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ЯМАНБЕКОВА АЯУЛЫМ КОНУСБЕКОВНАНЫҢ  

«Екі отынды ауалық форсункасы бар шағын жылу генераторын зерттеу және 

әзірлеу» тақырыбына жазылған диссертациялық жұмысының 

АҢДАТПАСЫ 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

Энергия тасымалдаушылар қарыштап қымбаттап жатқанда ірі және 

шағын ӛндіріс орындарының иелері энергияны үнемдеу, ӛндірістік 

орынжайларды жылытуға және әртүрлі заттарды кептіруге арналған балама 

энергетиканы пайдалану туралы ойланулары қажет. Бүгінгі таңда осындай 

проблеманың ең дұрыс шешімі жылу генераторын пайдалану болып 

табылады. 

Экологиялық кӛрсеткіштер мен қондырғының энергиялық тиімділігі 

жылу генераторларының даму перспективаларына әсер ететін негізгі 

факторлар болып табылады. Сондай-ақ жаңа жылу генераторларын зерттеу 

және әзірлеу энергетика саласы үшін ғана емес, құрылыс саласы мен 

агроӛнеркәсіптік кешен үшін де маңызды әрі басым болып табылады. 

Тиімділігі мен экологиялығын сипаттайтын маңызды әрі негізгі элемент 

жылу генераторының оттық құрылғысы болып табылады. 

Жылу генераторлары үшін оттық құрылғыларды жасағанда бірнеше 

проблеманы шешіп алу қажет, олар: 

- жанудың жоғары толықтығын қамтамасыз ету; 

- жалынның ӛшіп қалу ықтималдығын тӛмендету және жанудың 

тұрақты концентрациялық ауқымын ұлғайту; 

- құрылым элементтеріне жылу қорғанышын ұйымдастыру; 

- отын жағу қондырғысының габариттерін азайту; 

- жану аймағының минималды ӛлшемдерінде қоршаған ортаны 

ластайтын зиянды шығарындыларды азайту. 

Жанатын отынды болмашы ағыншалардың үлкен санына бӛлгенде 

жанудың микрофакелді принципін пайдаланғанда осы проблемаларды 

жоюға болады. Жанудың микрофакелді тәсілін қолдану зиянды 

шығарындылардың мӛлшерін тӛмендетуге, габариттерін азайтуға мүмкіндік 

береді, яғни жылу генераторын ықшамдайды, сондай-ақ толықтай жануын 

қамтамасыз етеді. 

Жұмыстың мақсаты жылжымалы шағын жылу генераторына 

арналған уыттылығы аз екі отынды ауалық форсунканы зерттеу және әзірлеу 

болып табылады. 

Зерттеу жұмысының міндеттері. Алға қойылған мақсатқа жету үшін 

келесі міндеттер шешіледі: 

1. жану ӛнімдерінде уыттылығы аз компоненттердің тӛмендетілген 

деңгейін қамтамасыз ететін жылу генераторына арналған жаңа ауалық 

оттықтың құрылымын жасау және әзірлеу; 



2. Ansys fluent пайдалана отырып ауалық форсунканың құрылымын 

ескере отырып, жылу генераторының жалын түтігінің алдыңғы жағындағы 

процестерді математикалық модельдеу; 

3. жылу генераторының жану аймағына ауаны сатылап жеткізу және 

ағынды айналдыру дәрежесін ескере отырып, NOх пайда болуын есептеудің 

аналитикалық әдістемесін әзірлеу; 

4. ауалық форсункаға эксперименттік зерттеу жүргізу және 

геометриялық және аэродинамикалық параметрлерін анықтау, сондай-ақ 

жылу генераторында NOх есептеу модельдерінің адекваттылығын тексеруді 

орындау; 

5. ауалық форсункасы бар жылжымалы шағын жылу генераторына 

патент алуға ӛтінім беру және оның жаңалық екенін растау; 

6. жылу генераторында ауалық форсунканы пайдалану бойынша және 

NOх зиянды шығарындыларды азайту бойынша ұсынымдарды ӛңдеу. 

