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 ОТЫНЧИЕВА МАРЖАН ТУРЕПАШОВНА 

Шағын су жылыту қазандықтарының экран артындағы газ жүретін 

арналардағы жылу алмасуды қарқынды ету 

 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі уақытқа 

дейін Қазақстанда жылу өнімділігі 3,15 МВт-қа дейінгі шағын су жылытатын 

қазандықтарды, атап айтқанда көмір жағылатын ескі қазандықтарды жаңаға 

ауыстыру мәселесі өзекті болып отыр (жылу энергиясын өндіруде шамамен 

25% - ын шағын қазандықтар құрайды, олардың ПӘК мөлшері 60% -ды 

құрайды, бұл жылына шартты отынның 645 мың тоннадан астам мөлшерде 

артық шығын болып саналады, сондай-ақ зиянды қалдықтарды ауаға 

шығаруда). 84-88% деңгейінде ПӘК және СО2, SO2 және басқа да зиянды  

уытты газдарды ауаға шығаруды айтарлықтай төмендетуге болады және қатты 

отынды жағу режимін қолданатын жаңа су жылыту қазандықтарын жасау 

мүмкіншілігі бар. Жұмыста ескірген су жылыту қазандықтарын зиянды 

заттардың шығарындыларын едәуір төмендететін тиімді қазандықтарға 

ауыстыру қажеттілігі атап өтілді. Әлемде және Қазақстанда декарбонизация 

бойынша маңызды мәселелер қазіргі таңда өзекті болып отыр, қоршаған 

ортаға экологиялық әсердің өсуін, энергия ресурстарына бағаның 

жоғарылауын ескере отырып, отын ресурстарының елеулі шығындарын 

азайтып, парниктік газдардың бөлінуін және атмосфераға улы заттардың 

шығуын азайтатын отынды жағудың жаңа технологиялары ұсынылады, оның 

ішінде шағын қазандықтарды енгізу жұмыстарын жедел түрде жасау  талап 

етіледі.  

    Сондай-ақ отынды жағу ережелерін жүйелеу және шағын қазандықтарды 

пайдалану кезінде көмірді қолмен жағатын жұқа қабатты жағу технологиясы 

бойынша жаңа нұсқаулықтарды жасау жұмысы өзекті болып табылады. Көмір 

жағылатын шағын қазандықтардың тәулік бойы істеуі және маусымаралық  

кездегі жұмыс режимі біркелкі тұрақты емес, сонымен қатар қазандықтың 

жылу қуатын мобильді түрде басқару қажет. Осы жұмыс барысында 

қарастырылған қатты отынды жағудың жаңа технологиясын қолдану жұмыс 

істеп тұрған су жылытатын қазандықтарды жаңа режимде жағу арқылы осы 

мәселелерді шешеді. Қажет болған жағдайда қазандық жүктемесін азайту 

арқылы қазандықтардың жұмыс режимінде жұқа қабатты етіп жағу арқылы 

және қазанджыққа ауа беруді біртіндеп төмендетуге болады. Бұл жағдайда 

жүйеде суды үнемі тұтыну кезінде судың температурасы біртіндеп  

төмендейді, сәйкесінше жүктеме де біртіндеп төмендейді, әсіресе атмосфераға 



СО2 және басқа да зиянды заттардың шығуы азаяды, СО белгіленген 

нормалардан аспайды. Пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, жаңа қазандықтар 

апатсыз жағдайда жұмыс істейді. 

   Жұмыстың мақсаты. Қазандықтан сыртқа шығатын газдардың 

температурасын қажетті деңгейге дейін төмендетуді қамтамасыз ететін және 

отын энергиясын қыздырылған су энергиясына түрлендіруді арттыру үшін 

газдарды бағыттайтын пластиналарды орнату арқылы экрандық газ арналарын 

оңтайландыру арқылы су жылытатын қазандықтардың жұмыс істеу 

тиімділігін арттыру. 

