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АҢДАТПА 

 

6D071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша философия 

ғылымдарының докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған 

Жалмагамбетова Ултуар Каирбулатовнаның «Оқшауланған ауылды 

энергияның әр-түрлерімен қамтамасыздандыру технологиясы (тиімді кұн 

бойынша)» тақырыбындағы диссертациясына 

 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанда 

тұрғындарының саны аз бірнеше мың ауыл бар, олар қазіргі уақытта әртүрлі 

технологиялармен энергияның әртүрлі түрлерімен қамтамасыз етіледі. Атап 

айтқанда: 

– жылыту және ыстық сумен жабдықтау көмірді жеке пештерде жағу 

арқылы жүргізіледі; 

– тамақ дайындау баллондардан газбен және ішінара - жеке көмір 

пештерінде өндіріледі; 

– электр энергиясы төмен кернеулі желілер арқылы жеткізіледі. 

Осы жолдарының әрқайсысының кемшіліктері бар, мысалы: 

– жеке пештерді пайдалану, өзінің әдеттігіне қарамастан, тұрақты 

қызмет көрсетуді талап етеді, оның ішінде пештерді тұтандыру үшін ағашты 

пайдалану, механикалық толық жанбау мен байланысты, жоғары жылу жоғалту 

байқалады (колосниктік тор арқылы түсуі және күлдегі жанбай қалған 

бөлшектер) және қоршаған ортаның айтарлықтай ластануы (күл және түтін 

газдары); 

– қорек дайындау үшін баллондарда сұйытылған газды пайдалану 

жеткізушілерден жоғары тәуелділікпен және салыстырмалы түрде жоғары 

құнмен сипатталады; 

– электр энергиясымен жабдықтау сенімділік талаптары бойынша 

біршама сәйкес келмейді (желілердің ескіруіне және оларды жаңартудың 

жоғары құнына байланысты). 

Қазақстанда көмірмен жабдықтау талап етілетін деңгейде және қолайлы 

құнмен жеткізіледі. Алайда, жоғарыда айтылғандай, шағын ауылдарда көмір 

тек жеке пештерде қатты отын ретінде қолданылады. Салыстырмалы үлкен 

ауылдарда жергілікті жылу көзінде жылу энергиясын өндіру жағдайлары 

кездеседі және ыстық сумен қамтамасыз ету сирек кездеседі. Өнімділігі төмен 

жергілікті көзде электр энергиясын өндіру іс жүзінде кездеспейді. 

Көмір термиялық өңдеу кезінде газ тәрізді заттарды шығарады, олар 

табиғи газға қол жетімді емес аймақтарда әртүрлі технологиялық мақсаттар 

үшін кеңінен қолданылады. Дәстүр бойынша, көмірдің сипаттамаларында оның 

бөліну қарқындылығын ескерместен ұшпа заттардың толық мөлшері (көмір 

массасының пайызы) келтірілген. 

Диссертацияда көмірді бір жергілікті көзден: жылу энергиясынан, 

сондай-ақ электр энергиясын өндіруге арналған газ тәрізді отынды (газ 
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поршеньді агрегаттар және/немесе газ турбиналары) және шағын ауылдарда 

тамақ дайындау үшін пайдалану мүмкіндігі мен жолдары қарастырылады. 

Ұшқыштардың көмірден толық шығарылмауы және оларды электр 

энергиясын өндіру және тамақ дайындау үшін газ тәрізді отын ретінде 

пайдалану салыстырмалы түрде жаңа болып көрінеді.  

Ұсынылған сүлбеде жылу және электр энергиясын өндіру үшін электр 

энергиясын өндіру үшін дәстүрлі қазандықтар мен қондырғылар 

пайдаланылатынын бірден атап өтуге болады. Диссертациялық жұмыстын бір 

ерекшелігі деп электр энергиясын өндіру үшін газ қондырғысын орнатумен су 

жылытатын қазандықты пайдалану мүмкіндігі қарастырылғаның санауға 

болады. 

