
0 

 

Достияров А.М., Яманбекова А.К., Катранова Г.С. 

 

 

 

ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР 

ОҚУ ҚҰРАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2020 

Gaziza Katranova

Gaziza Katranova

Gaziza Katranova
Удалить запятую



1 

 

 

Достияров А.М., Яманбекова А.К., Катранова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР 

ОҚУ ҚҰРАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2020 

Gaziza Katranova

Gaziza Katranova
Удалить запятую



2 

 

ӘОЖ 621.438 (075.8) 

КБЖ 35. 513 я 73 

Д64 

 

Достияров А.М., Яманбекова А.К., Катранова Г.С. Газтурбиналық 

қондырғылар: оқу құралы. – Алматы, 2020. – 107 б. 

 

Ғ. Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің 

Ғылыми кеңесінің шешімімен ұсынылды. 

(21.04.2020 хаттама № 13) 

 

 

Пікір жазғандар: 

Омарбекұлы Т. – техника ғылымдарының докторы; 

Шалбаев К.К. – техника ғылымдарының докторы; 

Мусабеков Р.А. – техника ғылымдарының кандидаты. 

 

Оқу құралында газтурбиналық қозғалтқыш пен қондырғылардың 

техникалық және экономикалық мүмкіндіктері көрсетілген. Оқырмандарға 

ұсынылып отырған оқулықта газтурбиналық қондырғыларды жобалауда 

жеткен жетістіктер мен осы жетістіктерге әкелген әдісттерді сараптау, 

сонымен қатар, газтурбиналық қондырғының негізгі элементтерінің 

сипаттамасы келтірілген. 

Сондай-ақ газтурбиналық қондырғылардан қоршаған ортаға 

шығарылатын зиянды заттар және олардың мөлшерін азайтуда 

қолданылатын технологиялық және конструкциялық әдістер баяндалған. 

Ұсынылып отырған оқу құралы жылуэнергетика мамандығында 

оқитын бакалаврлар, магистранттар мен, сондай-ақ докторанттар үшін 

пайдалы және қызықты болып табылады. 

Оқұ құралы ИРН № АР05134025 «Қазақстандағы газотурбиналық 

қондырғылар жұмысының экологиялық қауіпсіздігін арттыру мақсатымен 

микрофакельді алдыңғы құрылғыларды, кешенді техникалық шешімдерді 

зерттеу және жасау» гранттық қаржыландыру аясында дайындалды. 

ӘОЖ 621.438 (075.8) 

КБЖ 35. 513 я 73 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-601-7307-92-9                                 © Достияров А.М., 

                                                                              Яманбекова А.К.,    

                                                                              Катранова Г.С., 2020 ж.  



3 

 

МАЗМҰНЫ 

 

Алғы сөз 4 

БІРІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ПРОЦЕССТЕРІ........................................................ 

 

6 

1.1. Жалпы қағидалар..........................................................................  6 

1.2. Органикалық отында жұмыс істейтін газтурбиналық 

қондырғылар................................................................................................... 

 

10 

1.3. Жұмыс денесінің ішкі және сыртқы параметрлерінің 

әсерінен энергетикалық газтурбиналық қондырғылар 

сипаттамаларының өзгеруі............................................................................ 

 

 

17 

ЕКІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ 

ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ....... 

 

19 

2.1. Стационар газтурбиналық қондырғылар.................................... 19 

2.2. Транспортты газтурбиналық қондырғылар................................ 29 

2.3. Заманауй стационар газтурбиналық қондырғылар................... 40 

ҮШІНШІ БӨЛІМ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ГАЗТУРБИНАЛЫҚ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ...................................... 

 

44 

3.1. Энергетикалық газтурбиналық қондырғылардың остік 

компрессорлары............................................................................................. 

 

44 

3.2. Газтурбиналық қондырғылардың жану камералары................. 47 

3.3. Энегетикалық газтурбиналық қондырғылардың газ 

турбиналары.............................................................................................. 

 

61 

ТӨРТІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДАН 

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ........... 

 

66 

4.1 Отын жағу кезінде азот оксидтерінің түзілуі.............................. 66 

4.2 Азот оксидтерінің түзілуін басудың технологиялық әдістері... 71 

4.3. Азот оксидтерінің түзілуін басудың конструкциялық 

әдістері............................................................................................................ 

 

75 

БЕСІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ 

ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ................................... 

 

82 

5.1. Жұмыстық процесс көрсеткіштерін жоғарлату, түйіндерді 

жетілдіру......................................................................................................... 

 

82 

5.2. Турбинаны салқындату................................................................ 88 

5.3. Дайындау материалдары мен процестерін жетілдіру............... 93 

5.4. Пайдалану сенімділігін арттыру және қызмет ету мерзімін 

ұзарту.............................................................................................................. 

 

95 

5.5. Жұмыс істеп шыққан газдардың уыттылығын және 

газтурбиналық қондырғының шуын азайту................................................ 

 

97 

Әдебиеттер тізімі................................................................................. 102 

  



4 

 

АЛҒЫ СӨЗ 

 

Студенттерге ұсынылып отырған оқу құралы перспективасы мол жылу 

қозғалтқыштардың бірі – газтурбиналық қондырғыға (ГТҚ) арналған. 

Қарапайым ГТҚ-ның құрамына газ турбинасы, компрессор және жұмыстық 

денені жылытқыш (жану камерасы, ядролық реактор және т.б.) кіреді. Осы 

кітаптың басты мақсаты газтурбиналық қозғалтқыш пен қондырғының 

техникалық және экономикалық мүмкіндіктерін түсіндіру болып табылады. 

Казақстанда қазіргі таңда, ұшақтарда орнатылған газтурбиналық 

қондырғыларды қоспағанда, газ-мұнай және энергетика саласында екі жүзден 

аса газтурбиналық қондырғылар орнатылған. 

Газтурбиналық қондырғының жеткіліксіз дамуының объективті 

себептерінің бірі болып, негізінен отын өнімділігінің төмендігі табылады. 

Немесе басқа сөзбен айтқанда, өзге типті қондырғылар мен 

қозғалтқыштармен (электростанциялардың, іштей жану қозғалтқыш 

локомотивтерінің, доңғалақты және шынжыр табанды машиналардың 

бутурбиналық қондырғылары (БТҚ)) салыстырғанда жұмсалатын отын 

шығынының көп болуы. Сонымен қатар ГТҚ ең жақсы үлгілері басқа 

энергоқондырғылардың көрсеткіштерінен кем түспейтін отын тиімділігі 

көрсеткіштеріне ие екендігін есепке алынбайды. Кез келген 

энергоқондырғының тиімділігі тек қана отын тиімділігімен ғана 

анықталмайды. Басқа типті қондырғылар мен қозғалтқыштар заманауи 

жоғарғы көрсеткіштерге жету үшін ұзақ әрі күрделі даму жолынан өткендігін 

мойындау қажет. Сонымен қатар, газтурбиналық қондырғылар өзінің 

потенциалды мүмкіндіктері бойынша салыстырылып отырған басқа 

қондырғылардың ешбірінен кем түспейтіндігі ескеру қажет; мысалы, 

конструкторға заманауи ГТҚ-ның отын тиімділігін жоғарлату жолдарын 

жасау қиынға соқпайды, ал басқа типті энергоқондырғылардың тиімділігін 

азғантай ғана пайызға жоғарлату үшін көп күш жұмсау керек болады. 

Осы кітапты оқырмандарға ұсына отырып, авторлар шетелдік 

газтурбиналық құрылыстағы жетістіктерді көрсетуге, осы жетістіктерге 

жетуге мүмкіндік берген әдістерді сараптауға, белгілі бір жетістіктерді газ, 

құбыр құрылыстарының басқа да салаларында қолдану жолдарын көрсетуге, 

оның даму әлеуметтігін анықтауға ұмтылды. 

Осы оқу құралы жоғарғы оқу орындарының жылуэнергетика және 

басқа да мамандықтарының студенттері мен магистранттарына пайдалы және 

қызықты болады деп ойлаймыз. 
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Қысқартулар 

ПӘК – пайдалы әсер коэффициенті; 

ГТҚ – газтурбиналық қондырғы; 

БГҚ– бугаз қондырғысы; 

КС – компрессорлық станция; 

ЖК – жану камерасы; 

КСВД – жоғары қысымды жану камерасы; 

КСНД – төмен қысымды жану камерасы; 

ОК – осьтік компрессорлар; 

ЭГ –электр генераторы; 

КНД – төмен қысымды компрессор; 

КВД – жоғары қысымды компрессор; 

ТНД – төмен қысымды турбина; 

ТВД – жоғары қысымды турбина; 

ТСД– орта қысымды турбина; 

ОАҚ – отын ауа қоспасы; 

ААЖҚ – алдын ала дайындалған жұтаң қоспа; 

АГТК – автомобильді газтурбиналық қондырғы; 

ТГТҚ – тұйықталған цикл бойынша жұмыс істейтін ГТҚ; 

АА – ауа аккумуляторы; 

ГАА – газайдағыш агрегат; 

ТМЗ – Тушинский машина жасау зауыты; 

НЗЛ –Невский машина жасау зауыты; 

ХТГЗ – Харьков турбина зауыты; 

МВТУ – Мәскеу жоғары техникалық училищесі; 

АЖК – ауа жастықшасындағы кеме; 

СҚК – су асты қанатшалы кеме; 

НГТА – негізгі газтурбиналық агрегат; 

АГТҚ – автомобильді газтурбиналық қозғалтқыш; 

РСА – реттеуші сопло аппараты; 

КАШҚ – кешенді ауа тазалайтын және шу басатын құрылғы; 

КБА – кіріс бағыттаушы аппарат; 

ҚБА – қозғалмайтын бағыттаушы аппарат; 

ББА – бұрылмалы бағыттаушы аппарат; 

КАТҚ – комплексті ауаны тазартатын қондырғы; 

СКВ – селективті каталитикалық қалпына келтіру процесі; 

КТА – кері тоқтар аймағы; 

ЖГ – жұмыс істеп шыққан газдар.  
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БІРІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ПРОЦЕССТЕРІ 

 

1.1. Жалпы қағидалар 

 

Энергетикалық газтурбиналық қондырғылар жылу электр 

станцияларында электр энергиясын өндіруге арналған. Ол, негізінен, табиғи 

газбен және кей жағдайда ғана сұйық газтурбиналық отынмен жұмыс істейді. 

Оның жұмыс режимі қабылданған техникалық шешімдермен анықталады. 

Қондырғы атмосфералық қысымнан сәл жоғары қысымда жұмыс істеп 

шыққан газдарды мұржаға жіберумен іске асатын «автономды» деп аталатын 

режимде жұмыс істей алады. Осы газдардың температураларының 

жоғарлығы мен олардың құрамындағы тотықтырғыштың едәуірлік (15-17% 

дейін) әсерінен ГТҚ бугаздық қондырғылардың әртүрлі сұлбаларында жақсы 

жұмыс істейді [1, 2]. 

1.1 суретте тұрақты қысымда         отынмен қамтамасыз етілетін 

жиі кездесетін тұйықталмаған (ашық) циклді ГТҚ қарапайым жылулық 

сұлбаларының мысалдары келтірілген. Қондырғы қуатына байланысты 

(  
         ) ұшақ немесе теңіз газтурбиналық қозғалтқыштарына 

негізделген конверсионды түрде болуы мүмкін (1.1., г сурет). Неғұрлым 

қуатты газ турбиналар (  
           ) осьтік компрессордан, жану 

камерасынан, газ турбинасы (жылу қозғалтқышы) мен электр генераторынан 

тұратын бірдей сұлбаға ие (1.1., а сурет). Газтурбиналарының жоғары 

тимділігіне сығылған ауа қыздырғыш регенераторын Р (1.1., б сурет) немесе 

компрессордағы сығылған ауаның аралық салқындатқышын АС қолдану, 

сондай-ақ газ турбинасында (КС2) аралық газды жылыту (1.1., в сурет) 

арқылы қол жеткізуге болады [3]. 

Жылу қозғалтқыштарының барлық термодинамикалық циклдеріның 

негізі – Карно циклі. Идеал газ үшін бұл цикл мүмкін емес. Циклдің жоғары 

температурасына тек адиабаттық сығымдау арқылы қол жеткізу өте жоғары 

қысым қатынасында мүмкін. Әйтпесе, бізде қондырғының меншікті жұмысы 

өте аз болады. ГТҚ параметрлеріне сай, яғни           және          

параметрлер үшін қысымның қатынасын аламыз: 

  
  

  
  

  

  
 

 

     
    

   
 

    

            (1.1) 

Заманауй ГТҚ Джордж Брайтонның термодинамикалық цикліне сәйкес 

жұмыс істейді. 1.2 суретте ГТҚ сұлбасы мен идеалды және нақты ГТҚ үшін 

Брайтон циклі көрсетілген. 

1-4 нүктелер үшін орнату параметрлерінің салыстырмалы өзгерістері 

келтірілген. Брайтон қайтымды циклінде және идеал газда          жұмыс 

істейтін идеал ГТҚ ПӘК-і төмендегі қатынаспен анықталады: 

     
  

  
   

 

 
   
 

   
 

  
    (1.2) 
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ОК – өстік компрессор; КС – жану камерасы; ГТ – газ турбинасы; ЭГ – 

элетр генераторы; КНД, КВД – төменгі және жоғарғы қысым 

компрессорлары; ТВД, ТНД – төменгі және жоғарғы қысым газ турбиналары; 

КС1, КС2 – жану камераларының бірінші және екінші сатысы, СТ – күштік 

турбина; Р – регенератор; ПО – компрессорда сығылатын ауаның аралық 

салқындатқышы. 

1.1 сурет – Тұйықталмаған (ашық) циклді ГТҚ қарапайым жылулық сұлбасы 

 

 

 

 

1.2 сурет – ГТҚ тұйыұталмаған (ашық) термодинамикалық Брайтон циклі (а) 

және қағидалық жылулық сұлбасы (б) 



8 

 

(1.2)-ден идеалды циклінің бастапқы температурасы   , K, негізінен 

циклдегі сығу (ұлғаю) дәрежесімен   анықталатын жылу тиімділігіне әсер 

етпейтіндігі байқалады. Алайда, егер идеалды газ үшін процестің меншікті 

жұмысын (шығу қуаты), кДж/кг қарастырсақ, онда келесіні аламыз: 

                           
  

  
 

 

    
   (1.3) 

(   кельвинмен өрнектеледі), яғни циклдің максималды температурасы    

процессте орындалатын жұмыс деңгейіне әсер етеді. 

1.3 суретте Брайтон цикліндегі идеал газдың теориялық меншікті 

жұмысының өзгеруі келтірілген. Бұл суретте 

  
  

  
,   

  

  
 

  

  
    (1.4) 

мұнда,   – Брайтон циклінің температуралық коэффициенті 

(салыстырмалы температура);  – жұмыс денесінің сығылу (ұлғаю) дәрежесі. 

 

 
1.3 сурет – Брайтон циклінің   шамасы мен салыстырмалы 

температурасының оның тиімділігі мен меншікті шығыс қуатына әсері 

 

Келтірілген тәуелділіктер    температурасының     деңгейіне әсерін 

дәлелдейді. Бұл   шамасының белгілі-бір шектеріне сәйкес іске асады [3, 4]. 

Идеалды Брайтон циклінің эквивалентті Карно циклімен салыстырмасы 

1.4 суретте көрсетілген. Карно циклінің ПӘК төмендегідей анықталады: 

  
     

   
    

     
.      (1.5) 

1.4 суретте Брайтон циклін карнотизациялау жолдары көрсетілген: 

графиктің төменгі бөлігінде Ренкин циклін қолдану арқылы, ал оның 

жоғарғы бөлігінде – көп сатылы жылу беру нәтижесінде (Увара циклі) және 

басқа да техникалық шешімдер арқылы. 

Эквивалентті Карно циклін Брайтон циклімен салыстыру   шамасының 

өзгеруі (1.5, а сурет) және    температурасының өсу (1.6 сурет) жағдайында 

қызығушылық тудырады. 
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1.4 сурет – Идеальды Карно және Брайтон циклдерін салыстыру 

 

 
а –   шамасының өсуі; б – шектік мәндері      және     ; а1-а3 –       

және      шамаларына сәйкес Карно циклінің температуралық шектері. 

1.5 сурет –   шамасының түрлі мәндеріндегі эквивалентті Карно және идеал 

Брайтон циклдерінің салыстырмасы 

 

Компрессордағы ауа қысымын жоғарлату дәрежесін бірқалыпты көтеру 

(мысалы,        ⁄ ) газ турбинасындағы газдардың ұлғаю жұұмысын 

арттырады, бірақ ГТ шығысындағы газдардың температурасын төмендетеді. 

  шектік ұлғаюы компрессор мен газ турбинасының қуаттарының теңелуіне, 

сонымен қатар газтурбиналық қозғалтқыштың ПӘК максималды шамаға 

дейін өсуіне әкеледі.   минималды мәндерінде (1.5, б сурет) Брайтон 

циклінің термиялық ПӘК, компрессор мен газ турбинасының қуаты тәрізді 

нөлге ұмтылады. 

  тұрақты мәнінде газ турбинасының алдындағы газ 

температурасының өсуі Брайтон циклінің үнемділігіне әсер етпейді деуге 

болады (1.6 сурет). 
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1.6 сурет – Эквивалентті Карно цикілі аясында    температурасының 

жоғарлауының идеал Брайтон циклдерінің үнемділігіне әсері 

 

Termo Flow программалық өнімін қолдану газтурбиналық Брайтон 

циклінің меншікті қуаты мен экономикалық көрсеткіштерін салыстыруға 

мүмкіндік берді (1.7 сурет). Салқындатуы бар және салқындатуы жоқ ГТ 

нақты қондырғыларына көшу, болжаланғандай, аталмыш көрсеткіштерді 

төмендетті. 

 

 
а – ауаға жылу сырттай әкелінетін цикл; б – идеал ГТҚ нақы газ 

жұмысы; в – шығынды ескергендегі идеал ГТҚ нақы газ жұмысы; г – ГТ 

ауамен салқындатуы жоқ ГТҚ нақты циклі; д – ГТ салқындатуы бар ГТҚ 

нақты циклі. 

1.7 сурет – Газтурбиналық Брайтон циклдерінің түрлі нұсқалардағы 

сипаттамасы (есептік шарттар:      ;       ;         ;       ) 

 

1.2. Органикалық отында жұмыс істейтін газтурбиналық 

қондырғылар 

 

Газтурбиналық қондырғылар мен құрама қондырғылардың 

термодинамикалық (идеалды) және нақты циклдері көптеген оқулықтар мен 
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монографияларда қарастырылған. Олар, негізінен, [5] келтірілген. Кейбір 

циклдердің басты ерекшеліктерін қарастырамыз. Ол газтурбиналық 

техниканың жағдайы мен даму перспективасын сараптауға мүмкіндік береді. 

Газтурбиналық қондырғылардың жұмыс принциптері мен циклдері туралы 

неғұрлым толық ақпаратты, мысалы, [6] іздеп табуға болады. 

Әр түрлі типті газтурбиналық қоңдырғылар мен құрама қоңдырғыларда 

тек қана параметрлерінің мәнімен ғана ерекшеленетін бірдей процесстер мен 

циклдер қолданылатын болғандықтан, циклдердің жалпы ерекшеліктерін 

ғана қысқаша қарастырамыз. 

Барлық заманауи газтурбиналық қондырғыларда жылуды жеткізу 

процесстері жану камерасында жұмыс денесінің қысымы тұрақты болған 

жағдайда ғана жүзеге асатын болғандықтан, осындай газтурбиналық 

қоңдырғылар р=const циклі бойынша жұмыс жасайтындар деп аталады. 

Тұрақты қысымдағы р=const заманауи және перспективті 

газтурбиналық қоңдырғылар 1.8, 1.9 суреттерінде келтірілген циклдермен 

жұмыс істейді немесе жұмыс істеуі мүмкін. Нақты сұлбалар суреттерде 

көрсетілген қағидалық сұлбалардан, термодинамикалық циклді құрайтын 

жүріп жатқан процесстерден, агрегаттар мен валдар саны бойынша 

ерекшеленуі мүмкін. Бұл өзгешеліктер бірнеше себептермен, негізінен, 

газтурбиналық қоңдырғыларға керекті сипаттар мен түйіндерді қолайлы 

параметрлермен қамтамасыз ету қажеттігімен түсіндіріледі. 

1.8 суретте Т, s-координатасында қағидалық сұлбасы 1.9, а суретінде 

келтірілген қарапайым ашық циклді тұрақты қысымды р=const 

газтурбиналық қондырғысының адиабата бойынша сығылған идеал (ак' гт' 

а) және нақты (акгта) циклдері келтірілген. 

Газтурбиналық қоңдырғылар циклдерін сараптау барысында 

есептеулер тежелу параметрлері бойынша жүргізіледі. Компрессордағы 1 кг 

жұмыс денесінің сығылу жұмысы: 

                  ,    (1.6) 

Адиабатты сығылу жұмысы: 

                       ,    (1.7) 

мұнда    – жұмыс денесінің температурасына сәйкес тұрақты 

қысымдағы орташа жылу сыйымдылық. 

Оны төмендегідей көрсетуге болады: 

        ̅  (  
  ̅    ̅⁄

  )   ̅   ((  
  ̅    ̅⁄

  )  ̅   ⁄ )  (1.8) 

мұнда
akk

pp / – компрессордағы ауа қысымының жоғарлау 

дәрежесі;   ̅ және  ̅ – сәйкесінше сығылу процесстері үшін 

орташаландырылған жылу сыйымдылық пен адиабата көрсеткіші. 

Нақты сығылу жұмысы    Т,s-диаграммасындағы 1ка'2' ауданына 

пропорционал, аладиабатты жұмыс      1к'а'2' ауданымен өлшенеді (1.8 

сурет). Демек,          және         1к'а'1' ауданына пропорционал болып 

табылады. Нақты сығылу жұмысының ПӘК ретінде, әдетте адиабатты ПӘК 
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қабылданады           ⁄ , мұнда           ̅          ̅    ⁄ . 

Компрессордан кейінгі температура: 

           (  ̅  )          
  ̅    ̅⁄

     ⁄  ⁄   (1.9) 

Нақты сығылу жұмысы ак политропы бойынша (1.4 сурет) п 

көрсеткішімен жүзеге асады. Осындай сығылу жұмысы үшін политропты 

сығылу жұмысына қатысты политпорты ПӘК      түсінігі енгізіледі. 

            

(  –  )  ⁄
   (  –   )  ⁄          (  –   )⁄   

жұмысқа 

          ̅          ̅    ⁄     (1.10) 

Осыдан         ̅    (  –   ) ̅⁄ . 

 

 
1 – атмосферадан келген ауа; 2 – компрессор; 3 – жану камерасы; 4 – 

отын беру жүйесі; 5 – газ турбинасы; 6 – жұмыс істеп шыққан газдардың 

шығарылуы; 7 – жүктеме. 

1.8 сурет – Қарапайым ГТҚ сұлбасы (а) және циклі (б) 

 

Осыны есепке ала отыра, компрессор шығысындағы температура 

       
  ̅    ̅⁄

     

  ̅    ̅    ⁄
. Онда (1.8) нақты сығылу жұмысы    

 ̅      

  ̅    ̅    ⁄
     ̅    ⁄ . Адиабатты ПӘК пк ұғымын және (1.7) 

қолдана отырып, келесіні аламыз: 

      
  ̅    ̅⁄

      

  ̅    ̅    ⁄
   ⁄    (1.11) 

        екендігін ескерейік.      шамасы белгілі бір типті 

газтурбиналық қондырғыны салыстырғанда ыңғайлы (мысалы, стационарлы 

энергетикалық). Себебі олар осындай типті газтурбиналық қондырғылардың 

компрессорларында аз ғана өзгеріске ұшырайды және адиабатты ПӘК 

               ̅  табуға мүмкіндік береді. Үлкен қуатты газтурбиналық 

қоңдырғылардың осьтік компрессорларында            , ортадан 

тепкіштерде            . Осы типті компрессорларда           

және 7     .    үлкен шамалары    аз шамасына сәйкес болады. 
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1 – атмосферадан келген ауа; 2 – компрессор; 3 – жану камерасы; 4 – 

отын беру жүйесі; 5– газ турбинасы; 6 – регенератор және рекуператор; 7 – 

жұмыс істеп шыққан газдардың шығарылуы; 8 – жүктеме. 

1.9 сурет – Регенерациясы бар ГТҚ сұлбасы (а) және циклі (б) 

 

Идеал газ циклі үшін р=const жағдайындағы ГТҚ жану камерасына 

әкелінетін жылу            к түрінде есептелінуі мүмкін. Ол 1к'г5 

ауданына пропорционал, және                к  ∫        ̅     к 
  
 к

 

теңдеуімен анықталады, мұндағы      және       ̅ сәйкесінші    және  к 

температуралардағы орташа жылу сыйымдылық;   ̅         к ⁄  ∫     
  
 к

 

– жылу жеткізу процессінің орташа жылу сыйымдылығы. 

Нақты цикл жылу мөлшерін    отынының салыстырмалы шығынымен 

 т п және төменгі жану жылуымен   
 
:    т п  

 
 анықтайды, мұнда 

 т п   т п  в⁄  – сәйкесінше уақыт бірлігіндегі отын мен ауа шығынының 

қатынасы немесе  т п        ⁄ , мұнда   – артық ауа коэффициенті;    – 1 

кг отынды жағу үшін қажетті теориялық ауа массасы. 

Камера жұмысының есептік режимінде толық жану коэффициентінің 

шамасы              және де газбен жүмыс істейтін стационар ГТҚ жану 

камераларында           . 

Нақты циклдағы г және к нүктелері, шынына келер болсақ, жану 

камерасындағы шығындар әсерінен бір изобарда жатпайды. Бұл шығындар 

камерада толық қысымның салыстырмалы өзгерісін көрсететін, толық қысым 

коэффициентімен      
   

 ⁄  сипатталады. Қуатсыз төмен температуралы 

жану камералары үшін             ; жоғары температуралы 

газтурбиналық қоңдырғылардың өте қуатты шағын камералары үшін 

            . 

Бар (идеалды) ұлғаю жұмысы                
      

    ; оны 

қысымды төмендету дәрежесі арқылы көрсетуге болады         ⁄ : 

       ̅ 
        

    ̅   ̅ ⁄
     (1.12) 

(Мұнда адиабата көрсеткіші, газдың меншікті жылу сыйымдылығы, 

төмен газ тұрақтысы және политроп көрсеткіші штрихтармен белгіленген, 

олар компрессор үшін сәйкес шамалардан өзгешеленген). Турбинаның нақты 

жұмысы            
      

   . Сығылу процессін талдағандай турбина 
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артындағы газ жылдамдығын      деп санаймыз және шығындады 

ескергендегі турбинаның тиімділігін адиабатты ПӘК-мен           ⁄  

бағалаймыз. Бар (идеалды) ұлғаю жұмысы       Т,s-диаграммасындағы 4'3'г5 

ауданына, ал турбинаның нақты жұмысы            4''3''г5 ауданына 

пропорционал (1.9 сурет). Сондықтан          және          айырмасы 

4'3'3"4" ауданына пропорционал. ПӘК    ескергенде, турбина артындағы 

температура: 

           ̅ 
 ⁄            

    ̅   ̅ ⁄
      (1.13) 

Нақты ұлғаю процессі гт политропы бойынша (1.8, б сурет)    

көрсеткішімен жүзеге асырылады; ол үшін ұлғаю жұмысына қатысты 

политропты ПӘК      анықтайды: 

          ̅        к   ̅    ⁄ ,   (1.14) 

бар жылу құламасына: 

        
      

     

           
        ⁄

            ⁄      к       ⁄    (1.15) 

(1.14) және (1.15) көрсетілгендей,       ̅           ̅   ⁄  . Осыны 

ескере отырып, турбина артындағы температура        
        ⁄

 

    
           ̅ ⁄

. Сонда (1.14): 

    ̅          
    ̅       ̅ ⁄

   ̅    ⁄ . 

Адиабатты ПӘК    ұғымын және (1.12) қолдана отырып, келесі 

формуланы аламыз: 

        
    ̅       ̅ ⁄

      
    ̅   ̅ ⁄

 ⁄ .   (1.16) 

        екендігін ескерейік. Қуатты стационар газтурбиналық 

қондырғылардың осьтік турбиналары үшін      шамасы 90-91 % 

аралықтарында жатады; транспортты және авиациялық газтурбиналық 

қондырғылардың осьтік турбиналары үшін             . 

ГТҚ меншікті жұмысы: 

                        ⁄  
 ̅ 

 ̅   
    (    

    ̅   ̅ ⁄
)    

 ̅

 ̅  
     

 

 ̅  

 ̅    
 

  
         (1.17) 

Егер де қысқарту үшін  ̅   ̅,      және жану камерасы мен турбина 

артында гидравликалық шығындар жоқ деп есептесек, яғни       және 

     , ондa                      аламыз.    ̅     ̅    және 

      ⁄  деп белгілеу енгізсек, 

Онда: 

    ̅     (  
 

 
)           ⁄    ̅    ⁄    (1.18) 

Нақты циклдің пайдалы жұмысы                Т,s-

диаграммасындағы l кг5 және 1ат6 аудандарының айырмасына тең болады. 

Бұл айырма циклдің нақты процесстерімен шектелген акгт ауданынан 
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әлдеқайда кіші (идеалды циклде ак'гт' ауданына пропорционалды жұмыс 

      идеалды процесстермен шектелген). 

Циклдің ПӘК         , жоғарыда көрсетілгендей, мұндағы    
 т п  

 
. Жуықтап талдау кезінде            ̅        деп қабылдауға 

болады. Тк үшін (1.9) қолданайық,сонда. 

     ̅              ⁄    ̅    ⁄ . 

Егер сығылу және ұлғаю процестеріне сияқты жылумен жабдықтау 

процесіне де сол   және  ̅ мәндерін алсақ, онда циклдің ПӘК: 

     (  
 

 
)           ⁄              ⁄  ⁄ . 

  шамасын қондырғы типіне және қандай параметрдің маңыздылығын 

– меншікті жұмыс (осы тұста массасы едәуір кем қондырғы алады) немесе 

қондырғының ПӘК есепке ала отыра таңдайды. 

Циклдің ПӘК    салыстырмалы жұмыс    секілді, турбина мен 

компрессордың ПӘК және   көтерілуімен өседі.    мен   -нің (1.11) және 

(1.16) формулалармен анықталатын    мен   -ға, турбинаны салқындатуға 

кеткен шығындарды есепке алмағандағы тәуелділіктері 1.10 суретте 

көрсетілген. Графикте көрсетілгендей,    жоғарылауымен байланысты 

артықшылықтарды жүзеге асыру үшін,   жоғарлатумен қатар    арттырып 

отыру қажет. Қарапайым циклді ГТҚ практика жүзінде іске асыруда дәл 

осындай тенденция байқалып отыр. 

 

 
1 –   =1000 К; 2 –   =1100 K; 3 –   =1200 K; 4 –   =1300 K; 5 – 

  =1500 K. 

1.10 сурет – Қарапайым ГТҚ нақты циклінің ПӘК    (бірыңғай сызықтар) 

мен салыстырмалы жұмыстарының    (штрих сызықтар) қысымды жоғарлату 

дәрежесіне тәуелділігі                             
  

    
; Ta=288К) 

 

ГТҚ тиімділін арттыру үшін тек    жоғарылату ғана қолданылмайды, 

сонымен қатар салқын көзге берілетін жылу мөлшерін азайту принциптеріне 
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алып келетін басқа да әдістер қолданылады: жылу регенерациясын енгізу 

және ұлғайту процессінде газды жылыту және сығу поцесстерінде ауаны 

аралық салқындатуды қолданады. 

Соңғы кездерде ауа-аккумуляциялайтын газ турбиналары (ААГТҚ) 

сияқты ерекше электр қондырғыларына назар аударылуда. Олардың біреуінің 

қағидалық сұлбасы 1.11 суретте көрсетілген. ААГТҚ ерекшеліктеріне 

мыналар жатады: сығылу және ұлғаю процестері арасында тікелей 

термодинамикалық байланыстың болмауы; сығылу және ұлғаю 

процестеріндегі жұмыс денелерінің әртүрлі шығындары; компрессорды, 

турбинаны және ауа аккумуляторын (АА) байланыстыратын жолда қосымша 

гидравликалық кедергінің болуы; ауаны жылытуға немесе салқындатуға 

байланысты АA қысымының өзгеруі. 

Көрсетілген ерекшеліктеріне сәйкес отындық тиімділігін бағалау, 

әдеттегі ГТҚ қарағанда, өзгеше орындалады және мысалы, [7] көрсетілген. 

 

 
1 – компрессор; 2 – ауа салқындатқыш; 3 – жану камерасы; 4 – 

турбиналар; 5 – рекуператор; 6 – жылу аккумуляторы; 7 – ауа қыздырғыш; 8 

– ауалық аккумулятор; 9 – электроқозғалтқыш; 10 – элетр генераторы; ПСУ – 

бугаздық қондырғы. 

1.11 сурет – Ауа-аккумуляциялайтын ГТҚ қағидалық сұлбасы 

 

Тұйықталған цикл бойынша жұмыс істейтін ГТҚ (ТГТҚ) (1.12 сурет) 

қарастырылған ашық циклді ГТҚ-дан, оларда газ температурасын Tн 

бастапқы шамаға дейін төмендететін сақиналы газ салқындатқышымен 

регенератордың бар болуымен ерекшеленеді. ТГТҚ жыну камерасының 

орнына, жұмыстық дене отынның жану өнімдерімен араласпайтын, 

қыздырғыш орнатылады. 

