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ДҮЙСЕНБЕК ЖАНСАЯ СЕРІКҚЫЗЫНЫҢ 

 

«Экологиялық мәселелерді шешу үшін микрофакельді жағу негізіндегі 

оттық құрылғыларын зерттеу және әзірлеу» тақырыбына жазылған 

диссертациялық жұмысының 

 

АҢДАТПАСЫ 

 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

 Энергетика саласының және мемлекеттің кез келген саласының заманауи 

дамуы отын жағу құрылғыларында қолданылатын экологиялық тазалыққа 

қойылатын талаптардың тұрақты өсуімен электр және жылу энергиясына 

үнемі өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандырумен байланысты. Мұны 

барлық маңызды  құжаттар, соның ішінде «Жасыл экономикаға» көшу 

бағдарламасы, Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін 

дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасы және Қазақстан 

Республикасының жаңа Экологиялық кодексі көрсетеді. 

Жоғарыда аталған құжаттарда және басқа да бірқатар құжаттарда 

сарқылмайтын энергия көздерінің маңызы арта түсуде. Сондай-ақ, 

«Қазақстан 2050» бағдарламасын ескере отырып, сарқылмайтын энергия 

көздерін ұлғайту маңызды болады деп жоспарлануда.Күн және жел 

энергиясы айтарлықтай өсімге ие. 

Сарқылмайтын энергия көздерінің қарқынды дамуына қарамастан, 

еліміздің экономикасының маңызды  секторлары мұнай-химия, энергетика, 

металлургия өнеркәсіптерінің  энергия көздері  қазба отын ресурстары 

көздері болып табылады. 

Энергетика секторында бу қуат циклдері басымдыққа ие, бірақ газ 

турбиналары қоршаған ортаға зиянсыздығы мен жоғары тиімділігіне 

байланысты барған сайын танымал болып келеді.Қазіргі уақытта газ тәріздес 

отынның жеткілікті үлкен базасы бар Қазақстанның батыс аймақтарында 

газтурбиналық технологиялар кеңінен қолданылуда, бірақ оңтүстік 

облыстарда газ турбиналық қондырғыларды енгізу жоспарлануда, атап 

айтқанда, аралас циклді газ құрылысын салу.  Металлургияда отынның 

негізгі тұтынушылары әртүрлі жоғары температуралы пештердің негізгі және 

қосалқы процестерінде қолданылатын отынды жағу құрылғылары болып 

табылады. 

Тұтастай алғанда, дәстүрлі отынның үлесі басым, сондықтан зиянды 

заттардың түзілуін азайту мәселелері өзекті болып қала береді, атап 

айтқанда, отын тұтыну айтарлықтай болатын салаларда. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде қоршаған ортаға антропогендік 

әсерді азайту мақсатында энергетика, мұнай-химия және металлургия және 

экономиканың басқа салаларындағы технологиялық процестердің 



экологиялық тазалығын арттыруға мүмкіндік беретін технологияларды 

әзірлеу маңызды. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, әртүрлі 

құрамдағы газ тәріздес отынды  түрлі жүктемелерде және артық отынның кең 

ауқымында және улы заттардың аз шығарындыларында жағуға мүмкіндік 

беретін технологияларды әзірлеу өзекті болып табылады. 

Жоғарыда айтылған талаптарды қанағаттандырудың тиімді әдісі 

алаулардың аз санында аймақтық жануды қолдану болып табылады - 

«микрофакельді» жану. Бұл әдіс улы заттардың түзілуін айтарлықтай 

төмендетуі мүмкін, ал бұл технологияны қолдану өнеркәсіптің әртүрлі 

салаларында қолданылатын құрылғылардың экологиялық тазалығын 

арттырады. 