Сонымен қатар, диссертациялық жұмыста осы мақсаттар үшін ұшпа 

заттарды алу әдеттегі пиролизден біршама ерекшеленетіні ескеріледі, өйткені 

бұл жағдайда көмірдің белгілі бір газ тәрізді бөлігін алу жеткілікті. Электр 

энергиясын өндіру және тамақ дайындау үшін осы процестің ерекшеліктері газ 

тәрізді заттың қажетті көлемін жедел жинақтау қажеттілігі болып табылады. 

Сондай-ақ, көмірдің газ тәрізді бөлігін алу қарқындылығы ел өңірлері 

қамтамасыз ете алатын әртүрлі кен орындарының көмірі үшін айтарлықтай 

өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, ұшқыштардың бір бөлігі алынған көмір жылу 

энергиясын алу үшін әдеттегі қабатты ошақтарда жануға жарамды болып қала 

беретінін атап өткен жөн. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты: Қазақстандық кен орындарының 

көмірін пайдалану кезінде шалғайдағы елді мекенді энергиямен жабдықтау 

үшін газ тәрізді отын алу технологиясын зерттеу және әзірлеу. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты келесі міндеттер қойылды: 

˗ одан әрі пайдалану үшін талап етілетін мөлшерде олардың жинақталу 

мүмкіндігін ескере отырып, ұшпа жанғыш заттарды алу үшін көмірді 

қыздырудың ұтымды шарттарын анықтау; 

˗ оларды алу процесінің параметрлеріне байланысты әртүрлі кен 

орындарының көмірінен алынатын жанғыш газдың жану жылуын 

эксперименттік жолмен алу; 

˗ өңделетін қабаттағы әртүрлі гранулометриялық құрамдағы қыздыру 

ұзақтығына, температурасына және жылдамдығына байланысты бірнеше 

Қазақстандық кен орындарының көмірі үшін ұшпа заттардың бөлінуінің 

құрамы мен қарқындылығын анықтау; 

˗ көмірді қыздыру процесі параметрлерінің алынатын газ мөлшеріне әсер 

етуінің математикалық моделін әзірлеу; 

˗ шалғайдағы шағын елді мекендерді энергиямен жабдықтау үшін 

әртүрлі энергия түрлерін орталықтандырылған аралас өндірудің технологиялық 

сүлбесін әзірлеу; 

˗ шағын ауылдарды энергияның әр түрлі түрлерімен қамтамасыз етудің 

ұсынылған сүлбенің экономикалық қолайлылығын бағалауды орындау. 
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Диссертациялық жұмысты зерттеу объектісі: көмір және олардың 

физикалық-химиялық қасиеттері, газ тәрізді отын алу мақсатында қазақстандық 

кен орындарының көмірін термиялық өңдеу процесі. 

Диссертациялық жұмыстағы зерттеу тақырыбы: көмірді қыздыру 

процесінде алынған газдың сапалық және сандық құрамына термиялық 

өзгерістердің заңдылықтары, сондай-ақ жылу және электр энергиясын өндіруде 

осы газды пайдалану механизмі. 

Әдістемелік база мыналарға негізделген: жылу физикасы мен жылу 

энергетикасының ережелеріне, сондай-ақ көмірді зерттеу және өңдеу 

саласындағы эксперименттік және теориялық деректерге. Ақпараттық 

дереккөздер ретінде халықаралық конференциялардың материалдары, ғылыми 

мақалалар, анықтамалық деректер, статистикалық деректер, сондай-ақ жеке 

эксперименттердің деректері пайдаланылды. 

Қорғауға шығарылатын ғылыми ережелер: 

– ұшпа жанғыш заттарды алу үшін көмірді қыздырудың ұтымды 

шарттары, олардың жинақталу мүмкіндігін ескере отырып, одан әрі пайдалану 

үшін талап етілетін мөлшерде; 

– оларды алу процесінің параметрлеріне байланысты әр түрлі кен 

орындарындағы көмірдің жанғыш ұшпа заттарының жану жылуының 

эксперименттік деректері; 

– әртүрлі гранулометриялық құрамы және қабат қалыңдығы кезінде 

температураға, жылдамдыққа және қыздыру ұзақтығына байланысты бірнеше 

Қазақстандық кен орындарының көмірлері үшін ұшпа заттардың шығу 

көлемдері; 

