктикте
жасоого аракет
кылыш керек

Кышты туура эмес койгондо
ичинде аба калып калат жана
жылуулукту начар өткөрөт

Плитаны оңгосолго бир учурда
копшоо менен
бекемдеш керек,
муну кыш тигинен туруп, кошкон
жерлеринен аралаштырма чыкканга чейин кармап
туруу шарт.

Температуралык кошкон
жерлерди картондун жардамы менен коргоо зарыл

Температуралык кошкон жерлер картонду кыштардын жана мештин, ички, тышкы дубалдарынын
ортосуна коюу менен жаралат.
13-сүр. Дубалды тургузуудагы кээ бир өзгөчөлүктөр

Негиз картондон же жартылай
тегерек формадагы ичке тактайдан жасалат. Үстүнөн 1-2
манжа калыңдыктагы ным кум
ташталат.

Үстүнөн негизге арматура кошуу үчүн металл
тор менен жабат жана
акырын кысып коет.

Андан ары торчого 1-2 манжа
калыңдыктагы аралашма катмары
ташталат. Бир нече катмар
төшөлөт, андан кийин кошкуч
төбө кургаш керек жана биринчи
жолу от жакканда негиз өрттөнөт.

14-сүр. Кошкуч төбөнү куруунун өзгөчөлүктөрү
Меш дубалдарын арматуралоо. Коюлган кыштын ар бир катарына 1,5-2мм (15-сүр) диаметриндеги ичке зымдан тегерек арматураларды жасоо керек.
Катуу оордук келе турган жерлерде (мештин дубалынын төбөсүн бириктирген жерлерде же мештин эшиктерин бекиткен жерде) периметри боюнча металл каркас мааниге ээ. Меш ысыган ушул
каркаска бекем кармалат. Эгер тавр жок болсо анын ордуна ширетилген эки бурчтуу темирди пайдаланса болот (16-сүр).
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Дубал тешик болгондо

Зымдын учун кайрып, төмөнүдөй
бекитип салуу зарыл
Зым

Дубалдардын
ытшкы жагынан аралык
2 см кем эмес

Бекитилген учтар оор жүктү да
көтөрөт

зымдын учтарын ушундай
кылып ийиш керек.

Дубалдан

Ички бурчтан зымга
чейинки аралык 1 сантиметрден кем эмес

Мындай даярдык сизге зымдан көбүрөөк арматура жасоого жардам берет.
15-сүр. Мештин дубалдарын арматуралоо

курчутулган бурчтар жүк келгенде урап түшүүсү мүмкүн

Кууш мештер:
1
/4 кыш

Кенен мештер:
аба катмары

тавр

1 кирпич

Күлбото кыш

мештин жапкычтарын таврсыз жасаса
болот (максимум 1 кыш)

Тарды коюу менен аба катмарына жана күлбото
кыштан ички каптамы

Таврсыз: Бириктиргичти бекем аралаштырма менен күлбото кыштан салуу керек.
Бетон плита

Күлбото кыш

16-сүр. Мештин кошкуч төбөсүн салуу
Очоктун курулушу - өлчөмдөр, аба берүү.
Оттун жалыны үчүн, ал кадимкидей күйүү үчүн жетишээрлик орун керек. От жакшы тутанып, күйүш
үчүн ага жетишээрлик орун керек. От жакшы күйүш үчүн очоктун оозун мүмкүн болушунча төмөн
жайгаштырыш керек. Жылытуучу мештер үчүн бийик очокторду салуу керек (70 см жана андан жогору же биринчи айланмага өтө тургандай).
Эгер мештин очогу бийик жана узун болсо, анын арткы жагында аба жетишсиздиги пайда болот. Ошондуктан очоктун арт жагына кошумча аба бербесе, отун көп убакыт быкшып туруп алышы
мүмкүн (17-сүр).
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Төмөнкү тешик
аба берүү үчүн
маанилүү