Зерттеу нысаны. Ӛнімділігінің ӛзгеруінің ауқымды диапазонында 

және сұйық және газ тәрізді отынның елеулі тербелістерінде тұрақты жұмыс 

істейтін жақсартылған техникалық-экономикалық және экологиялық 

параметрлері бар шағын жылжымалы жылу генераторына арналған екі 

отынды ауалық форсунка зерттеу нысаны болып табылады. 

Зерттеу әдістері. Алға қойылған міндеттерді шешу үшін ауалық 

форсункада жану процестерін зерттеудің эксперименттік әдістері 

пайдаланылды, компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып 

математикалық статистикалар негізінде экмперименттік деректерді ӛңдеу. 

Сондай-ақ ауалық форсунка құрылымы ескерілген жылу генераторының 

жалын түтігінің алдыңғы жағындағы процестерді зерттеу үшін зерттеудің 

сандық әдісі пайдаланылды. Математикалық модельдеу Ansys fluent 

бағдарламалық ӛнімін пайдалану арқылы орындалды. 
Ғылыми жаңалық микрофакелді жануды қамтамасыз ететін жаңа 

форсункасы бар жылу генераторын зерттеу мен әзірлеуге негізделген: 

- оттықтардың жаңа құрылымдарына патенттер алынды; 

- сандық модельдеу мен эксперименттік зерттеулер негізінде оттық 

қондырғының оңтайлы ӛлшемдері таңдап алынды; 

- азот тотығының геометриялық және аэродинамикалық 

параметрлерден шығу тәуелділігі анықталды; 

- жылу генераторының жалын түтігіне, яғни жану аймағына ауаны 

сатылап жеткізу және ағын құрылымын ескере отырып азот тотығының 

шығарындыларын анықтауға арналған формула кӛрсетілді. 

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы эксперименттік нәтижелер 

мен аналитикалық формуланы алуда, олар басқа уыттылығы аз оттық 

құрылғыларда пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ патенттермен қорғалған 

әртүрлі материалдарды кептірумен қамтамасыз ететін жылу энергетикасы 

мен ӛнеркәсіп қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті жылу 

генераторларына арналған жаңа ОЖҚ әзірлеуде пайдаланылуы мүмкін. 

Жұмыстың алдыңғы және соған ұқсас жұмыстардан қағидатты 

ерекшелігі микрофакелді отын жағу қондырғылары мен элементтерін 



пайдалану, сондай-ақ жану процестерін зерттеуге деген кешенді тәсіл, 

ұсынылған қондырғының экологиялық және техникалық-экономикалық 

аспектілерін ескеретін есептеу әдістемелердің және уытты заттардың пайда 

болуы болып табылады. 

Жұмыстың дәйектілігі. Алынған нәтижелердің анықтығы жоғары 

дәлдіктегі аспаптарды пайдаланумен және зерттеудің заманауи 

әдістемелерімен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ сандық модельдеу мен 

эксперименттердің алынған нәтижелері басқа авторлардың нәтижелерімен 

келісіледі. 

Қорғауға шығарылған тұжырымдар: 

- ауалық форсунканы пайдаланғанда ауаны сатылап жеткізу және 

ағынды айналдыруды ескере отырып, жану процестерін эксперименттік 

зерттеу мен сандық модельдеу нәтижелері; 

- жану аймағына ауаны сатылап жеткізуді ескере отырып, зиянды 

заттардың пайда болуын есептеудің аналитикалық әдістемесі; 

- жоғары экологиялық және техникалық кӛрсеткіштері бар 

микрофакелді екі отынды оттықтың құрылымы әзірленді; 

- екі отынды ауалық форсунка пайдаланылған жылжымалы жылу 

генераторы әзірленді. 