Жұмыстың мақсаты өнеркәсіп салаларында экологиялық қауіпсіздік 

үшін микрофакельді  жағуды қолданатын оттықтарды әзірлеу және зерттеу 

болып табылады: мұнай-химия зауыттарында қалдық газдарды жағу үшін 

(алау оттықтары), машина жасауда металл бұйымдарын біркелкі қыздыру 

үшін . 

Зерттеу жұмысының міндеттері. Алға қойылған мақсатқа жету үшін 

келесі міндеттер шешіледі: 

- Өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын отын жағу 

құрылғыларына патенттік және әдебиеттік талдау жүргізу; 

- отынды барынша тиімді жағу және зиянды шығарындыларды азайту 

үшін оңтайлы өлшемдерді анықтай отырып, әртүрлі микроалау 

құрылғыларын сандық модельдеу жүргізу; 

- зиянды шығарындылардың төмендетілген концентрациясын 

қамтамасыз ететін ең оңтайлы режимдерді анықтау үшін үшбұрышты 

призмалар түріндегі микрофакельді оттықтарға тәжірбиелік зерттеулерін 

жүргізу; 

- отынды жағудың ең экологиялық таза әдісін анықтау мақсатында 

металл бұйымдарын қыздыруға арналған микрофакельді оттықтарға 

тәжірибелік зерттеулер жүргізу; 

- алау және оттық құрылғыларға арналған Қазақстан Республикасының 

өнертабысқа патент алуға өтінімдер беру; 

- Алынған нәтижелерді басқа авторлармен салыстыру. 

Жұмыстың негізгі идеясы мен ішкі тұтастығы. Диссертациялық 

жұмыстың негізгі идеясы газ тәрізді отын құрамының кең ауқымды 

өзгерістерінде тұрақты жұмыс істейтін жоғары техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерді сақтай отырып, салыстырмалы түрде жоғары экологиялық 

өлшемдері бар тиімді микрофакель құрылғыларын құру мүмкіндігі болып 

табылады. 

Үшбұрышты призмалардың артындағы рециркуляция аймақтары, түтін 

газдарының температурасы, азот оксидтерінің тұрақтандыру және түзілу 

механизмдері туралы алынған мәліметтер оттықтардың жаңа түрлерін, 

қалдықтар мен қалдық газдарды жағуға арналған алауларды әзірлеу және 

енгізу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. 



Ғылыми жаңалық. Жұмыстың ғылыми жаңалығы келесі 

нәтижелермен расталады: 

- газ алауларында пайдалану үшін үшбұрышты тұрақтандырғыштарды 

пайдалану кезінде отынмен қамтамасыз етудің тиімді әдісі анықталды; 

- металл бұйымдарын қыздыруға арналған микрофакельді оттықта 

отынды жағудың тиімді әдісі ұсынылды; 

- улы заттардың төмен шығарындыларын қамтамасыз ететін алау 

оттықтарының, сондай-ақ микрофакельді отын жағу құрылғыларына 

негізделген оттықтардың жаңа конструктивтік схемалары әзірленді. 

Сондай-ақ диссертация аясында: өнертабысқа 3 патент, пайдалы 

модельге 1 патент алынды. 

Жұмыстың шынайылығы. Эксперименттік және сандық 

эксперименттердің нәтижелері келесі себептер бойынша жеткілікті 

сенімділік дәрежесіне ие: 

- эксперименттерді жоспарлау, дайындау және өткізу кезінде алынған 

мәліметтердің қателіктерінің есептеулері жүргізілді; 

- тәжірибелер кезінде тексерілген және сертификатталған заманауи 

жоғары дәлдіктегі аспаптар мен жабдықтар пайдаланылды; 

- тәжірибе нәтижелері ұқсас аналогтармен және шетелдік авторлар 

алған нәтижелермен салыстырылды; 

- сандық модельдеу нәтижелері алынған эксперименттік деректермен 

және басқа авторлардың еңбектерімен салыстырылды. 