Бекемделген капкак
менен жапса андан да
жакшы болот

Тик салынган очок –
бул жерде оттун ту- “Кулоочу” түтүн каналы жогору жакка жайгашып, тарыраак болот, антпесе
түтүндү тарта албайт жана бөлмөгө ис газы жайылып кетиши мүмкүн.
танып, күйүшү тууралуу маселе жаралбайт.
17-сүр. Очоктун өлчөмдөрү
Отун көпкө чейин күйүш үчүн
Отундун начар тутанышы

Жакшы тутанып, күйүшү

Түтүн үйүлүп,
ыш толуп кетет

Жогору жагында
от үчүн орун көп

Отунду эшикке жакын
жагыш керек

Күл түп жагына жылат

Тепкич жасап койсо болот

Ылдый жагы кууш

Кошумча көлөм
18-сүр. Очоктун ар кандай түрлөрү
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Эгер очок нан азыктарын жана тамак бышыргыч катары пайдаланылса, мисалы, “орус меши” катары, анда ал атайн жогорку бириктиргичи менен ылдыйыраак салыныш зарыл, бул азык бышыруу
үчүн ысыктын табын жакшыртып берип турат.
Очоктун болжолдуу өлчөмү
“Жаткан” деп аталуучу очоктордо оттун тутанышы абдан катуу болуп, отундун толук күйүшүнө жардам берет. Эгер очоктун биринчи айлампасы жогоруга багытталган болсо дагы жакшы болот. Мындай
шарттарда, отун катары жыгач пайдаланылган 30 см бийиктиктеги очоктон, 10 кВт кубаттуулугундагы мешти алса болот.
От күйүп жатканда очокту желдетүү: очоктогу оттун күйүү температурасы канчалык жогору болсо,
мештеги отун ошончолук толук күйөт, бирок бул очокту дайыма желдетүү менен гана камсыздалат.
Отундун жакшы күйүшү үчүн дайым желдеп туруу талап кылынат, мисалы көмүр менен жылууланган мештердегидей, болбосо абанын жетишсиздигинен ыш топтолуп, ашыкча аба түтүн менен аралашып анын температурасын төмөндөтөт, анын жыйынтыгында мор айлампаларындагы температура
төмөндөп кетет.
Абдан ысык түтүндө жалын жетпесе да ыш күйүп кетиши мүмкүн, ошондуктан толугураак аралашышы жана жакшы күйүшү үчүн очоктун тешиктери тар болсо жакшы натыйжа берет. Оттун өзүндө аралашуу натыйжалуураак болот: жалын ачыгыраак, т.а. ысыгыраак жана кыска болот. Ошентип, ысыкты
натыйжалуу концентрациялай турган очоктун өлчөмүн кичирейтиш керек, бул күйүүнү жакшыртат.
“Жаткан” очоктор үчүн төмөнкү кеңештер натыйжалуу болот (19-сүр):
“Жаткан” очок кыш полу жана очоктун дубалдарындагы
тешиктер аркылуу аба берүүсү

Капталдагы тешиктердин абасынын
агымы отту жакшы тутантат
Алдынан көрүнүшү

Капталынан көрүнүшү

Очоктун тешиткеринен ысык аба

Ысуу

Күл түшпөс үчүн жылчыктуу бириктиргичи 		
менен эки кат пол
Жогору жактан көрүнүшү

∅ 12-16 см бургуланып тешилген
пластиндерди очокко төмөнкүдөй
кылып коюу керек.

