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АҢДАТПА 
 

Бүгінгі таңда әлемде жылу жеткізу жүйесінің құрылымдық 

нұсқаларының жіктелуі жеткілікті дамыған. Қазақстанда, яғни маусымдық 

айырмашылықтары бар климаттық өңірдегі ел ретінде жылу жеткізу жүйесі 

мен ЫСҚ жүйелерінің қажеттіліктерінің орнын толтыру үшін өндірілетін 

энергияның бір бөлігі жылу энергиясы беретіні белгілі. 

Қазақстандағы жылу көздерінің құрылымында өндірілетін энергия 

көздерінің көпшілігі жылу электр станциялары болып табылады, сонымен 

қатар, шағын және орташа жекелеген немесе орталықтанған қазандықтар 

желісі де дамып келеді. Оның ішінде қуат бойынша, біріншілік отын түрлері 

бойынша да қазандықтар баршылық. Атап айтсақ, ірі аудандық қазандықтар, 

шыңдық қазанды ЖЭС, екінші жағынан шағын қазандықтар, ыстыққа төзімді 

құбырлы су жылыту қазандары ерекше орын алады. 

Қазақстанда жылу энергетикалық қондырғылардың бірінші кезекте, су 

жылыту қазандарының моральдық және физикалық тозу мәселелерінің үлесі 

бұрыннан белгілі және кеңінен талқыланып келген факті екенін атап өткен 

жөн. Мұндай қазандықтардың нақты ПӘК пайдалану тиімділігі 55%-дан 92% - 

ға дейін аралықта болуы мүмкін, бірақ қазандықтардың барлық түрінің 

кәсіптік  пайдалану (әсіресе муниципалды және мемлекеттік құрылымдар 

бөлімінде емес) қызметінің жұмысы жоғары техникалық-экономикалық 

деңгейде толық қамтамасыз етілмеген. Сонымен қатар, ескірген жабдықты 

ауыстыру немесе жөндеу және жөндеу қажеттілігі бар көптеген шағын 

қазандықтарда бар, бірақ әртүрлі себептерге байланысты бұл жұмыстар осы 

уақытқа дейін шешімін таба алмай келеді. 

Осындай көптеген сұрақтардан кейін қайта жаңғырту қажеттілігі, ескі 

қазандықтардың тиімділігі және экологиялық заңнаманың жаңа талаптарын 

қатаң сақтау туралы мәселелер үлкен ашық пікірталас тудырады. 

Нарықтық қатынастарды дамуына байланысты шетелдік 

технологияларды импорттаудың кең мүмкіндіктерінің арқасында ескі 

қазандықтарды шетелдік баламалармен ауыстыру рет ретімен оң шешімін 

табуда. Бірінші кезекте, Ресей Федерациясының қазандық зауыттарының 

өнімдері ерекшеленеді, бірақ Қытайдың, Батыс Еуропаның, АҚШ-тың белгілі 

ірі брендтері сұраныстың үлкен үлесін алып тұр. Мұндай қазандар қайтымды 

ошақтармен, газ ағынының бойлық ағысы бойынша үш жүрісті 

құрылымдармен, автоматтандырылған оттықтармен және қазандық жұмысын 

шағын процессорлық реттегіштермен жабдықталады. Алайда, отынды 

пайдалану ерекшелігі мен сапасын ескере отырып (сұйық және қатты түрлерге 

қатысты) қызмет көрсету, жөндеу құнында және мамандандыру қажеттілігінде 

кейбір қиындықтар бар. 

Ресейден шығарылатын су жылыту қазандықтары 

(«Дорогобужкотломаш» ААҚ, «Бийск» ААҚ қазандық зауыты) жөндеу 

жұмыстары мен керекті қондырғылар қоры, экономикалық және техникалық 

қызмет көрсету жағынан көптеген мәселелердің оңай шешімін табатын өте 
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қарапайым және қиын жұмыстарды жасауға «бейімделген». Орташа қуатты 

(200 МВт дейін) қазандықтардың қайта құру мен таралуына қатысты сұрақтар 

практикалық және үйлесімділік  жүзінде 100% Ресейлік өндірушілеріне 

қатысты. 