ТГТҚ жұмыстық денесін қондырғыға қойылатын талапқа сай еркін 

түрде таңдауға болады. Азотта, инертті газдар мен олардың қоспаларында, 

көмірқышқыл газда жұмыс істейтін ТГТҚ-ды жиі қолданады. 
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1 – компрессор; 2 – регенератор (рекуператор); 3 – қыздырғыш; 4 – 

турбина; 5 – газ салқындатқыш; 6 – жүктеме. 

1.12 сурет – ТГТҚ сұлбасы (а) мен циклі (б) 

 

1.8, б және 1.12, б суреттерін салыстыру нәтижесінде, ТГТҚ циклі ГТҚ 

ашық циклінен түбегейлі айырмашылығы жоқ екенін көреміз. Бірақ ТГТҚ 

цикліндегі бастыпқы қысым атмосфералық қысымнан жоғары болуы мүмкін. 

Сондықтан да ТГТҚ-да ашық ГТҚ қарағанда регенератордағы кішігірім жылу 

беттері мен компрессор мен турбинаның шығыс бөліктер диаметрлерінің аз 

шамаларында айтарлықтай қуатты алуға болады. Дегенмен, жоғары қысым 

қондырғының біраз салмағының ауырлауына әкеледі. Мөлшері мен массасы 

тым үлкен болатын жылытқыштарды жасау кезінде үлкен проблемалар 

туындайды. 

 

1.3. Жұмыс денесінің ішкі және сыртқы параметрлерінің әсерінен 

энергетикалық газтурбиналық қондырғылар сипаттамаларының 

өзгеруі 

 

Сыртқы температураның әсері     . 1.13 суретте Брайтон циклы 

қысым-меншікті көлем координаттарында көрсетілген. 

1-2 процесс компрессордағы ауаны сығуға сәйкес келеді. Ол 

адиабаттық, политропты немесе изотермиялық болуы мүмкін (Эриксон 

циклі). 2-3 изобара арқылы жану камерасында жұмыс денесіне жылу 

беріледі. 3-4 процесінде жұмыс денесі (ауа және жану өнімдері) газ 

турбинасында ұлғаяды. 4-1 изобаралық процесс газ турбинасынан газдардың 

шығуына және олардың атмосферада шашырауына сәйкес келеді. 

Компрессорда ауаны сығымдауға және оның қысымын жоғарлатуға 

жұмсалған меншікті жұмыс   a12b фигурасының ауданына тең, ал ГТ 

меншікті жұмысы – a43b фигурасының ауданына тең. 

Сыртқы ауа температурасын жоғарлату кезінде     
       

компрессордың меншікті жұмысы   
 a1 2 b фигурасының ауданына сәйкес 

келеді. 
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1.13 сурет – Энергетикалық ГТҚ Брайтон циклі 

 

Нәтижесінде 1234 фигурасының ауданына тең ГТҚ пайдалы меншікті 

жұмысы     , 122 1  фигура ауданына сейкес келетін         
     

шамасына азаяды. Бұл меншікті жұмыс коэффициентінің   шамасынан    

шамасына дейін, ал абсолют ішкі ПӘК-нің    шамасынан   
  шамасына дейін 

төмендеуіне әкеледі. Сыртқы ауа температурасының төмендеуі     
       

кері әсер етеді. 

 аздардың бастапқы температурасының әсері     . Газдардың 

бастапқы температурасың жоғарлауы кезіндегі     
       ГТ меншікті 

жұмысы    
 a4 3 b фигурасының ауданына тең, ал ГТҚ пайдалы меншікті 

жұмысы 433 4  фигурасының ауданына сәйкес келетін       шамасына 

ұлғаяды. Бұл меншікті жұмыс коэффициентінің   шамасынан    шамасына 

дейін, ал абсолют ішкі ПӘК-нің    шамасынан   
  шамасына дейін өсуіне 

әкеледі [8].  
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ЕКІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ 

ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

2.1.Стационар газтурбиналық қондырғылар 
 

2.1.1. Қ зғалтқыш стаци нар газтубиналық қ ндырғылар 

Газайдағыш агрегат (ГАА) құрамына кіретін қондырғылар жылу 

сұлбасы бойынша екі түрге бөлінеді. Газ турбиналық қондырғылардың 

көпшілік бөлігі жылуалмастырғышсыз (рекуператор) орындалған. Газ 

айдайтын агрегаттардың аз ғана бөлігінде жылуалмастырғыш бар, олар – ГТ-

750-6 (2.1 сурет), ГТК-10, М5262А, М5322RB, CW182RMB газтурбиналық 

қондырғылары және басқалар. 

Қос білікті ГТҚ газ құбырында қолданылуы олардың жүктемесінің 

ерекшелігімен түсіндіріледі: табиғи газайдағыштардың айналу жиілігі 

өзгерісімен басқарылатын, магистралдағы газ шығыны мен қысым көтерілу 

деңгейінің өзгеруі. Бір компрессорда жоғары ПӘК алу қиынға соғатын, үш 

білікті конструкция қысымның көтерілу деңгейі    жоғары болған жағдайда 

пайда болады. 

ГАА арналған алғашқы ГТҚ-да бастапқы газ температурасы төмен 

болды (970-1020 К). Қолайлы ПӘК мәнін алу үшін оларда регенерация 

қолданды. 

Алғашқы ГТҚ конструкциялық-технологиялық сипаттамасының 

ерекшелігі – олардың бу турбиналық түр бойынша орындалуы: компрессор 

мен турбина роторлары тұтас барабан түрінде жасалынды, оларға жаппай 

құйылған корпус қолданылды; шығарылатын мойынтіректер (корпустан 

бөлек) тірекке өздігінен орнатылды. Тұтас барабан роторлардың қолданылуы 

барабан шетіндегі айналу жылдамдығын 150-180 м/с шектеді, және 

көпсатылы конструкцияларды қолдану қажеттілігін тудырды. Осылайша, ГТ-

700-4 қондырғысында   =5 болғанда, компрессорда 22 саты болды. 

Салыстыру үшін айта кетейік, сол зауыттың заманауи ГТҚ-дың ГТН-25 түрі 

  =12,5 кезінде екі компрессорда (жоғарғы және төменгі қысымдағы) 14(7+7) 

саты, ал RB.211 қозғалтқышы базасында жасалатын, шетелдік ГТҚ   = 19 

болғанда екі компрессорда 13(7+6) саты бар. 

Алғашқы ГАА жану камерасы шығыңқы түрде жасалынды, оның тура 

ағындының бұзылуы ГТҚ гидраликалық шығындарын арттырды, 

құрылымын қиындатып және қосымша улитка мен келте құбырлардың 

қосылу салдарынан қондырғы салмағын ұлғайтып жіберді. 

Жоғарыда келтірілген себеп салдарынан ГАА-лар төмен 

тасымалдылығымен өзгешеленді, блок түрінде қойылмай, олардың 

монтаждалуы күрделенді және компрессорлық станцияға (КС) кіргізу мерзімі 

артты. Сол себепті 1960 жылдардан бастап ГАА жасауда негізгі бағыт 

қарапайым сұлбалы қондырғыларға көшу болатын. Нәтижесінде ГАА екінші 

буынына арналған ГТҚ ішінен тек ГТК-10-да ғана регенерация бар. Басқа 
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қондырғылар регенерациясыз жасалынды, бірақ оларда    айтарлықтай 

ұлғайған және нәтижесінде    шамасы да ұлғайды. 

 

 
1 – компрессор; 2 – жану камерасы; 3 – компрессор турбинасы; 4 –

күшік турбина; 5 – май багы рамасы. 

2.1 сурет – ГТ-6-750 ТМЗ газтурбиналық қондырғы сұлбасы 

 

ГАА-дың екінші буынына арналған ГТҚ жасалуы кезінде біртіндеп, 

қозғалтқыштардың келесі үшінші буынында толық көрініс тапқан, жаңа 

принциптер енгізілді. Жоғарыда көрсетілген ерекшеліктерден басқа, екінші 

буын агрегаттарында жану камерасының монтаждауы мен тораптарының 

дайындалуын жеңілдететін блоктылық дәрежесі өсті. Осының салдарынан 

ГТҚ тиімділігі мен оларды тасымалдау мүмкіндігі жоғарлады. 

ТМЗ жұмыстары қуатты блокты ГАА жасау мүмкін екенін көрсетті. 

Мұндай түрдегі алғашқы агрегат блокты белдеусіз қуаттылығы 6 МВт 

болатын ГТ-6-750 базасында құрастырылған ГТН-6 қондырғысы болды. Бұл 

қондырғыда тұтастай алғанда ГТҚ-ға да және табиғи газ айдағышқа да рама-

май багында барлық реттеуші тораптар және бақылау-өлшеу приборлары 

орнатылған. Бұл құрылым үшінші буынға жататын ГТН-16 (2.2 сурет) және 

ГТН-25 ТМЗ блокты қуатты агрегаттарды барынша көптеп жасап шығару 

кезінде базалық негіз ретінде қызмет атқарды [9, 10, 11]. 

Бұдан ертеректе шығарылған машиналармен салыстырғанда ГТН-16 

қондырғысы аз отын шығынын (14%) және аз металл қажеттілігін (65%) 

қамтамасыз етеді. Қондырғы компрессорлық станцияға станциядағы 

монтаждау жұмыстарын 50%-ке төмендетуге мүмкіндік беретін, жоғары 

зауыттық дайындықтағы блок түрінде жеткізіледі [9]. 
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1 – рама-май багы; 2 – компрессор; 3 – жану камерасы; 4 – компрессор 

турбинасы; 5 – күштік турбина; 6 – табиғи газ айдағышы. 

2.2 сурет – ГТН-16 ТМЗ газтурбиналық қондырғысының бойлық кескіні 

 

ГАА-дың үшінші буынын құрастыруда НЗЛ ТМЗ-ге қарағанда ГТҚ 

құрастырудың басқа принциптерін қолданды. Негіз ретінде үш білікті кеме 

ГТҚ-ын ала отырып, бұл зауыт блоктау, тасымалдау және компрессорлық 

станцияның белдеусіз тұтастыру шарттарына қатысты барлық заманауи 

талаптарға жауап беретін және сонымен қатар болашақта газдың бастапқы 

температурасын көтеру арқылы 40 МВт, тіпті 60 МВт-қа дейін қуаттылықты 

жеделдетуге үлкен мүмкіндік беретін, ГТН-25 базалық агрегатын жасап 

шығарды. Қысымды көтеру деңгейі    12,5-ке теңестіру екі каскадты 

компрессорлы, төмен қысымды компрессор (КНД) мен жоғары қысымды 

компрессор (КВД) жетегімен, сәйкесінше, төмен қысымды турбинадан (ТНД) 

және жоғары қысымды турбинадан (ТВД), «білік білікте» кинематикалық 

сұлбасы бойынша ортақ білікте орналасқан үш білікті құрылым көмегімен 

алынады (2.3 сурет). 

ГТН-25 газтурбиналық қондырғысының газ температурасы (1163 К) 

жоғары, ол қысым жоғарылату деңгейімен   = 12,5 ұштаса отырып, 

регенерациялық емес циклде, ГТК-10-4 регенерациялық 

қондырғысындағыдай ПӘК (29,4%) алуға мүмкіндік берді. Бұл ПӘК    
            болғанда   = 8 болатын «Дженерал электрик» фирмасының, 

ГТҚ өндірістік түрінің (регенерациялық емес нұсқасында) ПӘК-інен жоғары. 

Жаңа ГТҚ жасап шығару және ГТН-40 НЗЛ түріндегі перспективалық 

ГТҚ құрастыру кезінде прогрессивті сақиналы жану камерасы қолданылды. 

ГТН-25 және оның келешектегі нұсқасы ГТН-40 турбиналарының 

негізгі сипаттамасы 2.1 кестеде көрсетілген. 

ГАА-ға арналған ГТҚ өндірістік түрінің неғұрлым шағын, жеңіл және 

үнемді мысалы ретінде 1977 жылдан бастап «Солар» (АҚШ) фирмасымен 

жаппай шығарылатын «Марс» ГТҚ атап өтуге болады (2.4 сурет). 
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1 – төмен қысымды компрессор (КНД); 2 – жоғары қысымды 

компрессор (КВД); 3 – жану камерасы; 4 – жоғары қысымды турбина (ТВД); 

5 – төмен қысымды турбина (ТНД); 6 – күштік турбина. 

2.3 сурет – ГТН-25 ПО НЗЛ газтурбиналық қондырғысының жалпы түрі 

 

2.1-кесте – ГТН-25 және ГТН-40 қондырғыларының ТВД және ТНД 

негізгі сипаттамалары 

Параметрлер 
ГТН-25 ГТН-40 

ТВД ТНД ТВД ТНД 

Орташа диаметрде айналу жылдамдығы, м/с 340 325 350 325 

Салыстырмалы диаметр       1,157 1,286 1,157 1,286 

Турбина білігіндегі меншікті жұмыс, кДж/кг 233,5 162,5 242 176 

Қауырсын жұмыс қалақшалар металының 

орташа температурасы, К 
1020 850 1080 900 

Сопло қалақшалар металының орташа 

температурасы, К 
1070* 960 1090* 1020 

*Салқындату жүйесін ескере отырып 
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Бұл еркін күштік турбинасы бар, қос білікті қондырғы. Бір каскадты 

осьтік компрессорда жоғары   = 16 мәнін қамтамасыз ету, газдың    
       жоғары бастапқы температурасымен бірге 33%-ке тең жоғары ПӘК 

алуға мүмкіндік берді. Қозғалтқышқа ауа, қорғау торы бар, ауажинағыш 11 

арқылы келіп түседі (2.4 сурет). Компрессордың 1 15 сатысы бар, олардың 

бесеуінің айналмалы бағыттаушы қалақшасы 10 бар; компрессордың кіріс 

бағыттаушы аппараты да айналмалы етіп жасалған. 

Осьтік компрессордың 1 роторы диск-барабанды етіп жасалған, ол 

вакуумды камерада электронды сәуле арқылы 15 дискіден дәнекерленген. 

Компрессор корпусына 9 сақиналы жану камерасының корпусы 8 жалғанған. 

Отын – газ отын коллекторынан 3 жиырма бір форсункаға 2 беріледі. 

 

 
1 – осьтік компрессор; 2 – форсунка; 3 – отын жинақтағыш; 4 – шығыс 

диффузоры; 5 – газ жинақтағыш-улитка; 6 – күштік турбина ; 7 – 

газгенератор турбинасы; 8 – сақиналы жану камерасынның корпусы; 9 – 

компрессор корпусы; 10 – бағыттаушы қалақшалар ; 11 – ауа жинақтағыш. 

2.4 сурет – «Солар» фирмасының «Марс» газтурбиналық қондырғысы 

 

Газ генераторының екі сатылы турбина 7 роторы алдыңғы біліктен 

және екі қалақшалы дискіден тұрады. «Марс» қозғалтқышында газдың 

жоғары температурасында ұзақ ресурспен қамту үшін ТВД-ның бірінші 

сатысының жұмыс қалақшалары салқындатылатын болып жасалған. 

Газ генераторының турбина 7 корпусында осы турбинаның екі қатар 

сопло қалақшасы және бір қатар екі сатылы күштік турбинаның 6 сопло 

қалақшалары орнатылған. Сопло қалақшалардың алғашқы екі қатары 

салқындатылатын болып жасалған. Күштік турбина 6 роторы, өзара бес 

бұрандама арқылы байланысқан, екі дискі мен біліктен тұрады. Диффузор 

шығысынан 4 кейін жұмыс істеген газдар газ жинақтағыш-улиткаға 5, содан 

кейін газ шығару шахтасына келіп түседі. 

«Марс» ГТҚ-ның салыстырмалы салмағы 3,3 кг/кВт құрайды, MS-3002 

ГТҚ-на қарағанда екі есе аз (6,3 кг/кВт). 
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ГТҚ-ның авиациялық түріне блоктану тән; сондықтан, RB.211 

қозғалтқышының газгенераторы бар болғаны бес блоктан (2.5сурет): салмағы 

418 кг және ұзындығы 635 мм болатын ауа жинағыштан 1; салмағы 503 кг 

және ұзындығы 790 мм болатын аралық қысым блогынан 2; мойынтірек 

картері мен қосымша механизмдер жетегі бар, салмағы 335 кг және 

ұзындығы 510 мм болатын аралық блоктан 3; жоғарға қысымды компрессор 

КВД, жану камерасы және жоғарғы қысымды турбина ТВД бар, салмағы 800 

кг және ұзындығы 1015 мм болатын жоғарғы қысымды блоктан 4; салмағы 

320 кг және ұзындығы 1425 мм болатын төменгі қысымды турбинаның ТНД 

5 блогынан тұрады. 

 
1 – ауа жинағыш; 2 –аралық қысым блогы; 3 – аралық блок; 4 – 

жоғарғы қысымды блок; 5 – төменгі қысымды турбина блогы. 

2.5 сурет – Газ генераторының RB.211 қозғалтқыш блоктары 

 

ГАА «Коберра» құрамында қойылатын RB.211 газгенераторлы күштік 

турбинасы, негізінен, екі сатылы түрде орындалады 

 

2.1.2. Энергетикалық стаци нар газтурбиналық қ ндырғылар 

Энергетикалық стационар ГТҚ-ды құру кезінде нақты циклді Карно 

цикліне жақындату идеясы көрініс тапты. Зауыт таңдаған цикл және ГТҚ 

сұлбасы төмендегіні іске асыруға мүмкіндік берді (2.6 сурет): 

 газдың бастапқы температурасы мен ауа шығыны бірдей ГТҚ-дың 

қарапайым циклімен салыстырғанда 1,5 есе жоғарғы қуат пен отынның 

меншікті шығынының 15 % дейін төмендеуіне; 



25 

 

 жоғары ПӘК-ті мәндерімен қамтамасыз ететін, жылдам жүруі 

бойынша тиімді, жоғары және төмен қысымды турбомашиналарды жобалау 

мүмкіндігін; 

 жоғары қысым білігін айналдыру арқылы басталатын, қарапай іске 

қосуды қамтамасыз етті [12]. 

 

 
1 – төменгі қысымды компрессор КНД; 2 – ауа салқындатқыш; 3 – 

жоғарғы қысымды компрессор КВД; 4 – жоғарғы қысымды жану камерсы 

КСВД; 5 – жоғарғы қысымды турбина ТВД; 6 – төменгі қысымды жану 

камерасы КСНД; 7 – төменгі қысымды турбина ТНД; 8 – электр генераторы; 

9 – қозғаушы; 10 – антипомпажды қысымтығын; 11 – іске қосушы турбина. 

2.6 сурет – ГТ-100 қондырғысының қағидалық сұлбасы 

 

ГТ-100 негізгі құрылымдық ерекшеліктеріне келесілер жатады [12]: 

 екі біліктің бір осьте орналасуы; 

 КВД, ТВД және ТНД корпустарының бір блокқа біріктірілуі; 

 жоғары қысымды біліктің артқы мойынтірегі мен төменгі қысымды 

біліктің алдыңғы мойынтірегінің, қысым салдарынан ыстық газдармен 

жуылатын, мойынтіректер корпусы ішінде орналасуы; 

 газдың максимал қысымы және температурасы зонасында тірегі жоқ, 

жоғары қысымды біліктің қос тіректі құрылымының қолданылуы; 

 ГТҚ білігінің айналасында, оның осьіне бұрышпен орналасқан, 

жоғары және төмен қысымды құбыр-сақиналы жану камерасының 

қолданылуы жатады. 

ГТ-100 қондырғысына қабылданған термодинамикалық және 

құрылымдық принциптерді (аралық салқындатқыш пен қыздырғышты 
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қолдану, агрегаттарды ұйымдастыру және т.б.), екі турбина алдындағы 

бастапқы температураны арттыру немесе аралық салқындатулар мен 

жылытулар санын арттыру арқылы дамыта алады. Мәскеу жоғары 

техникалық училищесі (МВТУ) Харьков турбина зауытымен (ХТГЗ) біріге 

отырып,          , қуаты 200 МВт [13, 14] болатын ГТҚ техникалық 

жобасын жасады (2.7 сурет). Бұл қондырғының есептік электрлік ПӘК-і 42-

43 %, меншікті қуаты           кВт/(кг/с) жетеді. 

 

 
1 – төменгі қысымды компрессор КНД; 2, 6 – кіріктірме ауа 

салқындатқыштар; 3, 5, 7 – орташа қысым компрессорлары; 4, 8 – шығыңқы 

(жеке орнатылған) ауа салқындатқыштар; 9 – жоғарғы қысымды компрессор 

КВД; 10 – негізгі жану камерасы; 11 – жоғарғы қысымды турбина ТВД; 12, 

14, 16 – кіріктірме аралық жану камералары; 13, 15 – орта қысымды турбина 

ТСД; 17 – төменгі қысымды турбина ТНД. 

2.7 сурет – Қуаты 200 МВт болтын ГТҚ-дың құрылымдық сұлбасы (a) және 

T,s-диаграммасы (б) 

 

ГТҚ-200-750 қондырғысының сұлбасына ұқсас, жоғары температуралы 

(         ) көп агрегатты ГТҚ-ның сұлбасы бойынша, сол компрессорлық 

бөлімі арқылы шамамен 50% ПӘК-ін алуға болады [6]. 

Аралық салқындатқышы және жылытқышы бар ГТҚ-лы БГҚ-ның, 

қарапайым циклді ГТҚ-лы БГҚ-на қарағандағы артықшылығын 2.8 суреттен 

көруге болады. 
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1 –   =1573 К болатын қарапайым циклді ГТҚ; 2 – қазан-утилизаторы 

бар БГҚ және   =1573 К кезіндегі қарапайым циклді ГТҚ; 3 – аралық 

салқындатқыш және аралық қыздырғышы бар ГТҚ (қыздырудан кейінгі 

бастапқы температурасы   =1473 К); 4 – қазан-утилиаторы бар БГҚ және 3 

жағдайдағы секілді ГТҚ. 

2.8 сурет – Әртүрлі циклді ГТҚ және БГҚ ПӘК-нің меншікті қуаттан 

тәуелділігі 

 

2.1.3. Техн л гиялық және утилизациялық  ТҚ 

Технологиялық және утилизациялық қондырғылар құрамына кіретін 

ГТҚ төмен температура мен қысымда жұмыс істейді, оларға жоғары 

экономикалық талаптар қойылмайды. Сол себепті мұндай ГТҚ-дың 

құрылымы қарапайымдылығымен ерекшеленеді; сонымен қатар осы типтегі 

ГТҚ-дың тораптары эрозиялық немесе коррозиялық орталарда жұмыс 

жасауы керек. 

Газ турбинасында сұйытылған азотты қышқыл өндіруге арналған 

қондырғылардың біреуінде, есептік режимде қысымы 0,54 МПа және 

температурасы 973 К болатын, химиялық реактордан шығатын, нитроздық 

газ жылуы пайдаланылады [15]. Газ турбинасында пайдаланылған жылу 

технологиялық буды генерациялау үшін қазан-утилизаторда және 

экономайзерде қолданылады. Газ турбинасы, 403 К температура кезінде 

12,9 кг/с шығынды ауаны 0,73 МПа қысымға дейін сығатын, төмен және 

жоғары қысымды ауа компрессорларын іске келтіру қызметін атқарады. 

Төменгі қысымды компрессор білігі турбина білігімен тікелей, ал жоғарғы 

қысымды компрессор редуктор арқылы байланысқан. Компрессорлар 

арасында ауа салқындатқышы орнатылған. ГТҚ-ны іске қосу үшін турбина 

алдында, табиғи газда жұмыс жасайтын, жану камерасы орнатылған; ол ГТҚ-

ның автономды жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Айнымалы 

режимде турбина артық қуатты электр генераторына береді. Мұндай 

қондырғыда ГТТ-3 НЗЛ типті газтурбиналы агрегат қолданылған. Ол бір 

блокқа ұйымдастырылған және бір фундаменттік рамада орнатылған. 

Қондырғының турботобы 16-сатылы төмен қысымды осьтік компрессор мен 
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7-сатылы газ турбинадан тұрады. Турботоптың корпусы құйылған, көлденең 

жалғағышы бар. 

ГТТ типті қондырғыларда компрессордағы сығу және турбинадағы 

ұлғайту процесстерінде массалық шығындары және физикалық қасиеттері 

әртүрлі жұмыс денелері қатысады. ГТТ біліктеріндегі пайдалы қуат есептік 

режимде алынбайды – ол толығымен, өндірістің технологиялық процессін 

сығылған ауа және берілген параметрлі нитроздық газының қажетті 

шығындарымен қамтамасыз ететін, компрессорды іске келтіруге жұмсалады. 

Аммиак пен кокс-химия өндіру процесстерінің технологиялық 

сұлбаларына қосылатын ГТҚ тура осындай принцип бойынша орындалады. 

Компрессор, жану камерасы және турбинадан тұратын ГТҚ-ның кокс-химия 

өндірісінің мүмкін болатын процесстердің бірі, қайта жөндеуге арналған 

технологиялық магистральға сығылған кокс газын беретін, жоғарға қысымды 

компрессорды іске келтіру үшін қолданылады [15]. Отын ретінде жану 

камерасында, турбинадағы пайдаланылған жану өнімдерімен 520-570 К дейін 

қыздырылған, тазартылған кокс газы пайдаланылады. Тазартылған және 

қыздырылған кокс газының бір бөлігі төменгі қысымды компрессорды іске 

келтіретін турбодетандерде ұлғаяды. Бұл қондырғыда ГТҚ білігінен пайдалы 

қуат алынбайды [16]. 

Күкірт қышқылын өндіру процессінде газ (дәлірек, ауалық) турбинасы, 

атмосфералық ауаны сығатын және оны, күкіртті колчеданды күйдіруге 

арналған пеште орнатылған, құбыр элементтері арқылы айдайтын, 

компрессорды іске келтіреді. Ауаны құбыр элементтері арқылы айдау, 

белгілі бір дәрежеде салқындату есебінен, пештегі температураны ұстап тұру 

үшін керек. 870-920 К дейін қыздырылған және сығылған ауа 

ауатурбинасына келіп түседі. Оның артық қуаты электр генераторын іске 

келтіру үшін пайдаланылады. 

Жоғарыда қарастырылған ГТҚ қолдануға байланысты барлық 

жағдайларда компрессорлар мен турбиналар болар-болмас шаңы бар жұмыс 

денелерінде жұмыс жасайды. Шаң-тозаң деңгейі құрғақ тазалаудан кейін де 

5 мг/м
3
 дейін және одан жоғары болатын домендық газда жұмыс жасайтын 

ГТҚ-ға мүлде басқа шарттар тән. Шаң-тозаңнан толық тазару үшін газ 

«ылғал» электростатикалық тазалаудан өтеді, кейін газ алдымен 

регенеративтік жылуалмастырғышта (540-570 К дейін), содан соң 

араластырушы жылытқышта (700 К дейін), домендік ауа үрлегіштен 

алынатын, сығылған ауада отынның жануы кезінде бөлінген жылумен 

қыздырылады. Турбина алдындағы газдың 0,24 МПа есептік қысымында 

және 1,5*10
5
 м

3
/сағ көлем шығынында газдық утилизациялық компрессоры 

жоқ турбинаның (ГҚКТ), электр генераторға беретін, қуаты шамамен 6 МВт 

құрайды. 

Мұнай өңдеу өндірісі кәсіпорындарында ГТҚ кешенді мұнай өңдеуге 

арналған технологиялық қондырғылар құрамында қолданыла алады. Бұл 

жағдайда ГТҚ компрессорды іске келтіруге және сығылған ауа мен азотты 

технологиялық желіге беру үшін қызмет етеді. 



29 

 

2.2. Транспортты газтурбиналық қондырғылар 

 

2.2.1. Кемелік  ТҚ 

Су ығыстырғыш кемелер мен қайықтарда ГТҚ-ның екі түрі 

қолданылады: ауыр (өндірістік) және жеңіл (арнайы кемелік немесе 

авиациялықтан түрлендірілгендер). Ауа жастықшасындағы кеме (АЖК) және 

су асты қанатшалы кеме (СҚК) үшін тек жеңіл типті ГТҚ-лар қолданылады. 

Кеме газтурбоқұрылысының соңғы уақыттағы жалпы тенденциясы ГТҚ-ның 

ауыр түрі ГТҚ жеңіл түріне жол беруіне байланысты [17, 18]. 

ГТҚ ауыр түріне мысал ретінде құрғақ жүкті «Парижская коммуна» 

кемесіне арналған Ленинградтық Кировск зауытының ГТҚ-20 кеме 

қондырғысын келтіруге болады. Ауа салқындатқышы мен регенерациялау 

дәрежесі едәуір жоғары (  =0,78) регенератордың болуы газдың бастапқы 

температурасы төмен болатын (  =1023 К) ГТҚ-20 қондырғысында номинал 

режимде біркелкі отынның (мазут)     306 г/(кВт*сағ) меншікті шығынына 

қол жеткізуге мүмкіндік берді. Күрделендірілген жылу сұлбасын, бірінші 

кезекте регенерацияны қолдану арқасында, 70-тен номинал 100%-ға дейінгі 

қуат диапазонында қондырғы үнемділігі тұрақты болып қалды. Алайда 

регенератордың болуынан қуаты 4780 кВт болатын әрбір ГТҚ-тың массасы 

өте жоғары (55 т), яғни оның меншікті массасы 11,5 кг/кВт тең. Жалпы 

массаның, қондырғының ені (2 м-ге) мен биіктігін (1,6 м-ге) айтарлықтай 

арттыратын, негізгі бөлігі (33,3 т) регенераторға тиесілі. 

Шетелде қолданылатын өндірістік типтегі ауыр кеме ГТҚ өздерінің 

негізгі құрылымдық параметрлері бойынша толықтай қозғалтқыштық ГТҚ 

қайталайды; ерекшеліктер ГТҚ-ның теңіз шарттарында және табиғи газға 

қарағанда, отынның ауыр сорттарындағы жұмыстарда қолданылу 

ерекшеліктеріне байланысты туындады. 

Кемелік ГТҚ массасы мен өлшемдерін кішірейтуге деген ұмтылыс жеңіл 

қозғалтқыштарды жасауға алып келді. Жеңіл қозғалтқыштар тура ағындық 

принцип бойынша құрастырылады; қозғалтқыштың барлық агрегаттарындағы 

жұмыс денесі, негізінде, оның ось бағытымен қозғалады. Жеңіл тура ағынды 

кемелік ГТҚ-ын құрылымдау принциптерінің сұлбасын 2.9 суретте келтірілген 

қозғалтқышты мысалға ала отырып көрсетуге болады. ГТҚ келесі 

элементтерден тұрады: ауа қабылдағыш 1, төмен қысымды компрессор КНД 2, 

жоғары қысымды компрессор КВД 3, жану камерасы 4, жоғары қысымды 

турбина ТВД 5, орта қысымды турбина ТСД 6 және төмен қысымды турбина 

ТНД (винт турбинасы) 8. Жоғары қысымды компрессор айналымға жоғары 

қысымды турбина арқылы, ал төмен қысымды компрессор – орташа қысымды 

турбина арқылы келеді (КНД – ТСД білігі КВД – ТВД білігі ішінде өтеді; бұл 

жоғарыда айтылып кеткен, 2.3 суретті қараңыз, «білік білікте» конструкциясы). 

Винт турбинасы рессор 11 және редуктор 12 арқылы винтке берілетін пайдалы 

қуатты тудырады. Үш турбина түрлі жиілікпен айналады. ГТҚ-тың барлық 

элементтері ортақ рамада 13 орнатылған. Газ шығаратын құбыр 9 қаптамасы 10 

қозғалтқыш қаптамасымен 7 байланысады. 
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Кейде кемелік ГТҚ-да газдық ресурс (күштік турбинаның екі қабатты 

сатылары немесе шегіну сатылары) қолданылады [17]. Оны қолдану ГТҚ 

маневрлігінің көрсеткіштерін жақсартады, реверсті жеңілдетеді және оның 

бағасын, реттелетін қадамды винті бар ГТҚ бағасымен салыстырғанда, 

арзандатады. Газдық реверсті жүзеге асыру үшін, еспелі винтті 

айналдыратын, турбина екі қабатты қалақшалармен жасалынады. 

Қалақшаның жоғарғы қабаты (перифериялық) алдыңғы жүрісті, ал төменгісі 

(тамырлы) – артқы жүрісті қамтамасыз етеді. 

Шетелде кеме мен қайықтарға арналған негізгі қозғалтқыш ретінде 

теңіз шарттарына сай келетін авиациялық қозғалтқыштар негізгі қолданыс 

тапты. Әлбетте, авиациялық қозғалтқыштардың өздері арналмаған шарттарда 

қолданылуы кейбір тораптарды ғана емес, қозғалтқыш сұлбасының өзін 

елеулі өзгеріске ұшыратады. Өзгерту көлемі мен мазмұны, негізінен, 

авиациялық қозғалтқыш түріне байланысты анықталады [6]. 

 

 
1 – газ жинағыш; 2 – төменгі қысымды компрессор КНД; 3 – жоғарғы 

қысымды компрессор КВД; 4 – жану камерасы; 5 – жоғарғы қысымды 

турбина ТВД; 6 – орта қысымды турбина ТСД; 7 – қозғалтқыш қаптамасы;  

8 – төменгі қысымды турбина ТНД; 9 – газ шығаратын құбыр; 10 – қаптама; 

11 – рессор; 12 – редуктор. 