Очоктун оозу жана очоктун дубалынын тешиктери аркылуу абанын
жөнөкөйлөтүлгөн берүүсү
Алташтырып, тазалап туруу
үчүн баары алынат.
Полго коюлган кыштар очоктун полуна такаат берип,
өйдөрөөк болушу үчүн
19-сүр. Очоктогу абанын агымы
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Аба жетиш үчүн тешиктердин диаметри 5 см болушу керек жана очоктун төмөн жагындагы
жээкте узатасынан жайгашышы керек (19-сүр.). Бул отундун жакшы күйүшүнө жардам берет. Бийик очоктор үчүн кийинкилерди жасоо керек: кеңейтилген жел кирип, күл түшкүчүн
коюп, күл түшүргүч отко туруктуу кыш менен салынышы зарыл. Ошентип, отундун жалбырттап күйүшү үчүн орун көбүрөөк болот, ал эми отун күл түшүргүчтө толук күйүп бүтөт. Күл
түшүргүчтүн полу ысыктан кыш менен тосулганы абдан маанилүү, андан тышкары, эшикчесин да ысып кетүүдөн коргош керек.
Эгер очок 30 см терең эмес болсо, эшикти аба бергич үчүн тешиктери менен койсо болот.
Өз алдынча очоктор үчүн жанында чоң тешиктери бар эшик туура келет.
Абанын алдын ала ысуусу күйүү процессин жоМештин жогорку бөлүгүндөгү пластингорку температуранын эсебинен кошумча жакдер ысыктн улам өтө кеңейип кетет.
шыртат. Бул процесс жылуулук эшиктердин жана
коргоочу пластинанын ортосуна жеткенде, мештин
имараттын ичиндеги абаны ысытуусу менен мештин мейкиндиги боюнча жылып, бир эле убакта
жылуулукту айлантат. (19-сүр.).
Көө ышынын күйүшү: бул “орус мештерин” куруучулардын ыкмалары. Маңызы мындай: очоктун
үстүндө бири-бирине тыгыз жайгашкан отко туруктуу көптөгөн пластиндер жайгашкан, алар арКаптамадагы пластин- кылуу түтүн өтөт; мешке от жакканда ыштар ушул
дер күлдөрдүн топто- пластиндерге жабышып, кийинчерээк күйүп кетет,
анткени ал пластиндертез эле ысып кетет (20-сүр.).
лушунан коргойт
Кийинки артыкчылык мордун деталдары өтө ысып
Очок
кеткенде жаракалардын пайда болушунан сактайт,
анткени от башында пластиндерди ысытат, андан
20-сүр. Ыштардын күйүп бүтүүсү
кийин морго өтөт.

18. Тамак жана нан азыктарын бышыруу үчүн мештин өзгөчө
мүмкүнчүлүктөрү

Тамак даярдоо үчүн көмүр плитанын так астында, ал эми жалын плитага жакын болушу кажет. Эски мештерде тамак даярдоо үчүн металл плитасы оттон такыр эле алыс болчу, ошондуктан отундарды жакшы пацдаланганда ал тамакты жылытууга гана жараган.
Эгер плитанын шакекчеси чечилбесе (идиши таза бойдон калсын үчүн), анда мештин жаңы
конструкциясында (от плитага жакын жайгашкан) отун эки эсе аз колдонулат.
Мындай мештер үчүн жел өткөрүп, күл түшүргүч плитадан 15 см бийигирээк аралыкта
жайгашышы керек.
Очок менен плитанын тосмосунун ортосундагы мейкиндик оттун жалыны плитаны көздөй
тийиши үчүн 3-5 см болушу керек.
Оттун жакшы тутанып, түтүндүн тартышы оттун плитанын үстүнө тийишине жардам бербейт. Негизги желдетүү эшиктеги тешиктер жана кээ бир учурда гана күл түшүргүч аркылуу
жүрөт, ал эми тыгыз тагылбаган меш шакектери абанын отунга карата кошумча киришин
шарттайт, ал эми бул оттун табын күчөтөт. Ошентсе да кыштан салынган мештер жылуулукту аккумуляциялайт, ал эми мындай тыгызсыздык мештин тезирээк муздашына алып келет,
анткени мешке от жаккандан кийин шакек аркылуу тартылган аба жылуулукту түтүккө карай
айдайт. Мындай болбосу үчүн поитаны тыгыз шакектери менен орнотуш керек, же мындай
плита үчүн өзүнчө мор салыш керек.
Мештеги нан, тамак бышыргыч: очогу төмөн жайгашкан кыш мештерде от жаккандан кийин ага нан же кандайдыр бир тамак бышырса болот. Очоктун үстүндөгү бириктиргич төбөсү
нан же тамак бышыруу үчүн ысыктын концентрацияланышына көмөк көрсөтөт.
Жылытуучу мештердеги “ыңгайлуу быктырып бышыргычтар”: очоктун үстүнө биринчи айланманы “жатуучу” күлбото кыштан жасаса болот. Бул айланмада от күйүп жатканда түтүндү
кое бербей турган атайын эшикти орнотсо болот. Мыдай быктырып бышыргычты от толук
күйүп бүткөндөн кийин жана керектүү температурасына жеткен соң (21, 23а сүр. караңыз)
пайдаланса болот. Бышыруу процесси калдык жылуулукту ысытуу принциби менен жүрөт.
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Мындай быктырып бышыктыргычтарда энергия натыйжалуулук быктырып бышыргычтын тешиктери аркылуу жылуулук түтүккө кетүүсүнүн эсебинен төмөндөйт.
Ылайдан жасалган
бириктиргич төбө