– жылу шығару қабілеті 12 МДж/м3-ден жоғары, алынатын (өндірілетін) 

газ мөлшеріне, көмірді қыздыру процесі параметрлерінің әсер етуінің 

математикалық моделі; 

– шалғайдағы шағын елді мекендерді энергиямен жабдықтау үшін 

әртүрлі энергия түрлерін орталықтандырылған аралас өндірудің технологиялық 

сүлбесі; 

– газ өндіруге, энергиямен жабдықтауға арналған энергия өндіретін 

қондырғының конструкциясы. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: 

–  ұшпа жанғыш заттарды алудың ұтымды шарттары анықталды; 

–  300-600 °C температура диапазонында көмірді қыздыру кезінде газ 

шығымының көмір массасының фракциясының мөлшеріне, температураға, 

қыздыру жылдамдығы мен ұзақтығына тәуелділігінің эксперименттік деректері 

алынды; 

–  жылу шығару қабілеті 12 МДж/м3-ден жоғары алынатын газ 

мөлшеріне, көмірді қыздыру процесі параметрлерінің әсер етуінің 

математикалық моделі әзірленді; 

–  газ, жылу және электр энергиясын өндіру үшін энергия өндіретін 

қондырғының технологиялық сызбасы әзірленді; 
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–  технология әзірленді және шалғайдағы шағын елді мекендерді 

энергиямен жабдықтау үшін әртүрлі энергия түрлерін құрамдастырып 

өндірудің дербес көзі патентпен қорғалды (ҚР ПМ 13.05.2019 ж. № 4356). 

Практикалық құндылық. Әзірленіп жатқан технология, тұрғындар 

саны салыстырмалы аз, тұтынылатын энергияның көптеген түрлері қолайлы 

бағамен шалғай ауылдарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Практикалық құндылығы ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін 

өндіріске енгізу актілерімен расталған "ПроектЦентр" ЖШС және "Компания 

Нефтехим LTD" ЖШС. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау: 

– TE-RE-DE 2018, International Conference on Thermal Equipment, 

Renewable Energy and Rural Development; 

– "Қазандық құрылысының заманауи үрдістері", II МНПК, АлГТУ, 2018; 

– IV Бүкілресейлік ХПК, Энергетика және энергияны үнемдеу: теория 

және практика" желтоқсан 2019ж. 

Жарияланымдар: диссертация тақырыбы бойынша Scopus базасына 

кіретін журналда бір мақала, Web of Science базасына кіретін журналда бір 

мақала, КОКСОН ұсынған журналдарда екі мақала; ҚР ПМ бір патент, 

шетелдік халықаралық конференцияларда төрт мақала жарияланды. 

Автордың жеке үлесі: диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 

шолу және патенттік іздеу, эксперименттік зерттеулер стратегиясын әзірлеу, 

эксперименттерді дайындау және жүргізу, тәжірибелер нәтижелерін өңдеу, 

ғылыми журналдарда Жарияланымдар дайындау, патенттер дайындау, олардың 

біреуі расталған, жұмыс нәтижелерін апробациялау. Зерттеудің ғылыми бағыты 

мен идеясы ғылыми жетекші мен шетелдік кеңесшінің қатысуымен анықталған. 

Сенімділік, инженерлік есептеулер үшін жеткілікті дәлдікпен және 

жарияланған зерттеулердің дәйектілігімен эксперименттік зерттеулерді 

математикалық модельдеудің нәтижелерімен расталады. Сондай-ақ тәжірибе 

жүргізу кезінде параметрлерді бекіту үшін пайдаланылатын жоғары дәлдік 

сыныбы бар сенімді жабдықты қолдану. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертация мазмұннан, 

кіріспеден, төрт бөлімнен, қорытындыдан және үш қосымшадан тұрады. 

Жұмыс 98 беттен, 47 сурет пен 18 кестеден тұрады. Библиографиялық тізімге 

73 атау енген. 

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделген, жұмыстың мақсаты мен 

міндеттері тұжырымдалған, ғылыми жаңалық, алынған нәтижелердің 

практикалық маңыздылығы және қорғауға ұсынылған негізгі ережелер 

көрсетілген. 