2.9 сурет – Екі каскадты компрессорлы кемелік ГТҚ-ның сұлбасы 

 

Жылу утилизациялық контуры бар сұлба бойынша «Капитан Смирнов» 

ролкеріне арналған негізгі газтурбиналық агрегат (НГТА) М25 жасалған. 

ГТҚ-дың осы түрінің қағидалық жылулық сұлбасы 2.10 суретте келтірілген. 

Кемеде ГТҚ пен бу турбинасының қиылыс жұмысы қарастырылады: толық 

емес жүктеме жағдайында немесе кеменің төмен жылдамдығында номинал 

қуатпен бір борттың ГТҚ-ы және екінші борттың бу турбинасы жұмыс 

жасайды. 

ГТҚ жеті сатылы төменгі қысымды компрессордан, тоғыз сатылы 

жоғары қысымды компрессордан, құбыр-сақиналы жану камерасынан және, 

айналу моменті серпінді жалғастырғыш арқылы редукторға берілетін, екі 
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сатылы төменгі қысымды турбинадан тұрады. ГТҚ корпусының тік 

жалғағышы бар. Копус эжектор көмегімен ауа арқылы салқындатылады. 

Қалыпқа келтіріуші бу генератор қимасының пішіні тікбұрышты және 

ГТҚ-тың газ өткізетін улиткасының астында орналасқан. 

Қондырғының басқалардан ерекшелігі оның реверсивтілігінде: онда 

газдар ағынын реверсивті органдармен қайта бөлу жолымен, винт 

турбинасының айналу бағытын өзгертуге байланысты реверс қамтамасыз 

етіледі. Осы кезде бу турбинасы редуктордан автоматты түрде ажыратылады, 

ал бу қазан-утилизатордан конденсаторға жіберіледі. Негізгі газ турбиналы 

агрегатты (НГТА) жөндеу мүмкіндігі жоғары: экплуатация шарттарында 2-3 

сағатта ГТҚ-тың кез келген ілінген агрегаты алмастырыла алады (іске 

келтіру қорабы, отын, май сорғысы және басқалары). 48 сағат ішінде 

команданың қордағы екі күшінің біреуімен ГТҚ-ты толықтай алмастыру 

мүмкіндігі қарастырылған. 

 

 
1 – ГТҚ; 2 – бу турбинасы; 3 – редуктор; 4 – қазан-утилизатор;  

5 – конденсатор; 6 – қоректік сорғы. 

2.10 сурет – М25 ГТҚ-ның сұлбасы 

 

НГТА толығымен автоматтандырылған және машина бөлімінде 

тұрақты вахтасыз пайдаланыла алады. НГТА-ты іске қосу, тоқтату, басқару, 

сонымен бірге оның жұмысын бақылау, рөл рубкасынан және қашықтықтан 

басқару постынан тұратын, қашықтықтан-автоматты түрде басқару жүйесі 

көмегімен жүзеге асырылады. 

Газтурбиналық қозғалтқыш турбинасының алдындағы газ 

температурасын арттырған кезде отынның меншікті шығыны айтарлықтай 

төмендеуі мүмкін:   =1220 К жылуды утилизациялау контурының қолайлы 

параметрлерінде     207 г/(кВт∙сағ) [19]. 

Суасты қозғалмалы аппараттарына (СҚА) арналған химиялық отынды 

пайдаланатын ГТҚ мүмкін болатын сұлбаларының бірі 2.11 суретте 
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көрсетілген. Цистерналардағы сутегі мен оттегі жылуалмастырғыштар 

арқылы, алюминий оксидінен тұратын қабықшада палладий шарларымен 

толтырылған, каталитикалық жану камерасына түседі. Мұндай жану 

камералары шамамен 250 сағ жұмыс жасай алады. Компрессор, турбина, газ 

қыздырғыш, регенератор (рекуператор) және ақырғы газ салқындатқышынан 

тұратын оқшауланған жұмыс контуры гелий-ксенон қоспасымен 

толтырылған. Жану камерасында сутегі мен су қоспасы пайда болады. Оның 

жылуы жылуалмастырғышта ГТҚ жұмыс денесіне беріледі, содан қоспа 

экономайзерге түседі. Бұл жерде конденсатордан жану камерасына 

қайтарылатын артық газ тәріздес сутегіні қыздыру жұмысы жүреді. 

 

 
1 – сутекті каталитикалық жану камерасы; 2 – газ қыздырғыш;  

3 – турбина; 4 – электр генераторы; 5 – компрессор; 6 – жылуалмастырғыш;  

7 – сутегі бар цистерна; 8 – оттегі бар цистерна; 9 – рекуператор;  

10 – экономайзер; 11 – су буы конденсаторы; 12 – желдеткіш. 

2.11 сурет – Суасты қозғалмалы объектілерге арналған химиялық отынды 

пайдаланатын ГТҚ-ның сұлбасы 

 

Конденсат не бортқа сорғы арқылы айдалынады (сұлбада 

көрсетілмеген), немесе циклдағы артық қысым арқасында шығарылады. 

Мұндай қондырғылар ПӘК-і 40% дейін болған кезде 20-100 кВт қуатта 

жасалынады. Қондырғының негізгі кемшілігі – құрылымының салыстырмалы 

күрделілігі және жабдықтарды орнықты СҚА корпусында немесе орнықты 

контейнрде орналастыру қажеттілігі. ГТҚ артықшылықтары: жоғары 

тиімділік және газ тәріздес өнімдер реакциясының болмауы. ГТҚ-дың 

меншікті энергиясы 200 Вт∙сағ/кг дейін жете алады, ал күміс-мырыш 

аккумуляторлы батареялар үшін бұл көрсеткіш 2 есе жоғарылайды. 
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2.2.2. Л к м тивті  ТҚ 

Алғашқы шетелдік газтурбовоздардың ГТҚ-ы тұрақты токты электр 

беріп отыратын қарапайым бір білікті сұлба бойынша орындалды. Қос білікті 

газтурбиналық қозғалтқыштар механикалық берілісті турбовоздарда 

қолданыла алады. Мұндай берілістің ПӘК-і 92 % құрай алады, ал бағасы 

тұрақты ток электрлік берілісіне қарағанда 10-20 есе төмен [20]. 

Механикалық берілістен басқа, айнымалы ток берілісі перспективті деп 

саналады. Ол күш турбинасы білігімен байланысқан, үш фазалы токтың 

синхронды генераторынан және редуктор арқылы қозғалмалы 

дөңгелектермен байланысқан, қысқа тұйықталған асихронды күш 

қозғалтқышынан тұрады. 

Локомотивке арналған алғашқы ресейлік қозғалтқыш (2.12 сурет) 

термодинамикалық циклдің өте біркелкі параметрлерімен жобаланды және 

оның ПӘК-і төмен болды. Тәжірибелі осьтік компрессорда барлық 12 

сатының, жетілдіруді жеңілдететін, айналмалы бағыттаушы апараты болды. 

Компрессор роторы диск-барабанды құрылымды. Ауа компрессордан, 

дизельде және оданда ауыр отын түрлерінде жұмыс жасайтын, алты 

секциялы жану камерасынан тұратын блогқа келіп түседі. Жану камерасын 

құрылымдау және оларды қозғалтқыш корпусына орналастыру, камераларды 

бөлшектеу және ыстық құбырларды ауыстыру жұмыстарын оңай әрі жылдам 

жүргізуге мүмкіндік береді. 

Газ турбинасы төрт сатылы, ал оның роторы диск-барабанды етіп 

жасалған. Компрессор роторындағыдай дисктерді орталықтандыру және 

алдыңғы шлиц көмегімен айналу моментін беру қарастырылған. Компрессор 

мен турбина роторы қатайтқыш бұрандамалармен қатайтылады және, кейбір 

білік сәйкессіздігін елемейтін, сфералық муфталы аралық білікпен өзара 

байланыстырылады. 

Алғашқы қозғалтқыштардың кемшіліктері (ең бірінші кезекте төмен 

ПӘК-і) белгілі мөлшерде ГТҚ жобасының екінші буынында (1969-1970жж.) 

жойылды. Оның қуаты 4420 (5550) кВт құрайды (әртүрлі нұсқаларда), 

қозғалтқыш үш білікті аралық салқындатқышпен және қыздырғышпен және 

регенерациямен дайындалған. Төменгі қысымды компрессор (    3,5) мен 

жоғарғы қысымды компресосрда (    3,5) қысым артуының жалпы 

дәрежесі     12,3; ауа шығыны 20 (22,6) кг/с. Жоғарғы қысымды 

турбинамен күштік орта қысымды турбина алдындағы газ температурасы 

бірдей және 1123 К-ге тең. Қозғалтқыштың екі секциялы жану камерасы, 

регенерация дәрежесі 0,75 (0,8) болатын пластинкалы ағынға қарсы 

рекуператоры, сонымен бірге пластинкалы ағынға қарсы ауа салқындатқышы 

бар. Құрылымының күрделілігіне қарамастан, бұл қозғалтқыштың меншікті 

массасы (2,71-2,53 кг/кВт), осы заводтың алғашқы қозғалтқыштарына 

қарағанда, төмен (шамамен 3 кг/кВт). Қозғалтқыш айнымалы-тұрақты немесе 

айнымалы токтың электрлік берелісі жұмысына арналған. 
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1 – компрессор корпусы; 2 – компрессор роторы; 3 – аралық білік; 4 – 

жану камерасы; 5 – турбина корпусы; 6 – турбина роторы; 7 – турбинаның 

шығыс келте құбыры. 

2.12 сурет – В.В. Куйбышев атындағы Коломенск тепловоз құрылыс 

зауытының локомотивті ГТҚ-ның бойлық қимасы 

 

АҚШ-та жаппай шығарылып жатқан локомотивтерге арналған қуаты 

3580 кВт болатын ГТҚ-тар бір білікті етіп жасалынған, олар екі сатылы 

турбина алдындағы газ температурасы 978 К болған кезде регенерациясыз 

және 15-сатылы компрессордағы қысымның арту дәрежесі   = 6 тең болған 

кезде, қарапайым термодинамикалық цикл бойынша жұмыс жасады. Есептік 

режимде қозғалтқыштың ПӘК-і 17 % құрады. Локомотив дөңгелектерін 

жүргізуге арналған қозғалтқыштан берілетін қуат электрлік беріліс арқылы 

берілді. Газтурбиналық қозғалтқыштың роторы төрт тіректі етіп жасалынған. 

Кейін шығарыла бастаған қуаты 6250 кВт болатын газтурбиналық 

қозғалтқштардың қуаты 3580 кВт болатын газтурбиналық қозғалтқштардың 

көптеген құрылымдық элементтері қолданылған. Қозғалтқыш құрылымында 
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жаңадан екі тіректі ротор, кері токтың он шақты жану камерасы қолданылды. 

  =1061 К кезінде қозғалтқыштың ПӘК-і, алдыңғыға қарағанда, айтарлықтай 

жоғары болды және 20 % құрады. Газтурбовозда, сонымен қатар, қуаттың 

қозғалтқыш білігінен локомотив осьіне электрлік берелісі қолданылды. 

 

2.2.3. Дөңгелекті және шынжыр табанды машиналардың  ТҚ 

Дөңгелекті және шынжыр табанды машиналардың газтурбиналық 

қозғалтқыштарының (АГТҚ) көпшілік бөлігі регенеративті етіп жобаланады 

және орындалады; кез келген қуатты автомобильді газтурбиналық 

қозғалтқышта (АГТҚ) отын үнемділігін арттырудың, іс жүзінде, жұмыс істеп 

шыққан газдардан алынган жылуды регенерациялауды қолданудан басқа 

мүмкіндіктері болмайды. 

Қуаттылығы аз АГТҚ-да тек айналмалы жылуалмастырғыштар 

пайдаланылады; мұндай жылуалмастырғыштар кейбір орташа қуатты ГТҚ-да 

қолданылады. 

Автокөлік газтурбоқұрылысының практикасы әртүрлі сұлбалы – бірден 

үшке дейінгі үш білікті трансмиссиялы АГТҚ жасаудың үлкен тәжірибесімен 

толтырылған. Бірақ, негізінде, АГТҚ қос білікті сұлбалар бойынша құрылды, 

ал қондырғылар сипаттамасын жақсарту қозғалтқыш тораптарын реттеу 

арқылы (реттеуші сопло аппаратын РСА, кіріс бағыттаушы аппараттарын, 

біліктер арасындағы байланыс жүйесін енгізу), немесе берілісті күрделендіру 

арқылы қамтамасыз етілді. 1970 жылдардың басында «Форд», «Дженерал 

моторс», «Бритиш Лейланд» сияқты шетелдік жетекші қозғалтқыш құрылыс 

фирмаларының тәжірибелі қозғалтқыштары қос білікті етіп жасалынды, 

олардың жоғары регенерация дәрежесі бар (есептік режимде 0,9-ға дейінгі) 

қос секциялы (қос дискті) айналмалы керамикалық жылуалмастырғыштары, 

жеке жану камералары және төмен қысымды турбина қызметін атқарған 

күштік турбинаның PCA-ы бар. Тек «Дженерал моторс» фирмасы өз АГТҚ-

да газ генератор турбинасы білігі мен күштік турбина білігін байланыстыру 

үшін РСА орнына арнайы муфта қолданды. Қозғалтқыштар блоктық түрде 

орындалды, құрылымы бойынша едәуір қарапайым (мысалы, GT-404 

қозғалтқышы мен оның түрлендірілген GT-505 және GT-605 түрлері, 2.13 

сурет). Қос білікті сұлба бойынша, бірақ РСА және біліктерді байланыстыру 

жүйесінсіз, ГАЗ-99 ресейлік қозғалтқышы жасалынды. 

Заманауи және болашақ АГТҚ арасында қос дискілі айналмалы 

жылуалмастырғышы бар қос білікті қозғалтқыштар басым келеді: осындай 

сұлба бойынша олардың қуаты мен цикл параметрлерінің 

айырмашылықтарына қарамастан GT-404, YTP-12, AGT-100, VW-GT-150, 

НАМИ (қуаты 258 кВт болатын) АГТҚ-ы жасалынды. Рекуперативті 

жылуалмастырғышы бар қос білікті етіп GT-601, GT-1801, MTU, G-135 

АГТҚ-ы жасалынды. АГТҚ-тың осы түрінің қызықты өкілі ретінде ИТИ 

фирмасының GT-601 қозғалтқышын айтуға болады. 

GT-601 қозғалтқышы стационарлық ағынға қарсы секциялы 

жылуалмастырғышы, екі сатылы ортадан тепкіш компрессоры, жеке 
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тангенциалды орналасқан жану камерасы, радиал центрге тартқыш 

компрессор турбинасы және екі сатысының да реттеуші сопло 

аппараттарымен жабдықталған, екі сатылы осьтік күш турбинасы бар қос 

білікті ГТҚ болып табылады. 

GT-1801 қозғалтқышы GT-601 ГТҚ-нан тек қана айтарлықтай үлкен 

қуатымен емес, сонымен қоса айтарлықтай жоғары газдың бастапқы 

температурасымен және қысымның арту дәрежесімен ерекшеленеді. Сол 

себепті ол тек номинал режимде ғана емес, жиілікті қуат режимінде де 

үнемдірек (2.14 сурет). Екі қозғалтқыштың құрылымдық сұлбасының және де 

тораптарының негізгі құрылымдық ерекшеліктерінің көптеген ұқсастықтары 

бар (2.15 сурет). 

 

 
1 – компрессор корпусы; 2 – газ генераторы; 3 – корпус; 4 – 

жылуалмастырғыштың сол жақ секциясының матрицасы; 5 – 

жылуалмастырғыштың сол жақ секциясының корпусы; 6 – күштік турбина 

роторы мен редуктордың модулі; 7 – жылуалмастырғыш секциясы 

матрицасын іске қосатын торап; 8 – жану камерасының қақпағы; 9– жану 

камера торабы; 10 – жылуалмастырғыштың оң жақ секциясының корпусы; 11 

– жылуалмастырғыштың оң жақ секциясының матрицасы. 

2.13 сурет – GT-404 АГТҚ-ның құрылымдық модульдері 

 

Номинал режимдегі және жиілікті қуат режіиміндегі (2.14 сурет) екі 

қозғалтқыштың жоғары үнемділігі регенерация дәрежесі жоғары (  =0,75) 

жылуалмастырғышарды қолдану, сонымен қатар цикл мен тораптар ПӘК-нің 

жоғары параметрлерін (әсіресе GT-1801-дегі) қолдану арқылы қамтамасыз 

етіледі. Стационарлық жылуалмастырғыштың қолданылуы, екі қозғалтқышқа 



37 

 

да есептелген қуат кезінде айналатын жылуалмастырғыштардың 

өлшемдерінің үлкен болуымен түсіндіріледі. Одан басқа,            

кезінде, олар нашар жұмыс істейді: оларда компрессор шығысынан турбина 

шығысы бағытына қарай ауаның тым жоғары ағып кетуі пайда болады. 

GT-1801 қозғалтқышы және оның түрлендірулері ауыр шынжыр 

табанды машиналардағы АGT-1500 қозғалтқышын алмастыра алатын екінші 

буын қозғалтқышы ретінде қарастырылады. 

 

 
1 – GT-1801 типті ГТҚ; 2 – GT-601 типті ГТҚ; 3– AGT-1500 типті ГТҚ. 

2.14 сурет – Қозғалтқыштардың жүктемелік сипаттамалары 

 

 
2.15 сурет – GT-601 (a) және GT-1801 (б) қозғалтқыштарының бойлық 

қималары 

 

АGT-1500 қозғалтқышы (2.16 сурет) төмен қысымды бос күштік 

турбинасы, стационар жылуалмастырғыш-рекуператоры және жеке жану 

камерасы бар үш білікті сұлба бойынша жасалған. Қысымның артуының 
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жоғары дәрежесі осьтік бес сатылы төмен қысымды компрессоры және осьтік 

центрден тепкіш жоғары қысымды компрессоры (төрт осьтік және бір 

центрден тепкіш) бар екі каскадты компрессормен қамтамасыз етіледі. 

Компрессорлар екі турбинаның да сопло қалақшалары мен жоғары қысымды 

турбинаның жұмыс қалақшаларының ауа салқындатуы арқылы бір сатылы 

осьтік турбинамен іске келтіріледі. Екі сатылы күштік турбинада жиілік қуат 

режимінде үнемділікті, сонымен қатар қабылдағыштықты жақсарту 

мақсатында, қозғалтқыштарды реттеуге арналған бірінші сатылы РСА 

бұрылмалы бір қатары бар. Күштік турбинаның айналу білігінің жиілігін 

22 500-ден 3000 мин
-1

 дейін төмендету үшін бір сатылы планетарлық 

редуктор қолданылады. 

 

 
1 – төмен қысымды компрессордың кіріс бағыттаушы аппараты; 2 – 

жану камерасы; 3 – күштік турбинаның РСА-ы; 4 – рВ=1,47 МПа және 

ТВ=747 К ауаны жылуалмасқышқа жеткізу каналы; 5 – рВ=1,44 МПа және 

ТВ=840 К ауаны жану камерасына жеткізу каналы; 6 – жылуалмасқыш-

рекуператор; 7 – төмен қысым білігінің алдыңғы мойынтірегі; 8 – жоғары 

қысымды компрессор; 9 – жоғары қысымды турбина роторы; 10 – төмен 

қысымды турбина роторы; 11 – күштік турбина роторы; 12 – планеталық 

редуктор; 13 – ТГ=870 К газды турбина артына әкетуге арналған келте құбыр. 

2.16 сурет – AGT-1500 сериялық қозғалтқышы (ағынды бөлігінің сұлбасы) 

 

Қозғалтқыштың жылуалмастырғышының регенерация дәрежесі 

             және күштік турбинаның бірінші сатылы РСА-мен бірге, ең 

бастысы, жиіліктік режимдердегі қозғалтқыштың үнемділігін қамтамасыз 

етеді. Жылуалмастырғыштардың өлшемдері айтарлықтай: қозғалтқыш 

ұзындығының жартысын алады. Жылуалмастырғыштың құрылымы өте 

телнұсқалы және әзірге тәжірибелі және жобаланып жатқан АГТҚ-да 

қайталанбайды. Ол құрылымы бойынша күштік бұрандамалар арқылы 

бекітілген, қалыңдығы 0,15-0,2 мм болатын инконель қорытпа беттерінен 

дайындалған бірдей сақиналы пластина жиынтығынан тұрады. Осы сақина 
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пластиналардан пайда болған пакетте ауа ағысына арналған ішкі каналдар 

бар. Күштік турбинадан соң ыстық газ жылуалмастырғыштың ішкі қуысына 

беріледі және радиал бағытта дисктер арасындағы қуысқа түседі, ал 

қыздырылған ауа көрсетілген ішкі арналар арқылы өтеді. 

Жылуалмастырғыштың құрылымы жылу алмастыруға және, қозғалтқыштың 

айнымалы режимі жұмысында пайда болатын, температуралық 

градиенттерге қарсы тұрады. 

Төмен қысымды еркін күш беретін турбина, жылуалмасқышсыз, екі 

каскадты сығымдағышы, шеңберлі жану камерасы бар, үшбіліктік сұлба 

бойынша ГТҚ-1Т тәжірибелік қозғалтқышы жасалды [21]. Онда 

сығымдағыштың екі каскады да бірсатылы болып орындалған және 

әрқайсысы бірсатылы біліктік турбинамен әкелінеді. Күштік турбина, 

сондай-ақ, РСА-мен бірсатылы болып табылады. 

Салыстырмалы шағын қуатты (70-100 кВт) ГТҚ-н дамыту 

перспективасы, негізінен, негізгі бөлшектерді дайындауға керамикалық 

материалдарды кең қолданумен байланысты. Осы қозғалтқыштардың 

ішіндегі заманауи және болашағы барлары: AGT-100, AGT-101 және AGT-

102 типті АГТҚ-ң құрастырылымдылық ерекшеліктерін қарастырайық. 

Осылардың тек біріншісі ғана дәстүрлі екібіліктік сұлба бойынша жасалған, 

қалған екеуі бірбілікті болып табылады. 

AGT-101 қозғалтқышының (2.17 сурет) өзіндік құрастырылымы бар: 

ондағы жылуалмасқыш жану камерасының айналасында шеңбер құрай 

орналасқан. Бірбілікті қозғалтқыш жіберілімнің автоматты, сатысыз 

қорабымен байланысады. Жеке режимдердегі сипаттамаларды және AGT-

100-дегі сияқты бұл қозғалтқыштағы тежелулерді жақсарту үшін ортадан 

тепкіш компрессордың кіріс бағыттаушы аппаратының бұрылу 

қалақшаларын, ал пайдаланылған газдардың улылығын азайту үшін жану 

камерасында өзгеретін өтпелі қиылыстар қолданылған. Сондай-ақ 

қозғалтқыштың құрастырылымының өзгешелігі – майлағыш орта ретінде 

компрессордан тартып алынатын ауа қолданылатын жапырақшалы типті 

мойынтіректі – роторлардың бірінде (сығымдағыш пен турбинаның 

қанатшаларының ортасында орналасқан) қолдану. 

AGT-101 қозғалтқышы компрессордың жұмыс дөңгелегінің кірісінде 

12 толық және 12 қысқартылған қалқаншалары бар. Қалқаншалық диффузор 

қалқаншаның екі түрінен тұрады, олар жұмыс дөңгелегіндегі және 

қалқаншасыз аппараттағы жоғары жылдамдықты ауа ағынын тиімді тежеуге 

мүмкіндік береді. Компрессордың есептік ПӘК-і       . 

AGT-101 қозғалтқышының радиалды орталық жүйелі турбинасында 19 

соплолық және 13 жұмыс қалқаншасы бар. Сынақтар нәтижесі турбина ПӘК-

і жоғары деңгейде екенін көрсетті. 71,8 % есептік мән жағдайында бос жүріс 

ηт=76,3 %, аралық қуат режимінде есептік мән 78,2 %-дың орнына ηт=79,6 %, 

және тек максималды қуаты режимде ғана ПӘК есептік мәннен кішкене 

төмен: 87,1 %-дың орнына ηт=86,5 %. 
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AGT-100, AGT-101 және AGT-102 қозғалтқыштарын жасау кезінде 

заманауи автомобильді газтурбоқұрылыстар процессі білінеді: мүмкін 

болатын құнды төмендету, қозғалтқыштың жоғары температуралы 

бөлшектеріне арналған керамикалық материалдарды қолдану арқылы жүзеге 

асатын газдың бастапқы температурасының айтарлықтай өсуі кезіндегі 

үнемділік пен сенімділікті жоғарылату. Осы процесстер қуаты жоғары АГТҚ 

үшін де тән. 

 

 
1 – жылуалмасқыш-регенератордың матрицасы; 2 – ауа мен газ ағынын 

ажыратушы корпус; 3 – турбина диффузорының ішкі қабырғасы; 4 – турбина 

корпусы; 5 – турбина диффузорының сыртқы қабырғасы; 6 – турбина 

роторы; 7 – турбина артындағы шеңберлік келте құбырдың дистанциялық 

тығыны; 8 – турбинаның соплолық аппараты; 9 – турбинаның артқы 

корпусы; 10 – келте құбырдың ішкі қабырғасы; 11 – келте құбырдың сыртқы 

қабырғасы; 12– жану камерасы; 13 – жылуалмасқыш экраны. 

2.17 сурет –AGT-101 қозғалтқышының бойлық қимасы 

 

2.3. Заманауй стационар газтурбиналық қондырғылар 

 

Қазіргі заманғы дәстүрлі газтурбиналық қондырғылар – бұл ауа 

компрессорының, жану камерасы мен газ турбинасының, сондай-ақ оның 

жұмысын қамтамасыз ететін қосалқы жүйелердің жиынтығы. Газ 

турбиналары мен электр генераторларының жиынтығын газтурбиналық 

қондырғы деп аталады. 

Газтурбиналық қондырғылар мен бугаз қондырғылары (БГҚ) 

арасындағы маңызды бір айырмашылықты атап өту керек. Бутурбиналық 

қондырғылар құрамына қазан кірмейді, дәлірек айтқанда, қазан жеке жылу 

көзі ретінде қарастырылады; бұл жағдайда қазан «қара жәшік» болып 

табылады және оған      температурадағы қоректік су кіреді де,   ,  , 

параметрлерлі бу шығады. Бутурбиналық қондырғыда қазан қондырғысыз 
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физикалық объект ретінде жұмыс істей алмайды. ГТҚ жану камерасы оның 

ажырамас элементі болып табылады. Бұл тұрғыда ГТҚ өзін-өзі қамтамасыз 

етеді. 

Газтурбиналық қондырғылар, бутурбиналық қондырғылармен 

салыстырғанда да, өте алуан түрлі болып келеді. Төменде біз энергетика 

саласында пайдаланылатын қарапайым циклді ГТҚ-дың ең перспектиті және 

көп қолданылатынын түрлерін қарастырамыз. 

Мұндай ГТҚ қағидалық сұлбасы 2.18 суретте көрсетілген. 

Атмосферадан алынған ауа айналмалы және бекітілген торлардан тұратын 

ағынды бөлігі бар роторлық турбомашина болып табылатын ауа 

компрессорының кірісіне әкелінеді. Компрессор соңындағы қысымның    

алдындағы қысымға    қатынасы ауа компрессорының сығылу дәрежесі деп 

аталады және әдетте   (      ⁄ ) деп белгіленеді. Компрессордың роторын 

газ турбинасы басқарады. Сығылған ауаның ағыны бір, екіге немесе одан да 

көп жану камераларына жіберіледі (2.8 сурет). 

Алайда, көп жағдайда компрессордан келетін ауа ағыны екі ағынға 

бөлінеді. Бірінші ағын оттық құрылғыларға жіберіледі, онда отын (газ немесе 

сұйық отын) да жеткізіледі. Отын жану кезінде жоғары температуралы 

отынның жану өнімдері пайда болады. Екінші ағынның салыстырмалы суық 

ауасы газ турбинасының бөліктері үшін қолайлы температурамен газдар алу 

үшін олармен араласады (оларды әдетте жұмыс газдары деп атайды). 

 

 
2.18 сурет – ГТҚ қағидалық сұлбасы 
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 с қысыммен жұмыс істейтін газдар (жану камерасының 

гидравликалық кедергісіне байланысты  с    ) газ турбинасының ағынды 

бөлігіне беріледі, оның жұмыс істеу принципі бу турбинасының принципінен 

еш айырмашылығы жоқ (жалғыз айырмашылық газ турбинасы бумен емес, 

отынның жану өнімдерінде жұмыс істейді). Газ турбинасында жұмыс 

жасайтын газдар атмосфералық қысымға    дейін ұлғаяды, шығу 

диффузорына 14 келеді, ал одан тікелей мұржаға немесе алдын-ала белгілі 

бір ГТҚ шығар газдарының температурасын қолданатын 

жылуалмастырғышқа түседі. 

Газ турбинасындағы газдардың ұлғаю салдарынан соңғысы қуат 

өндіреді. Өте маңызды бөлігі (жартысына жуығы) компрессор жетегіне, ал 

қалғаны – электр генераторының жетегіне жұмсалады. Бұл маркалау кезінде 

көрсетілетін газ турбинасының пайдалы қуаты болып табылады. 

БТҚ-да қолданылатын белгілерге ұқсас белгілер ГТҚ сұлбасын көрсету 

үшін қолданылады (2.19 сурет). 

 

 
 

2.19 сурет – Шартты белгілеулердегі ГТҚ қарапайым сұлбасы 

 

2.18 және 2.19 суреттерді қарастырудан сипатталған ГТҚ неге 

қарапайым термодинамикалық циклді ГТҚ деп аталатындығы белгілі болады. 

ГТУ бұдан да қарапайым болуы мүмкін емес, өйткені оның құрамына жұмыс 

денесін сығудың, қыздыру және ұлғайту процестерін қамтамасыз ететін ең аз 

қажетті компоненттер кіреді: бір компрессор, бір немесе бірнеше жану 

камерасы және бір газ турбинасы. Қарапайым циклды газ турбинасымен 

қатар бірнеше компрессорлар, турбиналар және жану камералары бар күрделі 

циклді ГТҚ бар. Атап айтқанда, 70-ші жылдары КСРО-да құрастырылған ГТ-

100-750 газ турбиналарының осы түріне жатады (2.20 сурет). 

Ол екі білікті болып жасалған. Бір білікте жоғары қысымды 

компрессор КВД және оны басқаратын жоғары қысымды турбинана ТВД 

орналасқан; бұл біліктің айналу жиілігі айнымалы. Екінші білікте төмен 

қысымды турбина ТНД орналасқан, ол төмен қысымды компрессор КНД мен 

электр генераторын Э  жүргізеді; сондықтан бұл біліктің жылдамдығы 

тұрақты 50 с
-1

. 447 кг/с мөлшеріндегі ауа атмосферадан төмен қысымды 
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компрессорға КНД түседі және ол 430 кПа (4,3 атм) қысымға дейін сығылады 

және ауа салқындатқышына ВО түседі, ол жерде ол 176-дан 35 °C-қа дейін 

салқындатылады. Бұл жоғары қысымды компрессорындағы КВД ауаны 

сығымдау үшін қажет жұмысты азайтуға мүмкіндік береді (сығу 

коэффициенті   =6,3). Осыдан ауа жоғары қысымды жану камерасына КСВД 

түседі және температурасы 750° C болатын жану өнімдері жоғары қысымды 

турбинаға ТВД жіберіледі. Көп мөлшерлі оттегі бар газдар өнімдері жоғары 

қысымды турбинадан ТВД қосымша отын жағылатын төмен қысымды жану 

камерасына КСНД, одан кейін төмен қысымды турбинаға түседі. 390 °C 

температурадағы жұмыс істеп шыққан газдар түтін мұржасына немесе шығар 

газдар жылуын қолданатын жылуалмастырғышқа шығарылады [22]. 

 

 
ВО – ауа салқындатқышы; КВД – жоғарғы қысымды компрессор; 

КСВД – жоғарғы қысымды жану камерасы; КСНД – төмен қысымды жану 

камерасы; ТНД – төмен қысымды турбина; ЭГ – электр генераторы. 

2.20 сурет – ГТ-100-750 ЛМЗ газтурбиналық қондырғы сұлбасы 

 

ГТҚ шығар газдардың температурасы жоғарлығы салдарынан жоғарғы 

тиімділігімен ерекшеленбейді. Сұлбаны күрделендіру оның тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді, бірақ, сонымен қатар, эксплуатациясын 

күрделендіреді және қаржы жұмсалымын арттырады. 
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ҮШІНШІ БӨЛІМ. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ГАЗТУРБИНАЛЫҚ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

3.1 Энергетикалық газтурбиналық қондырғылардың остік 

компрессорлары 

 

Компрессорлар деп газдарды ауыстыруға (атап айтқанда, ауаның) және 

қысымын арттыруға арналған машиналарды айтады. 1537 жылы белгілі 

алхимик Парацельс химиялық отынмен қозғалысқа келетін желдеткіштің 

қызықты үлгісін жасады. Парацельс бірінші желдеткішті балқыту тигліндегі 

көмірді үрлеу үшін техникалық мақсатта пайдаланды. 