Ылайдан арматураланып толушу

Зым 2-айлампа

Быктырып
бышыргычтын
1-айлампасы
Бириктиргич
таканчыгы
Очок

Бириктиргичтин
алдына койгуч
Ылайдан жасалган толуктама

Аба каналдары
Бир метр айлампадагы ыңгайлуу быктырып бышыргыч
Капкак түрүндөгү бириктиргич
Быктырып бышыргычтын эшигинин болжолдуу орду

Бул пластина
бышыруу учурунда гана коюлат

Таканчыктар

Очоктун эшиктеринин
болжолдуу орду

Өтө ысыганда бышыруу мүмкүнчүлүгү
21-сүр. Мештеги быктырып бышыргычтар
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Кадимки ашкана мештериндеги каңылтыр быктырып бышыргычтар
плита

Тамак, нан бышыруу үчүн
кошумча очок (көмөкчү очок)
пайдаланылса жакшы, анткени жай мезгилинде мештин
бардыгына от жакса, анда
жылуулуктун көпчүлүк бөлүгү
пайдаланылбайт.

Быктырып
бышыргыч

көмөк очок

- негизги мештен түтүндүн чыгышы
- көмөкчү очоктон түтүндүн чыгышы
Кыштан салынган мештин каңылтыр
быктырып бышыргычтар

Быктырып
бышыргычтар
Көмөкчү очок жай
мезгилинде жагуу
үчүн жана тазалоо
үчүн тешиктери
ыңгайлуу

Күлбото кыш же
каңылтырдын
темирдин
кошумча катмары

22-сүр. Каңылтыр темирден быктырып бышыргычтарды куроо

Очогу бийик орнотулган мештерде дагы чакан быктырып бышыргычты жасап койгон жакшы. Очоктун бириктирме төбөсүнөн болжол менен 20 см, очоктун атайын тирегич жасап, ага
бышыруу үчүн тунукелер орнотулат.
Быктырып бышыргыч каңылтыр үкөктөр жылытуучу үкөктөрдөй эле очоктун үстүндөгү
биринчи айлампага орнотулат. Кемчилиги болуп алар узак убакыт бышырууга туура келбестиги эсептелет, анткени от жаккандан кийин меште сакталып калган жылуулук жетишпейт.
От жагып жатканда бышыра берсе болот, бирок андагы температурны дайыма көзөмөлдөп
туруш керек, зарылчылыгы болсо отун салып туруу керек.
Нан, тамак бышырууга гана рналган мештер үчүн чакае очок жасап койсо болот (тамак-ш
дярдоочу мештердегидей эле), ал эми анын үстүнө быктырып бышыргыч үкөктү орнотсо болот,
ага жалындын учтары тийип турат. Мындай мештер түтүнүндө көптөгөн жылуулукту камтып
турат, аны кышында жылуулук үчүн, ал эми жыл бою сууну жылытуу үчүн пайдаланса болот.
Жайы-кышы пайдаланыла турган үйдүн тышындагы нан бышыруучу мештерге өтө көп отун
сарпталат, анткени бышырып жатканда анын табынын басымуу бөлүгү шамалга учуп кетет.
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б)