Жылуэнергетикалық қондырғылар қорының ағымдағы жаңдайына 

байланысты, көміртексіздендіруге, экологиялық тұрақтылыққа және 

энергетикалық тиімділікті арттыруға заманауи жаңашылдықты талдай 

отырып, ескірген су жылыту қазандықтарын қазіргі заманғы қондырғылармен 

ауыстыру туралы шешім анағұрлым қолайлы болып табылады. Алайда, рұқсат 

етілген пайдалану мерзімі әлі аяқталмағандығы және жұмыс істеу 

сағаттарының саны кртикалық мәнге жақындамағаны қазандық агрегаттарын 

жаңғырту мәселесінде айтарлықтай әсерін тигізуде. Мұндай нұсқа бірінші 

кезекте қазандық агрегатының техникалық жетілуін арттыруды қамтамасыз 

ете отырып және қазандықтардың таяу және орта мерзімді кезеңдерге 

арналған жаңа құрылысқа арналған бюджетін «шашпауға» мүмкіндік бере 

отырып, экономикалық тұрғыдан неғұрлым тартымды болып табылады. 

Осылайша, ПТВМ типті орташа жылу қуатындағы кең таралған 

мұнаралы су жылыту қазандықтарын қайта құру көпжылдық пайдалану 

процесінде бірқатар қолданыстағы құрылымдық және пайдалану 

кемшіліктерін көрсеткен жақсы мысал болып табылады. 

Қалыптасқан тартымдылық және бір жағынан жылу энергетикалық 

қондырғыларды қайта құру жөніндегі шешімдердің рентабельділігі және су 

жылыту қазандықтары базасындағы сенімді, үнемді және сонымен бірге 

«қолжетімді» жылумен жабдықтау көздеріне сұраныстың жалғасуы екінші 

жағынан су жылыту құрылымдарының жоғары тиімді нұсқаларын әзірлеу 

бойынша жүргізілетін зерттеулердің өзектілігін растайды. 

Ұсынылған диссертациялық жұмыс «Казкотлосервис» ЖШС өндірістік 

ғылыми-зерттеу және зерттеулік жұмыстар кешенінің базасында қазандық 

агрегаттарының жылу тиімділігін арттыру, олардың сенімділігі мен 

үнемділігін арттыру іс-шараларының бірі ретінде су жылытатын 

қазандықтардың ошақтарында қос жарықты экрандарды пайдалану туралы 

техникалық шешімнің тиімділігін талдау және бағалаумен табиғи түрде 

зерттеулер орындалды. 

Көрсетілген алғышарттар мынадай тұжырымдалған диссертациялық 

зерттеудің мақсатын қалыптастырады: 
Жұмыс істеп тұрған су жылытатын қазандықтарда коаксиалды қос 

жарықтыэкрандарды пайдаланудың жылу тиімділігін зерттеу және су 

жылытатын қазандықтардың кең желісінде қос жарықты экрандарды қолдану 

мүмкіндігін бағалау. 

 Орындалған жұмыстың ғылыми жаңалығы келесідей: 

 1. Су жылыту қазандықтарының зерттеулік зерттеулері кешенінің 

нәтижесінде коаксиалды қос жарықты экранды пайдаланудың орындылығы 

дәлелденді және қазандық агрегатының қыздыру беттерінің жылу тиімділігін 
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барынша пайдалану үшін сандық бағалаулар мен оңтайлы шешімдердің 

нұсқалары ұсынылды. 

2. Қос жарықты экранды су жылыту қазандары мен ыстыққа төзімді 

құбырлардың құрылымы ұсынылды. КВ-ГМ-25-150 қос жарықты экранды су 

жылыту қазандарының жұмыс техникалық құжаттамасының жиынтығы және 

ПТВМ-100 типті су жылыту қазандарының жаңғыртылған құрылымы 

әзірленді. 

3. Су жылыту қазандығының ықшамды өлшемдерін ұлғайту мүмкіндігі 

туралы зерттеулік расталған сандық деректер алынды, бұл қолданыстағы 

типтік құрылым (қазандық ұяшығы) кезінде қос жарықты экрандарды 

пайдалану есебінен номиналды қуатты ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

4. Алынған зерттеулердің нәтижесі Қазақстан Республикасының 

өнертапқыштық және Евразиялық патенттерімен расталады.  