Қазіргі заманғы турбокомпрессорлар жұмысының негізгі тәсілі – 

динамикалық-айналмалы қалақшалар мен газ ағынының күш әсерінің 

арқасында газдың үздіксіз сығылуын және оның орын ауыстыруын 

қамтамасыз ету. Компрессор – қазіргі заманғы энергетикалық ГТҚ 

технологиялық сұлбасының маңызды элементі, ал онда сығылған ауа жану 

камерасына және одан кейін қондырғының газ турбинасына ыстық газ 

түрінде түседі (3.1 сурет). 

 

 
1 – остік компрессор; 2 – газ турбинасы; 3 – ауаны әкетуге арналған 

конфузор; 4 – электр генераторы; 5 – жану камерасы; 6 – газдарды шығаруға 

арналған диффузор. 

3.1 сурет – Заманауи энергетикалық ГТҚ сұлбасы (Alstom фирмасының 

GT13E2) 

 

Конструкциясы бойынша компрессорлар көбінесе осьтік және 

радиалды (ортадан тепкіш) болып бөлінеді. ГТҚ-да негізінен осьтік 

компрессорлар (ОК) қолданылады, сондықтан осы компрессор түрі одан әрі 

қаралатын болады. Олардың қысымының өсуі 3 МПа және одан да көп 
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болады және де бұл оларды шығысы мен кірсінде қысымның қатынасы 

едәуір аз радиалды желдеткіштерден ерекшелендіреді. 

ГТҚ осьтік компрессорының құрылымдық сұлбасы 3.2 суретте 

ұсынылған. Онда компрессордың жұмысын қамтамасыз ететін негізгі 

элементтерді бөліп көрсетуге болады. Ауа кешенді ауа тазалайтын және шу 

басатын құрылғы (КАШҚ) арқылы компрессормен атмосферадан алынады 

және кіретін келте құбырға 1 (НК-НК қимасы) және сақиналы конфузорға 2 

түседі, ал компрессорды түзеткіш аппарат 3, диффузор 7 және шығыстық 

келтеқұбыр 6 арқылы кетеді (КК-КК қимасы). Бұл қозғалмайтын 

элементтердің негізгі мақсаты – компрессордың жұмыс сатысына ауа әкелу, 

содан кейін оны ең аз шығындарын, жылдамдық пен ауа қысымының 

біркелкі өрісін қамтамасыз ете отырып әкету. Қазіргі осьтік компрессорларда 

ауа жолы өте күрделі. Конфузордан кейін кіріс бағыттаушы аппарат (КБА) 8 

орнатылған, ол ауаны ротордың айналу жағына бұрау және ауа шығынын 

өзгерту, сондай-ақ ГТҚ барлық жұмыс режиміне әсер ету үшін 

пайдаланылады. Одан әрі I, II, ..., z компрессорының жұмыс сатылары 

орналасқан, олардың әрқайсысы жұмыс қалақша аппаратынан – жұмыс 

дөңгелегінен (ЖД) және одан кейінгі қозғалмайтын бағыттаушы аппараттан 

(ҚБА) тұрады. Осьтік компрессорлардың кейбір конструкцияларында бірінші 

сатысында, сондай-ақ, КБА бірге ГТҚ жұмысын басқару жүйесіне қосылған 

бұрылмалы бағыттаушы аппараттар (ББА) болады. Жұмыс қалақшалары 

әдетте дискілерге бекітілген және олар орналасқан білікпен бірге компрессор 

роторын құрайды. Ол бір-бірімен байланысқан дискілерден барабан түрінде 

жасалуы мүмкін. Ішкі диаметр бойынша компрессор дискілерінің арасында 

ағын бөлігінің тегістігін қамтамасыз ету үшін кесілетін сақиналар бекітілуі 

мүмкін. 

 
НК-НК – компрессор кірісінің қимасы; КК-КК – компрессор 

шығысының қимасы; A-A және Б-Б – компрессордың ағынды бөлігінің кіріс 

және шығыс қималары; 1 – кіріс келтеқұбыры; 2 – конфузор; 3 – түзеткіш 

аппарат; 4 – тығыздау жүйесі бар компрессор білігі; 5 – подшипник; 6 – 

компрессордан ауаның шығуы; 7 – диффузор; 8 – кіріс бағыттаушы аппарат. 

3.2 сурет – ГТУ осьтік компрессорының құрылымдық сұлбасы 
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Компрессорлық статор – бұл ажыратқышы мен оған бекітілген 

бағыттағыш қалақшалары бар корпус. Конструкцияға (3.2 сурет) сонымен 

қатар мойынтіректер 5 және тығыздау жүйесі бар компрессор білігі 4 кіреді. 

Соңғысы ауаның атмосфераға кіруіне және ағып жатқан бөліктің шығысында 

ағып кетуіне жол бермейді. 

Ауа компрессорға сору және шуды азайту құрылғысы арқылы кіреді 

(комплексті ауаны тазартатын қондырғы КАТҚ). Ауаны тазартудың күрделі 

құрылғылары әдетте «жеңіл» газ турбиналары деп аталады, сондықтан 

қондырғының сенімділігі мен тиімділігі көбіне олардың тиімді жұмысына 

байланысты. 

КАТҚ элементтері арқылы ауаның орын ауыстыруы салдарынан оның 

жылдамдығы артады және қалақшалардың бірінші қатарының алдында 

қысым түседі. Соңғылары айналғанда ауа компрессордың ағынды бөлігіне 

КАТҚ арқылы сорылады. 

Осьтік компрессордың ағынды бөлігі оның құрылымдық сұлбасының 

негізгі құраушысы болып табылады. Оның мақсаты осьтік бағытта 

қозғалатын ауа ағынын, айналмалы қозғалуын хабарлау. Сонымен қатар, оны 

ауаның көлемдік шығынын өлшеу үшін және 70-80-нен 100 %-ға дейінгі 

диапазонда жүктеме төмендеген кезде газдардың тұрақты температурасын 

ұстап тұру үшін пайдаланады. КБА көмегімен ГТҚ іске қосу және тоқтату 

жағдайында компрессордың орнықтылық қорын арттырады. 

Қазіргі бір негізгі ГТҚ-дың компрессоры мен газ турбинасының роторы 

ортақ және бір бүтін бөлек жиналатын дискіден тұрады. Бұл дискілер 

алдымен жуылады және теңдестіріледі. Әрбір дискіде хирттер (Hirth 

өнертапқышы) жасалған екі сақиналық жаға бар – қатаң үшбұрышты 

профильдің радиалды тістері. Көрші дискілерде осындай хиттер бар. Бұл 

дисктердің абсолютті ортаға дәл келтірілуін және бөлшектеуден кейін 

құрастыру кезінде оның қайталануын қамтамасыз етеді. Дискіден дискіге 

айналдыру сәті хитт қосылыстары мен стяжды болттар арқылы беріледі. 

Төмен (ТҚК) және жоғары (ЖҚК) қысымды компрессорлар 

қолданылатын екі білікті ГТҚ жоғары сығу дәрежесін алу мүмкін:   = 30÷40. 

Мұндай ГТҚ әдетте конверсиялық газтурбиналық қозғалтқыштар деп 

аталады. Газтурбиналық қозғалтқыштардың, энергетикалық ГТҚ секілді, 

жұмысы төмен қысымды қозғалтқыштың газ турбинасына аэродинамикалық 

және электр генераторы бар қатаң муфталы жеке газды турбинаны қолдану 

арқылы жүзеге асырылады. 

Екі білікті газтурбиналық қондырғыда роторлық құрылғы ұқсас 

сипатқа ие. Олар көбінесе айналмалы бағыттаушы құрылғыларды 

пайдаланады. Бұл, атап айтқанда, 10-нан 30-40-қа дейін    жоғарылауына 

байланысты және компрессор жұмысының тұрақтылығының төмендеуімен 

бірге жүреді (көбінесе төмен қысым және жоғары қысым).    жоғары 

мәндері кезінде осьтік компрессор КАШҚ бітелуіне және ағынның 

ластануына сезімтал болады. Нәтижесінде ПӘК төмендейді. 
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Компрессорлық ағын жолының соңғы бағыттаушы аппараты болып 

табылатын түзеткіш құрылғы ауа қысымының жоғарылауына ықпал етіп қана 

қоймай, оның осьтік шығуын қамтамасыз етеді. 

 

3.2. Газтурбиналық қондырғылардың жану камералары 

 

Жану камераларының конструкциясы тағайындалуына, жұмыс 

жағдайларына және газтурбиналық қозалтқыштың құрылымдық сұлбасына, отын 

түріне, циклге және қондырғы параметрлеріне байланысты. Газтурбиналық 

қозғалтқыштың жану камерасы әдетте оның құрылымының бір бөлігі болып 

табылады және сирек жағдайда тек қана құбыр өткізгіштермен компрессор және 

турбинамен жалғасып, газтурбиналық қозғалтқыштан тыс орналасады. Бірінші 

жағдайда жану камерасын құрамдас деп, ал екіншісінде – шығыңқы деп атайды. 

Шығыңқы жану камерасын әдетте стандартты ГТҚ, сирек жағдайда – 

көліктік ГТҚ қолданады (3.3, а сурет). Құрамдас жану камерасы құрылымдық 

орындалуына байланысты келесі типте болуы мүмкін [23]: 

1) Сақиналы (3.3,б сурет); 

2) Құбырлы-сақиналы (3.3, всурет); 

3) Секциялық (3.3, г сурет); 

4) Дара (3.4сурет). 

Конструкцияның алғашқы үш типі әдетте тік ағынды сұлба бойынша 

орындалады. Осылай, мысалы, ықшамдылығымен жеңілдігі салдарынан 

авиациялық газтурбиналық қозғалтқыштарда кеңінен қолданылатын 

сақиналы камера, қарапайым жүйеде газтурбиналық қозғалтқыштарда 

компрессор мен турбина арасында, біліктің айналасында орналасқан. 

Сақиналы камерадағы сияқты құбырлы-сақиналы камерада ішкі және 

сыртқы корпустар ортақ болады. Жеке цилиндрлік ыстықтық құбырлар 

сақиналы кеңістікте корпустар арасында орналасқан. Олардан шығатын газ 

ағындары турбинаның шүмек аппаратының тура алдында сақиналы газ 

жинағышта жинақталады. Ыстықтық құбырлардың п саны түрлі болуы 

мүмкін, оны құрастырылуына, газтурбиналық қозғалтқыштың берілген 

өлшемдеріне (оның моделіне) және басқаға байланысты таңдайды. Әдетте п –

6÷12. Отын өзара жалынды асырып тастауға арналған келте құбырлармен 12 

жалғанға жеке ыстықтық құбырлардың жану аймақтарында жанады. Осы 

келте құбырлар арқылы газтурбиналық қозғалтқыштарды қосу кезінде 

камераның барлық ыстықтық құбырларында п-нен екі-үш құбырға 

орнатылған тұтандыру құрылғысы бар көрші құбырдағы жанып тұрған 

шырақтан жалынды лақтыру арқылы тұтану қамтамасыз етіледі. Сонымен 

қатар келте құбырлардың болуынан, бір ыстықтық құбырда шырақ кенеттен 

сөнген жағдайда жануды қалпына келтіру қамтамасыз етіледі. Және, 

ақырында келте құбырлар ыстықтық құбырлардағы қысымдардың теңелуіне 

ықпал етеді. Екіншілік ауа ағыны ыстықтық құбырларды шайып, сыртқы 

және ішкі корпустар қабырғаларының арасынан ағады, және құбырлардың 
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ішіне екіншілік ауаны беру және араластырғыш саңылаулар арқылы түседі. 

Құбырлардан газ сақиналы газ жинағышқа шығады [24]. 

 

 
В – ауа; Т – отын; Г – газ; Н – жүктеме; 1 – жоғарғы қысымды 

компрессор; 2 – регенератор; 3 – жану камерасы; 4 – компенсатор;  

5 – турбина; 6 – қозғалтқыш білігі; 7 – жеке ыстықтық құбырлар;  

S – сақиналы ыстықтық құбырдың сыртқы ернеушесі; 9 – жану камерасының 

сыртқы (сақиналы) корпусы; 10 – ішкі корпус; 11 – сақиналы ыстықтық 

құбырдың ішкі ернеушесі; 12 – жалынды асыруға арналған келте құбыр;  

13 – корпус; 14 – білік қаптамасы; 15 – форсунка; 16 – отын конусы. 

3.3 сурет – Газтурбиналық қозғалтқыштардың жану камераларының 

құрастыру және құрылымдық сұлбалары 

 

Секциялық камера (3.3, г сурет) саны п = 6÷8 және одан артық болатын 

жеке камералар блогынан тұрады. Әр камерада ыстықтық құбырлар мен 

корпустар болады. Блоктың барлық камералары бірегей, өздігінен жұмыс 

істейді, бірақ олардың барлық ыстықтық құбырлары ұзындығы сақиналы-

құбырлы камералардан артық болуы мүмкін жалынды лақтыруға арналған 

келте құбырлар арқылы жалғанған. Тұтандыру құрылғылары блоктың тек 

қана бірнеше камераларында ғана орналасқан. Секциялық және сақиналы-

құбырлы камералардағы форсункалар саны әдетте ыстықтық құбырлардың 

санына сәйкес келеді. Форсункаларды фронттық құрылғылардың ортасына 

орналастырады. Диаметрі айтарлықтай ыстықтық құбырларда бірнеше 

форсункалар қарастырылады. 
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3.4 сурет – Дара жану камерасы бар газтурбиналық қозғалтқыштың сұлбасы 

(3.1 суреттегі белгілеулер) 

 

Сақиналы камераларда (3.3, б сурет) форсункалар санын жалын фронты 

ыстықтық құбырдағы сақиналы жұмыстық кеңістіктің қимасын толық 

жабатындай етіп таңдайды. Форсункадан 15 шашыраған отын конусының 16 

максималды диаметрі ыстықтық құбырдың ішкі және сыртқы S 

ернеушелерінің арасындағы қашықтықпен h радиус бойынша шектелген. H 

шамасы аз болған сайын форсункаларды көбірек орнату керек. Олардың 

орталық бұрышпен Ө анықталатын саны бірнеше ондыққа дейін жетеді, ал 

кейде 100-ден асады. Осындай типтегі жану камерасында бір сақиналы, 

мысалы айналатын форсунканы қолдануға болатынын айтуға болады. 

Қозғалтқыштың жалпы күштік сұлбасына кіретін жеке құрамдас жану 

камералары кейде жалғау келте құбырларының дамыған түрлерінде кейде 

шығыңқылардың құрылымына жақын болады. Жеке құрамдас жану 

камералары компрессор мен турбина арасындағы қашықтықты қысқартуға 

және фосункалардың санын азайтуға мүмкіндік береді. Соңғы жағдайда 

әсіресе отын және ауа шығыны аз, шағын қуатты газтурбиналық 

қозғалтқыштар үшін маңызды, және сақиналы немесе бірнеше ыстықтық 

құбырларды, сондай-ақ камераларды қолдану қажет емес, өйткені 

форсункалардың өлшемдері кіші болады да, оларда қоқыс жиналуы мүмкін 

немесе олардың жұмысы пайдалану шығындарынан асатын отынды 

тазартудың тек қана жоғарғы дәрежесіз орындалмауы мүмкін. 

Газтурбиналық қозғалтқыштарда әдетте монтаждау және қызмет 

көрсету қолайлығы, құнының төмендігі және стендте тәжірибелік жетілдіру 

кезінде олардың салыстырмалы жеңілдігі үшін секциялық камералар 

қолданылған. Осылайша, мысалы, егер табиғи өлшемдегі сақиналы және 

шығыңқы камераларды жетілдіру кезінде оларды дайындауға, бөлмелерді 

салуға қаражат жұмсалады, сонымен қатар GUv ауа мен GTv отынның толық 

шығындары қажет, онда секциялық камералар п есе аз шығындарды қажет 

етеді, өйткені барлық п камералар бірегей. 

Жалпы алғанда, кез келген камераның жеткізу құнын жеңілдету және 

азайту үшін жетілдіру операцияларының бір бөлігін модельдерде жүргізу 

орынды. Мысалы, сақиналы және құбырлы-сақиналы камераны зерттеу жиі 
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екі радиалды қимамен шектелген бірнеше форсункалы сақиналы жұмыс 

көлемінің бөлігінде жүргізіледі. 

Үлгілік тәжірибелердің нәтижелері натуралық зерттеулерді өткізбеу 

үшін әлі де сенімді емес екенін айта кету керек. Жану секциялық камерасының 

өңделген конструкциясы жаңа газтурбиналық қозғалтқышты жобалау кезінде, 

әсіресе, егер олардың жұмыс параметрлері жақын болса, пайдаланылуы 

мүмкін. Газтурбиналық қозғалтқыштың жаңа қуаты кезінде ауаның берілген 

шығынын қыздыруды қамтамасыз ету үшін камералардың санын п өзгерте 

отырып, жаңа камераның құрылымын аламыз. Бұдан басқа, секциялық және 

құбырлы-сақиналы жану камераларында олардың ысытықтық құбырларының 

шектеулі көлемінде отын, ауа және газ ағындарын, неғұрлым сапалы жұмыс 

процесінде неғұрлым жақсырақ араластыруға қол жеткізуге болады. Бұл 

камералардың ысытықтық құбырларын дайындау, әсіресе үлкен көлемді 

сақина немесе шығыңқы камераларының құбырларынан әлдеқайда оңай. 

Алайда секциялық камерасы бар газтурбиналық қозғалтқыштың корпусы 

неғұрлым қатаң болуы тиіс, өйткені бұл камералар әдетте оның күштік 

сұлбасына кірмейді. 

Сақиналы камера басқа камералармен салыстырғанда жеңіл және шағын. 

Оны орнату кезінде бір қалыпты сақиналы ағынды бөлікте ауа тарататын және 

газ жинайтын келте құбырлардың болмауынан газтурбиналық қозғалтқыштың 

ұзындығы біршама азаяды. Бұл камераға тиімді диффузор, кіріс пен шығыстағы 

қысым шығынының төмендеуі, газ жылдамдықтары мен температурасының 

біркелкі өрістері тән. Айналмалы ыстықтық құбырдың салқындауына 

салыстырмалы түрде, аз жиынтық бетіне байланысты, ауаның аз мөлшері 

жұмсалады. Сақиналы камераның жоғарыда көрсетілген кемшіліктерінен басқа, 

тағы бір кемшілігі көрсетілуі керек [25]. 

Камераны, оның ыстықтық құбырын құрастыру және бөлшектеу, әдетте, 

қозғалтқышты толық бөлшектеуге байланысты, өйткені құбырлар әдетте тұтас 

сақиналы ажыратусыз орындалады, бұл олардың жылуының біркелкілігін, 

форманың тұрақтылығын және қажетті қатаңдығын қамтамасыз етеді. 

Сақиналы және құбырлы-сақиналы камералардың корпустарын, әдетте, бөлек 

жасайды. 

Шығыңқы және жеке жану камераларыды бөлшектеу, секциялық 

камераны бөлшектеу тәрізді, тіпті газтурбиналық қозғалтқыштарды ішінара 

бөлшектеуді талап етпейтіндіктен ыңғайлы. Мұндай камераларды жетілдіру 

кезінде, әдетте, олардан шығатын ағынның температура мен жылдамдық 

өрісінің біркелкілігін қамтамасыз ету қажеттілігі жоқ, бұл камераны 

турбинамен қосатын құбыр өткізгіштерде қол жеткізіледі. Алайда, мұндай 

камераларда оларда қысымның қосымша шығыны бар құбыр өткізгіштер мен 

газ жинағыштардың едәуір көлемі мен салмағы бар. Оларды жеткізу сақиналы 

және шығыңқы камераларды жетілдіру сияқты күрделі. 

Қазіргі уақытта стационарлық және әсіресе көліктік газтурбиналық 

қозғалтқыштарда аралық типті жану камерасын (құбырлы-сақиналы немесе 

секциялық және дара) – ағынның кері бұрылысы бар камераны жиі қолданады. 
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Компрессордың сақиналы диффузорынан ауа жану камерасының жалпы 

сақиналы корпусына түседі, фронт құрылғысы және ыстықтық құбырдың 

саңылаулары арқылы өтеді, содан кейін 360° бұрылады және камера 

араластырғышынан турбинаның сақиналы газ жинағышына түседі. Мұндай 

камера дара цилиндрлік ыстықтық құбырлардың айналасында орналасқан жеке 

корпустары (немесе корпустардың жоғарғы бөліктері) бар секциялық болуы 

мүмкін. Содан кейін жалынды лақтырып тастау үшін арналған міндетті келте 

құбырларды орындау олардың ұзындығы тым үлкен болғандықтан қиындайды. 

Жану камераларының жұмысына қ йылатын талаптар. Қазіргі 

заманғы энергетикалық қондырғылардың жану камераларына олардың 

үнемділігін, сенімділігін және зиянды заттардың шектеулі шығарылуын 

(экологиялық талаптар) реттеу сынды әртүрлі талаптар қойылады. 

Энергетикалық қондырғыларды жобалау кезінде барлық талаптарды 

қамтамасыз етуге тырысады, бірақ ол әрдайым орындала бермейді. 

Осы талаптарды толық қарастырайық. 

Жану камерасы жұмысының үнемділігі ең алдымен отынның толық 

жану коэффициентімен (жану камерасының жылулық ПӘК-і) анықталады 

[3]: 

 кс  
  

  
,      (3.1) 

мұнда    – уақыт бірлігі ішінде отын жанған кезде жану камерасының 

жұмыс көлемінде бөлінетін және компрессордан түсетін ауаны қыздыруға 

жұмсалатын жылу мөлшері, кВт;    – ГТҚ жану камерасында отын жанған 

кезде уақыт бірлігінде бөлінетін жылудың толық мөлшері, кВт. 

Есептік режимде заманауй энергетикалық ГТҚ жану камерасының 

үнемділігі жоғары:  кс           , ал ықтимал жұмыс жүктемесінің 

диапазонында  кс           . 

Жану камерасының үнемділігінің (жұмыс тиімділігінің) басқада 

көрсеткішіне жану камерасындағы жұмыс денесінің қысымының жоғалуын 

бағалайтын толық қысымды қалпына келтіру коэффициенті болып табылады: 

   
   

 

   
    

    
 

   
 ,     (3.2) 

мұнда    
 ,    

  – газ турбинасы алдындағы газдардың және 

компрессордағы ауаның толық қысымы, МПа;     
  – толық қысымның 

жалпы шығыны (үйкеліске арналған шығындар     
 , турбуленттік шығындар 

      
 , жылу беру кезіндегі ағындағы шығындар    

 ), МПа: 

    
      

        
     

 ,    (3.3) 

Қазіргі заманғы энергетикалық ГТҚ жану камераларында         

тең. Бұл мәннің ұлғаюы жану камераларын жобалаудың негізгі міндеттерінің 

бірі болып саналады, себебі     
  шығынының 1 % өсуі компрессордағы 

қысымның арту дәрежесі   
  мен газ турбинасы алдындағы газ 

температурасына    
  байланысты ГТҚ қуатының орташа 1 % төмендеуіне 

әкеледі. 
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2. ГТҚ жану камерасының жұмыс істеу сенімділігін бірнеше 

критерийлермен бағалауға болады. Біріншіден, бұл жану камерасының 

жұмыс көлемінің кернеулігі   , Вт/(м
3
·Па) және оның қимасының жылу 

кернеулігі   , Вт/(м
2
·Па). Олар тиісті габариттік өлшемдері мен металл 

сыйымдылығын анықтайды: 

   
     

  кс

      
,     (3.4) 

   
     

  кс

      
,     (3.5) 

мұнда     – ГТҚ-ң жану камерасындағы отынның массалық шығыны, 

кг/с;   
  – отынның төменгі жану жылуы, кДж/кг;  кс – жану камерасындағы 

отынның толық жану коэффициенті;     – жану камерасының жалынды 

құбырының ішкі көлемі, м
3
;     – жану камерасының жалынды құбырының 

ең үлкен көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

Энергетикалық ГТҚ жану камералары келесі шамалармен сипатталады: 

  =80-200 Вт/(м
3
·Па) және    = 50-300 Вт/(м

2
·Па). 

ГТҚ жану камерасының жұмысының сенімділігі ыстықтық құбырлары 

мен қаңқаларының матриалдарының жылу немесе механикалық 

жүктемелерінің сыни мәндеріне қатысты параметрлер мәндерінің қорымен 

қамтамасыз етіледі. Жану камерасынан шығатын газ температурасы өрісінің 

біршама біркелкі еместігін салыстырмалы көрсеткіші: 

   
    

      
 

   
          (3.6) 

мұнда     
 

,    
  – сәйкесінше жану камерасы үшін газ ағынының 

жекелеген ағысын тежеудің ең жоғарғы және ең төменгі температурасы. 

Энергетикалық ГТҚ             
Жұмыс процесін ұйымдастыруға қатысты жану камерасы жұмысының 

сенімділігін           ауа шығынының тәуелділігін білдіретін үзілу 

сипаты деп аталатын шамамен сипаттайды. Мұнда     – жану камерасындағы 

артық ауа коэффициентінің жалпы мәні. Жұмыс режимдері отын мен ауаның 

байытылған (артық ауа ≤ 1) және байытылмаған қоспасының (>1) жануы 

кезінде жалынның үзілу шекарасынан жеткілікті түрде кетуін қамтамасыз 

етуі тиіс. Үзілу сипаттамасы жану камерасының құрылымына, ауа 

параметрлеріне, жағылатын отын түріне және оны беру тәсіліне байланысты. 

Жану камералары газ турбинасының алдында    
  газдардың бастапқы 

температурасының қалыптасуын, ГТҚ сенімді және жылдам іске қосылуын, 

әртүрлі режимдерде тұрақты жұмысты, негізгіден резервтік отынға 

автоматты түрде ауысуды қамтамасыз етуі тиіс. Олардың құрылымының 

жеткілікті беріктігі, пайдалану ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі, жөндеуге 

жарамдылығы болуы тиіс. Оларда ЖК бөлшектерін және газ турбинасының 

ағынды бөлігін қалыпты пайдалануды бұзатын күйіктер түзілмеуі тиіс [8]. 

3. Энергетикалық ГТҚ жану камерасының жұмысының 

экологиялығына қоршаған ортаға зиянды заттарды шығару нормаларын 

қатаңдатуға байланысты үлкен талаптар қойылады. ГТҚ пайдалану кезінде 
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бөлінетін зиянды заттар: NOx ретінде белгіленетін NO және NO2 азот 

оксидтері, толық емес жану нәтижесінде жанбаған СО көміртегі оксидтері, 

SOx ретінде белгіленетін SO2 және SO3 күкірт оксидтері және қатты 

бөлшектер. Жанбаған көмірсутектер атмосфералық озонның пайда болуына 

ықпал ететін ұшпа органикалық қосылыстарды қамтиды. 

Азот оксидтерінің көп бөлігі (термиялық оксидтер) жану камерасында 

отынды жағу процесінде пайда болады. Сонымен қатар, азот оксидтері 

отында болатын азоттың оттегімен-отынбайланысты-азот байланысы 

нәтижесінде пайда болады. 

Азоттың термиялық оксидтері химиялық реакциялар нәтижесінде 

пайда болады. Зельдович механизміне сәйкес осы оксидтердің пайда болу 

жылдамдығы жалын температурасына экспоненциалды тәуелділікке ие [26, 

27]. Демек, азот оксидтерінің пайда болатын мөлшері жалын 

температурасының ғана емес, сондай-ақ ыстық газдардың қоспасының 

жалын температурасында болатын уақытының функциясы болып табылады 

(3.5 сурет). Бұл тәуелділік уақыттың сызықтық функциясы болып табылады. 

Осылайша, осы температурада газдардың болуы мен уақыты азоттың 

термиялық оксидтерінің шығу деңгейін анықтайды және конструктор NOx 

шығарындыларын азайту үшін әрекет етуі тиіс аса маңызды айнымалы болып 

табылады. 

 

 
t – максималды температура аймағында газдардың болу уақыты, t = 

150 мс – шығыңқы жану камераларына арналған, t=30 мс – сақиналы жану 

камераларына арналған, t = 15 мс – болашақ жану камераларына арналған. 

3.5 сурет – Азот термиялық оксидтерінің пайда болуының газ 

температурасына және осы газдардың ең жоғары температура аймағында 

болу уақытына тәуелділігі (құрғақ газдар үшін оттегінің көлемдік 

концентрациясы 15% кезінде; отын-табиғи газ, компрессордан кейінгі ауа 

температурасы 400
о
С) 

 

Нақты отын үшін азот оксидтерінің пайда болу жылдамдығын артық 

ауа функциясы түрінде ұсынуға болады (3.6 сурет) 
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3.6 сурет – 315

о
С дейін ауаны алдын ала қыздыру кезінде сұйық мұнай өнімі 

үшін      ⁄  эквиваленттік коэффициентіне жалын температурасында NOx 

азот термиялық оксидтерінің түзілу жылдамдығының тәуелділігі 

 

Суретте көрсетілгендей, азот оксидтерінің пайда болуының ең жоғары 

жылдамдығы жалынның стехиометриялық (адиабатикалық) 

температурасында орын алады. Жағылатын отынның әртүрлі түрлері жалын 

температурасының әртүрлі болуымен сипатталғандықтан, азот оксидтерінің 

шығуында елеулі айырмашылықтарды күту керек, бұл іс жүзінде байқалады. 

Азот оксидтерінің пайда болу жылдамдығы от аймағында отын 

қоспасының (>1) азаюына қарай, яғни оның температурасының азаюына 

қарай азаяды. Сол себепті жану камерасында зиянды заттардың 

шығарындыларын төмендету үшін Dв(0,5-1,5)Вгт мөлшерінде суды (бу) 

бүркеді – ол сулы жану камералары деп аталады. 

Азот оксидінің ең төменгі деңгейлеріне аздаған отын қоспасы бар 

құрғақ жану камераларын қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

ЖК және бүкіл ГТҚ жоғары экологиялық көрсеткіштерін үш негізгі 

әдістермен алуға болады: 

а) сулы ЖК диффузиялық ауаны және суды (бу) бүрку; 

б) құрғақ ЖК-да азайған отын қоспасы үшін микрофакельді көп сатылы 

жағуды қолдану; 

в) ГТҚ шығатын газдарға каталитикалық тазартуды қосымша қолдану. 

DENOX селективті каталитикалық қалпына келтіру процесі (СКВ) ГТҚ 

шығар газдарында NOх азот оксидтерін қалпына келтірудің ең кең 

қолданылатын технологиясы болып табылады. Ол ГТҚ шығар газдарындағы 

азот оксидтерін молекулалық азотқа, суға және оттекке катализатордың 

қатысуымен аммиакпен осы оксидтердің химиялық реакциясы есебінен 

түрлендіру әдісі болып табылады. Мысал ретінде Дат фирмасының «Хальдер 

Топсе АО» әзірлеген сұлбасы келтірілген (3.7 сурет). Азот оксидтерін 
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қалпына келтіру қалпына келтіруші агентті 300-420 
о
С температурада 

аммиакты су ерітіндісі мен ГТҚ шығатын газдарды бүрку кезінде, сонымен 

қатар аммиакты шығатын газдардың катализатор арқылы өтуі кезінде жүзеге 

асырылады, Катализатор болған кезде азот оксидтері азот пен су буына 

айналады: 

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 

6NO2+8NH3→7N2+12H2O 

Осылайша азот оксидтерінің конверсиясы екінші рет ластануды 

тудырмайды. 

 

 
1 – аммиактың су ерітіндісінің сұйылтылған буларын ГТҚ шығатын 

газдар ағынына беруге арналған соплолары бар инженерлік тор; 2 – 

аммиактың су ерітіндісінің буландырғышы; 3 – ГТҚ шығу газдарының 

байпаста газ үрлеуі; 4 – байпас ағынының шығу газдарымен аммиактың су 

ерітіндісінің буын араластырғыш; 5 – газдардың байпасты ағыны; 6 – 

аммиактың су ерітіндісін бақылау клапаны; 7 – коллектордағы тұрақты 

қысымды реттегішпен аммиактың су ерітіндісін беру сорғысы; 8 – 

аммиактың су ерітіндісін сақтау багы; 9 – шығын өлшегіш; 10 – катализатор. 

3.7 сурет – СКВ Denox Хальдор Топсе фирмасының NОX азот оксидтерін 

селективті каталитикалық қалпына келтіру қондырғысының сұлбасы 

 

СКВ катализаторы – бұл ТіО2 күшейтілген талшықты тасығыштағы 

рифленді монолитті пластина. Ол өлшемдері 466х466х572 мм болат 

пластиналардан жасалған элементтер түрінде жасалады. Каталитикалық 

белсенді материалдар ретінде металл оксидтері (мысалы, ванадий 

пентоксиді) пайдаланылды, бұл азот оксидінің 90 % дейін байланыстыруға 

мүмкіндік береді. 

Болашақта каталитикалық реактор ішінде орналасқан ЖК көшу 

күтілуде. 

Табиғи газды пайдалану кезінде қазіргі заманғы энергетикалық ГТҚ 

азот оксидінің және көмір қышқыл газының шығарындыларының төмен 
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деңгейін береді (10-40 pрm шегінде, яғни көлемі бойынша құрғақ күйінде 

миллионға 10-40 бөлікті О2 15% көлемді концентрациясы кезінде). 

«    концентрациясы», «    құрамды» және «    деңгейі» 

терминдері деп     саны түсініледі, pрm (милионға көлемдік бөлшектер). 