а) Мештин кошкуч төбөсүндөгү биринчи айлампа
Ылайдын тосмо катмары

Таканчыктар
Очок

Күлбото кышты үстүнөн лай менен сүртүш керек
Тамак даярдоо үчүн мешти пайдаланууда,
очоктун алдына жана айланасына айлампаларды
жасоо зарыл

мештин
дубалы

Алдынан көрүнүшү
Пластинаны жакшылап жылытуу
үчүн мындай коюу керек

в)

Мештин кийинки “кабатындагы” бириктиргичинин кесилиши

мештин бул “кабатынын”
тешиктерин тазалоо очок
аркылуу жүргүзүлөт

Очоктун төмөн жагы пластинден турат, аны тартып алып,
тешиктерин тазаласа болот

23-сүр. Очок камерасынын жылуулукту сактоосу

Очогу быктырып бышыргыч катары пайдаланылган мештерди обочолонтуучу материал (саман кошулган ылай) менен каптап же аны кош керегелүү кылып, биринчи айлампасы очокту
жана быктырып бышыргычты толук камтып, жылыта тургандай кылуу зарыл (23 а, 23 б сүр.).
Тамак-аш бышыруучу жакшы мештер жылуулукту жоготпошу керек, анткени анын ичиндеги ысык очокту катуу кызытышы зарыл. Ошондуктан өтө кеңейүүдөн очок байланшпаган
аралашма менен күлбото кыштан турушу керек, муну менен меш жылуулукту сакташы шарт.
Бышыруу процесси от күйгөндөн калган жылуулук менен жылытуу принциби боюнча жүрөт.
Ошондой эле меш имаратты жылытат, өз кезегинде отундун көп сарпталышын алып келет.
Мындай мештерди куруунун негизги ыкмалары. Мүмкүн болушунча очоктун бириктиргич төбөсүн ичкерээк кылуу зарыл. Муну менен айланма алгач ылдый кетип, очокту каптап,
өзүнчө турган тосмолонгон бириктиргичине кете турганы маанилүү. Ушул жылуулукту пайдалануу максатында түтүн жылытуу үчүн түтүн каналы мештин морун көздөй кетиши керек.
Башкысы, айлампаларды өтө көбөйтпөгөн оң, анткени мындай мештерде оттун тутанып, жакшы тартышы, өтө маанилүү (23 в – сүр.).
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19. Мор
Кыштан салынган мештер жылуулукту абдан жакшы бөлүп чыгарат, анткени оттун жылуулугу очоктон түтүккө чейин узак жолдон өтөт. Кыштан салынган мештердин мору металл
мештердикине караганда бир кыйла узун болушу керек. Бул кыш жылуулукту металлга караганда бир топ эле жай тартканы үчүн керек. Эгер кыштан салынган мештерде металл
элементтери болсо (тамак даярдоочу плита, темир тунукеден жасалган үкөк же узун темир
түтүк), анды мындай мештин морун толук кыштан салынган мештердин моруна караганда
бир кыйла кыска кылуу зарыл. Бул жылуулук энергиясын узакка сактайт, бирок ошол эле
убакта жылуулукту тез бөлүп чыгарат.
Мордун ар кандай түрлөрүнө карата негизги талаптар болуп, мордун айлампалары
мүмкүн болушунча аз болушу керек. Бийик мештер үчүн тик мор пайдаланылат (айлампалар
көтөрүлүп, кайра түшөт), ал эми горизонталдык мештер үчүн горизонталдык мор пайдаланылат.
Мордогу тээги бар түтүн тартма каналдар. “Төмөн түшүүчү” түтүн каналдары очоктун оозунан төмөнүрөөк жайгашса, түтүктө от жакшы тартканда гана иштейт. Мордогу эшик тээгинин