Ғылыми нәтижелерді алудағы автордың жеке ҥлесі мынада: 

- жұмыстың ӛзектілігін негіздеу; 

- әдеби деректерді талдау және түйіндеу; 

- сандық модельдеуді ӛткізу; 

- эксперименттік зерттеулер жүргізу және нәтижелерін ӛңдеу; 

-     шығарылуын есептеудің әмбебап әдістемесін әзірлеу; 

- жаңа техникалық шешімдерді әзірлеу. 

Диссертациялық жұмыс автор еңбегінің нәтижесі болып табылады, 

сондай-ақ диссертацияда пайдаланылған материалдар ӛз бетімен және 

жұмыстың ғылыми жетекшілерінің бірлескен авторлығымен алынған. 

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, 2018); 

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); 

4. «Кӛлік және энергетиканың ӛзекті проблемалары: оларды 

инновациялық шешу жолдары» VIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (Қазақстан, Нұр-Сұлтан, 2020). 

Ғылыми тұжырымдардың, қорытындылар мен ұсыныстардың 

дәлелділігі мен нақтылығы жоғары дәлдіктегі аспаптарды пайдаланумен 

және зерттеудің заманауи әдістерімен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ сандық 



модельдеу мен эксперименттердің алынған нәтижелері басқа авторлардың 

нәтижелерімен келісіледі. 

Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша 20 жарияланым 

жарияланды, соның ішінде 5 жұмыс ҚР БҒМ білім және ғылым саласында 

сапаны қамтамасыз ету комитетімен ұсынылған басылымдарда, 1 ғылыми 

жұмыс Thomson Reuters деректер базасына кіретін «Thermal Science» 

журналында, 4 жұмыс шетел журналдарында, 4 жұмыс халықаралық 

конференцияларда, пайдалы модельге жасалған 3 патентте, сондай-ақ 2 

монографияда және 1 оқу құралында жарияланды. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы: Диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, тӛрт бӛлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

мен қосымшадан тұрады. 

Кіріспеде ғылыми жұмыстың ӛзектілігі айтылған, зерттелетін 

проблема баяндалған. Негізгі идея, ғылыми жаңалық, жұмыстың негізгі 

тұжырымдары, автордың жеке үлесі, сондай-ақ нәтижелер мен 

жарияланымдардың апробациясы келтірілген. 

Диссертацияның бірінші бөлімінде жылу генераторларын 

жақсартудың негізгі бағыттарына шолу жасалып, жағдайы талданған. 

Микрофакелді жану қағидатын пайдаланатын жылу генераторларына 

арналған фронттық және оттық құрылғыларға талдау жасалған және оның 

негізгі артықшылықтары кӛрсетілген. Микрофакелді оттық құрылғылар отын 

жандыратын қондырғылардың жану камераларының отын беретін және 

тұрақтандырушы элементтері болып табылады, сондай-ақ микрофакелді 

құрылғыларды дамытудың негізгі бағыттары кӛрсетілген. Отын-ауалық 

ортаны алдын ала дайындай отырып, микрофакелді жандырудың негізгі 

қағидаттары анықталған. 

Екінші бөлімде дайындау процестерінің сандық модельдеу 

нәтижелері, ағынды айналдыру мен уытты заттардың, әсіресе азот 

тотықтарының пайда болуын ескере отырып отын-ауалық ортада жылу 

генераторының фронтындағы жану келтірілген. Уытты заттардың пайда 

болуын азайтудың тиімді тәсілі болып табылатын алдын ала дайындалған 

отын-ауалық қоспасы бар микрофакелді ауалық форсунканың 

артықшылықтарын зерттеу үшін сызбалар мен форсунканың жеке негізгі 

бӛліктері пайдаланылды, оларға ізденуші авторлық куәліктер алған болатын 

(ҚР 4377 патенті пайдалы модель). Жасалған талдауды басшылыққа ала 

отырып, модельдеу барысында оттық құрылғының басында орнатылған 

қалақшалы құйындатқыны бұрау әсері зерттелген болатын. Нәтижелер 30⁰ 
бұрыштың азот тотықтарының пайда болуы тұрғысынан оңтайлы болып 

табылатынын кӛрсетті. Оттық құрылғының басында түсетін қосымша ауаның 

әсерін зерттеу үшін үш режим зерттелді, біріншісінде ауа ең жоғары 

мӛлшерде, екіншісінде жартылай аз берілді, ал үшіншісінде ауа берілмеді. 