1-ші тарау, орталықтандырылған жылумен жабдықталмаған, 

орталықтандырылған энергиямен жабдықтаудан алыс ауылдарды, энергиямен 

жабдықтауды талдауға арналған, ал кейбір жағдайларда электр энергиясымен 

жабдықтау қымбат сұйық және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жеке 

көздерден жүзеге асырылады. Бұл ретте Қазақстанның солтүстік өңірлерінде 

көмір жалғыз қолжетімді энергия көзі болып табылады, ол пешпен жылыту 
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үшін пайдаланылған кезде, қабатта жағу кезінде тиімсіз. Автономды 

энергиямен жабдықтау шалғай ауылдарды энергияның әртүрлі түрлерімен 

қамтамасыз ету үшін тиімдірек, бұл бірінші кезекте энергия құнының 

төмендеуіне, сондай-ақ орталықтандырылған жылумен жабдықтау енгізілмеген 

жерлерде өмір сүрудің неғұрлым қолайлы жағдайларына әсер етеді. 

2-ші тарау Қазақстандық кен орындары көмірінің физика-химиялық 

қасиеттерін зерттеуге арналған. Көмір сапасының көрсеткіштерін анықтау үшін 

жұмыста әртүрлі зерттеу әдістері қолданылды. Бұл әдісті таңдау, газды отын 

алу үшін, көмірді термиялық өңдеу кезінде ұтымды пайдалану тұрғысынан 

жүргізілді. 

Эксперименттік бөліктің бірінші кезеңінде, қажетті калориялық 

сипаттамалары бар газ тәрізді заттардың шығарылуымен, термиялық өңдеу 

кезінде минималды температура диапазоны анықталды. Бұл мәселені шешу, 

көмірді 300-ден 600°C-қа дейінгі температура диапазонында, 100°C аралығында 

қыздыру кезінде газ тәрізді өнімдердің шығуын анықтау болды Сары-адыр, 

Шуборкөл және Майкөбен. Бұл жағдайда, бұл химиялық табиғатты көрсететін 

және көмірді технологиялық өңдеу үшін шикізат ретінде бағалау үшін 

қолданылатын көрсеткіш. Келесі кезеңде дериватография әдісімен Екібастұз, 

Майкөбен және Қаражыра кен орындарының үш маркалы қазақстандық көмірін 

тотықтырғыш (ауада) және инертті (гелий тогында) ортада термиялық 

түрлендіру процестері зерттелді.  

Зерттеудің үшінші кезеңінде көмірдің термиялық тұрақтылығын 

эксперименттік зерттеу нәтижесінде Қаражыра, Майкөбен және Екібастұз кен 

орындарының көмірін 20 және 40 минут және 60 минут ұстау уақыты кезінде 

500 °С температураға дейін қыздыру кезінде газ құрамы анықталды. Ең көп газ 

мөлшері (36,2 %) Қаражыра кен орнының көмірін қыздыру арқылы алынғанын 

көруге болады (T = 500 °C үшін 40 минут ішінде максималды шығу). Макөбен 

кен орнының көмірі жағдайында бұл көрсеткіш сол ұстау уақытында шамамен 

6 %-ға аз, бірақ 60 минут ұстау кезінде ол 31,25%-ға дейін артады. 

Ұшқыштардың шығуының ең төменгі деңгейі Екібастұз кен орнының көмірі 

үшін байқалады (10 % -дан аз). 

3-ші тарау. Газ тәрізді отын алу үшін көмір пиролизін модельдеу. 

Нәтижелер мен өлшеу қателіктерін өңдеу кез-келген ғылыми эксперименттің 

маңызды бөлігі болып табылады. Көмірдің сипаттамаларын эксперименттік 

зерттеу кезінде алынған деректерді талдау үшін көмірдің термиялық өңдеудегі 

әрекетін математикалық сипаттауға мүмкіндік беретін әдісті қолдану қажет. 

Осындай әдістердің бірі регрессиялық талдау. Математикалық модельдеуге 

сәйкес, фракцияның мөлшері газдың шығуына айтарлықтай әсер етеді, қыздыру 

жылдамдығы аз әсер етеді және көмірдің массасы мүлде әсер етпейді. Бұл 

факторды көмірден газ тәріздес отын алу үшін технологиялық жабдықты 

жобалау және пайдалану кезінде ескеру қажет. Регрессия теңдеуінің дәлдігіне 

сипаттама беріліп, коэффициенттердің маңыздылық деңгейі анықталды. 