    болуы жиі қалыпты текше метрге миллиграмда көрсетіледі. Бір 

бірліктен екіншісіне ауыстыру үшін (ылғалды немесе құрғақ газда) келесі 

тәуелділікті пайдалануға болады: 

             
        ⁄  

  
         (3.7) 

Ылғалды газдағы     құрамын құрғақ газдағы құрамға немесе 

керісінше аудару үшін келесі формуланы пайдалануға болады: 

              
 

  
   

   

,    (3.8) 

мұнда        – ылғалды газ үшін О2 нақты мәніне жатқызылған     

орташа концентрациясы;         – құрғақ газ үшін жоғарыдағыдай;     – 

пайызбен өлшенген     нақты көлемді концентрациясы. 

Жоғарыда көрсетілген формуланы құрғақ газ құрамындағы шығатын 

газдардың барлық компоненттерінің концентрациясын құрғақ газ 

құрамындағы ылғалды газ құрамындағы көлемдік концентрацияға айналдыру 

кезінде қолдануға болады және керісін ауыстыру үшін. Ылғалды газдағы О2 

нақты көлемді концентрациясы құрғақ кездегі көлемді концентрацияға тең 

емес, оны айналдыру үшін (3.8) формуланы пайдалану қажет. 

Құрғақ газдың Z % кез келген басқа концентрациясына жатқызылған 

    құрамын О2 құрғақ газдың 15 % концентрациясына келтіру үшін және 

керісінше айналдыру үшін келесі тәуелділікті пайдалану керек 
           

    
 

            

     
,    (3.10) 

мұнда              – О2 (құрғақ газ) көлемдік концентрациясының 

15 % қатысты NOx концентрациясы;             – О2 (құрғақ газ) көлемдік 

концентрациясының Z % қатысты     концентрациясы. 

Шығар газдардың жылуын регенерациялауы бар энергетикалық ГТҚ-

ны бір мезетте үнемділікті арттырумен бірге қолдану ЖК енгізілетін 

айналымдық ауаның температурасының артуымен байланысты екенін ескеру 

керек. 

Бұл ретте диффузиялық типтегі ЖК азот оксидтерінің эмиссиясының 

деңгейі күрт өседі (осы температураның әрбір 100
о
С-қа ұлғаюымен шамамен 

екі есе). Мұндай жағдайларда     концентрациясының өсуін болдырмауға 

мүмкіндік беретін түрлі техникалық шешімдер бар. 

Жану камераларының жұмыс пр цесін ұйымдастырудың басты 

қағидалары. Газтурбиналық қозғалтқыштарды жетілдіру және даму болашағы газ 

параметрлерінің жоғарлауымен, жану камераларының жылу кернеулігінің өсуімен, 

олардың аэродинамикасының жақсаруымен және уыттылықтың төмендеуімен 

байланысты. Жану камераларының жұмыс сипаттамалары мен құрылымдарын 

үдету, жақсарту олардың жұмыс процесін анықтайтын негізгі ережелерді 

дамытуды талап етеді. Тәжірибелік мәліметтерді жинақтау және жану 
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теориясының негіздерін пайдалану нәтижесінде жұмыс процесін 

ұйымдастырудың, жану камераларын құрастыру және есептеудің келесі негізгі 

қағидалары анықталды [24, 28, 29, 30. 31]. 

1. Жану камерасының жұмыстық көлемін екі жану және араласу 

аймаққа бөлу. Қазіргі кезде турбина алдындағы газдардың орташа 

температурасы Тг=1050÷1220 К (авиациялық газтурбиналық 

қозғалтқыштарда одан жоғары), ол ағын бөлігіндегі бөлшектердің ыстыққа 

беріктігімен және материалдардың ыстыққа төзімділікпен шектелген. 

Стационарлық көліктік ГТҚ-да Тг шамасы біраз төмен, сондықтан артық ауа 

коэффициентінің жалпы шамасы біраз жоғары αs=4÷6. αs коэффициенті 

қысым ұлғаю дәрежесінде және регенерация кезде одан жоғары. Жану 

камерасына кіретін ауа температурасы компрессордан кейінгі қысымға, оның 

ПӘК, газтурбиналық қозғалтқыш циклінде регенерацияның болуына 

байланысты түрлі болуы мүмкін, бірақ әдетте 520÷675  К құрайды. Осындай 

температура кезінде және αs ағындағы мәндерінде үлкен жылдамдықпен 

қозғалатын бірде бір отын жана алмайды, әсіресе жылдам әрі сапалы 

жанбайды. 

Жану камерасы корпусымен 1, ыстықтық құбырмен 2 шектелген 

кеңістікте І жану және ІІ араласу аймақ көлеміне бөлінеді (3.8 сурет). 

Ыстықтық құбыр көлемінің алдыңғы бөлігіне (жану аймағына) біріншілік 

ауаны GI – процестің жеткілікті жоғарғы орташа температурасы кезінде 

жылдам жанатын, жоғарғы реакциялық қоспаның пайда болуын қамтамасыз 

ететін жалпы ауа шығынының бөлігін GB бағыттайды. 

 

 
1 – жану камера корпусы ; 2 – ыстықтық құбыр; 3 – фронттық құрылғы; 

4 – фоссунка; 5 – отын беру саңылауы. 

3.8 сурет – Жану камерасының сұлбасы 

 

Жану аймағына І бастапқы ауа ағынына GI форсункамен 4 отын GT 

беріледі. Ауаның қалған бөлігі GII – екіншілік ауа, w2 жылдамдықпен жану 

аймағына кірмей, арнайы саңылаулар арқылы ыстықтық құбырдың ІІ араласу 

аймағына кіреді. Жану аймағынан І шығатын жану өнімдерімен араласып, 

және оларды суытып, ол жану камерасынан шығатын газдың берілген 

температурасын қамтамасыз етеді. 
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2. Бастапқы ауаны жану аймағының б йымен біртіндеп (сатылап) 

беру. Ауаны Gj және GT отынды бір уақытта толық (араластырып) берген 

кезде оларды араластыру процесі уақыт бойынша ұзарады. Фронттық 

құрылғыда алғаш рет пайда болған жанғыш қоспалардың жануы суық 

ауаның үлкен мөлшерінде толық орындалмайтын еді. Бұл жағдайда әрі қарай 

ауамен араласу процесінде қоспа көлемдерінің жануып бастауы және 

қыздыруы қиындатылады. 

Сұйық немесе қатты отын үшін жану аймағына біріншілік ауаны 

біртіндеп сатылы беру қажет. Мысалы, сұйық отынның бір тамшысы жану 

алдында қыздырылуы және булануы тиіс. Жану аймағының ең басында ең 

ұсақ жылдам буланатын тамшылардың жануы үшін осы аймақта химиялық 

реакция үшін қажетті температураны қамтамасыз етіп, фронттық құрылғы 3 

арқылы форсунканың 4 сағасында беру керек біріншілік ауаның Gi шағын 

мөлшері қажет. 

Біріншілік ауаның бүйірлік ағысын сатылы жүргізу кезінде ұсақ 

тамшылардың жануы және буланатын орташа және ірі тамшылардың жануы 

оңтайлы температуралық жағдайларда қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, 

жалпы ағын қосымша турбуленттеледі, жалпы араластыру және жану процесі 

қарқындайды. Отынның толық жануы үшін идеал жағдайда жану аймағына 

ауаның белгілі бір мөлшерін беру керек. Жоғарыда айтылғандай, ауаның 

артық мөлшері қоспалардың түзілуін жеңілдету және кепілдендіру, отынның 

химиялық кем жануын алдын алу және диссоциация деңгейінің төмендеуі, 

жоғары температура кезінде жоғары болуы үшін қажет. Жану аймағының 

ұзындығы бойынша біріншілік ауа беру оңтайлы болуы камераны стендте 

тәжірибелік жетілдіру кезінде ғана түпкілікті орнатылуы мүмкін. 

Жану процесі туралы теориялық ұғымдар мен жиналған тәжірибе 

негізінде жобалағанда белгілі заңдылықпен ауаны тарату беріледі, әдетте 

3.9 суретте штрих сызықпен көрсетілгендей. Жану аймағында бастапқы Gj 

ауа шығыны, демек оның артық ауа коэффициенті       
  

     
 жану 

камерасының типіне, отынның түріне және жұмыс процесін ұйымдастыруға 

байланысты. Жану аймағындағы газдардың орташа температурасы шамамен 

2000-2170  К тең болуы тиіс. 

3. Жану аймағында ағынның турбуленттігін қамтамасыз ету. Нәтижесінде 

жылу- және масса алмасу процестері қарқындайды, қоспаның араласуы жақсарады 

және жалынның таралу жылдамдығы өседі. Ағынды турбуленттеу ыстықтық 

құбырдың бойымен қабырғалардағы саңылаулар арқылы шығатын ауа ағысының 

радиалды ағуын ұйымдастырумен, фронттық құрылғыда қалақшалы ауа 

құйындатқыштың (регистрдің) ыстықтық құбырдың алдыңғы тік қойылған бөлігін, 

нашар ағатын денені, тесілген пластинаны және басқаны орнатумен орындалады. 

4. Жану аймағында жалын фр нтын тұрақтандыруды қамтамасыз ету. 

Жану камераларының жұмыс көлемін айтарлықтай үдету жану аймағының 

алдынғы бөлігіндегі белгілі жерде жалынды ұстап тұру үшін жалын фронтын 

таратудың турбулентті жылдамдығынан ит әлдеқайда көбірек ағын қозғалысының 

орташа жылдамдығын анықтайтындықтан арнайы шараларды өткізу қажет. Жалын 
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фронтын тұрақтандыру үшін ыстықтық құбырдың фронттық құрылғысында 

орналасатын қалақшалы құйындатқыштарды немесе нашар ағатын денелерді 

қолданады. Олардың артына орнатылатын қалақшалы құйындатқыштан кеңейткіш 

арнаға ағатын, және ортадан тепкіш әсермен сақиналы ағынның газ эжекциясымен 

негізделген камера осінде төмендетілген статикалық қысымы бар кері тоқтар 

аймағы (КТА) бүкіл отын ауа қоспасының жануын қамтамасыз ететін жалын 

фронтының күйін тұрақтандырады. Жану аймағындағы ыстықтық құбырдың 

бойымен түрлі қималарда (ауаның бүйіржақ ағындарын ескерусіз) осьтік 

жылдамдық wa өрістерінің сұлбасы 3.9 суретте берілген. 

 

 

1 – форсунка; 2 – отын конусы; 3 – саңылаулар; 4 – ағынды үзудің 

мүмкін болатын аймағы; 5 – кері тоқтар аймағының шекарасы; 6 – ыстықтық 

құбырдың ернеушесі; 7 – корпус; 8 – суытқыш ауаға арналған саңылау. 

3.9 сурет – Жану аймағындағы газ ағындарының сұлбасы 

 

Радиалды және тангенциалды жылдамдықтар фронттық құрылғы 

құрылымына және ағын параметрлеріне байланысты, мысалы, қалақшалы 

құйындатқышты қолданғанда камера осіне қатысты қалақша еңісінің 

бұрышына φ. Әдетте φ= 45 -65  фронттық құрылғы құрылымына 

байланысты. φ бұрыштар үлкен болғанда қалақшалы құйындатқыштың 

тиімділігі қысым шығындарының өсуінен төмендейді. 

5. Жану аймағының қималары б йынша  тынның к нцентрациясын 

 ңтайлы тарату (3.10, а сурет). Отын мен ауаның жақсы араласуын 

қамтамасыз ететін, ағынның осьтік жылдамдықтар градиенті wa максималды 

болатын кері тоқтар аймағына сырттан қосылатын ағын жақтағы отынның 

толық конусын 3 берген дұрыс. Мұндай қоспа жасау сұлбасында отынның 

ыстықтық құбыр қабырғасына және кері тоқтар аймағының ішіне түсуін 

жоққа шығару керек. 

6. Камераға ауамен, ал кейде  тынмен түсетін жану камерасының 

басты бөлшектерін суыту. Фронттық құрылғысы және форсункасы бар 

ыстықтық құбыр көбірек қызады. Форсунка келесі түрде суытылады: ең 

алдымен оған берілетін отынмен, ал кейде бакқа қайта жіберілетін қосымша 
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мөлшермен; екіншіден, қалақшалы құйындатқыштың 9 ортасында 

орналасқан форсунка корпусы 2 мен стақан 8 арасынан өтетін (3.10, б сурет) 

ауа ағынымен 10. Сонымен қатар форсунканың шет жағындағы 7 шүмектен 

отын шыққан кезде оның кокстелуін алдын алады. 

Фронттық құрылғы және ыстықтық құбыр ұсақ саңылаулар қатарлары 

11 мен ыстықтық құбырдың бойында бірнеше белдеу болып орналасқан 

сақиналы саңылаулар 5 арқылы ыстықтық құбырдың ішіне өтетін және 

олардың сыртынан өтетін ауамен салқындатылады. 

 

 
3.10 сурет – Жану аймағының қималары бойынша отын концентрациясының 

өзгеруі 

 

Тұтас сақиналы саңылаулар тесіктерге қарағанда салқындату кезінде 

неғұрлым тиімді, олар қабырғаның ішкі бетін бөгеттік қабықшамен 

қорғайды, бірақ олар арқылы ауаның шығыны өте үлкен. Нәтижесінде α 

артады, жану аймағындағы температура төмендейді және ауаның бір бөлігі 

ыстықтық құбырдың қабырғасына түспейтін отынның жанғыш 

элементтерінің қышқылдануына қатыспайды. Сақиналы саңылау арқылы ауа 

шығынын азайту оған саңылаулары бар аралықты орнатумен орындалады. 

Салқындатқыш ауаның шығынын (жылдамдығын) азайтуды өтеу үшін 

саңылауды (қабықша қалыңдығын) кең етіп жасайды. 

Тәжірибе нәтижелері көсеткендей, ауаның сақиналы қабатының 

қалыңдығы һ тиімді суыту ұзындығын анықтайды. Шағын жылу 

жүктемелеріне есептелген ескі жану камераларының құрылымдарында 

корпус пен ыстықтық құбыр арасында өтетін ауаның бір бөлігі жеткілікті 

дәрежеде беткі қабатты суытады. Қазіргі жану камераларында мұндай суыту 

жеткіліксіз, өйткені ыстықтық құбыр жағынан жылу әсерінен қызатын 

корпусты да суыту керек. Сондықтан корпус пен ыстықтық құбыр арасында 

жіңішке қабырғалы экран орнатылады. 

Әр нақты жағдайда жану камераларының жұмыс процесін 

ұйымдастыру, құрылымдау және есептеудің белгіленген басты қағидалары 
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жобаланатын газтурбиналық қозғалтқыштың ерекшеліктеріне байланысты 

басқа ережелермен толықтырылады. Осылай, мысалы, айтарлықтай жылу 

кернеулік жоғарғы температуралы жану камераларының кірісіндегі ауаның 

жоғарғы параметрлерінде жұмыстық көлемді жану және араласу 

аймақтарына бөлу туралы ережені шағын көлемдегі (әсіресе бойымен) 

отынның микрофакельді бірдей жануын қамтамасыз ететін келешегі бар 

қағидамен алмастыруға болады. Осы қағиданы орындау алдын ала жанғыш 

қоспаны жануға дайындағанда, отынды буландырып, оны ішінара ауамен 

араластырғанда және т.б. орындағанда мүмкін. Жалынды тұрақтандыруды 

қамтамасыз ету қағидасы, әдетте, процестің төзімділігін қамтамасыз ететін, 

демек жану камерасының жұмыстық көлеміндегі жылу кернеулігін 

арттыратын микрофакельді жану қағидасын жүзеге асыруға ықпал ететін 

жану аймағының қимасы мен ұзындығы бойынша бір емес, бірнеше 

тұрақтандыру белдеулерін құруға байланысты. 

Ақырында, газ уыттылығының деңгейін төмендету туралы талап 

отынды екі сатылы жағу кезінде бір емес, екі жану аймағын ұйымдастыру 

қажеттілігін негіздеуі мүмкін, яғни бұл ретте алдын ала толық қоспаны 

араластырумен ауаның жоғарғы қалдықтарымен немесе гомогенді жану 

камераларын құрумен. 

 

3.3. Энегетикалық газтурбиналық қондырғылардың газ 

турбиналары 

 

Газтурбиналық қондырғының жылулық сұлбасында газ турбинасы 

жанғыш газдардың энергиясын қондырғы білігінде айналмалы сәтте 

түрлендіретін жылу қозғалтқышының функцияларын атқарады. Бұл энергия 

ішінара компрессормен тұтынылады (60-70 %), ал оның қалған бөлігі 

жүктеме түсетін объектілер қосылатын электр генераторына беріледі. 

Газ турбинасының бойынан бұрын құрастырлыған жылу 

қозғалтқыштарының, бу турбиналары және іштен жану қозғалтқыштары 

секілді, элеметтерін көруге болады. Бірінші газтурбиналық қондырғы 1939 

жылы Чарльз Браун мен Вальтером Бовери 1891 жылы іргесін қалаған Brown 

Bowery (Швейцария), фирмасымен жасалынды. Газ турбинасының 

алдындағы газ температурасы 550 °С және қуаты 4 МВт кезінде ол ПӘК 18 % 

болатын электр энергиясын өндірді (сынау А. Стодоланың қатысуымен 

өткізілді). 1939 жылдан бастап энергетикалық ГТҚ жетілдіру және олардың 

үнемділігін жақсарту бойынша ізденістер тоқтатылған жоқ, бұл олардың 

қуатын 300 МВт-қа дейін және электр ПӘК-ін 40 %-ға дейін арттыруға 

мүмкіндік берді. 

Қарапайым ГТҚ нақты процессін оның газ-ауа жолының барлық 

қималарында жұмыс денесінің шығыстары тең болған жағдайда T, s- және p, 

 -диаграммаларда көрсетуге болады (3.11 сурте). 

H нүктесі сыртқы ауа параметрлеріне сәйкес келеді. Компрессордағы 

қысымды арттыру процесі 1-2 сызықпен, ал газ турбинасында газдарды 
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ұлғайту процесі 3-4 сызықпен бейнеленген. Технологиялық процестің үш 

тораптық нүктелерінде қысымның жоғалуы орын алады:      – компрессорға 

ауа кірісінде;         – компрессор, жану камерасы және газ турбинасы 

арасында;       – газ турбинасынан шығатын газ. Егер    
  

  
 

    

     
, ал 

     
  

  
 

    

     
 болса, онда          екені анық. 

 

 
3.11 сурет – T, s- және p,  -диаграммалардағы ГТҚ нақты процесстері 

 

Қысымның ортақ шығындар коэффициентін  , трактың жеке 

бөліктеріндегі қысым шығындары   арқылы сипаттауға болады: 

    
    

  
,          

       

  
,      

     

  
   (3.11) 

  
                  

      
    (3.12) 

 аз турбиналарының техн л гиялық пр цесінің құрылымдық 

сұлбалары және ерекшеліктері.  аздардың бастапқы параметрлері. 

Газтурбиналық қондырғының құрылымдық сұлбасы Брайтонның 

термодинамикалық циклінің параметрлеріне, компрессорда сығылу 

процесінде ауаны аралық салқындатудың болуына, циклдік ауаны 

регенеративті қыздыруды қолдануға, газ турбинасында газды аралық 

қыздыруға және т.б. байланысты. Әдетте ГТҚ шартты түрде екі топқа 

бөлінеді: авиациялық қозғалтқыштардың базасында жасалған шағын қуатты 

ГТҚ (1-25 МВт) және электр станцияларында жұмыс істеу үшін арнайы 

орындалған стационарлық ГТҚ (қуаты 40-340 МВт). Олардың құрылымдық 

сұлбалары айтарлықтай ерекшеленеді. 

Авиациялық  ТҚ базасында к нверсиялық  ТҚ (Aeroderivative GT, s). 

3.12 суретте электр энергиясын өндіру үшін арнайы жабдықталған 

конверсиялық ГТҚ-ның практикада жиі кездесетін үш құрылымдық сұлбасы 

келтірілген. Газтурбиналық қозғалтқыш (gas generator) электр генераторы 

қосылған қуатты турбинамен (power turbine) толықтырылды. Бір контурлық 

(3.12, а сурет), екі контурлы (3.12, б сурет) және екі контурлы күштік 

турбинасыз (3.12, в сурет) газтурбиналық қозғалтқыштардың сұлбалары 
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келтірілген. Бір контурлық сұлбалардың мысалы болып MS3002, MS5000, 

MS6001, MS7001, MS9001, LM2500 (General Electric фирмасының), GT10 

(Alstom фирмасының), Mars (Solar фирмасының); екі контурлық сұлбалар – 

LM1600 және LM5000 (General Electric фирмасының), FT4 және FT8 (Pratt & 

Whitney фирмасының), RB211 (Rolls-Royce фирмасының) типті және екі 

контурлық күшсіз турбиналар – Rolls-Royce Trent, lm6000 (General Electric 

фирмасының), РД-36-51 типті ГТУ және т. б. 

 

 

 

 
а – ГТҚ-ның бір контурлық сұлбасы; б – ГТҚ-ның екі контурлық 

сұлбасы; в – күштік турбинасыз ГТҚ-ның екі контурлық сұлбасы; СТ – 

күштік турбина; КС – жану камерасы; КНД, КВД – төмен және жоғары 

қысымды компрессорлар; ТНД, ТВД – төмен және жоғары қысымды газ 

турбиналары; 1-4 – 3.10 суреттегі нүктелерге сәйкес келетін нүктелер. 

3.12 сурет – Авиациялық газтурбиналық қозғалтқыштар базасындағы ГТҚ 

құрылымдық сұлбалары 

 

Стаци нарлы  ТҚ. Стационарлы қуатты газтурбиналық 

қондырғыларды қарапайым сұлба бойынша бір білікті етіп жасайды (3.12 

сурет). Компрессор, газ турбинасы және электр генераторы синхронды 
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айналу жиілігі кезінде ортақ білікте жұмыс істейді (3.13, а сурет). 

Жекелеген жағдайларда ГТҚ бір жақты орындаудағы жоғары айналу 

жиілігі (5000-6000 айн/мин) болады, ал электр генератормен қосылу редуктор 

арқылы желі жиілігімен синхронды айналу жиілігін алғанға дейін жүзеге 

асырылады (3.13, б сурет). 

 

 
3.13 сурет – Стационар энергетикалық ГТҚ құрылымдық сұбласының 

мысалдары 

 

Жұмыс денесінің (ауаның, ыстық газдардың) қысымы мен 

температурасының энергетикалық ГТҚ трактісі бойынша өзгеруі 

қондырғының конструкциялық сұлбаларымен байланысты өзінің 

ерекшеліктері болады. 3.14 суретте бір білікті ГТҚ үшін компрессордағы, 

жану камерасындағы, диффузорды есепке ала отырып, газ турбинасындағы 

газ қысымы мен температурасының өзгеруі келтірілген. 

 

 
КВОУ – комплексті ауатазартқыш қондырғы; ОК – остік компрессор; 

ГТ – газ турбинасы; КС – жану камерасы; Д – диффузор; ЭГ – электр 

генераторы. 

3.14 сурет – ГТҚ трактісі бойынша газ температурасы мен қысымының өзгеруі. 
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Газ турбинасының Брайтон термодинамикалық циклін екі маңызды 

параметрлермен сипаттауға болады: газ турбинасының алдындағы бастапқы 

газ қысымын анықтайтын жұмыс дене қысымының жоғарлау дәрежесі     , 

және осы газдардың бастапқы температурасы     . 

ГТ-дан шығатын газдардың жоғары температурасы жоғары 

параметрлердің буындарын генерациялауға мүмкіндік беретін 

құрамдастырылған БГҚ-да қазіргі заманғы энергетикалық ГТҚ пайдалану 

өзекті болып табылады. Ресей мен шетелдегі жетекші энергетикалық 

фирмалардың зерттеулері Брайтон-Ренкин аралас цикліндегі ауа қысымының 

жоғарлауының оңтайлы дәрежесі    =14÷18 және оған сәйкес келетін 

бастапқы қысымы     =1,3÷1,7 МПа екенін көрсетті.  
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ТӨРТІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДАН 

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ 

 

4.1 Отын жағу кезінде азот оксидтерінің түзілуі 

 

Таяудағы кезге дейін Қазақстанда жұмыс істеп шыққан газдарда азот 

оксидтерінің болуына тиісті назар аударылмады, және олардың түзілу себебін 

зерттеу бойынша зерттеу жұмыстарына тәжірибелік мән бермеген. Бүгінгі 

таңда жағдай өзгерді және жабдықтың экологиялық қауіпсіздік мәселелеріне 

көбірек назар аударылады. Жобаланатын және модернизацияланатын ГТҚ 

экологиялық қауіпсіздігін бағалау жалындағы уытты компонеттердің түзілу 

процесін терең зерттетусіз және олардың түзілу жылдамдығына отын-

жандыру құрылғыларының құрылымдық ерекшеліктерінің әсерін білусіз 

мүмкін емес. 

Жану кезінде оксидтердің түзілу жағдайлары әлі күнге дейін жеткілікті 

шамада дайындалмаған және жылумасса алмасуды толықтай зерттеумен және 

оның кинетикаға әсерімен бірге процестің күрделі химиялық кинетикасын 

терең өңдеуді қажет етеді [32-34]. 1960-70 жж. көптеген басылымдарда NO 

түзілудің басты үлгісі ретінде «термиялық» сұлба қолданылатын. Осы 

сұлбаға сәйкес NO оттегі атомы мен азот молекуласы арасындағы 

реакциямен анықталады. Бұл ретте атомдық оттегінің мөлшері О2 

молекуласының диссоциациясымен анықталады. Бұл процестерде өте үлкен 

энергетикалық кедергі болады Е=561 кДж/моль, және демек, процестің 

температурасымен анықталады. Алайда соңғы 30 жылдағы зерттеулердің 

көрсетуі бойынша: 

- жалында NO түзілуі тікелей жану аймағында емес, жану реакциясы 

аяқталғаннан кейін орын алады және алаудағы бір қатар басқа химиялық 

реакцияларға байланысты. Бұл ретте NO түзілуі атомдық оттегінің азот 

молекуласы арасындағы реакция нәтижесінде ғана емес, сондай-ақ басқа 

бірқатар реакцияда да орын алады; 

- жалында О түзілуі тек қана О2 диссоциациясы есебінен ғана емес, 

басқа бірқатар реакциялар кезінде де орындалады, жану аймағындағы 

атомдық оттегінің мөлшері молекулалық оттегі диссоциация жағдайынан 

анықталатын тең салмақтыдан 1-2 есе жоғары және көмір сутекті 

жалындарда 0,4-0,8 % құрайды; 

- жану аймағының ядросындағы максималды температура 

реакциялардың аралық өнімдерінің артық мөлшерінің және жылу алмасу 

процестерінің болуының есептік теориялық салдарынан айтарлықтай төмен; 

- NO шығуының температурадан тәуелдігі бұрын болжағаннан 

айтарлықтай төмен. 

Көмірсутектердің жануы реакциялардың тарамдану сипатына 

қарамастан СО және СО2 ақырғы өнімдердің түзілуімен аяқталады [35]. 

Отынның жоғарғы температурада жану жағдайларында ауаның азоты 

NO, NO2, N2O оксидтерін және басқаларды түзумен реакциялық қабілетті 
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болады. Жану өнімдерінде NOх негізінен NО және NO2 түрінде орын алады. 

Азот оксиді бастапқы болып табылады. Сондықтан NО түзілу механизмін 

қарастырған жөн. Отынды жағу кезінде оның түзілуі жоғарғы температурада 

ауадағы молекулалық азоттың және оның құрамына кіретін байланысқан 

отын азотының қышқылдану нәтижесінде мүмкін. Ауа азотынан жалын 

фронтында аралық радикалдар арқылы реакцияның жоғарғы 

жылдамдығынан NО түзіледі және ол «жылдам» азот оксиді деп аталады [36]. 

Осылайша азот оксиді түзілуінің үш маңызды механизмін бөлуге болады: 

ауалық немесе «термиялық», «жылдам» және отындық, әрқайсысының 

өзіндік сипаттамалары бар [37, 38]. 

 
4.1.1. «Термиялық» аз т  ксидтерінің түзілуі 

Жалындарда NО түзілудің ең жиі қолданылатын сұлбасы 1947 жылы 

академик Я.Б. Зельдовичпен ұсынылған [27]: 

O2+M  O+O+M      (4.1) 

O+N2  NO+N      (4.2) 

N+O2  NO+O      (4.3) 

O+O+M  O2+M      (4.4) 

Механизм термиялық деп аталады, өйткені келтірілген реакциялардың 

біріншісінде іске қосылудың жоғарғы энергиясы бар (азот молекуласындағы 

молекулааралық байланыс өте күшті); реакцияың жылдамдығы жылдамдық 

тұрақтысы пропорционал болатын реагенттер мен температура мөлшеріне 

байланысты. Термиялық диссоциация кезінде О концентрациясының өзгеру 

жылдамдығын келесі түрде жазуға болады: 

MOMO

o CCKCCK
d

dC
 2

2320 2
,    (4.5) 

мұнда СО,
2O

C , СМ – сәйкес компоненттің мольдік үлесі; К20 және К23 – 

тура (4.1) және кері (4.4) химиялық реакциялардың тұрақтылары. 

СО<<
2O

C жағдайында жану камералары үшін 
2O

C =const, СM=1 деп 

есептеуге болады. 

Онда СО  х арқылы белгілеп, алатынымыз: 

2

1411 2
xKCK

d

dx
O 


     (4.6) 

немесе 

)1(
2

1 2x
td

dx






     (4.7) 

мұнда 

22144

1

OO CKK
t


     (4.8) 

және
2O

K
 
– диссоциация реакциясының тепетеңдік тұрақтысы. 
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(4.8) формуланы =1 және t=0 бастапқы жағдайында интеграциялау 

арқылы келесіні аламыз: 

)/exp(1

)/exp(1

t

t
x








      (4.9) 

Атомарлық оттегінің химиялық тепе-теңдігіне жету шағын 

жылдамдықпен жүреді. Мысалы, 2000 К-нен артық температурада 

термодинамикалық тепе-теңдікке жету үшін жану камерасында болу 

уақытынан біршама көбірек уақыт қажет [39, 40], сондықтан (4.1) 

реакциясын, NO тотықтырғышы болып табылатын, оттегі атомдарының 

басты көзі деп есептеуге болмайды. Демек, ауа азотының тотығуына, [40, 41] 

есептеген сияқты, отынның жану реакциялары тікелей әсер етпесе де, олар 

тым болмағанда оттегі атомдарының термодинамикалық тепетеңдік 

мөлшерінің әрекет ететін жүйесін қолдауға әсер етуі тиіс. Көптеген 

жұмыстарда [42, 43] NO түзілу механизмін сипаттау үшін қосымша 

реакцияны қатыстырады: 

N+OHNO+H     (4.10) 

(4.10) формуладағы реакция жылдамдығының тұрақтысы 2000 К кезінде 

шамамен (4.3) реакция жылдамдығының тұрақтысына тең. Сонымен қатар, 

оттегі О концентрациясымен салыстырғанда гидроксильді топтардың 

концентрациясы жоғарғы. Сондықтан (4.10) реакциясы, артық ауа 

коэффициенті азайғанда, NO түзілуіне маңызды рөл атқаруы мүмкін, О2 

концентрациясының азайуы (4.3) реакциянын баяулатқан жағдайда іске асады 

[44]. 

(4.10) ескере отырып, Зельдовичтің кеңейтілген механизмін аламыз. 

Сутек-ауа қоспаларының есептері [45] реакция аймағын азот оксидтерінің 

түзілуі мүмкін аймақтан шығару мүмкіндігін, сонымен қатар, есептер 10 МПа 

қысымға дейін температурасы 600 К жағдайында, жану аймағында болу 

уақытының аздығынан, жалынның реакция аймағында түзілетін NO мөлшері 

өте аз екендігін көрсетеді [44]. 

NО түзілуінің өлшенген жылдамдығы мен жеңілдетілген сұлба 

бойынша болжанған жылдамдық арасындағы қайшылық қаныққан көміртек-

ауа қоспалары жануы кезде байқалады [44, 46]. NО түзілуі мен жану 

процесінің кинетикалық теңдеулерін бірге интегралдау қатаң болып 

табылады. 

Осылайша, NOx өңделуіне қажетті жану процесінің негізгі параметрі 

болып артық тұтандырғыш коэффиценті табылады, оксидтердің максималды 

шығуы температура максималды болатын стехиометрлік құрам қоспасында 

байқалады. Сол сияқты камераның өлшемі, және қоспаның жоғарғы 

температуралы аймақта болу уақыты маңызды рөл атқарады. 

Әдебиеттерге жасалған талдау мен түрлі авторлармен жасалған 

тәжірибелердің нәтижелері негізінде келесі тұжырымдарды жасауға болады: 
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1. «Термиялық» NO түзілуі жалыннан кейінгі аймақта орындалмайды, 

ол тікелей жану аймағында басталады. Сол сияқты термиялық азоттың 

түзілуі жану кезінде түзілетін түрлі процестер мен радикалдарға байланысты. 

2. Жалында атомарлық оттегінің түзілуі тек қана О2 диссоциациясы 

есебінен емес, жану аймағында О концентрациясы есептіктен бірнеше есе 

артық болатынын ескеретін болсақ, онда басқа реакцияларда да орын алады. 

3. «Термиялық» азот түзілуінің температураға тәуелдігі болжағаннан 

төмен. 