жардамы менен түтүндүн түз түтүккө болгон жолун ачып берет (ошондой эле ашкана мештеринде дагы). Эгер биринчи жылуулук түтүктү жылытса, эшик тээги жабык болгондо, андан
ары түтүк түтүндү “төмөн түшүүчү” айланма аркылуу тартат. Эгер меште бир нече “төмөн
түшүүчү” айлампалар болсо, анда аларды эшикче тээги биринчи жана акыркы айлампаларды туташтыра тургандай жайгашышы керек.
Негизинен тик айланма дубалдардын газ жылчыктары болот. Аларды мешке от жакканда
газдын азыраак көлөмү негизги гана жол менен эмес, түтүккө чейин аны ысытуусу үчүн жасайт. Түтүндүн көбүрөөк көлөмү жылчык аркылуу өтө албайт, ошондуктан алар айлампалар
менен жылат. Жакшы тарткан түтүктө же чакан айлампада айлампаларга ушул жылчыктр
аркылуу гана өтсө болот. Ошондой эле горизонталдык абалдагы мештердин айлампалары
эгер түтүк муздак болсо түтүндү тышка тартпайт, анткени узун айлампаларда газ өтүп жатканда ал жылуулуктун көпчүлүк бөлүгүн жоготот. Бул жылуулуктун калдыктары түтүктү ысыта албайт. Мындай мештерге тээктерди коюп койгон оң, анткени от жакшы тутанганда отун
зыянсыз калдыктарысыз толук күйүп бүтөт (24-сүр.).
Түтүн каналдарындагы ыш топтолуучу орун. Ыш айлампалардын үстүнкү жактарына жабышып, акырындап түбүнө түшө баштайт. Учкан күлдөр негизинен түтүн каналдарынын түбүнө
жана бурчтарына жабыша баштайт. Горизонталдык түтүн каналдары үчүн туурасынан кесилиштерди көбүрөөк кылып, ал эми бөлүүчү тосмолордун ортосунан өтмөктөрдү күл толуп
калбай тургандай кылып чоңураак жасоо зарыл.
Түтүн каналдарынын өзүнчө тосмолору мүмкүн болушунча ичке болушу зарыл, анткени
алар тарабынан сакталган жылуулук бөлмөнү дээрлик жылытпайт, жылуулукту тутүккө тезирээк тартканга аракет кылат. Биринчиден, эң ысык айлампаларда, өзүнчө тосмолор бул жерде температура жогору болгондуктан мордун дубалдары менен тыгыз байланышта болушу
зарыл. Күлбото кыштан ички түтүн каналынын тузүлмөсү температуралык кошкуч жерлердин эсебинен гана жүргүзүлөт.
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24-сүр. Түтүн каналдарынын аралаш системасы
Үстүнө калпакча жана соргуч каналдары жайгашкан горизонталдык түтүн каналдары
мештеги оттун тартышын теңдөө үчүн жана чыгып жаткан газдаордын температурасын
жөнгө салуу үчүн:
1 – жел өткөрүп, күл түшүргүч тешиктер; 2 – шамалдаткыч; 3 – муздак аба; 4 – күл
түшүргүч (желдетич камера); 5 – жылуулук аба камералары; 6 – чакан очок; 7 – очок тешиктери; 8 – очоктун дубалдарынын төбөсү; 9 – очоктун арткы дубалдары (учкун өчүрүүчү);
10 – түтүн газдарнын кыймылынын багыты; 11 – хайло; 12 – кое берүүчү канал; 13 –
көтөрүүчү канал; 14 – соруучу каналдар (инжекциялык); 16 – горизонталдык каналдардын
үстүндөгү калпакчалар; 17 – горизонталдык түтүн каналдары; 18 – горизонталдык борлор;
19 – бир каналдан экинчи жогору жайгашкан каналдарга түтүн газдарынын өтмөктөрү; 20
- өтмөктөр; 21 – түтүн түтүгү.
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20. Мешти тазалоо үчүн тешиктер