Зерттеу барысында бастапқы кезеңдерде ауа шығынын арттыру азот 

тотықтарының шоғырлануының тӛмендеуіне алып келетіні анықталды, 

алайда толық ашу шоғырланудың артуына алып келеді. 



Талдау барысында Я.Б. Зельдовичтің механизмі бойынша    пайда 

болу кинетикасы негізге алынған болатын. Азот тотықтарының 

шоғырлануын анықтау үшін ақырғы формула ұсынылды, мұнда камераның 

бастапқы аймағында араластыру сапасының әсері ескерілетін коэффициент 

келтірілді, ол құйындатқының түрі мен қалақшалардың орнатылу бұрышына 

байланысты бұрау параметрлері арқылы фронттық құрылғының 

құрылымымен анықталады, сондай-ақ жану аймағына ауаның жеткізілу 

әсерін бағалауға мүмкіндік беретін фронттық құрылғының микрофакелдік 

коэффициенті келтірілді. 

Ҥшінші бөлімде эксперименттік стендтің және микрофакелді ауалық 

форсунканы зерттеуге арналған физикалық модельдердің сипаттамасы 

келтірілген. Эксперименттер жүргізу әдістемесі, ӛлшеуіш аспаптардың 

сипаттамалары, негізгі параметрлерді анықтауға арналған негізгі теңдеулер, 

сондай-ақ ӛлшеу қателеріне бағалау келтірілген. 

Төртінші бөлімде жану процестерін эксперименттік зерттеудің 

нәтижелері және ауалық форсункада сұйық және газ тәрізді отынның жану 

тиімділігі келтірілген. Зерттеу әртүрлі режимдерде отынның екі түріне 

жасалды. Ұсақ тамшылардың жанып бітуін және буға айналатын орташа 

және ірі тамшылардың жануын қамтамасыз ететін ауа сатылап жіберілетін 

әртүрлі мәндерде эксперименттік деректер мен есептік кӛрсеткіштерге талдау 

мен салыстыру жасалды. Әзірленген техникалық шешімдер келтірілген, 

оларға ізденуші авторлық куәліктер алды, сондай-ақ ізденуші алған 

прототиптермен бірге техникалық шешімдерге салыстыру жасалды. 

Прототиппен салыстырғанда анағұрлым жетілген құрылымға ие, 

жоғары тұрақтандырушылық сипаттамаларды қамтамасыз ететін әзірленген 

екі отынды оттық келтірілген. Екінші техникалық шешім ауалық форсунка 

болып табылады, онда қалақшаларды орнату бұрышын реттеу мүмкіндігі 

қарастырылған. Сондай-ақ осы форсункада азот тотықтары аз пайда болады 

және оның отынның екі түрін жандыру мүмкіндігі бар. Сұйық отынның 

нашар сұрыптарымен жұмыс істегенде газдардың қайта айналуын реттеу 

мүмкіндігі бар. Жоғары турбуленттелген ағын алу мүмкіндігін беретін жылу 

генераторының құрылымы әзірленген, онда отынның жану және араласу 

процестері қарқынды ӛтеді, ол азот тотықтарының шығарылуын айтарлықтай 

азайтады. Осындай жылжымалы жылу генераторы ӛте ықшамды және 

отынның екі түрін жандыру қарастырылған және алынбалы 

жылуалмастырғысы бар. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері мен 

қорытындылары келтірілген. 