 

4.1.2. «Жылдам» аз т  ксидтерінің түзілуі 

Стехиометриялық метан ауалы қоспа жанған кезде тепе-теңдіктік NO 

концентрациясын алу үшін 10
-2

-10
-3
с жуық уақыт периоды қажет болады, 

алайда жану уақыты 10
-4

 с құрайды. Сонымен бірге көмір сутек 

жалындарында Н2 және СО жалынымен салыстырғанда тікелей жану 

аймағында NO жеткілікті жоғарғы мөлшері анықталады. 

Фенимор тәжірибелері маңызды жетістіктер болып табылады, өйткені 

«жылдам» азот оксидтерінің болуы анықталды [36]. Атмосфералық ауаның 

көмірсутек пен азот жарқыншақтарының қатысуымен химиялық реакциялар 

кезінде кейін NOх түзілуімен тотығатын құрамында азот бар радикалдар 

түзіледі. Фенимормен келесі жүйе ұсынылған: 

CH+N2CNC+N      (4.11) 

кейін (4.2) және (4.10). Авторлар [47] қаныққан көмірсутекті-ауа 

қоспалары жанған кезде NOх шығуын сипаттау үшін Зельдовичтің 

кеңейтілген механизмін (4.11) және төмендегі реакциялармен толықтыруды 

ұсынды: 

C+N2CN+N.  (4.12) 

[48] жұмысында қосымша теңдеулер қолданылады: 

CH2+N2HNC+N     (4.13) 

2C+N22CN      (4.15) 

[44] жұмысында ең алдымен (4.12) «жылдам» NOх түзілуінің толық 

механизмі ұсынылды, кейін: 

HCN+HCN+H2      (4.16) 

HCN+OHCN+H2O     (4.17) 

CN+O2CO+NO      (4.18) 

CN+OHCO+NH     (4.19) 

NH+OHNO+N2      (4.20) 

және кері реакция (35): 

OH+NNO+NH      (4.21) 

[44, 49] жұмыстарында (4.11), (4.12) реакциялары NO жылдам түзілу 

себебі болуы мүмкін деген тұжырым жасалды, өйткені жалын аймағында 

HCN және CN біршама мөлшерлері анықталған. 
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[50] жұмысында негізгі рөл СН2 радикалы екені көрсетілген, ал [44] 

жұмыста көмірсутектердің жануы кезінде NO мөлшерлік шығуы, артық ауа 

коэффициентінен тәуелсіз, СН пропорционал екені анықталды. 

Жоғарыда айтылғанның негізінде, көмірсутекті отынның барлық 

түрлері азот оксидінің уақыттан және  түзілудің шамамен бірдей 

заңдылығын анықтайды және бір типті көмірсутектерде С/Н қатынасының 

артуы молекулаларда азоттың «жылдам» оксидтер шамасының артуымен 

негізделеді деген тұжырым жасауға болады. 

[49, 51, 52] жұмыстарында спектроскопиялық зерттеулер негізінде 

HCN, CN, CH, C радикалдардың мөлшері артық ауа коэффициентінің 

артуымен азаятыны, ал ОН мөлшері артатыны көрсетілген. 

Салыстырылатын жағдайларда жалын фронтында метанның жануы 

кезінде азот оксидтерінің шығуы СО жану кезіндегіден жоғары және сутектің 

жануы кезіндегіден айтарлықтай жоғары ( =1 кезінде CH4 60 млн
-1

 және 

Н25 млн
-1 

үшін) [53]. 

Осылайша жалын фронтында азот оксидтерінің жылдам түзілуі – 

жанумен органикалық байланысты, және көміртегі бар көмірсутектер мен 

отындар жалындарына тән құбылыс. 

Жалындарда азот оксидтерінің жылдам тотығуының белгілері: 

а) процестің қысқа уақыттығы, оның нәтижесінде NO түзілу аймағы 

ламинарлық жалын фронтының шағын бөлігінде ауыздықталады [54, 55]; 

б) NO шығуының жану температурасына тәуелдігінің төмендігі; 

в) NO шығуының от-ауа қатынасына тәуелдігінің жоғары болуы. 

«Жылдам» азот оксидтері ламинарлы жалын фронтында, жалын 

фронты енінің шамамен 10 % құрайтын бөлігінде түзіледі. Бұл ретте түзілу 

процесі 1000 К жуық температура кезінде жалын фронтының алдыңғы 

шекарасында басталады. 

«Жылдам» NO түзілуінің ықтималды механизмі көмірсутекті 

радикалдардың қатысуымен Фенимор механизмі болып табылады. 

 

4.1.3. Аз ттың « тын»  ксидтерінің түзілуі 

Түрлі ғалымдардың жұмыстары отынның құрамындағы азот қоспалары 

атмосфераға жану өнімдерімен бірге шығатын азот оксидтерінің түзілу 

көздері болып табылатынын көрсеткен. 

Отындық NOx оны 900-1000 К температурада ыстық ауамен үрлеу 

кезінде-ақ отынның азоты бар қоспаларынан түзіледі. Қандай жағдайда 

болмасын 1000-1400 К температура кезінде тұтану және ұшқыш заттардың 

жануы орындалатын, жалынның бастапқы бөлігінде айтарлықтай NOx шығуы 

байқалады. 

Табиғи газда азоты бар қоспалар болмағандықтан азот оксидтерінің бұл 

түрі әрі қарай қарастырылмайды. 

Әдебиет көздерін талдаудан жұмыс істеп шыққан газдарда уытты 

құраушылардың механизмі мен кинетикасы әр түрлі. Сондықтан ГТҚ жану 

камераларын жобалау, құру және түрлендіру кезінде жеке тәсіл қажет, бірақ 
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онымен бірге келешегі бар газтурбиналық қондырғылардың аз уытты жану 

камерасын құрудың жалпы қағидаларын дайындау керек. 

 

4.2 Азот оксидтерінің түзілуін басудың технологиялық әдістері 

 

Азот оксидтерін басудың әдістері технологиялық және конструкциялық 

болып бөлінеді. Азот оксидтерін түзілудің басты технологиялық әдістеріне 

келесі жатады: 

1. Жану камерасында суды және буды шашырату; 

2. Жану өнімдерінің рециркуляциясы; 

3. Ауаның оңтайлы таралуы; 

4. Жану камерасында қоспа түзілуін қарқындату; 

5. Сатылы жағу; 

6. Каталитикалық жану. 

 

4.2.1. Ауа мен су буының шашырауы 

Бу немесе судың шашырауы бұрыннан және кең қолданылатын 

технология болып табылады [56-60]. ЖК берілетін су меншікті жылу 

сыйымдылығы екі есе жоғары болып, жылудың бір бөлігін алады, бұл ЖК 

көлеміндегі газдың жалпы температурасын төмендетеді, демек термиялық 

азоттың түзілуі азаяды. Сол сияқты судың шашырауы жұмыс денесінің 

салмақтық шығынын арттырады, бұл қондырғының қуатын артады. 

Су немесе будың ЖК-на шашырауы жалын құбырының 

қабырғаларында орнатылған фронттық құрылғылар немесе форсункалар 

арқылы орындалады, сонымен қатар су отын эмульсиясы түрінде отынмен 

бірге шығарылуы мүмкін (тек сумен жағдайда ғана). NOx 

шығарылымдарының төмендеуі технологияға, судың (яғни бу немесе су) 

агрегаттық күйіне және шашырату орнына байланысты. 

Бу/судың шашырауы ЖК-да, сол сияқты ГТҚ-ның басқа орындарында 

орындалуы мүмкін. Суды ГТҚ-ның ағынды бөлігіне шашырату бойынша 

зерттеулер бар. ГТҚ көрсеткіштері суды енгізу орнына да тәуелді. Азот 

оксидтері төмендеуінің жоғарғы деңгейіне арнайы құрылымданған осы отын 

форсунка көмегімен ЖК жану аймағына су буын енгізу арқылы жетеді [58]. 

ЖК-да су буын шашырату кезінде азот оксидтерінің шығарылымы орта 

есеппен 20-30 % төмендейді [58, 53 с.], шығарылымдар 5 есеге төмендеген 

жұмыстардың нәтижелері бар [58, 49-50 б.], сол сияқты ГТҚ-ның ағын 

бөлігіне суды ауа шығынының 25 % мөлшерінде шашырату кезінде 

шығарылымдар 3-5 есе төмендегені көрсетілеген жұмыстар нәтижелері бар 

[59, 161 б.]. 4.1 суретте ГТҚ-ға буды берудің жану өнімдеріндегі азот 

оксидтерінің құрамына жүктемеден N тәуелдігі көрсетілген [24, 213 б.]. 

«Ылғалды» ЖК қолдану тәжірибесі Елецк ТЭЦ (ГТУ ПГУ-52), ГПА-

16К («Ставищинская» компрессорлық станциясы, Украина), ПГУ-60 С 

(полигон-электростанция ТЭЦ-28 «Мосэнерго») бар. [28] жұмыста ГТҚ-ды 
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беру үшін бір бөлігі күн концентрациялық коллекторлардың көмегімен 

қыздырылатыны көрсетілген. 

Су немесе буды шашырату кезінде камерадағы қысым пульсация 

амплитудасының артуына келтіруі мүмкін екенін ескеру қажет, Дженерал 

Электрик фирмасының деректері бойынша 5,10,1 ÷=Тв GG  қатынасы кезінде 

пульсация амплитудасы 1,2-1,5 есе өседі (4.2 сурет). Алайда MS-7001E 

қондырғының ЖК NOx төмендету мақсатында буды шашырату бойынша 

өнеркәсіптік сынақтар табиғи газды жағу кезінде 0,1=Тв GG  болғанда 

қысым тербелістерінің амплитудасы айтарлықтай артпағанын, ал NOx 

мөлшері 3,0-3,5 есе төмендегенін көрсетті [61]. 

 

 
1-3 – жану режимдері:1 – буды берусіз; 2-3 – буды берумен. 

4.1 сурет – ГТҚ буды берудің жану өнімдеріндегі NOx мөлшеріне жүктемеге 

байланысты әсері 

 

 
4.2 сурет – ЖК су буын беру тәсілінің NOx  және CO шығуына 

 ( т плпар ВВχ = ) әсері 

 

Будың шашырату бугаздық қондырғыларда газтурбиналық 

қондырғыларды қолдану кезінде жағымды әсер етеді, өйткені қосымша 

ыстық су немесе бу өндіруге мүмкіндік береді. 
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Алайда буды шашыратудың бірнеше кемшіліктері бар: жұмыс 

денелерінің қатынасындағы айтарлықтай өзгерісі, ал ол өз кезегінде ағын 

бөлігінің бойлық қимасының артуын немесе жұмыстық дене 

жылдамдығының артуын талап етеді. Жылдамдықтың артуы ПӘК азайуына 

әкеледі [62, 210 б.]. Буды шашырату қарқындылық пен жану жылуының 

төмендеуіне әкелуі мүмкін, оның салдары көмірқашқыл газдарының 

шығарылуы артады. Буды шашырату ЖК діріл жұмысының ықтималдығын 

арттыруына, коррозияның қарқындауына (алайда бұл мәселе коррозияға 

қарсы қоспаларды енгізу жолымен шешіледі), қыстық эксплуатацияның 

қиындауына, тазартылған су шығынын артуына, дірілдің арттыруына 

келтіруі мүмкін [62, 211 б.] және де тұрақты жану аралығы тарылады [62, 

211 б.], сәйкесінше сұлба күрделенеді және қымбаттайды. 

 

4.2.2 Жану өнімдерінің рециркуляциясы 

Жану өнімдерінің рециркуляциясы кеңінен таралған және бұрыннан 

қолданылатын технология [63, 92 б.; 64]. Әдістің мәні бастапқы жану 

аймағына жанудың инертті өнімдерін қайтарудан тұрады. Азот оксидтерінің 

түзілуінің төмендеуі екі процесс есебінен орындалады: 

- Жану аймағында суық газдармен араластыру жолымен газдардың 

максималды температуралық деңгейінің төмендеуі; 

-  Жану өнімдерінің қатысуынан әрекет ететін заттар (оттегі) 

мөлшерінің төмендеуі. 

Келтірілген процестердің әсер ету дәрежесі рециркуляцияға қатысатын 

газ мөлшеріне байланысты. Алайда азот оксидтерінің айтарлықтай 

төмендеуіне суыған газдарды беру кезінде қол жеткізуге болады [63, 93 б.]. 

Рециркуляция әдісінің жақсы жақтарына оны жеңілдігін және азот 

оксидтерін шығарылымдарын жоғары деңгейде төмендеуі, яғни 30-35 % 

дейін. Осы әдісті қолданудың бір кемшілігіне азот оксидтерінің түзілуінің 

төмендеуі СО түзілуін артуы жатады [63, 94 б.]. 

Сонымен қатар осы әдісті ГТҚ-ның негізгі ЖК-да жүзеге асыру қиын, 

өйткені бұл ретте құрылымы айтарлықтай қиындайды және әдетте қысымы 

төмен төменгі температуралы жану өнімдерін беруге қосымша шығындар 

орын алады, бұл жалпы газтурбиналық қондырғы ПӘК мен қуаттың 

төмендеуіне әкеледі. 

 

4.2.3 Ауаны  ңтайлы тарату 

Азот оксидтерінің максималды деңгейі, 2000 К температурасына 

сәйкес, 1,10,1 ÷=α  аралығында болатынын ескеріп, қоспаны байыту отынның 

жанбауына, температураның төмендеуіне және соның салдарынан 

түтіндеуіне әкеледі. Артық ауаның артуы, яғни, қоспаның «жұтаңдануы» 

температураның төмендеуіне және соның салдарынан азот оксидтерінің 

түзілуінің төмендеуіне әкеледі, алайда турбина төменгі жүктемеде жұмыс 

істеген кезде қоспа тым «жұтаң» болып кетеді, бұл СО көміртек оксидтері 

түзілуінің және канцерогенді заттардың өсуіне әкеледі. 
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Кейбір нәтижелер бастапқы жану аймағындағы артық ауаның артуы 

азот оксидтерінің түзілуін төмендетуге мүмкіндік береді деп айтады. Алайда, 

бұл СО және СН түзілуінің артуына әкеледі, себебі отынның толық жанбауы 

артады. Бұл факторлар зиянды заттардың дәл сол қосынды 

концентрациясының мәндеріне әкеледі. Осы факторлармен қатар 

турбиналардың іске қосу сипаттамалары төмендейді. 

[65] тәжірибесінің деректері α  оңтайлы мәні жақсы нәтижелерге 

келтіретінін көрсетеді. Азот оксидінің концентрациясы 0,1=α  кезінде 

максималды және артық ауа мөлшері артқан сайын азаяды. Ал СО және НС 

концентрациясы кең диапазонда айтарлықтай өсетін «жұтаң» шекке дейін 

өзгермейді. Сол сияқты түзілу реакциясының ерекшеліктері салдарынан СО 

түзілуі НС түзілуінен күрт төмен екені байқалады. 

[66] әдиебетте ЖК-ның бастапқы аймағында қоспаның «жұтаңдауы» 

қарастырылады. Аталған әдіс азот оксиді түзілуін төмендетудің ең 

қарапайым және тиімді әдісі ретінде қарастырылады. 

Ағынды бұрау қоспа түзілуін қарқындатуға ықпал етеді деген пікір кең 

таралса да, алайда тәжірибеде оның азот оксидінің түзілуіне әсері әр түрлі. 

Тәжірибелер келесі нәтижелерді көрсетеді [67]: 

- Ыстық газдарды суық қоспамен араластыру қарқындылығы жану 

аймағындағы орташа температураны төмендетеді, бұл азоттың термиялық 

оксидтерінің түзілу жылдамдығын азайтады; 

- Екіншілік қоспа түзілу аймағындағы жергілікті температуралардың 

өсуі термиялық азот оксидтерінің түзілу жылдамдығын арттыруға ықпал 

етеді; 

-  Оттегінің жергілікті концентрацияларының өсуі термиялық азот 

түзілуі жылдамдығының артуына ықпал етеді. 

Осы процестердің әрқайсысының әсер ету дәрежесі нақты жағдайларға 

байланысты және сондықтан түрлі жағдайларда ақырғы нәтиже әртүрлі 

болуы мүмкін. 

Рециркуляциялық аймақтағы араласуды одан да қарқындатуға болады, 

егер көлденең құйындарға тұрақтандырғыштан кейін бойлық құйындату 

ағындарын ұйымдастырса. 

 

4.2.4 Қ спаның түзілуін қарқындату 

ЖК-да қоспалар түзілуінің қарқындауы оңтайлы отын ауа 

қоспасынның (ОАҚ) пайда болу уақытын қысқартады. Бұл процесс отынның 

«бай» шоғырлануы бар жергілікті аймақтардың пайда болу ықтималдығын 

төмендетеді. Жалынның ұзындығы да қысқарады. Бұл әдіс жоғары 

температура аймағында газдың болу уақытынның қысқалығын қамтамасыз 

етеді. 

Негізгі шүмектерге тік бұрышта орналасқан қосымша шүмектері бар 

ЖК-сы бар [39]. Бұл жағдайда отынның бір бөлігі жану аймағына төменгі 

бөліктен беріледі, бұл қосымша қозғалыс жасайды және отынды ауамен 

араластыру процесін жақсартады. 
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4.3 Азот оксидтерінің түзілуін басудың конструкциялық әдістері 

 

NOx түзілуін басудың басты конструкциялық әдістеріне келесі жатады: 

1. Сатылық ЖК; 

2. Геометриясы өзгеретін ЖК; 

3. Каталитикалық ЖК; 

4. Алдын ала дайындалған «жұтаң» қоспаны жағу. 

 

4.3.1 Сатылық жану камералары 

Сатылы, көп сатылы өртеу немесе аймақтық жану кеңінен танымал әдіс 

болып табылады. Әдіс қағидасы дискретті аймақтарда жануды бөлу болып 

табылады. Әдетте екі аймақ – бастапқы және екінші аймақ. Үш аймақты жану 

әдістері бар екенін айта кету керек [69, 505 б.]. Аймақтардың радиалды, 

осьтік және айнала орналасу әдістері бар. Мысалы, [70] жұмысында екі аймақ 

жасалған – осьте орналасқан пилоттық, және пилоттық айналасында 

аксиальды орналасқан негізгі аймақ. Жану сатылылығы ауа берумен немесе 

отын берумен қамтамасыз етіледі. Қоспа құрамдарының таралуына 

байланысты ЖК сұлбалары келесіге бөлінеді: 

- «бай-жұтаң»; 

- «жұтаң-бай». 

Бірінші жағдайда бірінші аймаққа ауасы жеткіліксіз отынды береді (

7,03,0 ÷=α ), жанудың бұл шартты температураны төмендетуге және бос 

оттегі мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді, бұл NOx түзілуін қысқартады, 

сонымен қатар жалынның ұзындығын және жарық болуын арттырады [24, 

203 б.]. Жанғаннан кейін жақсылап араласқан қоспа екінші аймаққа өтеді, 

онда артық ауа беріледі ( 5,22 ÷=α ). Екінші аймақта азот оксидтерінің 

түзілуіне бірінші аймақтағы артық ауа қатты әсер етеді. [24, 204 б.] сәйкес 

артық ауаның оңтайлы мәні 85,08,0 ÷=α  болып табылады. 

[70, 488-496 б.] жұмысында азаматтық авиация ұшақтары үшін 

сатылық ЖК-да тәжірибесі жүргізілген. Тәжірибенің мақсаты жану 

параметрлерін және зиянды заттардың шығарылуын анықтау болды. Бұл 

жұмыста «жұтаң-жұтаң» жану ЖК қолданылды. Сондай-ақ жану 

симуляциясы жүргізілді және тәжірибемен салыстыру үшін азот оксидтерінің 

шығарылымдар нәтижелері болжалды. Келесі нәтижелер алынды: 

- Сатылық жану камерасы отын/ауа қатынасын 0,0049 болғанда жеңіл 

тұтануы мүмкін, бұл «жұтаң» шектік мәнінің өте төменгі мәні туралы 

айтады; 

- Халықаралық Азаматтық Авиация Ұйымы Қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі Авиациялық Комитеттің (САЕР/6) талаптарымен салыстырғанда 

СО және НС шығарылымдары 70 % дейін, және азот оксидтерінің 

шығарылымы 40 % (көтерілу-отырғызу режимдерінде түтіннің артуымен) 

дейін төмендеген; 

-  Азот оксидінің әрі қарай 50 % дейін төмендеуі мүмкін. 
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[71] мақаласында сатылық жану қолданылатын «құйынды қармауышы 

бар ЖК» деп аталатын ЖК-сы сипатталады. Осы жұмыста, ЖК-сы пилоттық 

және негізгі деп бөлінеді. Пилоттық аймақта жалынды тұрақтандыруға 

қажетті газдардың рециркуляциялық аймағы құрылады. 

ЖК-сы бастапқы ауаның бір бөлігі отын берілетін және жеке ауа 

берілетін арнайы қуысқа (тұзаққа) бұралады. Жұмыстың мақсаты ЖК-ның 

оңтайлы режимде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін ауа мен отынның 

арақатынасын анықтау болып табылады. Бұл әдіс азот оксидтерінің 

шығарылымдарын азайтуға және отын/ауа қатынасындағы кең ауқымда 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Авиациялық фирмалар сатылық жанатын ЖК-на көп көңіл бөлді, онда 

әрбір саты белгілі бір ұшу және жану режиміне оңтайландырылды. 

Авиациялық қозғалтқыштарды конверттеудің бүгінгі процестері сатылы жағу 

процестерін зерттеу үшін жаңа жолдарды ашады. Н.Д. Кузнецов атындағы 

СНТКНК-37 қозғалтқыштарын өңдеу негізінде екі аймақты жану 

ұйымдастырылған ЖК-сы құрылды [72, 73]. Негізгі аймақта артық ауа 

коэффициенті 8,1=α  болатын, болуы уақыты аз 90 % дейінгі жанудың 

максималды қуат режимдерінде төменгі NOx қамтамасыз етеді. 

Екі жану аймағын немесе отынды бөлу жолымен реттелетін бірнеше 

жану құрылғыларын енгізу жолымен ЖК құрылымдарын күрделендіру отын 

мен ауаның оңтайлы таралуын анықтау үшін жеткілікті елеулі есептерді 

талап етеді. Отынды алдын ала араластыра отырып, оттық және фронтальды 

құрылғылардың әр түрлі құрылымдарына жүргізілген зерттеулер ЖК нақты 

мақсаттарға оңтайландыруға мүмкіндік бере отырып, отынды ауамен 

жеткілікті дәрежеде бөлуге мүмкіндік береді. Мұндай камералардың мысалы 

химиялық күйіксіздігімен жылудың жоғалуын 2 %-ға дейін, ал азот оксиді 

концентрациясын 10-20 мг/м
3
 деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береті 

ЖК-сы болып табылады [74]. 

Мұндай әдістің кемшіліктеріне мыналар жатады: 

- төмен (номиналды жүктемелерден 20 %) жүктемелер кезіндегі 

шығарылымдардың жоғары деңгейі; 

- сұйық отынды пайдалану кезінде шығарылымдардың төмендеу 

деңгейі; 

- отын беруді реттеу күрделілігі; 

- ЖК өлшемдерін ұлғайту. 

 

4.3.2  е метриясы өзгеретін жану камералары 

Геометриясы өзгеретін ЖК зиянды заттардың шығарылу мәселесі 

туындағанға дейін қарастырылды. Геометриясы өзгеретін ЖК – бұл азот 

оксидтері түзілуінің ең төменгі деңгейіне сәйкес келетін температуралық 

деңгей мен артық ауа мөлшерін ұстауға мүмкіндік беретін, біріншілік және 

екіншілік ауаның таралуын реттеу мүмкіндігі бар, камералар. Біріншілік 

ауаның күрт төмендеуі кезінде реттеу қиындығы сатылы жануы бар ЖК-ның 

негізгі мәселесі болып табылады. 
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Геометриясы өзгеретін ЖК көбінесе ұшу қондырғыларында 

қолданылады. Олардың айырмашылығы тартым ұлғайған кезде ауаның 

едәуір мөлшері азот оксидтерінің және күйенің төмен шығарылуын 

қамтамасыз ету үшін жану аймағының алдыңғы бөлігіне, ал тартым 

төмендеген кезде ЖК шығысында оңтайлы температуралық деңгейді 

қамтамасыз ету үшін ауа соңына беріледі. 

Геометриясы өзгеретін ЖК-сы әдеттегі ЖК-мен салыстырғанда кең 

ауқымда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл қондырғының ең қызықты 

және ерекшеленетін бөлшегі ауа немесе отын беруді реттейтін құрылғы 

болып табылады. Мұндай құрылғы клапан немесе тармақтағыш болуы 

мүмкін. Сондай-ақ, ауа немесе отын беруді реттеу өлшемдері өзгертілетін 

ыстық құбырдың көмегімен іске асады [75]. 

 

4.3.3 Каталитикалық жану камералары 

ГТҚ заманауи даму сатысында инженерлердің басты мақсаты зиянды 

заттар шығарылымдарын оңтайлы деңгейінде, жоғарғы температурада 

жұмыс істейтін турбиналарды дайындау болып табылады. Бірақ ЖК-нан 

шығатын газдардың температурасын 1700-1800 
0
С дейін арттырған жағдайда 

азот оксидтері шығарылымдарының деңгейі 80-150 ppm дейін артады [76]. 

ГТҚ-дың ЖК-сы жанудың қызықты және көп үміт күттіретін баламалы 

технологиясы NOх, CO және жанбаған көміртектер шығарылымдарының өте 

төмен деңгейлерін көрсететін каталитикалық жану болып табылады. 

Каталитикалық жану отын/ауа қатынасының кең диапазонында ЖК газ 

қозғалысының дәл осындай жылдамдығында отынның жану температурасын 

төмендетуі мүмкін немесе ЖК сол температуралық деңгейде жану 

жылдамдығын арттыруы мүмкін. Бірінші нұсқа азот оксидтерінің түзілуін 

төмендетуге мүмкіндік береді, екіншісі СО түзілуін төмендетуге мүмкіндік 

береді, яғни жанудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Катализаторлар 

қосылған кезде ЖК температураларының біркелкі таралуын қамтамасыз ету 

мүмкіндігі бар. 

ЖК-да катализаторларды қолданудың екі әдісі бар: 

1. Т лық каталитикалық жанатын ЖК. Мұндай жағдайларда әдетте 

бірнеше катализаторлар қолданылады. Бір, өте белсенді «тұтану» 

катализаторы кіре берісте, ал екіншісі ағыстан төмен. Мұндай ЖК алдын ала 

дайындалған гомогенді қоспаны береді. 

2.  ибридтік каталитикалық ЖК. Мұндай ЖК-да жану процесі сатылы 

жүреді. Бірінші сатыда каталитикалық жанады, ал екінші сатыда гомогенді 

қоспа жанады. Екінші сатыда жану температурасы өте төмен, бұл NOx 

түзілуін төмендетеді. 

Сұйық отында каталитикалық ЖК жұмыс істеу қағидасы [69, 506 б.] 

жұмыста сипатталған. Отын буланатын, араласатын және каталитикалық 

торға берілетін дайындық аймағына беріледі. Катализатордың бірнеше 

сатылары бар ЖК-сы бар. Катализаторлардың саны ЖК өлшемдері мен 
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талаптарына байланысты. Катализатордан кейін катализаторда бастама 

болған жылу реакциялары аймағы көзделеді. 

ЖК-ның маңызды элементтерінің бірі катализаторлар болып табылады. 

Олар жоғары температураларда және қолайсыз ортада ұзақ жұмыс істеу 

кезеңіне төзуі тиіс. Катализатордың материалы үйкелуге кедергі қасиетіне ие 

болуы тиіс. Қысымның аз шығындалуын қамтамасыз ету қажет. Катализатор 

жақсы көрсеткіштерді қамтамасыз ету үшін жеткілікті ұзақ уақыт кезеңі 

белсендірілуі тиіс. 

Жану катализаторы келесі элементтерден тұрады: төсеніш (немесе 

тірек конструкциясы), жуылатын жабын және белсенді құраушы. Төсем 

катализатордың механикалық орнықтылығын қамтамасыз етеді, жуылатын 

жабын белсенді құраушының орналасуы үшін алаңды қамтамасыз етеді. 

Төсенішке арналған материалдар әдетте керамикадан немесе металдан 

жасалады. Жуу жабыны әдетте алюминий, цирконий, кремний сияқты металл 

оксидінен жасалады. 

Қолданылатын катализаторлар үш топқа бөлінеді: 

- қымбат металдар – платина, родий [77]; 

- сирек жер элементтері – хром, кобальт; 

- лантан және цезий тотықтары. 

Каталитикалық ЖК-ы ГТҚ-да өнеркәсіптік қолдану 2000 жылдардың 

басында басталған. ХОNON каталитикалық жүйесі бар белгілі ГТҚ 

Калифорнияда тұрған Кавасаки М1А-13Х болып табылады. ГТҚ 8000 

сағаттық жұмыс кепілі және NOx< 3 ppm, CO< 6 ppm эмиссиясы бар [78, 79]. 

Siemens, Alstom, GeneralElectric компанияларының каталитикалық ЖК бар 

ГТҚ белгілі. 

[77, 134-142 б.] жұмыстарында гибридтік каталитикалық ЖК-н 

қолданған кезде азот оксиді шығарылымдарының айтарлықтай төмендеуіне 

қол жеткізген. )33,0(34,0=φ  кезде Rover 60/65 BHP қозғалтқышының 

шығарылымы 38 г/кг отынды құраған, ал 400 ұяшықтан тұратын 

катализаторды қолданған кезде 0,03 г/кг отынды құраған. Барлық қалған 

басты зиянды заттар шығарылымдарының деңгейі сол сияқты айтарлықтай 

төмендеген. 

CATHLEAN (CatalyticHybridLeanBurner) жүйесі – «Каталитикалық 

гибридті жұтаң оттық» қолданылған [79] жұмыс қызықты. Жұмыста зиянды 

заттар шығарылымын төмендетуге мүмкіндік беретін каталитикалық оттық 

ұсынылған. Тәжірибенің нәтижелері 4.1 кестеде келтірілген. 

4.1 кестенің деректерінен азот оксидтерінің шығарылымы камераның 

жұмыс режимінде 25 % мөлшерге түсіруге болатыны анық. 1620 К 

режимінде 1,9 бастап 1,2 дейін төмендетілген, бұл 45 % мөлшерге тең. Бұл 

осы әдістеменің перспективтілігі туралы айтады. Жұмыста атмосфералық 

қысым кезінде жұмыс жүргізу кезінде катализатор жұмысы кезінде «жұтаң» 

үзілу шегінің онсыз аз мәні бар екені анықталды. Зиянды заттардың пайда 

болу орны болып табылатын пилоттық аймақтың өзгеруін NOx 

шығарылымдарының төмендеуін күтуге болады. 



79 

 

4.1-кесте – Тәжірибенің нәтижелері [79, 4-5 б.] 

 

Жұмыстық күйі Катализаторсыз Катализатормен 

Катализаторға кірген 

кездегі температура, К 
690 690 

Катализатордан шыққан 

кездегі температура, К 
- 1160 

Жалынның адиабаталық 

температурасы, К 
1779 1779 

NOx, ppm 4,1 3,0 

 

Калифорния америка штатында орналасқан, қуаты 150 МВт, белгілі 

америкалық Pastoria ЖЭС [37]. Онда каталитикалық ЖК жабдықталған екі 

ГТҚ орнатылған. Турбинаның NOx шығарылымдары 25 ppm төмен, ал СО 

стандартты жүктемелерде 6 ppm төмен. Катализатордың кепілденген қызмет 

ету мерзімі 8 мың сағат. Бұл бастапқы температурасы 1470-1570 К, қысымды 

арттыру дәрежесі 15,5 тең және ауа шығыны 432 кг/сағ құрайтын 

каталитикалық жануды алғаш рет қолдану болып табылады. 

Әр түрлі катализаторларды сынау материал түрімен қатар 

катализатордың орындалуы да маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Арнайы 

матрицалар мен торлар түрінде катализаторлық аймақтың тиімді орындалуы 

жоғары сенімділікті көрсетеді. Әдебиетте автомобиль ГТҚ ЖК жағдайында 

платина катализаторы бар торлардың бірнеше түрін сынау нәтижелері 

сипатталған. Каталитикалық аймақтың өлшемдері: ұзындығы 76,2 мм кезінде 

диаметрі 102 мм, бұл катализдің бетін 1,3 млн. мм
2
 және тордың алдындағы 

температураны 417 ºС қамтамасыз етті. Азот оксидтерінің бөлінуі 0,5 г/кг 

құрады. 

Алайда, осы типті камералардың басқа сипаттамалары бойынша 

оларды сериялық газтурбиналық қозғалтқыштар мен газтурбиналық 

қондырғыларды қолдануға мүмкіндік беретін жетілдіріген түріне дейін 

жеткізілмеген. Осылайша, жану өнімдерінің ортасында катализаторлардың 

ұзақ белсенділігін сақтау, оларды діріл жүктемелерінен, температуралық 

градиенттерден, әсіресе ауыспалы режимдерде және т.б. қорғау міндеттері 

шешілмеген. Сол сияқты осы камераларға катализ аймағына түсетін 

қоспаның гомогендеу қажеттілігі, сонымен қатар қосу қиындығы белгілі 

қиындықтарға жатады. Дегенмен, олардың көмегімен уыттылық мәселелерін 

түбегейлі шешудің принципті мүмкіндігі күш-жігерді ақтайды. 