 

Диссертациялық жұмыстың нәтижесінде ғылыми және практикалық 

құндылығы бар келесідей тармақтар ұсынған: 

1. Инженерлік есептеулері бар кешенді тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелері бойынша қос жарықты экрандарды пайдаланудың жылулық 

тиімділігін бағалау бойынша талдамалық тәуелділік, конвективті және 

радиациялық бөлікті жылумен қамтамасыз ету есептері алынды, бұл 

есептеулер диссертациялық жұмыстың тақырыбын ашуға пайдалы болуы  

мүмкін. 

2. Жасалынған жұмыстардың нәтижелері алынған жылу энергиясын 

генерациялау объектілерін жаңғырту бойынша, қайта құру, 

жылуэнергетикалық қондырғылардың тиімділігін арттыру, жұмыс 

құжаттарын пайдаланылатын су жылыту қазандықтарының құрылымларын 

түрлендіру типтік нұсқалар үшін қолданылуы мүмкін. 

3. Түтінді құбырлардың (ξ қарсылық көрсету коэффициенті және 

таспалы кірістірмені бұрау φ бұрышына тәуелділігінің жылу беру 

коэффициентіне α (Nu) тәуелділігі) таспалы қосылыстардың геометриясына 

түзету коэффициенттеріне түзетулер енгізу  туралы аналитикалық және 

есептік тәуелділіктер көрсетілген. 

4. Коммерцияландыру өнімі ретінде пайдаланылуы мүмкін КВГМ-

125-150 су жылыту қазандығына әзірленген жұмыс техникалық 

құжаттамасының жиынтығы ұсынылды. 

 

Алынған нәтижелер сенімділігі мыналармен расталады: 

1.  Зерттеулер ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік 

жүйесінің тізіліміне енгізілген салыстырып тексерілген өлшеу құралдарын 

пайдалана отырып, қолданыстағы су жылыту қазандықтарында жүргізілді. 

2. Зерттеулік жұмыстар кешенді түрде орындалды және Boiler Designer 

бағдарламалық кешенінде имитациялық модель бойынша нәтижелер 

ұқсастығы жоғары болды. 
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3. Диссертациялық жұмыста алынған нәтижелердің практикалық 

қолданысы «Казкотлосервис» ЖШС және «Теміркран» ЖШС қазандар 

зауытынан алынған енгізу актісімен де расталады.  

 

Диссертациялық жұмысты орындау шеңберінде қойылған мақсатқа жету 

үшін келесідей зерттеу міндеттері орындалды: 

1.  Су жылыту қазандықтарының тиімділігін арттыру әдістері, атап 

айтқанда қос жарықты экрандарын қолдану тақырыбына әдебиеттік шолу 

жасау. 

2.  Типтік су жылыту қазандықтарының ошағында қос жарықты 

экранды тиімді пайдалану мүмкіндігін зерттеу. 

3.  КВа сериялы ыстыққа төзімді құбырлы су жылыту 

қазандықтарының құрылымында коаксиалды қос жарықты экранды пайдалану 

тиімділігіне мамандандырылған стендте, қуаты 0,1-ден 3,15 МВт-қа дейінгі 

қазандықтарда тәжірибелік зерттеу жүргізу. 

4.  Радиациялық беттің конвективті және толық қыздыру бетіне 

қатынасының негізгі параметрін бағалау, әртүрлі қуаттағы су жылытатын 

қазандықтар үшін жылу сынақтарымен бекітілген параметр мәндерін алу. 

5.  Boiler Designer сыртқы модельдеудің автоматтандырылған 

бағдарламалық кешенін қолдана отырып, екі қабатты экранды пайдаланудың 

оңтайлылығын бағалау және конвективті беттерді оңтайландырудың 

қажеттілігі мен нұсқаларын анықтау үшін су жылыту қазандықтарының 

типтік құрылымларына есептеулер жүргізу.  