Жұмыстың шынайылығы сонымен қатар эксперименттер жүргізудің 

кешенді тәсілімен, өлшеу жүйелерінің жоғары дәлдігімен расталады. 

Жұмыстың тәжірбиелік құндылығы мыналарды әзірлеу мен алудан 

тұрады: 

- жалынның жоғары тұрақтандырылуын, салыстырмалы түрде аз 

гидравликалық ысырапты және улы заттардың аз шығарылуын қамтамасыз 

ететін үшбұрышты тұрақтандырғыш түріндегі микрофакельді құрылғыларын 

қолдану принципі; 

- өнертабысқа патентпен қорғалған жүктердің барлық диапазонында 

жоғары техникалық және экологиялық көрсеткіштерді қамтамасыз ететін 

алау оттығы; 

- өнертабысқа патентпен қорғалған алау оттығы. 

- алынған нәтижелердің практикалық қолданылуы диссертациялық 

жұмыстың нәтижелері бойынша «ПолисМұнайҚұрлыс» ЖШС 

компаниясынан алынған іске асыру мүмкіндігінің актілерімен расталады; 

Микрофакелді құрылғылары бойынша алынған тәжірибелік және 

сандық мәліметтер экологиялық және техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері жоғары отын жағу құрылғыларының жаңа түрін жасауға 

мүмкіндік береді. 

Қорғауға шығарылған тұжырымдар: 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша қорғауға мыналар ұсынылады: 



- отынмен қамтамасыз етудің, сондай-ақ металл бұйымдарын 

қыздырудың әртүрлі нұсқаларын ескере отырып, жану процестерін сандық 

модельдеу нәтижелері; 

- отынмен қамтамасыз етудің, сондай-ақ металл бұйымдарын 

қыздырудың әртүрлі нұсқаларын ескере отырып, жану процестерін 

эксперименттік зерттеулердің нәтижелері 

- жоғары экологиялық және техникалық көрсеткіштері бар оттық 

конструкциясы; 

- өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын және жоғары 

экологиялық өнімділігі бар алау оттықтарының схемалары. 

Диссертацияда пайдаланылған материалдар өз бетінше және Ғұмарбек 

Дәукеев атындағы «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

«Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының 

қызметкерлерімен авторлық бірлестікте алынды. 

Автордың жеке үлесі мыналардан тұрады: 

- әдебиет деректерін талдау және жалпылауда; 

- сандық модельдеуді жүргізуде; 

-эксперименттік зерттеулерді жоспарлауда, ұйымдастыруда және 

жүргізуде, эксперимент нәтижелерін өңдеуде және қорытындылауда; 

- жаңа техникалық шешімдерді әзірлеуде; 

- диссертацияны жазу және дайындау 

Диссертация нәтижелерінің апробациясы. Негізгі нәтижелер  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік және ғылыми-техникалық  

конференцияларда ұсынылып, талқыланды: 

1. «Global science and innovations 2018: central asia» IІ Халықаралық  

ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Қазақстан, Астана, 2019); 

2. ЭМФ қатысуымен ӛткен XXIV ғылыми конференция 2019 (Созопол,  

Болгария 2019); 

3. Ф.К. Бойконың 100-жылдығына арналған «Ф. К. Бойконың І  

мерейтойлық оқулары» атты Халықаралық ғылыми-техникалық  

конференциясы (Қазақстан, Павлодар, 2020); 

Жарияланымдар. Жұмыстың негізгі ережелері 14 басылымда, оның 

ішінде ҚР БҒМ білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитетімен ұсынылған басылымдарда, ұсынған басылымдарда, Web of 

Science мәліметтер базасына енгізілген «Thermal Science» журналында, 

Scopus деректер базасына енгізілген «Bulgarian Chemical Communications» 

журналында, 4 халықаралық конференцияларда , өнертабысқа 3 патент, 

Қазақстан Республикасының пайдалы моделіне 1 патент алынды. Атқарылған 

жұмыстардың қорытындысы бойынша энергетиканың экологиялық 

аспектілері бойынша 1 оқу құралы жарық көрді. 

