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Кіріспе 

 

Әлемдік шарушылық тарихы әртүрлі отын және энергия көздерін 

пайдаланумен байланысты. Ғылыми-техникалық прогресс, өнімнің сапасын 

арттыру, еңбек жағдайын жақсарту, жалпы қоғамдық өндірісті 

интенсификациялау мемлекет энергетикасының дамуымен анықталады. Ал 

мемлекeт энергетикасының негізі, ол отындық база болып табылады. Қазіргі 

уақытта еліміздің отын-энергетикалық комплексінде үш түрлі отын 

қолданылады: көмір, мұнай және табиғи газ.  

Қазақстанның жылу энергетикасында энергия алу үшін жылу шығару 

қабілеті төмен және күлділігі жоғары (40% астам) төмен сортты отын (көмір) 

пайдаланылады. Сонымен қатар, өнеркәсіптік қазандықтардың оттық 

камераларына қазіргі уақытта қатаң экологиялық талаптар қойылады. Бұл 

талаптарды сақтау күрделі және пайдалану шығындарын үнемдеу 

қажеттілігімен қатар осы бағыттағы зерттеулерді өте қиындатады. 

Шаңкөмірлі отынды пайдаланатын жаңа энергетикалық блоктарды игеру 

кезінде, оларды жетілдіру мақсатында отындық процестерді зерттеу өте қиын. 

Жобалаудың сенімділігін арттыру және сапасын жақсарту үшін оттық 

камераның аэродинамикасын, тұтануды, жылу алмастыруды және шаңкөмір 

алауының жану механизмдерін есепке ала отырып оттық құрылғыларды 

кешенді есептеу әдістерін әзірлеу үлкен өзектілікке ие болады. 

Алайда, жоғарыда көрсетілген отынның барлық түрлерін жағу кезінде 

зиянды шығарындылар пайда болады. Олардың бірі азот оксидтері NOх. 

Оқу құралында отынның жану процестері мен бірге олардың әсерінен 

түзілетін зиянды заттардың пайда болуының негізгі механизмдері және 

олардың эмиссиясын төмендетудің қазіргі заманғы әдістері қарастырылған: 

азайған отын қоспасын жағуды қолдану, отын-ауа қоспасын каталитикалық 

жағу және т.б. Және де осы зиянды азот оксидтерін азайту жолында 

газтурбиналық қозғалтқыштардың жану камералары үшін жаңа 

микромодульді ауа форсункалары мен олардың конструкциялары келтірілген. 
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1 тарау. Отын 

 

1.1 Энергетикалық отын 

 

О т ы н  (техникалық тұрғыдан) деп үлкен мөлшерде жылу алу үшін 

қолданылатын затты айтады. Қазіргі уақытта қолданылатын отындардың 

құрамы органикалық заттардан тұрған болғандықтан, оларды органикалық 

отын (ядролық отыннан басқа) деп атайды. Отын құрамындағы органикалық 

қосылыстар жоғары температурада ауадағы оттекпен тотығып көп мөлшерде 

жылу бөлінумен жүреді. 

Энергетикада және өндірістің басқа салаларында табиғи отынмен қатар 

жасанды отында қолданылады. Жасанды отын табиғи отыннан смола, бензин, 

бензол, минералды майлау майлары, бояулар, фармацевтік өнімдер, күкірт 

қышқылды аммоний және т.б. ауыл шаруашылығына қажетті пайдалы 

қоспаларды  алу мақсатымен өңдеу арқылы өндіріледі. Төменде табиғи және 

жасанды отынның негізгі түрлері көрсетілген. 

 

Табиғи отын Жасанды отын 

Ағаш 

Торф (шымтезек
1
) 

Қоңыр көмір 

Тас көмір 

Антрацит 

Сланец
2
 

Мұнай 

Табиғи газ 

Ілеспе мұнай газдары 

Ағаш көмірі 

Шымтезек коксы 

Таскөмірінің коксы және жартылай 

кокс 

Қатты және сұйық отын 

қалдықтарының брикеттері 

Мазут, бензин, керосин 

Генераторлы газдар, кокстау 

пештерінің газдары, домен газы 

және т.б. 

Ілеспе мұнай газдары 

 

Торф, қоңыр көмірі, тас көмірі және антрацит шіріген өсімдік 

массасының кезекті көмірленуінен
3
 түзілген. 

Бастапқы органикалық массасына және көміртүзілу процесінің шартына 

байланысты көмірді екі типке бөледі: гумусты және сапропелді. 

Көміртүзілудің бірінші типінің бастапқы заты, ол жыл сайын шіритін 

жер үстіндегі батпақты жерлерге жиналған көпжасушалы өсімдіктер. Су 

астында ауаның жетіспеуінен бұл масса өзгеруге ұшырады: онда органикалық 

массаның бөлінуі және оның әрі қарай ыдырауы болды, сонымен қатар, синтез 

арқылы жаңа заттар түзілді. Осындай өзгеру процестерінен кейін көміртек 

құрамы артты, ал оттегі, сутегі және азот – азайды. 