      Зерттеу жұмысының міндеттері: 

 - қатты отынмен жұмыс істейтін шағын жылу қазандықтарының әртүрлі 

конструкцияларындағы экрандық газ жүретін арналарда жылу беруді күшейту 

тақырыбына байланысты әдебиеттер мен патенттерге шолу жасау, талдау 

жүргізу; тұтастай жасалған құбыр панельдерінен және аз қуатты ыстық су 

қазандықтарында газды бағыттаушы пластиналарды орналастыру арқылы 

экрандық газ жүретін конвективті арна жасау және енгізу;- жаңа су 

жылытатын қазандықта қолданылатын құбыр панельдері мен экрандық газ 

жолы арнасында ξ кедергі коэффициенті мен α (Nu) жылу беру коэффициентін 

инженерлік есептеулер үшін дәлелдеп, эксперименттік формулалар алу; 

КСВр-0,43 су жылыту қазандығында Шұбаркөл көмірін жұқа қабатта жағу 

арқылы экрандық газ құбыры бар жылу техникалық сынақтарын жүргізу. 

Қазандықтағы кедергі мен жылу алмасу нәтижелерін, жылу техникалық 

сынақтарының қорытындысын басқа жұмыстармен салыстыру; улы және 

парниктік газдардың аз шығарылуы және ПӘК-тің жоғары болуы ескерілген, 

жұқа қабаттың астына ауа беруді реттей отырып, күл түсетін торды жасау 

және Қазақстан көмірін жағу технологиясын ұсыну; зиянды газдардың ауаға 

бөлінуін азайту мақсатында ескірген конструкцияларды ауыстыру үшін жаңа 

көмір су жылыту қазандықтарын жасай бастау үшін техникалық құжаттаманы 

(сызбаларды) әзірлеу. 

   Зерттеу нысаны. Шағын су жылыту қазандықтарының экран артындағы газ 

жүретін арналар. 
   Зерттеу әдістері. Диссертацияда теориялық және эксперименттік зерттеу 

әдістері қолданылды. Теориялық зерттеулер ANSYS Fluent бағдарламалық 

кешенінің көмегімен модельдеудің заманауи әдістері қолданылады. 

Эксперименттік зерттеулер жылу беру және гидродинамиканы зерттеу 

мақсатында жүргізілді. Эксперименттік зерттеулерде заманауи өлшеу 

жабдықтары мен әдістері қолданылды.  

   Жұмыстың ғылыми жаңалығы:  

1) Талдау жасау және эксперименттік зерттеулер негізінде панельдер мен 

құбырларда газдардың көлденең ағуы экрандық газ жүретін арналардағы 

кедергі коэффициенті мен α (Nu) жылу беру коэффициентін есептеу үшін 

формулаларға түзетулер жасалды. Жылуды есептеу және жылу техникалық 



сынақтарын өткізу арқылы арнайы өлшемдер анықталды және жылу қуаты 

0,43 МВт КСВр қазандықтары үшін пластиналары бар экрандық газ жолы 

арнасының көлденең қимасы расталған. 

2) Жұқа қабатта көмірді жағуға қатысты жаңа режимдік ұсыныстар жасалды, 

күл түсетін тор арқылы ауа жіберу және көмірден бөлінетін улы газдардың 

азаюы қарастырылды. 

3) Күл түсетін тордың жаңа үлгісі жасалды және жаңа құрастырылған 

қазандықтарға ҚР патенттері алынды. Жұқа қабатты отын жағылатын КСВр 

жаңа су жылыту қазандықтары үшін техникалық құжаттама (сызбалар) 

дайындалды.  

   Диссертациялық жұмыстың ғылыми және практикалық құндылығы. 

Тәжірибелік геометриялық өлшемдермен расталған ауа өткізетін тор және 

экрандық газ жолы арнасы бар КСВр шағын су жылыту қазандықтарының 

конструкциялары үшін жаңа техникалық шешімдер әзірленді. Зерттеу 

тәжірибесі жалпыланған және Nu жылу алмасуының есептеу формулалары 

және газды бағыттаушы плачтиналары бар экрандық газ құбырының 

арналарында кездесетін кедергі нақтыланған. Есептеулер іс жүзіндегі 

эксперименттермен дәлелденді және теориялық есептермен сәйкестігі 

расталды. Қазақстан Республикасының патенттерімен қорғалған ауа өткізгіші 

бар қазандықта көмірді жұқа қабатта жағып, жылу қуаты 0,2 МВт-тан 1,0 МВт-

қа дейінгі КСВр сериялы су жылыту қазандықтары үшін техникалық 

құжаттама әзірленді. КСВр су жылыту қазандықтарының жұмысы үшін 

ұсыныстар әзірленді. 

