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АННОТАЦИЯ 

 

САДЫКОВА САМАЛ БЕКБОЛАТОВА 

 

ГТҚ-ң сақиналы жану камералары үшін микромодульді ауалы форсункаларды 

зерттеу және жасақтау 

 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Халық санының тез 

ӛсуіне байланысты электр энергия мен кӛлікке сұраныс энергетика саласындағы 

зерттеулердің жаңа толқынына әкелді. Энергияны ӛндіру және тасымалдау үшін 

кӛп мӛлшерде отын жағу қажет. Газ турбиналық қозғалтқыштар бірнеше 

ондаған жылдар бойы энергия ӛндірісіне ӛз үлесін қосып келеді. Мұндай 

қозғалтқыштардың дамуы отын шығынын азайтуға, сондай-ақ шығарынды 

газдардағы ластаушы заттардың мӛлшерін тӛмендетуге кӛмектесті. Газ 

турбиналы қозғалтқыштардың шығарынды газдары негізгі және екінші реттік 

болып бӛлінеді. Газ турбиналық қозғалтқыштар шығарындыларының қоршаған 

ортаға және адам денсаулығына әсеріне байланысты 1997 жылы Киото 

хаттамасы жасалған сәттен бастап олардың шығару нормалары қатаң бола 

бастады. 

Газ турбиналы қозғалтқыштың конструкциясы мен отын құрамы 

шығарындыларды сандық бағалаудың негізгі параметрлері болып табылады. 

Бүгінгі таңда газ турбиналары жабдықтарын ӛндірушілер шығарындылардың 

нормаларын сақтай отырып, сонымен қатар отын шығынын үнемдеуді арттыра 

отырып, жүктемелердің кең спектрінде және әртүрлі отын түрлерінде жұмыс 

істей алатын жаңа құрылымдарды жасақтауда. Бұл құрылғылар салқындату 

әдістерін жасау кезінде жану камерасын (ЖК) жобалау үшін бірнеше 

тұжырымдамаларға негізделген, атап айтқанда жану камерасының ӛлшемін 

қозғалтқыштың ӛнімділігін арттыру арқылы азайтуға болады. Бұл ылғалдың 

мӛлшерін де, СО шығарындыларын да азайтуға кӛмектеседі. Сонымен қатар, 

парниктік газдар шығарындыларын отын сапасын жақсарту және жану 

тиімділігін арттыру арқылы азайтуға болады. Сондықтан CO және UHC 

шығарындыларының деңгейін газ турбиналық қозғалтқыштың жұмыс жүктемесі 

арқылы басқаруға болады. Бірақ кез-келген жағдайда шығарындылардың жалпы 

кӛлеміне NOx негізгі үлес қосады. Осылайша, NOx шығарындыларының 

стандарттары бүкіл әлемде қатаң реттелген. Қазіргі уақытта газ турбиналық 

қозғалтқыштардың (ГТҚ) зиянды шығарындыларына енгізілген ӛте қатаң 

талаптарды және шектеулерді қанағаттандыру үшін сақиналы камералардың 

фронт конструкциясының елеулі ӛзгерістері және NOx<25 ppm тӛмен 

шығарындылары бар микромодуль форсункаларын енгізу талап етіледі. 

ЖК және бүкіл газ турбиналы қондырғының (ГТҚн) жоғары экологиялық 

кӛрсеткіштерін үш негізгі әдіспен алуға болады: 

- диффузиялық факелы және су (бу) шашыратуы бар қарапайым 



конструкциялы ылғал ЖК қолдану арқылы; 

- ГТҚн-дан шығатын газдарды қосымша каталитикалық тазартуды 

пайдалану арқылы; 

- құрғақ ЖК-да «кедейленген» отын қоспасын құрғақ микрофакельді кӛп 

сатылы жағуды қолдану арқылы. 

Жұмыстың мақсаты. NOx шығарындылары тӛмендетілген ГТҚ-ның 

сақиналы жану камераларына арналған микромодульді ауа форсункасын 

жасақтау және зерттеу. 

