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Катранова Ғазиза Серікқызының «Жану камералық ГТҚ-дың жоғары  

тиімділікті фронттық қондырғылырын зерттеу және әзірлеу» тақырып 

бойынша диссертацияға арналған Аннотациясы 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі 

Ғ. С. Катранованың диссертациясы өзекті тақырыпта жазылған, өйткені 

қазіргі жағдайда газ турбиналық қондырғылар мұнай мен газды айдауға 

арналған компрессорлық станциялардың супер зарядтағыштары үшін жетек 

ретінде кеңінен қолданылады. Газ құбырларының тармақталуы мен 

ұзындығына және олардың халық аз қоныстанған, сондай-ақ халық тығыз 

орналасқан жерлерде өтуіне байланысты газ турбиналық қондырғылардың 

қоршаған ортаға зиянды шығарындыларының азаюы ерекше өзектілікке ие 

болады. Сонымен қатар, соңғы жылдары ГТҚ энергетикада генераторларды 

басқаруға арналған қозғалтқыштар ретінде қолданыла бастады, ал бу-газ 

қондырғыларының құрамындағы ГТҚ ретінде олардың саны жылдан жылға 

артып келеді. 

 Диссертациялық зерттеудің объектісі болып табылады. Зерттеу 

нысаны-ГТҚ жану камераларының алдыңғы құрылғылары. 

Зерттеу тақырыбы турбина профильдері түрінде ыңғайлы оқылатын 

микрофакельді құрылғыларды, сондай-ақ олардың негізіндегі құрылғыларды 

дамыту болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Диссертацияның мақсаты-газ 

турбиналық қондырғылардың төмен уыттылығын және ГТҚ Жану 

камерасындағы гидравликалық шығындарды азайтуды қамтамасыз ететін 

ыңғайлы денелерге негізделген микрофакельді құрылғыларды зерттеу, 

дамыту және жетілдіру. 

Қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттер қойылды: 

- микрофакель технологиясы бойынша алдыңғы жұмыстарға талдау 

жасау, бұрынғы әзірлемелердің кемшіліктерін ескеру; 

- турбина профильдері түрінде ыңғайлы ағатын денелердің артында 

жану процестерінің математикалық моделін әзірлеу, сондай-ақ олардың 

артында улы компоненттердің пайда болуын ескере отырып, жану 

процестерін сандық модельдеуді жүргізу; 

- турбиналық профильдер формасының, профильдің арқасы мен 

қабаттасу арасындағы бұрыштың, отынды беру тәсілдерінің әсеріне 

эксперименттік зерттеулер сериясын жүргізу; 

- турбина профильдері түрінде ыңғайлы ағып жатқан денелердің 

артында алаудың жоғары тұрақтануын қамтамасыз етуді ескере отырып, 

гидравликалық шығындарды азайту әдістерін зерттеу және талдау. 

Зерттеудің ғылыми-ақпараттық базасы. Ғылыми әзірлемелер 

негізінде математикалық модельдеудің заманауи әдістері, сәйкестендіру 
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әдістері және есептеу алгоритмдері қолданылды. COMSOL және Ansys fluent 

бағдарламаларын қолдана отырып, нақты және сандық эксперименттердің 

нәтижелері келтірілген. 

Жұмыстың сенімділігі. Эксперименттік және сандық 

эксперименттердің нәтижелері келесі себептерге байланысты жеткілікті 

сенімділікке ие: 

- эксперименттерді жоспарлау, дайындау және жүргізу кезінде алынған 

деректердің қателіктері есептелді; 

- эксперименттер жүргізу кезінде тексеруден өткен және 

сертификаттаудан өткен қазіргі заманғы дәлдігі жоғары аспаптар мен 

жабдықтар пайдаланылды; 

- эксперименттердің нәтижелері жақын аналогтармен және шетелдік 

авторлар алған нәтижелермен салыстырылды; 

- сандық модельдеу нәтижелері алынған эксперименттік деректермен 

салыстырылды. 

Жұмыстың сенімділігі сонымен қатар эксперименттерге жан-жақты 

көзқараспен, өлшеу жүйелерінің жоғары дәлдігімен расталады. 

Ғылыми жаңалық. Теориялық және эксперименттік зерттеулер 

негізінде турбиналық профильдер түрінде ыңғайлы тестіленетін 

микрофакельді құрылғылар, сондай-ақ олардың негізіндегі құрылғылар 

жасалды. Бұл ретте: 

- жалынның оңтайлы тұрақтануы мен зиянды заттар 

шығарындыларының төмен деңгейін қамтамасыз ететін турбиналық 

профильдердің оңтайлы нысандары анықталды; 

- турбина профилі мен қабаттасу арасындағы оңтайлы бұрыш, сондай-

ақ азот оксидтерінің салыстырмалы түрде төмен шығарындыларымен, 

жоғары тұрақтандыру көрсеткіштерімен және жанармайдың жануының 

жоғары толықтығымен ең аз гидравликалық шығынды қамтамасыз ететін 

отын беру әдісі анықталды; 

- отынды жағудың микрофакельді принципі негізінде жаңа техникалық 

құрылғылар - екі аймақтық жану камерасы, жанарғы әзірленді. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығын ҚР үш патенті мен бір Еуразиялық 

патент растайды. 