   Жұмыстың негізділігі және шынайылығы. Жұмыстың шынайы болуы 

ұқсас параметрлермен сәйкес келетін және техникалық құжаттамада және 

қазандық конструкцияларының параметрлерінде белгіленген есептік жылу 

және техникалық сипаттамаларды растайтын нақты жұмыс істейтін су жылыту 

қазандықтарының техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен 

расталады."Восточное рудоуправление" ЖШС (Үлкен қ.), "Алматинка" тігін 

фабрикасы ЖШС үшін және Ақмола облысындағы цемент зауыты үшін 

экрандық газ арнасы бар қазандықтың үлгісінде су айналымының жаңа 

гидравликалық схемасы 0,43 МВт және 0,63 МВт болатын үш дана су жылыту 

қазандықтарында тексеріліп, іске асырылды. ҚР БҒМ гранты бойынша 

қаржыландыру аясында 2018-2020 жылдары қазақстандық көмірде жылу 

қуаты 0,20 МВт-тан 1,0 МВт-қа дейінгі КСВр-дың тиімді жұмыс істеуі үшін 

жаңа су жылытатын қазандықтардың желісін дайындауға арналған 

техникалық құжаттар құрастырылды. Аталған жаңа су жылыту 

қазандықтарын экрандық газ құбырын қолдану ҚР инновациялық патенттері 

бойынша жаңадан әзірленген технологияны сақтай отырып жүргізіледі. 

   Зерттеу нәтижелері бойынша қорғауға келесідей ұсыныстар жасалды: 

- қазандықтардың жылу есептеулері үшін газ ағынына 45° бұрышпен 

пластиналар орнатылып, құбырлардағы жылу алмасу артты, α экрандық газ 



өткізгіштің жылу беру коэффициенті мен кедергісін есептеуге арналған 

формулалар нақтыланды;  

-көлденең газ жүретін құбырлары бар панельдерде пластина орналастырудың 

оңтайлы әдіс екендігі дәлелденді, КСВр-0,43 көмір қазандығының үлгісінде 

жылу қуатына байланысты d экв арнасының эквивалентті диаметрі 

нақтыланды;  

- газ жылдамдығы 2,8-8 м/с және су айналымы схемасы бар құбырлардың 

көлденең ағынымен экрандық газ құбыры бар көмірдегі қуаттылығы 0,43 МВт 

болат су жылыту қазандығының құрылымдық схемасы жасалды; 

-жұқа қабатты 70 мм дейін Шұбаркөл көмірін жағу арқылы КСВр-0,43 су 

жылыту қазандығының бірінші үлгісі дайындалып, өнеркәсіптік жылу 

техникалық сынақтарының нәтижелері алынды және СО2, NОх зиянды 

қалдықтарының мөлшері азайды; 

- қолмен жағылатын (жұмыс жасалатын) және СО2,, NOх шығарындыларын 

20-30 %-ға дейін төмендететін КСВр су жылыту қазандығының күл түсетін 

торында жұқа қабатта қазақстандық көмірді жағу технологиясы ұсынылды ;  

-КСВр-0,43 сериялы, техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғары, ПӘК 

84% - дан төмен емес және зиянды газдардың шығарындылары төмендеген 

жаңа көмір жағатын су жылыту қазандықтары бойынша техникалық 

құжаттама (сызбалар) дайындалды. 

   Орындалған жұмыс барысында келесідей нәтижелер алынды: 

- жылу шығарғыштары бар құбырлардың газдарымен көлденең ағысы бар 

экрандық газ жолы каналындағы α (Nu) кедергі коэффициентін және жылу 

беру коэффициентін есептеуге арналған эксперименттік формулалар;  

- құбырларды көлденең бағытта газ жүретін тұтастай дәнекерленген құбыр 

панельдеріне орналастырудың оңтайлы екендігі расталды және құбырларды 

орналастыру мөлшері анықталды және қатты отын қазандығының жылу 

өнімділігіне байланысты қазандықтағы су айналымының схемасы ұсынылды;  

- тұтас дәнекерленген құбыр панельдерінің көлденең ағынымен экрандық газ 

құбыры бар көмірдегі қуаттылығы аз болат су жылыту қазандықтарының және 

газ құбырындағы жылдамдығы аз пеш газдарының құбырларының 

құрылымдық схемалары дайындалды. Төмен қуатты КСВр қатты отын 

қазандықтары үшін су айналымының тиімді, оңтайландырылған 

гидравликалық схемалары жасалды; 

- жұқа қабатта отынды 70 мм дейін жағылатын Шұбаркөл көміріндегі КСВр 

су жылыту қазандықтарының жаңа үлгілері өнеркәсіптік жылу техникалық 

сынау нәтижелері алынды; 

-ҚНК бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғары және СО2 

мен басқа да зиянды газдардың мөлшері төмендеген КСВр көмір жағылатын 

су жылыту қазандықтарына техникалық құжаттама әзірленді. 