Зерттеу міндеттері: 

-отын жағатын құрылғыларда зиянды газдар эмиссияларының пайда болу 

себептеріне және ГТҚ-ның сақиналы жану камераларының техникалық және 

экологиялық кӛрсеткіштерін жақсартудың негізгі бағыттарына әдеби-патенттік 

зерттеулер жүргізу; 

- NОx тӛмен эмиссиялы отын-ауа қоспасын тиімді жағуға мүмкіндік 

беретін жаңа микромодульді ауа форсункасының конструкциясын жасақтау; 

- Ansys fluent программалық пакетін қолдана отырып, модуль кірісі мен 

шығысындағы ағынның тиімді бұрылу бұрыштарын таңдау және олардың NOx 

эмиссиясына әсерін теориялық зерттеулер жүргізу; 

- кіріс ауа ағынының турбуленттілік интенсивтілігінің отын-ауа қоспасын 

араластыру сапасына изотермиялық зерттеу жүргізу; 

- қалақшалы құйындатқыштың геометриялық параметрлерінің зиянды 

азот оксиді және СО шығарындыларына әсерін анықтау мақсатында ММАФ 

физикалық моделінің жану сынағын ӛткізу; 

- регрессиялық анализді қолдана отырып, турбуленттілік интенсивтілік 

коэффициентін және NOx шығарындыларын есептеу үшін аналитикалық 

теңдеулер алу; 

- NOx есептік және эксперименттік мәндеріне салыстырмалы анализ 

жүргізу; 

- конструкцияларды жаппай жасау мүмкіндігі үшін конструкциялық 

ұсыныстарды тұжырымдау, сондай-ақ ұсынылған шешімдердің экономикалық 

тиімділігін бағалау; ӛнертабысқа ӛтінім беру арқылы алынған нәтижелерді 

патенттеу. 

Зерттеу объектісі. Микромодульдіқ ауа форсункасының ішіндегі және 

одан тыс отын-ауа ағындары. 

Зерттеу әдістері. Әдіснамалық база мыналарға негізделген: 

термодинамиканың, жылумасса алмасу мен сұйықтық пен газ механикасының 

негізгі заңдары мен заңдылықтарына, сондай-ақ сақиналы камералардағы 

турбуленттілік интенсивтілігін зерттеу саласындағы эксперименттік және 

теориялық деректерге. Ақпараттық дереккӛздер ретінде ғылыми мақалалардың, 

халықаралық конференциялардың, монографиялардың материалдары, 

анықтамалық деректер, сондай-ақ докторантпен жасалған математикалық 

модельдеу және эксперименттер деректері пайдаланылды. 

Ғылыми жаңалық:  

1) Зерттелетін камера CFD (computation fluid dynamics) кодын қолдана 

отырып, Ansys Fluent платформасы негізінде модельденді. Ағынның 



турбуленттілік дәрежесін жоғарылату арқылы отын-ауа қоспасының қарқынды 

қалыптасуына ықпал ететін бірқатар геометриялық сипаттамалар 

оптимизацияланды. Модельдеу жану процестерін ескере отырып және оларсыз 

жүзеге асырылды. 

2) Изотермиялық эксперимент жүргізілді, оның барысында 

микромодульдердің әр түрлі диаметрі және кіріс құйындатқыш 

қалақшаларының әр түрлі бұрыштары бар микромодульді ауа форсункаларының 

ішіндегі ауа ағынының турбуленттілігінің (масштабы мен интенсивтілігі) 

ӛзгеруі ӛлшенді, оның негізінде микромодульдердің оптималды геометриялық 

параметрлері анықталды және кіріс және шығыс ағындарының оптималды 

бұрылу бұрыштары айқындалды; 

3) Жану сынақтары жүргізілді, олар ұсынылатын конструкцияның 

құндылығын және бұрын жүргізілген математикалық модельдеудің дұрыс 

екенін дәлелдеді. Температура ӛрісі, алаудың ұзындығы, зиянды 

шығарындылардың концентрациясы және т. б. сияқты жаңа эксперименттік 

нәтижелер алынды. 