Теріс жақтардың біріне, авторлар, катализатордың қызып кету қаупін 

жатқызады. Сондай-ақ, қысымның төмендеуін төмендету үшін 

катализатордың аэродинамикалық сипаттамаларын жақсарту және тозуды 

азайту қажет. 

Осы технологияның кемшіліктеріне келесілерді жатқызуға болады: 

- каталитикалық материалдар жұмысының шектеулі ресурсы; 

- жоғары баға; 
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- катализаторда тотығуды қамтамасыз ету үшін оттықтардың 

қажеттілігі; 

- жүктеме өзгергенде төмен маневрлік; 

- құрылымдардың күрделілігі; 

- ЖК-да газдардың рециркуляциясы кезіндегі жұмыстың күрделілігі. 

 

4.3.4 Алдын ала дайындалған «жұтаң» қ спаны жағу (г м генді ЖК) 

Алдын ала дайындалған «жұтаң» қоспаны (АДЖҚ) жағу кезінде ауамен 

отынды араластыру процесі олар жану аймағына келіп түскенше жүзеге 

асырылады. Отынның гомогенизациясы температураны төмендетуге ғана 

емес, сонымен қатар араластырылуын жақсартуға мүмкіндік береді, бұл азот 

оксидтерінің пайда болуына себеп болып табылатын жоғары 

температуралардың жергілікті көлемінің түзілуін төмендетеді. [63, 77 б.] 

жұмыс нәтижелері бойынша, азот оксидтерінің шығарылымдарын барынша 

төмендетуге гомогенді ЖКОАҚ алдын ала «жұтату» арқылы қол жеткізуге 

болады. Оның себебі – диффузиялық жану кезінде жоғары температураның 

жергілікті көлемі түзіледі, олардың себебі газдардың бастапқы ауамен 

араласуының жеткіліксіздігі болып табылады. 

Жұмыс барысында [56, 454-463 б.] EV (Environmental)-Alstom 

оттықтарының жұмысына талдау жүргізілді. Отықтардың бұл түрлерін 

қолдану енді ғана жүзеге асырылуда. Осы оттық түрлерінің ерекшелігі – бұл 

ЖК берілгенге дейін ОАҚ араластыру. Оттық екі конустан тұрады, олардың 

арасында газды бастапқы ауамен араластыру болады. Бұл өзгеше пішін, 

оттық жақсы араластырылуды қамтамасыз етеді, осылайша қоспаның 

гомогендігін арттырады, бұл жоғары температуралардың жергілікті 

көлемінің түзілуін азайтады және жанудың тұрақтылығын жақсартады. 

Жалынның тұрақтылығы оттық шығысындағы құйынды бұзумен 

қамтамасыздандырылады. 

Тәжірибелердің нәтижелері бойынша [80] жұмысында ЖК-нан 

шыққанда температура 1000 
0
С кезінде жұмыс істеп тұрған ГТҚ, АДЖҚ 

технологиясын қолданып, NOx шығарылымдарын 116-дан 63 ppm дейін 

төмендетуге болатыны көрсетілген, бұл 45 % тең. Жұмыста алдын ала 

араластыру ЖК шығысындағы температуралық профильді теңестіреді деген 

және ГТҚ жұмысының сенімділігін арттырады деген ақпарат келтіріледі. 

Сатылық жағуды және АДЖҚ қолданып NOx түзілу мөлшерін төмендетумен 

жүктеме режимдерін кеңейтуге қол жеткізуге болады. 

ВТИ алдын ала араластыруы бар ЖК құрылымдарының сыналған 

нұсқалары, алдын ала араластырумен қолданылатын оттықтар (Вдиф =5-7%), 

таза диффузиялық жағудан ауысқан кезде Сtг
01100=  режимдерінде NОх 

мөлшерінің 4-5 есе төмендететінін көрсеткен. 

Гомогенді ЖК ауа жетіспеген кезде айнымалы режимдерде немесе 

тартымы аз режимдерге тұрақты жалынды қамтамасыз ету басты қиындық 

болып табылады. Жану процестерін және азот оксиді түзілуінің 

кинетикасына келтірілген талдаудан NOx түзілуін радикалды төмендетуін 
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қамтамасыз ету үшін артық ауа коэффициенті 0,34,2 ÷=α  болғанда ОАҚ 

толық немесе ішінара араластыру керектігі анық [63, 77 б.]. Отынның ауамен 

араласу процесі түрлі әдістермен ұйымдастырылуы мүмкін, мысалы, оттық 

құрылғының өзінде немесе екі аймақтық ЖК жағдайында алдын ала 

дайындалған камерада. 

Осы сияқты жүйелерді іске асыру кезінде алдын ала дайындалған ОАҚ 

жаққан кезде диффузиялық жанумен салыстырғанда алаудың тұрақты жану 

диапазоны өте төмен болуы маңызды мәселе болып табылады. Гомогендеу 

кезінде сол сияқты ЖК жалынның жарылыс қауіпі болады. Отынның ауамен 

алдын ала араласуы азот оксиді шығарылымдар деңгейі өте төмен ЖК үшін 

тән. 

Сол сияқты осы әдісті іске асыру арнайы оттықтан басқа сыртқы қоспа 

түзумен құрылғыларды қолдану қажеттілігіне байланысты [56, 454-463 б.], 

бұл көп режимді газтурбиналық қозғалтқыштар үшін айтарлықтай 

техникалық қиындықтар туғызады және «жұтаң» қоспаларда ЖК тұрақты 

және сенімді жұмысын қамтамасыз етуді қажет етеді. Сол сияқты жалынның 

араласу аймағында түтіннің пайда болу қауіпі туындайды. 
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БЕСІНШІ БӨЛІМ. ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ 

ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

5.1 Жұмыстық процесс көрсеткіштерін жоғарлату, түйіндерді 

жетілдіру 

 

Кез келген типті ГТҚ тиімділігімен сипаттайтын жұмыс процессінің 

негізгі көрсеткіштеріне жатады: 

- турбина (немесе турбиналар) алдындағы газ температурасы Т ; 

- жұмыс денесі қысымының жоғарлау деңгейі πk; 

- түйіндердің (компрессорлар, турбиналар, жану камералары) ПӘК-і; 

- элементтердегі (кіріс, өтпелі, шығыс келте құбырларында, жану 

камералары мен жылуалмасқыштардағы) қысым шығыны. 

Жұмыс істеп шыққан газдар жылуының регенерациясы бар ГТҚ үшін 

жұмыс процесстерінің параметрлеріне жоғарыда келтірілген параметрлермен 

қатар регенерация дәрежесі σр де кіреді. 

Газтурбиналық қозғалтқыштар мен қондырғылардың қарапайым 

циклін жүзеге асыру кезінді үнемділікті жоғарлату үшін ТГ мен πk бір 

уақытта жоғарлатуына әкелетін жұмыс процессін қарқындатады. Барлық 

типті ГТҚ ТГ-н тұрақты жоғарлатуға тенденциясы – заманауи даму деңгейіне 

көбірек тән және келешекте де байқалуы мүмкін, дегенмен қазіргі 

уақыттағыдай жылдам шапшаңдықпен жүрмеуі керек. 

ГТҚ-ғы газ температурасының шекті мәні стехиометриялық отын 

ауалық қоспаның, яғни ауа мөлшері отынның белгілі бір мөлшерінің толық 

жануына керекті мөлшерге тең болатын қоспаның, жану температурасы 

болып табылады. Бұл температура жағылатын отынға байланысты 2300-

2600 К-ге дейін жетуі мүмкін. Бірақ стационарлы және транспортты 

газтурбиналық қозғалтқыштар мен қондырғылардың ғана емес, жоғары Т  

игеруде алдыңғы қатарды алатын авиациялық ГТҚ-ң құрастырушылары да 

газдың соншалықты жоғары температурасын жүзеге асырумен 

айналыспайды. Мұны жоқ дегенде екі себеппен түсіндіруге болады. 

Біріншісі, қондырғының қызмет ету мерзімінде осындай жоғары 

температураны ұстап тұра алатындай турбинаға арналған материалдар да 

жоқ, газ турбиналарының негізгі бөлшектері жасалынатын материалдарды 

тиімді салқындататын құрастырылған тәсілдер де жоқ. Қазіргі кезде 

қолданылатын салқындату тәсілдері газдың осындай жоғары температурасы 

кезінде салқындатқыш ауа шығындарын қажет етуі мүмкін, ол Т  

жоғарылатудың термодинамикалық басымдылығын толықтай жояды. 

Екіншіден, Т  мен бірмуақытта πk жоғарылату компрессордағы ауа 

температурасы шектен тыс жоғары болуына әкеледі, нәтижесінде сығылған 

ауа турбинаны салқындататын орта ретінде жұмыс істей алмайды, ал оны 

алдын ала салқындату қозғалтқышты қиындатады. Және де жоғары πk кезінде 

компрессорды салқындату қажеттілігі туады, ең бастысы оның соңғы 

сатыларын. Осының барлығы стехиометриялық қозғалтқыш қажетті жұмыс 
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қабілеттілігіне ие бола алмайды және техника-экономикалық көзқарас 

тұрғысынан лайықты болуы екіталай деп санауға мүмкіндік береді. Т -н 

2000 К-нен жоғары көтеру диссоциацияның жоғалуы және жану өнімдерінің 

қолайлы улылығын қамтамасыз етудің қиындығы себебінен орынсыз деген 

түсініктер айтылуда. 

ТГ жоғарылату авиациялық ГТҚ барлығына жуығының көрсеткішін 

жетілдірудің жалғыз жолы болып табылғандықтан, олардағы газ 

температурасы әлдеқайда жоғары. 250 кН-ге дейінгі ұшу тартылысы бар 

дыбысалдылық жолаушы ұшақтарына арналған қуатты қозғалтқыштардағы 

(«Пратт-Уитни» фирмасының JT9D, «Дженерал электрик» фирмасының CF6 

және «Роллс-Ройс» фирмасының RB.211 турборективті екі контурлы 

қозғалтқыштарында) Т  мәні πk=24÷29 болған кезде 1550-1650 К-ге жетеді 

[81]. Одан да жоғары параметрлі қозғалтқыштар жетілдірілуде: Т  = 1700 ÷ 

1750 К; πk=35÷45. 

Газ температурасының игерілген және перспективті деңгейлері 

стационарлы және транспорттық ГТҚ-да авиациялық қозғалтқыштардағыға 

қарағанда айтарлықтай төмен, дегенмен олар да жоғарылауда. 

Станциянарлық энергетикалық ГТҚ-ғы Т  өсуі байқалады: 1960 жылдардың 

аяғында Т  ≈ 1000 К, қазіргі кезде Т  ≈ 1220 К. Т  жоғарылауы транспорттық 

ГТҚ-ға да тән (5.1 сурет). 

 

 
а – қуаты 550-1500 кВт болатын қозғалтқыштар; б – қуаты 200-550 кВт 

болатын қозғалтқыштар: 1 – салқындатылмайтын турбиналар;  

2 – салқындатылатын турбиналар; 3 – керамикалық турбиналар. 

5.1 сурет. – Газдың бастапқы температурасының ТГ дөңгелекті және  

шынжыр табанды машиналар газтурбиналық қозғалтқыштары  

шыға бастаған жылдарына тәуелділігі 

 

ГТҚ жобалау кезінде техникалық-экономикалық мәндерге жақын 

оңтайлы πk қамтамасыз етуге тырысады. Оны ПӘК, түйіндер массасы, 

қалқаншалы машиналар қадамдар саны, өлшемдері, өндіріс құны, т.б есепке 

ала отырып таңдайды. πk ең жоғары мәндер авиациялық ТРДД-ға тән: 

олардың ішінде заманауи ең қуаттысы (JT9D, CF6, RB.211 

қозғалтқыштарында) πk = 24÷29, Т  = 1550÷1650 К болған кезде. Қуаты 
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олардын әлсіздеу қозғалтқыштарда (JT8 және «Спей» типтері) πk = 16÷22, Т  

=1360÷1460 К болған кезде. Перспективалық ТРДД-да πk ≈  35÷45, 

Т =1700÷1750 К болған кезде [81]. 

Қысымды көтеру дәрежелері стационарлы ГТҚ мен барлық типті 

транспорттық ГТҚ-да тұрақты өсуде. Мысалға, 5.2 суретте көрсетілген 

дөңгелекті және шынжыр табанды автокөліктердің ГТҚ-дағы πk өсу қарқыны 

туралы статистикалық мәліметтер – салыстырмалы аз қуаты бар жоғары 

тиімділікті қалқаншалы машиналарды жасауда туындайтын қиындықтарға 

қарамастан бұл қозғалтқыштарда да πk мәні тұрақты өсетінін көрсетеді. 

Көптеген газтурбиналық қондырғылар мен қозғалтқыштар түйіндері мен 

элементтері аэродинамикалық және құрылымдық жетілдірілудің жоғары 

деңгейіне жетті. 

 

 
а – қуаты 550-1500 кВт болатын қозғалтқыштар; б – қуаты 200-550 кВт 

болатын қозғалтқыштар: 1 – жылуалмастырғышсыз ГТҚ;  

2 – жылуалмастырғышы бар ГТҚ. 

5.2 сурет – Қысым өзгеру дәрежесінің πk дөңгелекті және шынжыр табанды 

машиналар газтурбиналық қозғалтқыштары шыға бастаған жылдарына 

тәуелділігі 

 

Осындай жағдайларда компрессорлар мен турбиналардың 

газдинамикалық сипаттамаларының айтарлықтай жақсаруына сенім артуға 

болмайды, сондықтан құрастырушылар түйіндердің газдинамикалық 

сипаттамаларының байқалатын төмендеуінсіз қалқаншалы машина құнын 

төмендете отырып сатылар санын азайту мақсатында ПӘК-і жоғары түйіндер 

жұмысының диапазонын кеңейтуге, турбина деңгейлерінде іске қосылатын 

біліктік компрессор сатыларының қысымын жоғарылатуға және жылу деңгей 

айырмасын жоғарылатуға басты назар аударады. 

πk мәні жоғары заманауи біліктік компрессорлар сатыларындағы 

жылдамдықтар дыбыстық жылдамдыққа жақын, тіпті одан асады. Осындай 

шарттарда жұмыс істеу үшін арнайы пішінделген трансдыбыстық және 

асқындыбыстық сатылар жасалынады. 
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Авиациялық ГТҚ-да трансдыбыстық және асқындыбыстық сатылар πk 

=1.4÷1.8 қамтамасыз етеді [81]. Осындай сатылар стационарлы және 

транспортты газтурбоқұрылыстарда кеңінен қолданылуда. 

Сатылар қысымдылығы мен компрессордың шектік жұмысының қорын 

көтеру – сатылардағы ақырғы көріністерді ескеретін ақырғы және шалғайлық 

қиылыстарды қандай да бір деңгейде бірқалыпты дұрыстауды қамтамасыз 

ете алады. Ондай қалқаншалар тәжірибелік сынақтар кезеңінен шықты: 

шығарылуға дайындалып жатқан «Роллс-Ройс» фирмасының RB.211-600 

сериялық авиациялық қозғалтқышында қолдану қарастырылған. 

Компрессорларда шығынды азайту үшін радиалды саңылауларды 

кішірейту мен ауа кемуі мүмкін орындарды нығыздау құрастырылымдық 

шаралары жасалады, компрессордың жұмыс қалқаншалары мен сыртқы 

корпусының арасындағы радиалды саңылауды белсенді реттеуді жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін құрастырылымдылық элементтер енгізеді. 

Жоғары қысымды біліктік компрессорлардың тұрақты әрі тиімді жұмысын 

қамтамасыз ету үшін бұрылатын бағыттаушы қалқаншаларды қолдану, екі 

каскадты компрессорларды пайдалану, көпсатылы біліктік компрессордың 

аралық сатыларындағы ауаның бөлігін атмосфераға қайта шығару, т.б 

жолдар арқылы олардың кіріс-шығыс қиылыстарын реттеу енгізіледі. 

Аз қуатты ГТҚ-да, мысалға автокөліктерде, негізінен ортадан тепкіш 

компрессорлар қолданылады, оларға жеткілікті тұрақты жұмыс қорын 

қамтамасыз ету өте маңызды. Тұрақты жұмыс қорын кеңейту мақсатында 

кіріс бағыттаушы аппараттың бұрылу қалқаншаларын, сондай-ақ 

қалқаншалы диффузордың қалқаншаларын бұруды реттеудің 

құрастырылымдылық қатынаста қиынырақ тәсілін қолданады. 

πk=4÷5 кезінде 400 кВт қуаты бар қозғалтқыштардың (мысалға 

автакөлік) қозғалтқышының ортадан тепкіш компрессорының ПӘК-і аздаған 

ауа шығынына қарамастан 80-82 % және одан да жоғарыға жетеді. 

Ортадан тепкіш компрессорлардың салыстырмалы 

құрастырылымдылық қарапайымдылығы оларда бір сатыда 8-12-ге дейін 

жоғары πk алу сынақтарын өткізуге алып келді. πk = 8,5 компрессорында 

2,2 кг/с ауа шығыны кезінде πk≈0,78÷0,8, ол осындай параметрлі біліктік 

компрессор ПӘК-інен жоғары. Бірақ мұндай арнайы қалқаншалы 

диффузорлы құрастырылымды компрессор сипаттамалары қолайсыз болады. 

Кейбір жағдайларда бірнеше біліктік және жалғыз – соңғы ортадан 

тепкіш сатыдан тұратын біліктік ортадан тепкіш компрессорлар 

қолданылады. Ондай компрессорды πk мәні жеткілікті түрде жоғары, ол ауа 

шығыны аз болған жағдайда қолданылады. Білікті ортадан тепкіш 

компрессордан төмен және орта қуатты транспорттық ГТҚ-да, мысалға MTU 

типті дөңгелекті және шынжыр табанды машиналардың ГТҚ-да (компрессор 

үш біліктік және бір ортадан тепкіш сатыдан тұрады). AGT-1500 (2.19 суретті 

қараңыз) қозғалтқышының жоғарғы қысымды компрессоры да білікті-

ортадан тепкішпен орындалған. «Пратт-Уитни» фирмасымен өнекәсіптік 

ГТҚ-ға арналған πk=18 болатын білікті-ортадан тепкіш компрессор жасалған, 



86 

 

ол бар болғаны алты біліктік және бір ортадан тепкіш (онда πk=2,7) сатыдан 

тұрады. Ауа шығыны 32 кг/с компрессордың политропты ПӘК-і есептік 

нүктеде 91,5 %, тұрақтылық қоры да жеткілікті – 14 %. 

πk жоғары мәнін (11-13-ке дейін) қамтамасыз ету үшін екі сатылы 

ортадан тепкіш компрессор қолданылады. Ондай компрессорлардың массасы 

және оның максималды диаметрі әдетте сондай сипаттамалы білікті-ортадан 

тепкіш компрессорлардың сипаттамаларынан артық. Бірақ, екісатылы 

ортадан тепкіш компрессорлар құрылымы бойынша қарапайымырақ және 

құны арзанырақ. Ондай компрессорлар мысалға GT-601 және GT-1801 

қозғалтқыштарында қолданылды (2.15 суретті қараңыз). 

Әртүрлі типті компрессорлар сипаттамаларын есептеуді және ЭЕМ 

қолданып математикалық моделдеудің оңтайлы тәсілдері көбірек 

қолданылуда. Сандық бағдарламалық басқармалы және кірістірмелі 

микропроцессорлы технологиялық жабдықтардың бөлшектерін жасау кезінде 

құрастыру процессін бөлшектерді жасау процессімен біріктіру мүмкіндігі 

пайда болды. 

Компрессорлардағы күрделі ағыс құрылымдарын зерттеу тәсілдерінің 

дамуына көбірек көңіл бөлінуде. Қазіргі кезде ағысты жылдамдықтың лазерлі 

өлшегіштер мен доплер аненометрі арқылы тәжірибелі зерттеу тәсілдері 

дамыды. Бұл ерекше маңызды және үшөлшемді ағыс кезіндегі 

трансдыбыстық және асқындыбыстық сатылардағы сығымдау процессін 

зерттеуде мүмкін болатын жалғыз әдістер болып табылады. 

Турбиналар үшін үлкен жылдамдықтар (400-500 м/с-қа дейін) кезіндегі 

жоғары газдинамикалық жүктемелер тән. Жоғары деңгей айырмасы кезінде 

сатыларда транс және асқындыбыстық ағыстар пайда болады. Барлық типті 

ГТҚ турбиналарында алғашқы сатылары салқындатылу жағдайында 

орындалады, сатылардағы гидравликалық шығындарды азайтуға мүмкіндік 

беретін транс және асқындыбысты салқындатылатын пішіндерді оңтайлы 

жобалау есебі туындайды. Осындай шарттарда турбиналарды тиімді жобалау 

газдық динамика, жылуберіліс және орнықтылықтың өзара байланысын 

ескере отырып орындалады. 

Жоғары ПӘК-ті біліктік турбиналарды жасау қиындықтары олардың 

элементтерін салқындатуды қолданумен байланысты. 

Ауаны жеткізу мен жіберу кезінде қосымша шығындар пайда болады 

(салқындатылмайтын турбиналарға қарағанда). Үлкен зерттеу және жетілдіру 

жұмыстардың арқасында ғана салқындатылатын турбинаның жоғары ПӘК-ін 

алуға болады, бірақ сонда да салқындатылмайтын турбиналар ПӘК-інен 3-

4 %-ға (абсолютті) төмен. 

Төмен және орта қуатты ГТҚ-да радиалды ортаға тартқыш 

турбиналарды (ОТТ) пайдалануда бұрынғыға қарағанда кең бетбұрыс 

байқалады, соның ішінде АГТҚ. Бұл беталыс АГТҚ-ғы газ параметрлерінің 

жоғарылауымен де түсіндіріледі, нәтижесінде біліктік турбиналардың 

қалақшаларының ұзындығы кішірейеді және турбиналардың жоғары ПӘК-ін 

қамтамасыз ету қиындайды. ОТТ қолданудың кеңеюі ОТТ-да салқындатуды 
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ұйымдастыруға үлкен мүмкіндіктер бар болуымен және олардың 

салыстырмалы қарапайымдылығымен түсіндіріледі. Біліктіге қарағанда ОТТ 

маңызды құндылығы – жоғары ПӘК-ті бір сатыда үлкен жылуберіліс іске 

қосылу мүмкіндігі. Бұл газдың орташа температурасының айтарлықтай 

төмендеуін қамтамасыз етеді (жұмыс дөңгелегінің кірісі мен шығысы 

аралығында), жұмыс дөңгелегінің салқындауын жеңілдетеді. Бірақ өзге де 

бірдей шарттарда ОТҚ диаметрі біліктік турбинаға қарағанда үлкен. Оны 

төзімділік шектеулері үшін қолдану негізінен аз қуатты ГТҚ-да пайдаланған 

абзал. 

Жұмыс процессінің параметрлерін жоғарылату ГТҚ-ң отын жануының 

жоғары толықтылығымен, жану процессінің тұрақтылығымен, жіберіліс 

сенімділігімен, шығыстағы температура аймағының бірқалыптылығы мен 

тұрақтылығымен, жану өнімдерінің төменгі улылығымен, т.б сипатталатын 

тиімді жану камераларын құру мәселесін тікелей қозғайды. Мысалға, 20 

жылдан астам уақыт бойы дамып келе жатқан авиациялық ГТҚ тиімді жану 

камералары [81], бірақ улылық талаптарын әлі де толықтай 

қанағаттандырмайды, ал шығысындағы температура аймағының 

бірқалыпсыздығы бұрынғыдай үлкен мәнде. 

Жоғарғы газ параметрлерінің шарттарында жану камерасы жұмысының 

белгіленген кезеңін қамтамасыз ету қызу құбырын салқындатуды күшейту 

арқылы сондай-ақ оның жасалуына көпқабатты және керамикалық жаңа 

материалдарды қолдану арқылы жүреді. 

Соңғы жылдары түрлі есептік тәсілдерді, жану камераларын тәжірибелі 

жетілдіру әдістеріне қосымша жұмыс процесстерін математикалық моделдеу 

тәсілдерін қолдануға беталыс байқалуда. Математикалық моделдер ауа мен 

жану өнімдерінің жылдамдықтары мен шығындарын бөлуді есептеуге, жану 

өнімдері компоненттерінің турбуленттілігінің, температура мен 

концентрациясының деңгейлері аймағын және жану камерасының қызу 

құбыры ішіндегі екіншілік ауаның жеке ағыстарының траекторияларын, отын 

тамшыларының траекторияларын, т.б табуға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ жану камераларындағы процесстер параметрлерін өлшеу 

тәсілдері де жетілдірілуде. Лазерлі спектроскопияны қолдану жаңа бағыт 

болып табылады. Оптикалық өлшеу тәсілдері термометрлеу және сынама 

іріктеу тәсілдерімен салыстырғанда лекте көрсеткіштер бұрмалануын 

тудыратын ауытқуларды тудырмайды, сондықтан оның келешегі үлкен. 

Жылуалмасқыштар – регенератор мен рекуператорлар негізінен 

дөңгелекті және шынжыр табанды машиналар ГТҚ-да қолданыс табады. 

Салыстырмалы үлкен қуатты ГТҚ-да (стационарлы ГТҚ мен шынжыр 

табанды машиналардың қуатты ГТҚ-да) стационарлы қатпарлы беті бар 

жылуалмасқыштар (рекуператорлар) қолданылады. Қатпарлы бетті 

жылуалмасқыштар тек АГТҚ-да ғана емес, стационарлы ГТҚ (мысалға ГТ-

750-6 типті ГТҚ мен ГАА-қа арналған ГТК-10-да) мен кемелік ГТҚ (мысалға, 

ГТҚ-20 қондырғысында) қатарында қолданылды. Мұндай беттерді қолдану 
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ауа мен газ тарапынан қысымның үлкен құламасы кезінде пластиналардың 

төзімділігі мен оларды дәнекерлеу орнының жеткіліксіздігімен шектеледі. 

Айналатын дискілік жылуалмасқыш-регенератор АГТҚ-да көбірек 

таралған. Мұндай жылуалмасқыштарда матрица әдетте диск түрінде 

орындалады және шағын жиілікпен айналады (20-30 мин
-1

). Олардағы 

регенерация дәрежелері σр=0,85÷0,90 мәніне жетеді. Айналатын 

жылуалмасқыштар салыстырмалы үлкен қуатты қозғалтқыштарда (400 кВт-

тан жоғары) қолданылмайды, себебі олардың диаметрлері үлкейеді және 

жылуалмасқыш қозғалтқыштың құрастырғыш сұлбасына қиын сызылады. 

Одан басқа, үлкен диаметр жағдайында жолақтарды ауаның газға ағып 

өтуінен нығыздау мәселесі қиынырақ шешіледі, және матрицаның қисаю 

қаупі туындайды. Ереже бойынша матрицаның максималды диаметрі 600 мм-

ден аспайды. Айналатын жылуалмасқыштардың кемшілігі – ауаның газға 

таралып кетуі, бұл ауа шығының тек 3-4 %-ға ғана азайтуға мүмкіндік береді. 

Тт-ның жоғары мәніне ие қозғалтқыштарда жоғары температураға 

төзімді керамикалық материалдан жасалған матрца жалғыз шешім болып 

табылады. Сондықтан осындай материалдан матрица жасау ісі жалғасуда, 

мысалы AGT-100, AGT-101 қозғалтқыштарын жасағанда қолданылады. 

Сенімді материалды таңдаудан бөлек, матрица құрылымын, желісін 

жетілдіру, корпуста орнату және тығыздау жұмыстары жүргізілуде. 

Газтурбиналық қозғалтқыштың жылуалмасқыштарын жасағанда басты көңіл 

жылуалмасқыш матрицасын ауаның тарап кетуіне қарсы тығыздау 

мәселесіне бөлінеді. 

Басқа типті жылуалмасқыш аппараттар – ауа- және 

газсалқындатқыштар – регенераторлар мен рекуператорларға қарағанда 

сирек қолданылады. Тек перспективті атомдық жабық газотурбиналдық 

қондырғылар, мұнда, ереже бойынша, аралық және соңғы 

газсалқындатқыштар қолданылуы керек, және ауа-аккумуляциялайтын 

газотурбиналық қондырғылар, мұнда πк=55 60 болуы керек, ал оны аралық 

салқындатусыз жүзеге асыру қиын, ерекше жағдайға ие [6]. Сонымен қатар, 

ашық циклді газотурбиналық қонлдырғының ауасалқындатқышын жасақтау 

және құрастыру тәжірибесі бар. Мысалы, стационарлы энергетикалық 

газотурбиналық қондырғы үшін ГТ-100, кемелік үшін ГТҚ-20. 

 

5.2. Турбинаны салқындату 

 

Жоғары Тт-ны игерудің ең қарапайым және дұрыс жолы – турбина 

бөлшектерін жасау үшін, ең алдымен, соплолық және жұмыстық 

қалақшаларын қолдану болатын. Бұл материалдар осы температураларды 

және жоғарғы қысымды берілген қызмет ету уақыты аралығында ұстап тұра 

алар еді. Турбиналардың негізгі қолднылу аясы – әртүрлі қоспалармен 

қосылған никельдік немесе кобальттық негіздегі ыстыққа төзімді және 

шыдамды балқымалар. Мұндай материалдардың механикалық қасиеттері 

жақсара түседі; мысалы, авиациялық турбиналардың қалақшалары үшін 



89 

 

қолданылатын балқыманың жақсаруы, олардың жұмыс температурасын 

шамамен 25 К-ге дейін өсіруге мүмкіндік берді. Бұған дейін орташа жылдық 

өсім 7-8 К болатын [81]. Алайда бұл қарқын әрқашан қалып отырды және 

газотурбалық құрылыстың дамуымен Тт-ның өсу қарқынынан әлдеқайда 

артта қалып келе жатыр. Сондықтан турбинаның ағынды бөлігінің барлық 

элементтерін олардың температурасын газдың температурасына қарағанда, 

берілген қызмет ету уақытында қалақшалардың және басқа да бөшектердің 

сенімді жұмысын қамтамасыз етеін деңгейге дейін салқындатуға тура келеді. 

Газотурбиналық қондырғыда жоғары Тт-ны керамикалық 

материалдардың көмегімен игеру әлі де көрінетін нәтижеге алып келмеген, 

өздігінен таңдалған перспективті жол ретінде қарастырылады. Нәтижесінде 

турбиналарды салқындату жоғары Тт-ға жетудің жалғыз шынайы жолы 

ретінде танылып отыр. Бұл әдіс көп жағдайда еріксіз және қиын болып 

келеді. Одан да күрделі тапсырма турбинаның соплолық және жұмыстық 

қалақшаларымен [82] салқындату болып табылады. 

Барлық салқындату жүйелерінен соплолық және жұмыстық 

қалақшаларды ауалық ашық жүйемен салқындату әдісі кең таралған (5.3 

сурет). Онда компрессордан алынатын ауа қалақшаларды салқындатып, 

турбинаның ағынды бөлігіне өтеді, газбен араласады және шығару орнының 

артында басқыштар бөлігінде жұмысын аяқтайды. Бұл практикалық түрде 

қолданылатын жалғыз (кең өндірістік масштабта) газдық турбиналары 

салқындату жүйесі болып табылады.  

 

 
1 – компрессор; 2 – жану камерасы, 3 – турбина; 4 – салқындатқыш 

ауаны жеткізетін магистраль. 

5.3 сурет – Турбинаның қалқаншасын салқындатудың ауалық ашық 

жүйесі 

 

Сұйықтықтық салқындату Тт-ның одан да жоғары мәнге ие болуын 

қамтамасыз ете алады. Жылутасығышты (су, отын, жоғары температурада 
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қайнайтын жылутасығыштар және т.б.) дайындау және айдауға кеткен қуат 

шығыны сұйықтықтық жүйеде аз. Алайда, мұндай салқындатуы бар 

турбиналарда термодинамикалық шығындар ауалық салқындатуға қарағанда 

жоғары. Сұйықтықтық жүйелердің құрылымдық орындалуы ауалыққа 

қарағанда қиын; олар үшін герметизация керек. Салқындататын 

сұйықтықтың болуы – негізгі жұмыстық ауадан, жылутасығыштан басқа – 

қозғалтқыштың конструкциясын және оның эксплуатациясын күрделендіре 

түседі. Сондықтан сұйықтықтық салқындату тек сынақтық қондырғыларда 

және газотурбиналық қозғалтқыштың тәжірибелік мысалдарында 

қолданылды. 

Газ турбиналарды (әсіресе, газ-булық және бу-газдық қондырғылардың 

құрамындағы турбиналарды) салқындату жүйелерінде жылутасығыш ретінде 

физикалық қасиеті бойынша ауа мен судың арасындағы аралықта 

орналасатын су буы қолданыла алады. Сонымен қатар, буды қолдану, суды 

қолдануға қарағанда конструкциялық түрде оңай іске асырылады. Булық 

салқындату зерттеулері ЛПИ және Орталық колотурбиналық институтта [83] 

жүргізілді: соңғы жылдары «Дженелар электрикс» фирмасы жоғары 

температуралы газотурбиналық қондырғыларды жасау зерттеу 

бағдарламасын орындауда күректерді булық салқындатуды сулық 

салқындатудың орнына екінші нұсқа ретінде қарастырды. Сулық салқындату 

болашақ перспектива ретінде бағаланған, ал булық салқындату, 

жасақтаушылардың ойынша, бар қондырғығы кейбір өзгерістер енгізгенде 

және салқындату турбиналарын дайындаудың орнатылған әдістерін 

қолданғанда ғана қысқа уақытта жүзеге асырылуы мүмкін. 