   Жарияланымдар. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері 26 ғылыми 

еңбекте жарияланды, оның ішінде: БҒСБК ұсынған тізімдегі отандық 



басылымдардағы 10 ғылыми мақала; халықаралық ғылыми-техникалық 

конференциялардағы жинақтардағы 6 ғылыми баяндама, Scopus базасында 

индекстелетін 2 ғылыми мақала, оның ішінде Smart журналындағы 1 түпнұсқа 

мақала (Article). Energy Journal Quartile: Q1 "жалпы энергетика" бөлімі 

бойынша, өнертабысқа ҚР 7 патенті және пайдалы модельге ҚР 1 патенті бар. 

   Автордың жеке жетістіктері. Құбыр панельдері мен құбырларының 

көлденең ағысы бар экрандық газ жолы арналарындағы аэродинамика мен 

жылу алмасуды зерттеу қондырғысындағы эксперименттік зерттеулерге 

қатысу. Модельдердегі эксперименттердің барлық кезеңдеріне қатысу және 

КСВр-0,43 қазандықтарында Шұбаркөл көмірін жұқа қабатта жағу бойынша 

жылу-техникалық сынақтарға қатысу. КСВр сериялы көмірдегі су жылыту 

қазандықтарының бірінші үлгілерін құрастыруға, жұмыс нәтижелерін 

талдауға және қорытындылауға, қазандықтағы су қозғалысының жаңа 

гидравликалық схемаларын әзірлеуге қатысу. Жұқа қабаттағы көмірді жағу 

кезінде жаңа су жылыту қазандықтарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың 

бөлімдерін жасауға қатысу.  

   Жұмыстың көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмысты автор 

ресімдеу, құрылымы және мазмұны бойынша қолданыстағы талаптарға сәйкес 

орындады. Жұмыс 5 негізгі бөлімнен, шартты белгілер тізімінен, кіріспеден, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер мен қосымшалар тізімінен тұрады.  

Бірінші бөлімде көмірдегі қуаты аз су жылыту қазандықтарына қатысты 

экрандық газ жүретін арналарда жылу беруді қарқындатуға қатысты шолу 

жасалған. Қолданыстағы технологиялар бойынша әдебиеттерге шолу және 

сипаттама жүргізіледі.  

Екінші бөлім КСВр-0,43 эксперименттік су жылыту қазандығындағы жылу 

алмасу мен гидродинамиканы зерттеуге арналған мамандандырылған 

эксперименттік стендтің сипаттамасына арналған.  

Үшінші бөлімде экрандық газ өткізгіштен тыс арнадағы гидродинамика мен 

жылу алмасуды зерттеу нәтижелерін талдау. Эксперименттік қондырғыдағы 

гидравликалық кедергі коэффициенті бойынша эксперименттік зерттеулердің 

нәтижелері көрсетілген. Пластиналары бар экрандық газ құбырының 

сыртындағы арнаның жылу алмасу тиімділігін бағалау.   

Төртінші бөлім жұқа қабатта Шұбаркөл көмірін жағу кезінде экрандық газ 

жүретін каналы бар КСВр-0,43 су жылыту қазандығының жылу техникалық 

сынақтарының нәтижелері ұсынылады.   

Бесінші бөлім КСВр көмір жылыту қазандықтарының конструкцияларын 

экрандық газ каналы мен торлы тормен сипаттауға арналған. СО2 және басқа 

да улы компоненттердің шығарындылары азайтылған жұқа қабатта көмір 

жағуға арналған тордың жаңа үлгісінің сипаттамасы.  

Қорытынды бөлімде зерттеу барысында алынған нәтижелері және 

диссертациялық жұмыс бойынша негізгі қорытындылар жасалған. 