                                                           
1
 «Шымтезек» - sozdik.kz сайтының аудармасы. ор. «торф», ағыл. «peat» (пийт). 

2
 «Тақтатас» - sozdik.kz сайтының аудармасы. ор. «сланец», ағыл. «shale» (щэйл). 

3
 Көмірлену-автордың аудармасы. ор. «углефикация», ағыл. «coalification» (коулификэйшн). Фикация лат. 

тіліде  facio – бірдеңені істеу деген мағынаны береді. Углефикация- көмірге айналу немесе көмір түзілу. 
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Бұл процестер, сәйкесінше, әртүрлі қарқындылықпен әртүрлі шарттарда 

өтті (температура, қысым, орта). Осыған байланысты отынның көмірлену 

дәрежесі (отыннан әлсіз оттегісі бар компоненттердің ажыратылып, 

көміртегімен байытылуы) әртүрлі.  

Биохимиялық процестердің, ыдырау және тотығу процестерінің 

бастапқы сатылары торфтану деп аталады. Бұл процестер негізінен жасушалар 

(целлюлоза) құрамына кіретін оттегі (ағаштың құрамындағы оттегі шамамен 

70%) және жасушааралық зат – лигнин болуынан жүреді. Жасуша жеңіл 

ыдырайды. Оның ыдырау өнімдері газдар түрінде ұшып кетеді немесе 

жерасты суларда еріп әкетіледі. Көпжасушалы өсімдіктердің органикалық 

заттары компонентерінің ішінде лигнин биохимиялық реакцияға ең 

тұрақтысы, бірақ тотығу процестеріне тұрақсыз. Ағашта лигнин 20-дан 30%-

ға дейін болады. 

Торфтану процесі кезінде лигнин лигнин қышқылына өтеді. Сол кезде 

қара-қоңыр масса түзіліп, оттегі құрамы азаяды және көміртегі артады. Бұл 

масса торф деп аталады, оның құрамында өсімдіктің ыдырамаған 

бөліктерінің қалдықтары – жапырақтар, сабақтар болады. 

Жердің жоғарғы қабатындағы торф нашар ыдыраған, талшықты 

(волокнисті) құрылымда төмен көлемді массалы болады. Ыдырау дәрежесі 

жоғары торфтар жердің төмен қабаттарында. 

Торфтық массаның одан әрі қарай түрлену процесі әсерінен қоңыр көмір 

түзілді. Қоңыр көмірден кейін тас көмірі мен антрацит түзілді. Лигнин 

гумусті типтегі көмірдің басты көміртүзгіші болып табылады. Қосылу типі 

бойынша олар көмірсутектерге жатады. Лигнин құрамында сутегінің аз болуы 

гумусті көмірде сутегінің аз болуын түсіндіреді.  

Бастапқы заттың екінші типі шығанақта, көлдерде, лиман және кішігірім 

теңіздерінің су қоймаларында түзіледі. Микроскопиялық өсімідіктер мен 

жануарлар организмдері шіріп су астына тұнып, лай түзеді. Олардың құрамы 

органикалық заттардан тұрады. Бастапқы заттың өсімдік бөлігі негізінен 

қарапайым біржасушалы балдырлар (водоросли). Жасушааралық заттардың 

жоқ болуына байланысты негізгі көміртүзгіш жасуша құрамындағы майлы 

заттар болып табылады. Осының себебінен, сапропелді көмірдің құрамындағы 

сутегі айтарлықтай артады. Әдетте оның құрамында лигнин аз. Су астына ауа 

аз мөлшерде өту кезінде микроорганизмдердің ұзақ уақыт әрекеттесу шартына 

байланысты органикалық массада көмірлену процесі жүрген. Алғашқы түзілу 

– шіритін лай (сапропел) сапропелиттердің торфтық кезеңі болып табылады. 

Одан әрі қарай көмірлену сапропелді көмірдің түзілуіне әкеледі. Бұл 

көмірлердің қоңыркөмірлі кезеңі богхед деп аталады. 

Гумусті және сапропелді материалдан аралас шығу тегі бар көмірлерде 

кездеседі. Қатты отынның ішінде бұл класқа жаңғыш сланецтер жатады. 

Олар сапропелді шығу текті мұнай тәріздес органикалық заттармен 

қоректенген қатты минералды жерден (саз кесекті немесе мергелді массадан) 

тұрады. 

Мұнай әртүрлі көмірсутектерден және сұйық оттегі, күкірт, азот 
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қоспаларының парафин мен смолада еріген органикалық қосылыстарынан 

тұрады. 