25-сүр. Мешти тазалоочу тешиктер

Курамы: Мешти тазалоо үчүн бир тешиктен кийин дароо бир нече түтүн каналдарын тазаласа болот.
Металл меш түтүктөрүн бөлмөнү жылуулоо үчүн пайдаланса болот. Эгер мештин айлампалары аз болсо, анда түтүктүн узундугу түтүндүн калдыгы менен бөлмөнү жылытат. Түтүктүн
жылуулугу меште от жагылып турганда бөлмөгө дароо кирет.
Бир метр түтүк 1,5-2 метрге барабар кыштан салынган айлампалары менен жылуулук чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ, анткени металл аркылуу жылуулук кышка караганда тез өтөт. 4 м
узундуктагы түтүк курулуштарда уруксат берилет, бирок жакшы тартышы үчүн горизонталдык түтүктүн ар бир метрине вертикалдык 2 м талап кылынат.
Мешке түтүктүн туташуусу. Туташуу бекем болушу керек, бирок ошол эле мезгилде туташкан түтүк кыймылдуу болуп, ысыктан, титирөөдөн ж.б. бөлүнүп кетпеши керек.
Түтүктүн туташкан жеринин ажырашы үчүн дубалдын кош каптамын жасоо зарыл. Тышкы
тутшуучу шакекче ичкерээк болуп, түтүктүн кыймылдашы үчүн жылчыкча калышы керек.
Түтүктүн өзү туташтыруучу ички шакекке отурушу керек.
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Тышкы шакекчени
түтүккө ылайыкташ
керек

туташтыруу

тыгыздагыч

түтүктүн кыймылдашы үчүн орун

кыймылдуу, жешилбей турган
түтүк

26-сүр. “Жөнөкөй жана универсалдуу” меш түтүктөрүн орнотуу

Алынбай турган түтүктөрдү туташтыруу үчүн бекем материалды пайдалануу керек (темирдин калыңдыгы 2 мм). Бул түтүктөрдү тазалоо үчүн тешиктерди жасоо керек.

21. Очоктун эшиктери (ооздору)
Мешти курууда эшиктерди көп куруудан качуу керек. Эшиктер канчалык аз болсо, бекем болуу проблемасы ошончолук аз болот. Очоктун эшиктеринин мыкты врианты болуп
төмөнкүлөр эсептелет:

27-сүр. Мештердин эшиктери

35

I ТИРКЕМЕ
Керектүү курулуш материалдарынын тизмеси
Саны

№

Аталышы

Өлчөө
бирдиги

Чоң меш

Чакан меш

1.

Бышкан кыш

даана

500-600

350-400

2.

Отко күйбөс (туруктуу) кыш

даана

70-80

30-40

3.

Бурч өлч. 20х20

Мп.

7-7,5

-

4.

Бурч өлч. 45х45

Мп.

2

4

5.

Тор өлч. 2х2 см

м²

10

10

даана

2

1

даана

-

1

м²

0,5

-

кг

0,5

0,5

7.

Чугундан жасалган жл
киргизип, күл түшүргүч
Чугун плита

8.

Металл каңылтыр 4 мм

6.

9.

Болттор

8 мм

10.

Алмаз диск

даана

1

1

11.

Вулканит

даана

6

3

12.

Электроддор №2, № 3

Куту/даана

1 куту

100 д

13.

Эшиктер

даана

-

Чоң + чакан

Куралдардын тизмеси
№

Аталышы

Саны

1.

Темир кескич (болгарка)

1 д.

2.

Тешкич (дрель)

1 д.

3.

Кол калак (мастерок)

1 д.

4.

Балка

1 д.

5.

Деңгээл

1 д.

6.

Өлчөгүч № 8

2 д.

7.

Ширетүүчү аппарат

1 д.
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