Диссертацияның көлемі және құрылымы. Диссертация кіріспеден, 5 

тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, 

қосымшалардан тұрады. Диссертация компьютерлік жинақтың 101 бетінде, 

оның ішінде 52 сурет пен 14 кесте, 111 атаудағы библиографиялық кестеде 

ұсынылған. 



Кіріспеде негізгі деректер, оның ішінде зерттеу жұмысының өзектілігі 

берілген, зерттелетін мәселе нақтыланған. Жұмыстың негізгі идеясы, ғылыми 

жаңалығы, сенімділігі көрсетіледі, автордың жеке үлесі көрсетіледі, сонымен 

қатар нәтижелері мен жарияланымдарының апробациясы көрсетіледі 

Бірінші бөлімде әртүрлі салалардағы жану процестерінің өнімдері 

болып табылатын зиянды заттардың шығарындылары талданады. Әр түрлі 

қалалардың ластану индексінің қалай өзгергені көрсетілген. Негізгі ластаушы 

заттар және олардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері 

көрсетілген. Мұнай өндіру саласында қолданылатын алау құрылғыларына 

талдау жүргізіліп, олардың негізгі түрлері мен жұмыс істеу принципі 

анықталды. Бөлімде металл дайындаудың технологиялық процесін 

қамтамасыз ету үшін металлургия секторында қолданылатын оттықтар да 

талданады. Тиісті қорытындылар шығарылады. Зерттеудің мақсаты мен 

міндеттерін тұжырымдау ұсынылады. Алау оттықтары үшін үшбұрышты 

тұрақтандырғыштар негізіндегі микрофлямды фронтальды құрылғыларды, 

сондай-ақ металл бұйымдарын өңдеуге арналған жаңа көп функциялы 

құрылғыны әзірлеу және зерттеу ұсынылады. 

Екінші бөлімінде үшбұрышты призмалардың артындағы жануды 

сандық модельдеу нәтижелері, отын беру үшін саңылаулардың әртүрлі 

орналасуының әсерін талдау, сонымен қатар газ алауы түріндегі  

шығарындыларын есептеу қыздырғышы ұсынылған. Металл бұйымдарын 

өңдеуге арналған жаңа микрофакельді жалпақ жанарғыдағы жануды, азот 

оксидтерінің түзілуі мен концентрациясын сандық модельдеу нәтижелері 

берілген. Металлдың жылу өткізгіштігін талдау қолданылатын оттық түріне 

байланысты жүргізіледі. Шетелдік авторлардың нәтижелерімен салыстыру 

жүргізіледі. 

Үшінші бөлімде тәжірибелік қондырғының сипаттамасы, 

эксперименттерді жүргізу әдістемесі және негізгі параметрлерді өлшеу, 

өлшеу қателіктерінің бағасы берілген. 

Төртінші бөлімде үшбұрышты призмаларды, сондай-ақ металл 

бұйымдарын қыздыруға арналған микрожалынды оттықты тәжірибелік 

зерттеу нәтижелері берілген. Тәжірибелік қондырғылардан шығатын жердегі 

азот оксидтерінің температурасын, концентрациясын өлшеу нәтижелері 

берілген. Талдау нәтижелері ұсынылған. Эксперименттік зерттеулердің 

нәтижелері бойынша өнертабыстар мен пайдалы модельдерге патенттер 

алынған жаңа оттықтар ұсынылған. 

Бесінші бөлімде диссертациялық зерттеу аясында әзірленген 

техникалық шешімдер берілген. Алау оттықтары, металдарды қыздыруға 

арналған көп модульді құрылғы, сонымен қатар металл бұйымдарын 

жалынмен шыңдауға арналған құрылғылар ұсынылған. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері мен 

қорытындылары көрсетіледі. 