4) Жүргізілген жұмыстар негізіндегі деректер бойынша ММАФ-тың 

ішінде турбуленттілік ӛрісін құруа мүмкіндік беретін турбуленттілік 

интенсивтілігінің геометриялық сипаттамалардан кӛп факторлы регресивті 

тәуелділігі алынды, сондай-ақ газдар температурасы T, жану ПӘК-і η және CO 

мен NOx эмиссияларның микромодуль ішіндегі турбуленттілік интенсивтілігі , 

кіріс 1 және шығыс 3 құйындатқыштар қалақшаларының бұрылу бұрштары 

сияқты кӛрсеткіштерден  математикалық тәуелділіктері шығарылды. 

Турбуленттілік дәрежесінің NOx түзілуіне әсері анықталды және NOx есептеу 

әдістемесіне түзетулер енгізілді.  

5) ММАФ-тың және ЖК-ның жаңа конструкцияларына Қазақстан 

Республикасының патенті алынды; 

6) Жаңашылдықты нақтылау бұрыштары теориялық-эмпирикалық әдіспен 

анықталған цилиндрлік құбырдың кірісінде ауа құйындатқышы және отынды 

жеткізу магистралі бар ММАФ-тың жаңа конструкциясын жасау болып 

табылады. Цилиндрдің шығысында екі регистр (құйындатқыш) кезекпен 

орнатылған, олардың бұрыштары да есептелген және эксперименталды түрде 

анализденген. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы. Құрылғының конструкциясы 

алдын-ала ауа мен отын араластыруын ұйымдастыруды, жалын 

турбулизациясын және жану процесін тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. 

Осы зерттеудің практикалық маңыздылығы оқу процесінде нәтижелерді 

пайдалануда (оқу процесіне енгізу актісі) және ӛндіріске енгізуде (ӛндіріске 

енгізу актісі) кӛрінеді. Алынған сандық мәндер, формулалар мен 

коэффициенттер 2021/22 оқу жылынан бастап Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ мен 

Ғ. Дәукеев ат. АЭжБУ-ң оқу процесіне енгізілген. 

Ғылыми тұжырымдардың негізділігі мен дұрыстығы. Дұрыстығы 

сандық әдістер мен эксперименттік зерттеулерді салыстыру нәтижелерімен 

расталады. Нәтижелердің орташа сәйкессіздігі 12,5% - дан аспайды. Сондай-ақ 

тәжірибе жүргізу кезінде дәлдігі жоғары сенімді жабдықты қолданумен 



байланысты. Ӛлшемдердің орташа квадраттық ауытқуы ӛлшеу жабдығының 

рұқсат етілген қателігінің шегінен аспайды. 

Қорғауға шығарылатын тұжырымдамалар: 

- газ турбиналы қондырғылардың жану камераларының микромодульдық 

ауа форсункаларының сақиналық камераларында отын-ауа қоспасының 

қалыптасуының рационалды шарттары; 

- микромодульді ауа форсункасындағы изотермиялық ағындардың 

жылдамдығы мен турбуленттілік интенивтілігі ӛрісін математикалық модельдеу 

нәтижелері; 

- микромодульді ауа форсункасындағы жану шарттарын және шығарынды 

зиянды заттардың ағынын, мысалы NOx және СО, математикалық модельдеу 

нәтижелері; 

- микромодульді ауа форсункасы ішіндегі изотермиялық ағындардың 

орташа жылдамдығы мен турбуленттілік интенсивтілігін зерттеу бойынша 

эксперименттік деректер; 

- газ турбинасы жану камерасының микромодульді ауа форсункасының 

рационалды конструкциясы. 

Автордың жеке қосқан үлесі. Диссертациялық зерттеу тақырыбы 

бойынша шолу және патенттік іздеу, Ansys Fluent платформасында 

математикалық модельдеуді жүзеге асыру, эксперименттік зерттеулер 

стратегиясын әзірлеу, эксперименттерді дайындау және жүргізу, тәжірибелер 

нәтижелерін ӛңдеу, ғылыми журналдарда жарияланымдар дайындау, 

патенттерді дайындау, жұмыс нәтижелерін апробациялау. Зерттеудің ғылыми 

бағыты мен идеясы ғылыми жетекші мен шетелдік кеңесшінің қатысуымен 

анықталған. 