4-ші тарау кентті орталықтандырылған энергиямен қамтамасыз етуден 

қашық энергияның әртүрлі түрлерімен қамтамасыз ету технологиясын әзірлеуге 
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арналған. Көмірсутекті газ бен сұйық отынды пайдалануды қоспағанда, көмір 

энергияның жалғыз көзі болып табылатын өңірлерде артықшылық болып 

табылатын бір отын жүйесіне көшуді көздейтін ввтономды электрмен 

жабдықтау көзі ұсынылады. 

Экономикалық есептеулерге сәйкес шығындар 179 424 660 теңгені 

құрайды, бұл ретте өзіндік құн кВт/сағ үшін 20,13 теңгені құрайды, бұл 

кенттерде энергиямен дәстүрлі қамтамасыз ету кезіндегіден 4,22 теңгеге төмен. 

Өтеу мерзімі - 4,5 жыл. 

Негізгі нәтижелер: 

– Сары-Адыр, Шұбаркөл, Қаражыра, Майкөбе және Екібастұз кен 

орындары көмірінің физикалық-химиялық қасиеттері зерттелді. Салыстырмалы 

талдау жүргізілді, оған сәйкес 500 °C температурада зерттелген үлгілердің 

барлық түрлері үшін ұтымды ұстау уақытын анықтауға болады – 40 минут, 

өйткені эксперименттің осы жағдайларында шығарылған газ жеткілікті жану 

жылуына ие (12 МДж/м3); 

– эксперимент жүргізу нәтижесінде Қаражыра, Майкөбе және Екібастұз 

кен орындарының көмірі үшін газ компоненттерінің (сутегі, көміртек 

монооксиді, метан) шығуының орташа мәндері алынды, әр түрлі ұстау уақыты 

500 °C температурада, жүргізілген салыстырмалы талдауға сәйкес Н2 ең жоғары 

құрамы, шамамен 70 % Екібастұз және Майкөбе кен орындарының көмірі 40, 

60 минут қызған кезде аламыз. 40 минут немесе одан да көп Қаражыра көмірін 

қыздырғанда метанның ең үлкен шығымы – 14 %;  

– бастапқы салмаққа қатысты газ шығымының ең көп мөлшері, шамамен 

36,25 % Қаражыра кен орнының көмірін қыздырғанда, 40 минут қыздырғанда, 

Екібастұз кен орнының көмірін қыздырғанда ең аз (> 10 %) аламыз; 

– газдың ең көп мөлшері 600 °C температурада алынды -18,7 %, бұл 

Шуборкөл кен орнының көмірін сынау кезінде шамамен 15,79 МДж газдың 

жану жылуына сәйкес келеді. Сары-Адыр кен орнының көмірін қыздыру 

кезінде ұшпа заттардың ең аз шығуы - 6,7 % байқалды;  

– инженерлік есептеулер үшін жеткілікті дәлдік дәрежесімен Майкөбе 

және Қаражыра кен орындарының газ шығуының фракцияның мөлшері мен 

көмірді қыздыру жылдамдығына тәуелділігі анықталды, математикалық 

модельдеуге сәйкес, газ шығысына фракцияның мөлшері айтарлықтай әсер 

етеді, қыздыру жылдамдығы аз әсер етеді және көмір массасы мүлде әсер 

етпейді; 

– газбен, энергиямен жабдықтаудың автономды көзі әзірленді және 

патенттелді, оның негізінде шалғайдағы елді мекенді газбен, жылу және электр 

энергиясымен жабдықтау схемасы әзірленді (ҚР ПМ 13.05.2019 ж. № 4356); 

– шалғайдағы шағын елді мекендерді энергиямен жабдықтау үшін 

энергияның әртүрлі түрлерін орталықтандырылған аралас өндірудің 

технологиялық схемасы әзірленді; 

– газ, жылу және электр энергиясын өндіру үшін энергия өндіруші 

қондырғының сүлбесі әзірленді. 