Екі контурлы салқындату жүйелерінде қалқаншаның ішкі ауа 

өткізбейтін қабаттарында жылу тасымалдағыш қызыметін су, натрий немесе 

калийлі натрий қортапсы атқарады, ал қалқаншаның қырлы радиаторларынан 

жылуды алатын суық агент ретінде компрессордағы ауа немесе сулы бу 

қолданылады. Құрлымы бойынша екі контурлы жүйе қарапайым ауалық 

жүйеге жақын. Үлкен жылу ағындарын жіберу интесивті массивті күш 

жолағында ең жақсы жүзеге асады, сондықтан екі контурлы суыту жұмыстық 

қалқаншаларда қолданылады. Бұл жағдайда жылуды шығару үшін 

қалқаншада жетілдірілген жылуалмастырғыш-радиатор болуы керек, ол үшін 

дисктің шеңберінде сәйкес келетін саңылау кесіліп алынады. Сонымен бірге, 

құлыптың бірігуі радиаторлардың ортадан тепкіш күшімен қосымша салмақ 

түседі, ал дисктер радиатор астындағы терең саңылаулар әсерінен әлсірейді. 

Бұл қиындықтар және жылу тасымалдағышпен толтырылған жұмыс істейтін 

қалқаншалардың ішкі қабатына ауа кірмеуін қамтамасыз ету қиындықтары 

екі контурлы суыту жүйелеріне тәжиірбелік зерттеулер аясынан шығуға 

мүкіндік беремеді. 

Жылу құбыры принцпін қолданған сопло қалқаншаларды салқындату 

тәсілдерін екі контурлы салқындату жүйелеріне жатқызуға болады. Мұндай 

салқындату жүйелерінде қалқаншаның өзі жылу құбыры болып табылады. 

Қалқаншаның профильды бөлігі буландырғыш – жылуды жеткізетін аймақ 
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ретінде, ал радиаторлы бөлігі конденсатор – жылуды шығаратын аймақ 

ретінде қызмет көрсетеді. 

Сұйықтықпен және екі контурлы салқындату қалқандарымен жұмыс 

істейтін жабық жүйелерде (5.4 сурет) жылутасымалдағыш және хладагент 

қалқаншалардан және басқа салқындатылып жатқан бөлшектерден жылуды 

алып, оны сыртқы радиатордың қандай да бір хладагент: желдеткіш арқылы 

айналдырлған атмосфералық ауа, су немесе отынға бере отырып жабық 

контурда айналады. Жабық жүйелер жылу беруші қасиеттермен жақсы 

үйлесетін жылутасымалдағышты таңдауға мүмкіндік береді; сонымен қатар 

жабық жүйеде жылутасымалдағыш таратын ауа қозғалтқыштың жұмыс 

денесінің максимальды қысымынан артық болуы мүмкін, ал бұл 

жылутасымалдағышқа салқындатушы элементтерден жылу беру тиімділігін 

арттыруға көмектеседі. Дегенмен жабық жүйелер құрлымның айрықша 

өзгеруіне байланысты қондырғының қолданыс сенімділігін төмендетеді; олар 

радиатор, айналдырушы компрессор және сорғы енгізілуіне байланысты 

қозғалтқыштың салмағын ұлғайтады; қозғалтқыштың сенімділігі жүйедегі 

толтыруды қажет етеін шарасыз ағып кету әсер етеді. 

 

 
1 – компрессор; 2 – жану камерасы; 3 – турбина;  

4 – жылутасымалдағышты жеткізуші магистраль; 5 – жылутасымалдағышты 

әкететін магистраль; 6 – сорғы; 7 – радиатор. 

5.4 сурет – Турбина қалқаншасын салқындатудың жабық жүйесі 

 

Салқындатудың жартылай жабық жүйелері (5.5 сурет) айқын 

артықшылықтарға ие. Мұндай жүйелер ауа немесе ауалық немесе ауа-

сұйықтықтық ауамен хладагент тәрізді жасалуы мүмкін. Жартылай жабық 

салқындату жүйесінің нұсқаларың ішіндегілердің барлығының негізгі 

ерекшелігі – компрессордан шығарылған немесе қозғалтқыштың су жүретін 

бөлігінде, турбинаның элементінде қыздырылған ауаның қайтарылуы. 

Сонымен қатар турбинадағы газды кеңейту процессінде шығарылған 

жылуды регенрациялау жүреді. 
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Ауалық ашық салқындатуы бар соплолық қалқаншалар және жұмыс 

қалқаншалары әр түрлі құрылымымен ерекшеленеді. Бұл көп түрлілік 

тиімділігі жоғары салқындату үшін ауаның минимальды мөлшерін 

жұмсайтын, салқындату барысында минимальды жоғалту және минимальды 

гидравикалық жоғалтулар мен қажетті беріктікті қамтамасыз ететін қалқанша 

құрлымын құру мақсатымен түсіндіріледі. 

 

 
а – компрессордан ауаны сұрыптау және компрессорға қайтару;  

б – сығушы компрессор, в – компрессордан ауаны сұрыптау, алданы ала 

салқындату және компрессорға қайтару; 1 – компрессор, 2 – жану камерасы, 

3 – турбина, 4 – салқындатушы ауаны жеткізу магитралы, 5 – салқындатушы 

ауаны шығару магистралы, 6 – сығушы компрессор, 7 – ауасалқындатқыш. 

5.5 сурет –Турбинаны салқындатудың жартылай жабық жүйесі 

 

Жоғары температуралы газ турбиналарын жасау кезінде әрбір сопло 

аппаратының және жұмыс доңғалағының қандай да бір салқындату сұлбасын 

таңдайды. Негізгі мақсаты салқындатқыштың минималды мүмкін 

шығынында металл қалақшаларынының температурасының төмендеуін 

қамтамасыз етеу болып табылады. Ауа шығыны, әдетте, салыстырмалы 

шығын түрінде gmo=Gm0/GmB бағаланады, мұндағы GmB – қозғалтқыш 

компрессорының кірісіндегі ауа шығыны. Ауа шығынының 

минимилизациясы салқындатуды жүзеге асырудың турбина мен қозғалтқыш 

параметрлеріне зиянды әсерін азайтады. 

Кез-келген салқындату жүйесінің тиімділігін неғұрлым толық 

бағалауды берілген салқындату жүйесімен газтурбиналық қозғалтқыш 

параметрлерін бірдей бастапқы газ температурасымен, бірақ салқындатуы 

жоқ гипотикалық газтурбиналық қозғалтқыш параметрлеріне сәйкестендіру 

дәрежесін қарастыруға болады. 

Салқындату жүйесін салыстыру және таңдау кезінде маңызды 

көрсеткіштер қатарына, сонымен қатар, конструкцияның қарапайымдылығы, 

салқындату элементтерінің салмағы, технологиялылық сенімділігі және т.б. 

жатады. 



93 

 

5.3. Дайындау материалдары мен процестерін жетілдіру 

 

Металл материалдардың беріктігін және технологиялық қасиеттерін 

жақсартусыз, бөлшектерді дайындаудың технологиялық процестерін 

жетілдірусіз газтурбоқұрылысын дамыту мүмкін емес. 

Компрессор бөлшектері үшін жеткілікті сынықтан өткен материалдар 

және технологиялық процестер қолданылады. Осылайша, көптеген ГТҚ 

осьтік компрессорларының дискілері үшін никель, молибден, вольфрам және 

басқа да материалдардың аз қоспаларымен жылу төзімді хромды болаттар 

қолданылады, олардың созылу кезіндегі беріктілік шегі шамамен 950-

1200 МПа. Бірқатар жағдайларда дискілердің қыздыру температурасы 470-

520 К-ге дейін көтерілген кезде АК2, АК4, Д1 және т.б. типті алюминий 

қорытпалары қолданылады. Олардың созылу кездегі беріктік шегі 360-

400 МПа құрайды. Температурасы 700 К-ге дейін дисктер үшін титан 

қорытпалары қолданады, олардың беріктік шегі салыстырмалы аз 

тығыздықтағы (4,5•10
-3

 кг/см
3
) кейбір болаттардан кем түспейді. Алайда, 

үлкен температураларда титан қорытпаларының қасиеттері бірте-бірте 

тозады. Олар – кернеудің әртүрлі концентрациясына болатқа қарағанда 

әлдеқайда көп сезімтал. 

Стационар және кейбір көліктік ГТҚ осьтік компрессорының 

жұмыстық және түзетуші қалақшалары тот баспайтын болаттан жасалады, 

онда кемінде 12 % хром бар; ең көп таралған болаттар 2X13, Х17Н2, 

13Х14Н2ВФР (ЭИ736) және 1Х12Н2ВМФ (ЭИ961). Тербеліс кезінде 

қалақшалардағы кернеуді азайтуға мүмкіндік беретін жоғары демпфирлеуші 

қаситеке ие. Кемелік ГТҚ-да осындай болаттар жабындармен қолданылады, 

мысалы, никель-кадмий, теңіз тұздарға бай ортада тотығудың алдын-алуға 

арналған материалдардан жасалынады. Егер қалақшалар 500 К төмен 

температурада жұмыс істесе, онда оларды дайындау үшін алюминий 

қорытпаларын қолдануға болады, егер эксплуатация шарттарына сай болса. 

500-ден 800 К-ге дейін температураларында қалақшаларда титан 

қорытпаларын қолдануға болады, егер жоғарыда көрсетілген қолдану 

шарттары сақталса. Түзетуші қалақшалар үшн жұмыс температуралары 500-

550 К дейін болған кезде шыны пластиктер қолданылуы мүмкін, олар 

байланыстырғыш заттар (синтетикалық шайыр) және шыныталшықты 

арқауланған толтырғыштан тұрады. 

Газ турбиналарының дисктерімен қалақшалары үшін негізінен хром, 

алюминий, титан, молибден, вольфрам, ниобий және басқа да қосылыстары 

бар никель негізіндегі қоспалар пайдаланылады. Кейбір стационар және 

көліктік ГТҚ-ның дисктері үшін никель негізіндегі қоспалар кең таралды: 

ХН77ТЮР, ХН70ВМЮТ, ЭИ698, ЭИ607А, ЭИ434 және т.б. Жұмыс 

қалақшалары үшін дискілерде пайдаланылатын материалдар да қолданылуы 

мүмкін (ХН77ТЮР, ХН70ВМЮТ), сондай-ақ арнайы отқа төтеп беретін 

деформацияланған, никель және никель-хром кобальтті негіздерінде 

жасалған құйма қорытпалар пайдаланылады. ГТҚ қалақшалары үшін никель 
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негізіндегі қоспалар қажет: ЭИ826, ЭИ929, ЭП220, ЖС6К, ЖС6КП, 

ХН55ВМТФКЮ, ЭИ607А, ХН65В9М4ЮТ, ЦЖ20, ЭП800 және т.б. 

Турбиналардың сопло қалақшаларын дайындау үшін негізінен никель 

негізіндегі ыстыққа төзімді қорытпаларды қолданады: ЖСЗ, ЖС6К, АНВ-

300, 20Х23Н18. ГТН-25 қондырғысының газ турбинасының бірінші және 

екінші сатыларындағы сопло қалақшалары үшін ЭП529ЛМУ тоттануға 

төзімді қорытпасы қолданылды. 

Игерілген газтурбоқұрылысында қорытпалардың ыстыққа беріктігі 

қалақтарды құю кезінде кристалданудың бағытталған әдісін қолдану кезінде 

айтарлықтай жоғарлайды. Мысалы, 1170 К жұмыс температурасы мен 3-

20 мың сағ қызмет ету мерзімі кезінде бағытталған кристалдау әдісімен 

алынған ЖС6К ұзақ беріктік шегі әдеттегі жолмен алынған қорытпаның 

беріктігімен салыстырғанда 1,35-1,55 есе артады; 1220 К температурада бұл 

16-18 есе ұлғаю. Бағытталған кристалдау әдісімен, мысалы, ЖС6К және 

ЦНК-7 қорытпаларынан жасалған ГТН-25 қондырғысының бірінші 

сатысының жұмыс қалақшалары дайындалған. 

Көптеген материалдар, бөлшектер газ турбиналарында нашар өңделеді, 

бөлшектерді дайындау кезінде, оның ішінде мұқият өңдеу процесінің 

параметрлерін бақылау және өңдеу сапасын бақылау талап етіледі. Әсіресе, 

күрделі дайындау кезінде салқындатылатын жауырын газ турбиналарын 

жасау процессінде. Салқындату тиімділігін одан әрі арттыру, ал онымен бірге 

прогресс игеруге жоғары газ параметрлерінің табысты болуы жауырын жасау 

технологиясына тәуелді. 

Газ турбиналары бөлшектерінің көптеген материалдары нашар 

өңделеді, олардан бөлшектерді жасау кезінде өңдеу процесінің параметрлерін 

және өңдеу сапасын мұқият бақылау талап етіледі. Әсіресе, газ 

турбиналарының салқындатылған қалақшаларын жасау қиын. Қалақшаларды 

салқындату тиімділігін одан әрі арттыру, онымен бірге газдың жоғары 

параметрлерін игеру процесі қалақшаларды дайындау технологиясының 

жетістіктеріне байланысты. 

Салқындатылатын қалақшаларды өндіру кезінде негізінен керамикалық 

немесе кварц өзекшелері бар балқытылатын үлгілер бойынша вакуумда құю 

технологиясы қолданыс табады. Мұндай дайындау процесі жақсы өңделген; 

қабырғасының минмалды қалыңдықты 0,8-1,0 мм, салқындатқыш 

арналардың минималды диаметріді 0,6 мм [81], ішкі қалақшалардың жаңғақ 

арқылы құйылған қалақшаларды алу мүмкіндігі бар. Берілген геометрияның 

қалақшаларды алу тұрақтылығын одан әрі арттыру, жоғары сапалы құйма 

қалақшалардың үлесін арттыру қажет. 

Қалақшаларды дайындаудың негізгі жаңа технологиялық әдістеріне 

мыналар жатады: 

- компрессорлар мен турбиналардың бөлшектерін дайындау үшін 

қолданылатын ұнтақ металлургия; 

- құрамдас салқындатылатын қалақшалар мен жұмыс доңғалақтарын 

дайындау; 
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- ыстықтық құбырлар мен қалақтар үшін қабатты өткізгіш 

материалдарды дайындау; 

- қалақшалардың бетіне қорғаныс жабындарын жабу; 

- пленкалы салқындатылатын қалақшаларға арналған саңылауларды 

орындау; 

- роторларды дәнекерлеу. 

 

5.4. Пайдалану сенімділігін арттыру және қызмет ету мерзімін 

ұзарту 

 

ГТҚ қамтамасыз ету сенімділігі мен қызмет мерзімін ұзарту, отын 

үнемділігін арттыру секілді газтурбоқұрылысының негізгі міндеттері ретінде 

қойылады. Қоңдырғыны жобалау кезінде сенімділікті негізге алынады. 

Жобалау кезінде сенімділігі мен қызмет мерзімін ұзартуды қамтамасыз ететін 

шараларға мыналарды жатқызуға болады: 

- қондырғының берілген қызмет ету мерзімі ішінде жұмыс істеуге 

қабілетті нақты пайдалану шарттарын ескере отырып, ГТҚ бөлшектерінің 

материалдарын таңдау; 

- саңылауларды, тартуларды, соғуларды және т. б. дұрыс таңдау; 

- қондырғы жұмысының ерекшеліктерін ескеретін тораптар мен 

бөлшектердің құрылымын таңдау (мысалы, кеме қозғалысының 

ықтималдығы, жүкті локомотив ГТҚ-ның соққылары және т.б.); 

- қоңдырғының қажетті икемділік сапасын қамтамасыз ететін қоңдырғы 

сұлбаларын, мөлшерін және оның тораптарының массасын таңдау; 

- қозғалтқыштарды пайдалану кезінде кемшіліктерді жоюға мүмкіндік 

беретін (мысалы, ағынды бөліктерінің шөгінділерден, тұздар, шаң және т.б. 

тазарту қарастырылған) конструкциялық шаралар; 

- айналу жиілік дәрежесі диапазонында бөлшектерді, тербелістерді 

құру. 

Қоңдырғыны дайындау кезінде оның сенімділігін қамтамасыз ететін іс-

шараларға мыналарды жатқызуға болады: 

- бөлшектер мен тораптарды құрастыру кезінде талап етілген 

талаптарды дайындау кезінде орындалу; 

- бөлшектердің беткі қабатының дәлдігін және тазалығын қадағалау; 

- тораптарды теңдестіру және құрастыру дәлдігі; 

- объектідегі ГТҚ монтаждау және баптаудың жоғары сапасын 

қамтамасыз ету. 

ГТҚ сенімділігінің пайдалануға әсер ететін ең елеулі факторлары 

мыналар болып табылады: 

- пайдалану кезіндегі ГТҚ-ға қызмет көрсету сапасы; 

- жөндеу жұмыстарын жүргізу; 

- жүйені автоматты басқару сенімділік деңгейі және ГТҚ қорғау 

деңгейі; 



96 

 

- жұмыс қабілеттілігі мен тиімділігін арттыратын сүзгілеу, салқындату 

және қыздыру май беру сияқты көмекші жүйелердің дайындығы; 

- сүзу және дайындау; 

- отынды сүзу және (кейде) ауа кірген кезде ГТҚ-ны қыздыру жұмысы 

және т.б. 

ГТҚ сенімділігі мен жөндеу аралық ресурсын ұлғайту мақсатында 

техникалық қызмет көрсетуде перспективті бағыттардың міндеттерін 

шешуде ГТҚ техникалық диагностикалау әдістері енгізіледі және 

пайдаланылатын болады. Диагностика жұмыс істейтін агрегатының 

техникалық жай-күйін дәл айқындауға мүмкіндік береді және оның жай-

күйінің өзгеруін болжауға, жоспарлы-ескерту жөндеу қызмет көрсету 

бойынша нақты жай-күйін анықтауға мүмкіндік береді. ГТҚ техникалық 

диагностикасының негізгі әдістері болып табылады: ГТҚ бөлшектерінің 

ағынды бөлігін бөлшектемей-ақ арнайы құралдардың көмегімен тексеру; 

діріл диагностикасы; подшипниктерден майды ағызу арқылы ағызу 

жүйесінде металл жоңқаларының болуымен подшипниктер күйін бақылау 

және т.б. 

Жану камерасының және компрессордың ағынды бөлшектерін, 

турбиналарды тексеруде бороскоп пайдаланылады. 

Діріл диагностикасының әдістері мен құралдарымен ГТҚ-ның әр түрлі 

параметрлері бойынша агрегаттардың техникалық күйін анықтауға болады. 

Штаттық датчиктер дірілді бақылаумен жабдықталған, мысалы, газ айдайтын 

агрегаттар ГПА-Ц-6,3 және импорттық ГПА барлық түрлері. Осы 

датчиктерді пайдалану мақсатында диагностикаға қосымша диагностикалық 

аппаратура қажет. 

ГТҚ автоматтандыру жүйесін құру жолында кешенді басқару 

құралдары, орындайтын барлық қажетті қызметтерді басқару, реттеу және 

қорғау агрегаттар жетілдіріп жатыр. 

Автоматты басқару жүйелерін дамытудың перспективті жолы 

микропроцессорларды қолдана отырып жүйені құру болып табылады: бұл 

ретте ГТҚ-ның техникалық-экономикалық сипаттамалары, атап айтқанда 

микропроцессорлардың жоғары сенімділігі есебінен айтарлықтай жақсаруы 

күтілуде. 

Әртүрлі типті ГТҚ-ды пайдалану кезінде компрессорлар мен 

турбиналардың ағынды бөліктерінің өнеркәсіптік шөгінділермен, теңіз 

суының тұздарымен, шаңмен және құммен ластануы мүмкін. Кейде осы 

қосындылардың кейбірі салдарынан ағын бөлігінің бөлшектерінің эрозиялық 

тозуы да болады. Шөгінділер компрессордың ПӘК-і мен қысымының 

төмендеуіне және турбинаның өткізу қабілетіне, қондырғының қуаты мен 

үнемділігінің төмендеуіне, компрессордың помпажы қаупінің пайда болуына 

әкеледі. 

Компрессордың ағынды бөлігін шөгінділерден қорғау үшін 

компрессорға кіре берісте ауа тазартқыштар қолданылады. ГТҚ-ның жоғары 

сенімділігін қамтамасыз ету үшін ауа тазарту құрылғыларына қатал талаптар 
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қойылады; атап айтқанда, компрессорға кіре берістегі ауаның орташа 

жылдық қалдық тозаңдануы 0,3 мг/м
3
 аспауы тиіс, ал көлемі үлкен қатты 

бөлшектер үшін 20 мкм – 0,03 мг/м
3
. 

Орташа және жоғары тозаңдану аймақтарында жұмыс істейтін 

стационарлық ГТҚ үшін екі сатылы ауаны тазарту анағұрлым тиімді. Бірінші 

саты ретінде жалюзиялық немесе циклондық типті инерциялық сүзгілер 

қолданылады, ал екінші саты ретінде – түрлі маталы немесе майлы торлы 

сүзгілер қолданылады. Инерциялық сүзгілердің ең жақсы конструкциясы 

үшін шаңнан тазарту дәрежесі мөлшері 15 мкм жоғары:          . 

Өлшемі 15 мкм кем шаң бөлшектерін ұстау көбінесе мата сүзгілерінің 

(панельді немесе рулонды) көмегімен жүзеге асырылады. 

Алайда, тіпті жоғары дәрежеде тазалау үшін шөгінділерді тазарту 

жеткіліксіз, сондықтан ГТҚ-ның ағынды бөліктерін мерзімді тазалау 

қолданады, ол үшін әр түрлі құралдар пайдаланылады. Кезінде жұмыс істеп 

тұрған машинада мерзімді тазарту компрессорларды стационарлық жетекті 

ГТҚ-ның компрессорлық станциялардағы газ құбырларын пайдалана 

отырып, ұнтақталған сүйекті үгіндісін (жаңғақ сүйегі) қолданады. Сондай-ақ 

жуғыш сұйықтықты жууда бумен үрлеу (мысалы, көмекші қазандық кемеде) 

қолданады. 

Шөгінділер мен тозуды азайтуға мүмкіндік беретін ағынды бөліктерді 

құрастыру мүмкіндігі зерттеледі. Өкінішке орай, мұндай шешімдер өте аз, 

олар іздеу, эксперименталды сипатқа ие, теориялық тұрғыдан негізделмеген. 

Ағынды бөліктердегі бөлшектердің тасымалдау, эрозия және шөгінділерінің 

процестері зерттеудің бастапқы кезеңінде болады. 

Сенімділігін арттыру және қызмет ету мерзімін арттыру шараларына 

отын мен жағар майды қоспалардан тазарту жатады. 

 

5.5. Жұмыс істеп шыққан газдардың уыттылығын және 

газтурбиналық қондырғының шуын азайту 

 

Жұмыс істеп шыққан газдарда (ЖГ) уытты қосылыстар бар, олардың 

негізгілері көміртегі оксидтері СО, көмірсутектер СхНу, азот оксиді NОx 

болып табылады. Олардың ішінде ЖГ құрамында мөлшерінің азайуы қиын 

негізгі уытты компонент азот оксидтері болып табылады. Қазіргі заманғы 

ГТҚ-да жылу регенерациясы бар азот оксидтерінің уыттылықтың жалпы 

95 % деңгейіне дейін құрайды. Сондықтан, ЖГ құрамындағы NОx азайтуға 

негізгі назар аударылады. 

ГТҚ шығаратын ЖГ уыттылығы басқа типті жылу қозғалтқыштары 

бөлетін ЖГ уыттылығынан төмен. Осыған қарамастан, ГТҚ уыттылығын 

азайту проблемасына елеулі көңіл бөлінеді. Бұл келесі себептермен 

түсіндіріледі: 

1. Уыттылық нормалары тұрақты түрде күшейтіледі. 

2. Тг артуы ЖГ уыттылығын азайту мәселесін қиындатады, ең алдымен, 

NОx мөлшерін азайту қиынға соғады. ГТҚ-ның кейбір түрлерінде жылу 
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регенерациялауын қолдану (доңғалақты және шынжыр табанды машиналар 

және жетек), сондай-ақ NOx шығарылымдарының деңгейінің өсуіне әкеледі. 

3. ГТҚ арқылы ауаның үлкен үлестік шығынынан уақыт бірлігіне улы 

заттардың абсолюттік шығарылымдары айтарлықтай үлкен болуы мүмкін 

және жергілікті ауаның ластануына әкеліп соқтыруы мүмкін, мысалы 

камераларда, әуежайлар мен т. б. аймақтарда. 

4. Көптеген ГТҚ-ның, мысалы көліктік ГТҚ әр түрлі режимдерде 

пайдаланылады, олардың құрамы, жұмыс қоспасының жану камераларында 

кең шегінде өзгереді. Бұл ретте жану камерасы номиналды қуат режимінде 

жоғары тазалықты ЖГ қамтамасыз ететін, басқа режимдерде 

шығарылымдардың үлкен болу себебінен тиімсіз болуы мүмкін. 

Газтурбиналық қозғалтқыштардағы ЖГ уыттылығын төмендету 

бойынша жұмыстардың негізгі бағыттары мынадай: 

1) алдын ала қоспалаумен, өзгеретін геометриямен және жану 

каталитикалық процесімен бірге жану камераларын қолдану арқылы 

араластыру және жану процестерін жетілдіру; 

2) қуатты жылдамдату және NОx құрамын азайту мақсатында ГТҚ жану 

камерасында суды немесе буды бүрку; 

3) камераның әр түрлі аймақтарындағы улы компоненттердің құрамын 

анықтау мақсатында жану камераларындағы процестерді зерттеудің жаңа 

құралдарын әзірлеу; 

4) қосымша және негізгі отын ретінде сутегі пайдалану. 

Алдын ала қоспаның түзілуі (гомогендеу) – дизельдерге қарағанда 10-

15 есе төмен NОx және нормалар мен стандарттар бойынша рұқсат етілген 

шекті мөлшерден әлдеқайда төмен шығарындыларды қамтамасыз ететін ең 

тиімді процестердің бірі. 

Мұндай камералардың бір нұсқасының сұлбасы мен сипаттамасы 5.6 

суретте көрсетілген. Онда гомогенді қоспаның жану температурасының 

төменгі шегін кезекші оттықтың жалынына қоспаны жағумен (жалпы 

шығынның 2-7 % отын шығынымен) СО және СхНу шығарылымдарының 

елеулі ұлғаюынсыз айтарлықтай төмендетуге және осылайша жұмыс 

режимдерінің барлық диапазонында ЖГ уыттылығының төмендігін 

қамтамасыз етуге болады. 

ГТҚ-да отынның каталитикалық жану процесі қалыпты жану 

камерасында жану процесіне қарағанда жоғары жану жылуын және улы 

компоненттердің аз шығуын қамтамасыз етеді. Каталитикалық камералары 

бар жүйелерде отын ауа қоспасын бастапқы қыздыру әдеттегі жану кезінде 

каталитикалық жану температурасына дейін жүзеге асырылады. Ол өте кедей 

қоспаларда болуы мүмкін, онда отын мен ауа шығындарының қатынасы 0,2-

ден жоғары емес. Жану кезінде төмен температура NОx аз шығарылымдарын 

қамтамасыз етеді. Каталитикалық камералардың маңызды кемшілігі белсенді 

беттік реакцияны жүзеге асыру үшін қажетті олардың үлкен көлемі болып 

табылады. Сондықтан олар негізгі қолдану аймағы стационар және ірі 
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көліктік ГТҚ болып табылады. Сонымен қатар, каталитикалық камералардың 

мүмкіндіктері катализаторға төтеп бере алатын температурамен шектеледі. 

 

 

 
 

1 – алдын-ала араласуы бар камера; 2 – жылуалмастырғыштан ауа 

жеткізіп алу; 3 – негізгі отындық форсунка; 4 – кезекті форсунка; 5 – жану 

аймағы; 6 – дизель. 

5.6 сурет – Гомогенді жану камерасының улағыштық (б) және жүктемелік (а) 

сипаттамалары және сұлбасы 

 

Суды немесе буды бүрку кезінде жану камерасында ЖГ NOx мөлшері 

айтарлықтай төмендейді. Мысалы, су бүрку компрессор арқылы мөлшері 

2,5 % ауа шығынында NOx шамасын 3-5 есе азайтады. Қазіргі уақытта 

сыналып жатқан жапон энергетикалық ГТҚ-да уыттылықты азайтуға ауа 

салқындатқыштары мен компрессорлар арасында су бүрку арқылы қол 

жеткізеді (5.7 сурет). 

ГТҚ үшін әлеуетті отын ретінде сутегі қарастырылады, өйткені оның 

жану өнімдері қоршаған ортаны ластаймайды, оны алу үшін су қажет. 

Сонымен қатар, бұл сутегі отын ретінде ғана алған кезде оның АЭС, онда 

үлкен үлесі өндірілетін энергиясының жіберілуі кеңінен таралған болып 

саналады. Әсіресе, тұтыну, өндіру кезеңдерде сутегі үшін шамалары 

төмендетілген. 

ГТҚ қызмет көрсетуші персоналдың және қоршаған халықтың 

денсаулығы үшін жоғары жиілікті шудың зиянды көзі болып табылады. Шу 

деңгейін рұқсат етілген санитарлық немесе техникалық нормаларға дейін 

төмендету үшін арнайы құрылғыларды орнату талап етіледі. Қызмет 

көрсетуші персоналдың тұрған жерлерінде және ГТҚ басқару үй-жайларында 

дыбыс жиілігінің октавалық жолақтарында дыбыс қысымының рұқсат 

етілген деңгейі (децибелдерде) және «А децибелінде» дыбыстың 

эквивалентті деңгейі регламенттеледі. 
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1 – біншілік (жұмыстық) ауа әкелінуі; 2 – салқындатқыш жүйенің 

екіншілік ауаның әкелінуі; 3 – шу өшіргіш; 4 – желдеткіш. 

5.7 сурет – «Евролайнер» кемесінің ГТҚ газ шығарушы тракты 

 

ГТҚ үшін аэродинамикалық және механикалық шу тән. 

Аэродинамикалық шу ауадағы және барлық аэродинамикалық трактегі жану 

өнімдеріндегі стационарлық және стационарлы емес процестердің 

салдарынан пайда болады. Осы түрдегі шу деңгейін төмендету үшін ГТҚ-

ның кіру және шығару құрылғыларында әртүрлі құралдар қолданылады. Ауа 

сору орнынан қозғалтқышқа дейінгі трактідегі ағыс бағытының кез келген 

өзгеруі – басқа себептер бойынша жиі қолданылатын шара – дыбыстың 

әлсіреуіне ықпал етеді. Қоршаған кеңістіктегі шу деңгейін төмендету үшін 

тығыз (90 кг/м
3
) талшықты материалдардан (синтетикалық талшықтан, 

киізден және т.б.) жасалған және сыртынан перфориленген металл 

табақтармен және сым тормен қорғалатын қалың пластиналардан торларды 

орнату тиімді болып табылады. Мұндай тор енгізу жолында орнатылуы 

мүмкін. Пайдаланылған газ құбырларына торпедо тәріздес формадағы (5.8 

сурет) бәсеңдеткіштер қойылады, олар трактің орталық бөлігін жабады және 

дыбысты жұту үшін қосымша көлем жасайды. Газ шығару жолында шу 

жұтатын материалдар жоғары газ температурасына төзімді болып таңдалады 

және эрозияның алдын алу үшін парақтармен қорғалады. 

Регенеративті газ турбиналарының артықшылықтарының бірі – 

олардағы жылуалмастырғышы сөндіргіш болып табылады және жұмыс істеп 
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шыққан газдың температурасын төмендету проблемасын шешумен бірге 

дыбыстың сөну проблемасын ішінара шешеді. 

Шуды бәсеңдету және ЖГ температурасын төмендету мақсатында – 

түтін шығаратын трактідегі турбина артында орналасатын қазан-утилизатор 

болып табылады. 

ГТҚ және қосалқы жүйелердің агрегаттарының дірілінен туындайтын 

механикалық шудың таралуын болдырмау үшін серпімділік 

амортизаторларды, сондай-ақ қозғалтқышқа тартылған құбыржолдар мен ауа 

өткізгіштердегі икемді ендірмелерді қолданады. 

Шудың деңгейін азайту және ГТҚ-ның жылу сәулеленуін төмендету 

үшін дыбыс оқшаулағыш қаптамалар қолданылады (5.8 сурет). Қаптамалар 

ішінен дыбыс оқшаулағыш материалдармен жабылады және желдеткішпен 

жабдықталады. 

 

1 – дауыс өткізбейтін ауа қабылдағыш камера; 2 – ауа кабылдау;  

3 – өртке қарсы алынбалы бөлшек (газ генераторын суырып алу үшін); 4 – газ 

генераторының қаптамасын вентиляциялау; 5 – ауа кіргізу; 6 – ауа шығару;  

7 – жұмыс істеп шыққан газдарды шығару; 8 – газ шығарушы келте құбыр 

(патрубок); 9 – сүйеніш бекіту (екі жағынан); 10 – дауыс өткізбейтін газ 

генератордың қаптамасына кіретін есік. 

 

5.8 сурет – Кемелік ГТҚ қаптама құрамасы. 
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