Диссертация нәтижелерін апробациялау. Негізгі нәтижелер 

Халықаралық ғылыми-практикалық және ғылыми-техникалық 

конференцияларда ұсынылды және талқыланды: 

- Халықаралық ғылыми конференция: Technium". - Constanta (Румыния), 

2019. 

- Ғылыми-практикалық конференция: Қазақстандағы кӛмір жылу 

энергетикасы: мәселелері, шешімдері және даму перспективалары. -  

Нұр-Сұлтан: Назарбаев Университеті, 27-28 ақпан 2020 ж. 

- Халықаралық ғылыми-техникалық конференция: Ф.К. Бойконың I 

мерейтойлық оқулары, Ф.К. Бойконың 100 жылдығына арналған – Павлодар: С. 

Торайғыров ат. ПМУ, 2020. 

- VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Кӛлік пен 

энергетиканың ӛзекті мәселелері: оларды инновациялық шешу жолдары. - 

Нұр-Сұлтан: Л. Н. Гумилев ат. ЕҰУ, 20 наурыз 2020 ж.; 

- ХV Халықаралық ғылыми конференция:"Ǵylym jáne bіlіm-2020". – 

Нұр-Сұлтан: Л. Н. Гумилев ат. ЕҰУ, 10 сәуір 2020 ж. 

Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша: Web of Science 

базасына кіретін журналда бір мақала, БҒСБК ұсынған журналдарда үш мақала, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының ӛнертабысына үш патент, халықаралық 

отандық және шетелдік конференциялар жинақтарында бес баяндама 



жарияланды. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, тӛрт тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшалардан тұрады. 

Кіріспеде ғылыми жұмыстың ӛзектілігі ашылып, зерттелетін мәселе 

баяндалған. Негізгі идея, ғылыми жаңалық, жұмыстың негізгі 

тұржырымдамалары, автордың жеке қосқан үлесі, сонымен қатар нәтижелер мен 

жарияланымдардың апробациясы келтірілген. 

Диссертацияның бірінші бөлімінде зиянды шығарындылардың түзілу 

себептері және олармен күресу әдістері, отын-ауа қоспасын араластыру 

тиімділігінің NOx эмиссиясына әсері, аналогиялық микромодульді 

қондырғылардың эксперименталды зерттеулері, сонымен қоса турбулентті жану 

динамикасын математикалық моделдеу тәсілдері сияқты зерттеу объектісімен 

байланысты әр түрлі тақырыптағы ӛзекті жетістіктерге шолу келтірілген. 

Екінші бөлімде турбуленттілік мысалында жану процесіне 

құйындатылған ағынның әсері теориялық ашылған, сондай-ақ микромодульдағы 

изотермиялық ағынның әзірленген математикалық моделінің және жанудың 

химиялық реакциясын ескере отырып сипаттамасы берілген. 

Үшінші бөлімінде құйындатқыш қалақшаларының бұрылу бұрышы, 

микромодуль диаметрі, ауа ағынына отынның берілу арақашықтығы және 

шығыс құйындатқыш қалақшаларының бұрылу бұрыштары сияқты 

конструктивті параметрлерді оптимизациялау үшін бірнеше модульдер 

жасақталған, жиналған және изотермиялық режимде және нақты газды отынның 

жануы жағдайында сыналған. Сондай-ақ, тарауда ӛлшеу дәлдігін бағалай 

отырып, салқын және ыстық жалын ағындарын зерттеу үшін қолданылатын 

эксперименттік қондырғылар сипатталған. Салқын ағынның аэродинамикасын, 

араластыру сапасын және азот оксиді мен кӛміртегі тотығының 

шығарындыларын ӛлшеу нәтижесінде алынған қорытындылар талқыланады. 

Төртінші бөлімде ұқсас конструкцияларды жасақтау үшін қолданылатын 

әмбебап теңдеуді шығара отырып, эксперименттерде алынған деректердің 

математикалық анализі келтірілген. Қорытындылар жаңа микромодульдің 

ағымдағы дамуын аяқтайды және одан әрі қолдануға арналған ұсыныстар береді. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер мен 

қорытындылар кӛрсетілген. 

 