6. жаңғыртылған коаксиалды қос жарық экрандары бар КВГМ-125-

150 су жылыту қазандығының жұмыс құжаттамасының толық жиынтығын 

әзірлеу және коаксиалды қос жарық экрандары бар су жылыту қазандығының 

құрылымдық нұсқаларын алынған негізгі зерттеулердің нәтижелерін ұсыну. 

 

Орындалған жұмыстар мен жүргізілген зерттеулердің нәтижелері 

бойынша қорғауға мынадай ережелер шығарылады: 

1. Жылу қуаты 0,4 МВт-тан 3,15 МВт-қа дейінгі коаксиалды қос жарық 

экрандары бар КВа су жылыту қазандықтары сериясындағы радиациялық 

және конвективті қыздыру беттерінің оңтайлы қатынасы.  

2. Коаксиалды қос жарықты экрандары бар КВа су жылыту 

қазандықтарының конвективті қыздыру бетіне радиациялық беттің таңдалған 

оңтайландырылған арақатынасындағы жылу техникалық сынақтар бойынша 

зерттеу нәтижелері. 

3. Коаксиалды қос жарық экрандары бар КВа сериялы қазандықтар мен 

КВ-ГМ-125 және КВ-ГМ-145 қазандары үшін BOILER DESIGNER 

бағдарламалық кешені базасындағы есептік құрылымдық есептеулер мен 

негізгі параметрлердің нәтижелері. 

4. Қос жарықты экранды және жаңғыртылған конвективті қыздыру 

беттерін қолдана отырып КВ-ГМ-125-150 су жылытатын қазандығына 
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арналған техникалық жұмыс құжаттамасының жиынтығы түріндегі жобалық 

құжаттама. 

 

Ғылыми зерттеудің алынған нәтижелерін апробациялау ҚР БҒМ ҒК 

27.03.2018 ж. №247 шарты бойынша «Қазақстанда меншікті өнеркәсіптік 

өндірісі үшін табиғи газда, сұйық және қатты отында 0,63 МВт-тан 145 МВт-

қа дейінгі жылу қуаты бар қолданыстағы су жылытатын қазандықтардың кең 

желісін зерттеу және әзірлеу» тақырыбы бойынша МҚ жобасы бойынша 

ғылыми команда құрамында автордың ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

орындауы кезінде жүргізілді. Жұмыстардың нәтижелері «Казкотлосервис» 

ЖШС және «Темиркран» ЖШС өндірістік кәсіпорындарының енгізу 

актілерімен расталады. 

Негізгі ережелер ғылыми жарияланымдарда көрсетілген: 15 ғылыми 

мақала мен баяндамалар СҒТК-де, оның ішінде: отандық басылымдарда 4 

ғылыми мақала ҚР БҒМ БҒСБК тізімінен; халықаралық ғылыми-техникалық 

конференциялардағы жинақтарда 9 ғылыми баяндама, оның ішінде шетелдік 

ғылыми конференцияда баяндама қорғау; Scopus базасында индекстелетін 3 

ғылыми мақала, оның ішінде International Energy Journal журналында «Жалпы 

энергетика» бөлімі бойынша жарияланған сәтте пайызы 35% болатын 1 

мақала (Article). Бірлескен автор ретінде ғылыми-зерттеу қызметінің 

нәтижелері: 8 ҚР патентінде су жылыту қазандықтары құрылымларының 

тақырыбы бойынша өнертабыс, Derwent Innovation Clarivate Analytics 

базасына 4 Еуразиялық патент  енген.  

Диссертациялық жұмыста автордың жеке үлесі анықталады: 

1. Шағын жылу қуаты КВа 0,4 МВт-тан 3,15 МВт-қа дейінгі су жылыту 

қазандықтарының үлгілерін қолдана отырып, зерттеу әдістемесін негіздеуде, 

тұжырымдауда және таңдауда.  

2. Boiler DESIGNER бағдарламалық кешенін қолдана отырып, КВа 

сериялы коаксиалды қос жарықты экрандары бар су жылыту қазандықтарына, 

сондай-ақ қос жарықты экрандары бар КВ-ГМ-125-150 орташа су жылыту 

қазандықтарына қатысты есептеу бойынша математикалық модельді жасау 

және іске асыруда. 