Зерттеудің ғылыми-практикалық маңыздылығы. 

Жұмыстың ғылыми-практикалық құндылығы - әзірлеу және алу: 

- алаудың жоғары тұрақтануын, салыстырмалы түрде төмен 

гидравликалық ысыраптарды және улы заттардың төмен шығарылуын 

қамтамасыз ететін турбиналық профильдер түріндегі ыңғайлы ағатын 

микрофакельді құрылғыларды пайдалану қағидаты; 

- өнертабысқа авторлық куәлікпен қорғалған жүктемелердің барлық 

диапазонында жоғары техникалық және экологиялық көрсеткіштерді 

қамтамасыз ететін турбиналық бейіндері бар екі зоналық жану камерасы; 
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- авторлық куәлікпен қорғалған бұрыштық тұрақтандырғыштары бар 

екі аймақтық жану камерасы. 

Микрофакельді құрылғылар бойынша алынған тәжірибелік деректер 

жоғары экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар 

жану камераларының жаңа класын құруға мүмкіндік береді. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау. Жұмыстың негізгі ережелері 20 

жарияланымда ұсынылған, соның ішінде 

– Web of science дерекқорына кіретін «Thermal Science» журналында, 

«Espacios» журналында және Scopus дерекқорына кіретін «IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science» журналдарында - 3; 

- ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда – 3; 

- шетелдік ғылыми журналдарда, шетелдік халықаралық конференция 

материалдарын қоса алғанда-7; 

- өнертабысқа ҚР патенттері-2; 

- пайдалы модельге ҚР патенттері-1; 

- Өнертабысқа Еуразиялық патент-1; 

- Ұжымдық монография-3. 

Диссертация мазмұны. Көлемі мен құрылымы. Диссертацияда 

кіріспе, 4 бөлім, Қорытынды, Пайдаланылған әдебиеттер тізімі, қосымшалар 

бар. 

Кіріспеде ғылыми жұмыстың өзектілігі ашылып, зерттелетін мәселе 

нақтыланды. Негізгі идея, ғылыми жаңалық, жұмыстың сенімділігі, автордың 

жеке үлесі, сонымен қатар нәтижелер мен жарияланымдардың апробациясы 

келтірілген. 

Диссертацияның бірінші бөлімінде газ турбинасын құрудың негізгі 

даму бағыттарын талдау, әлем мен Қазақстанның энергетикалық 

секторындағы газ турбиналық қондырғылардың рөлі, ГТҚ және ЖКД 

экологиялық көрсеткіштерін жақсартудың негізгі бағыттарына шолу, жану 

камераларының фронтальды құрылғылары мен МФҚ-ны қамтамасыз ететін 

жанарғы құрылғыларын, МФҚ-ның теориялық және эксперименттік 

зерттеулерін, оның ішінде жақсы жетілдірілген денелер негізінде талдау 

ұсынылған. 

Диссертацияның екінші бөлімінде күрек профилінің айналуын 

математикалық модельдеудің нәтижелері, ағынның бұзылу нүктесін зерттеу, 

ыңғайлы денелердің артында микрофакельді жағу процесі және ыңғайлы 

профильдер түрінде МФУ шығарындыларын есептеу берілген. Азот 

оксидтерінің концентрациясының, гидравликалық ысыраптардың, сондай-ақ 

модельденген аймақтан шығатын температураның микрофакельді 

элементтердің қолданылатын түріне тәуелділігі көрсетілген. 

Үшінші бөлімде эксперименттік қондырғы мен физикалық 

модельдердің сипаттамасы, эксперименттер жүргізу әдістемесі және негізгі 

параметрлерді өлшеу, өлшеу қателіктеріне баға берілген. 
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Төртінші бөлімде ыңғайлы және нашар жұмыс істейтін тел 

турбиналық профильдер мен бұрыштық тұрақтандырғыштарды 

эксперименттік зерттеу нәтижелері келтірілген. Эксперименттік 

қондырғыдан шыққан кезде температураны, азот оксидінің концентрациясын 

өлшеу нәтижелері келтірілген. Талдау нәтижелері ұсынылған. 

Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері бойынша «нашар» үзілістің 

тәуелділігі, азот оксидтерінің концентрациясы және температура деңгейі, 

сондай-ақ пайдаланылатын микрофакельді элементтерге байланысты 

гидравликалық шығындар формулалары ұсынылған. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер 

мен қорытындылар көрсетілген. 