3. Үш жүрісті су жылытатын қазандықтарды құрудың барлық 

кезеңдерінде және тікелей зерттеуде КВа-0.4, КВа-0,6, КВа-1,16, КСГн-1,16, 

КВа-2,0, КВа-3,15 (ЖШС «Казкотлосервис») және орташа жылулық қуатты 

КВ-ГМ-100 және ПТВМ-100 («АлЭС» ААҚ, Алматы қ.) су жылытатын 

қазандықтардағы (жылу техникалық өлшеулерге және деректерді өңдеуге 

қатысу) барлық кезеңдеріндегі және тікелей зерттеу басшылық жасауда. 

4. КВ-ГМ-125-150 қазандығына арналған ТШ жобасының барлық 

бөлімдерін және техникалық материалдарды (қазандық паспортының жобасы, 

жұмыс техникалық құжаттамасы) жасауға келісумен және тікелей қатысумен. 

 

Диссертациялық жұмысты құрылым және мазмұныны негізгі талаптарға 

сәйкес орындалды. Жұмыс 4 негізгі бөлімнен, шартты белгілер тізімінен, 



6 
 

кіріспеден, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер мен қосымшалар 

тізімінен тұрады.  

Бірінші бөлімде су жылыту қазандықтарының жылу тиімділігі және 

олардың құрылымларындағы кемшіліктер туралы сұрақтарға шолу жасалады. 

Қолданыстағы технологиялар туралы әдебиеттерге шолу және қос жарықты 

экрандарының теориялық сипаттамасы берілген. Қос жарықты экранды 

пайдалану тиімділігінің теориялық дәлелі ұсынылған. 

Екінші бөлім төмен жылу өнімділігінің коаксиалды қос жарықты 

экрандары бар ыстыққа төзімді құбырлы су жылытатын қазандықтарды 

жартылай өнеркәсіптік жылу сынақтарына арналған мамандандырылған 

стендтің сипаттамасына арналған. Сынақтарды жүргізу, нәтижелерді алу, 

олардың дұрыстығын бағалау және кейінгі талдау әдістемесінің негізгі 

тармақтары ұсынылған. 

Үшінші бөлімде коаксиалды қос жарық экрандарының жылу 

тиімділігін зерттеулік зерттеу нәтижелерін және жоғары қуатты 

қазандықтарда нәтижелерді пайдалану мүмкіндігіне талдау жүргізілген. 

Радиациялық және конвективті беттердің қатынастар көрсеткішін анықтау 

бойынша алынған деректердің нәтижелері, соның ішінде Boiler Designer 

бағдарламалық кешенін пайдалану арқылы есептеулер нәтижелері 

көрсетілген. ПТВМ және КВГМ типті қазандықтарға арналған қос жарықты 

экрандарын пайдалану бойынша шешімдер ұсынылған. Есептеулер 

нәтижелері түтін мұржаларына ленталық кірістірулердің геометриясына 

түзету коэффициенттерін анықтау үшін аналитикалық тәуелділіктер түрінде 

ұсынылған (таспалық кірістірудің φ бұрышына байланысты α (Nu) кедергі 

коэффициенті және жылу беру коэффициенті). 

Төртінші бөлім зерттеу нәтижелерін әзірленген жұмыс техникалық 

құжаттамасы және номиналды жылу өнімділігі бойынша КВГМ-125 дейін 

жаңғырта отырып, ыстық құбырлы су жылыту қазандығы мен ПТВМ-100 

қазандығының ошағы көлемінде қос жарықты экрандарын енгізу жөніндегі 

жаңа шешімнің құрылымларын сипаттау түрінде ұсынады.  

Қорытынды зерттеудің алынған нәтижелерін және диссертациялық 

жұмыс бойынша негізгі нәтижелерді қорытындылайды.  

Қосымшаларда су жылыту қазандықтарын есептеудің негізгі есептік 

материалдары, соның ішінде Boiler Designer бағдарламалық кешенінде, 

өндірістік кәсіпорындардан енгізу актілерінің көшірмелері, негізгі 

патенттердің көшірмелері көрсетілген. 