Мұнай, су астына түскен әртүрлі өсімдіктер мен жануарлар 

организмдерінің ыдырау өнімдері ретінде түзілген ақуыз және одан басқа 

органикалық қосылыстардың тұрақты химиялық және биохимиялық 

реакциялары арқасында пайда болған. 

Мұнайдан негізінен көп жасанды отын алынады. Мұнайды өңдегенде 

жеңіл фракция: бензин, лигроин, керосин, газойль шығады. Ал өңдеудің 

қалдығы ауыр фракция мазут. Мұнай сапасына байланысты түсті мұнай 

өнімдері 40-60% аралығында болады. 

Газды отын – табиғи және жасанды газ – жанатын және жанбайтын 

газдардың (арасында су булары, шаң және смола болатын) физикалық 

қоспасы болып табылады. 

Табиғи газдар мұнаймен бірге түзілген. Ауыр компоненттер мұнайдың 

құрамында, ал жеңіл компоненттердің көп бөлігі мұнай үстінде газ түрінде 

орналасқан. Газдың кеуекті ортадан өту қабілетіне байланысты олар тек 

мұнай кендері емес, мұнай шықпайтын жерлерде де кендері бар. 

Соңғы уақытта жылу көзі ретінде ядролық отын кең қолданыс табуда. 

Бұл жағдайда жылу, ауыр элементтердің кейбір изотоптарының ядроларының 

тізбекті ыдырау реакциялары кезінде бөлінеді: уранның табиғи изотопы U
235

 

және уран U
233

 мен плутонийдің Рu
239 

жасанды жолмен алынатын изотопы. 

Ядролық отынның жану жылуы шамамен 83,4 млн. МДж/кг (20 млрд. ккал/кг) 

тең (салыстыру үшін карағанды көмірінің жану жылулығы шамамен 21 

МДж/кг (5020 ккал/кг)). 

Уранның табиғи рудалары көбіне U
238

 уран изотобынан тұрады. Оның 

тек 0,7% жуығын ғана U
235

 изотобы құрайды. Реакторларда ядролық 

реакцияның өтуі кезінде U
238

 ураннан басқа ядролық отынның – плутонийдің 

Рu
239

 пайда болуы жүзеге асырылады. Осылайша, реакторлардағы ядролық 

процестер ядролық жаңғыштардың әрқашан көп немесе аз өндірілуімен өтеді. 

Ядролық отын ретінде табиғи элемент торий Тһ
232

 да қолданылады. 

Реакторларда торий тізбекті ыдырау реакциясына қабілетті уран U
233 

изотобына айналады. 

 

1.2 Отынның химиялық құрамы 

 

Отынның элементарлы химиялық құрамы отынның қасиеттері туралы 

толық мағлұмат бере алмайды, өйткені ол отын құрамына кіретін 

қосылыстардың химиялық табиғатын бейнелемейді. Алайда ол бірқатар 

маңызды техникалық есептер жасауға мүмкіндік береді (мысалы, отынның 

толық жануы үшін қажетті ауаның көлемін есептеуге, жану өнімінің көлемін 

табуға және т.б.). 

Органикалық отын жаңғыш заттардан, жанбайтын минералды қоспалар 

мен ылғалдан тұрады. 

Отынның жаңғыш бөлігі келесі элементтерден тұрады: көміртек С, 
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сутек Н, оттек О, азот N пен күкірт S. 

Әртүрлі қатты және сұйық отынның элементар химиялық құрамы 1.1 

кестеде көрсетілген. 

Мұнай шығатын кендердің табиғи газдары құрамы метандық қатардың 

көмірсутегінен (жалпы формуласы СnH2n+2) тұрады. Оның ішінде ауыр 

көмірсутектері (СmHn) салыстырмалы көп мөлшерде болады. Газ шығу 

кендерінде табиғи газы көбіне метаннан (СН4) тұрады. Табиғи газдарда аз 

көлемде жанбайтын қоспалар – көмірқышқыл газы мен азот болады. 1.2 

кестеде көлемі бойынша пайызбен табиғи газдардың кейбір құрамдары 

көрсетілген. 

Жасанды газ тәріздес отындардың табиғи газдардан айырмашылығы, 

оның құрамында көптеген жанбайтын қоспалар – 60-70% дейін (1.3 кесте) 

болады. Сонымен қатар, онда көмір мен күлдің кішкентай бөлікшелері, су 

булары болады. 

Көміртек барлық отындардың жаңғыш бөліктерінің негізгі элементі 

болып табылады. 

Отындағы жылудың көп мөлшерін көміртегі бөледі. Алайда қатты 

отында көміртек көп болған сайын, оның жалындануы қиынырақ болады. 

Қатты және сұйық отындардың жаңғыш массаларындағы сутектің 

құрамы 2-ден 10%-ға дейін ауытқиды. Оның көп бөлігі мазуттар мен жаңғыш 

сланецтерде кездеседі; ал аз бөлігі антрацитте болады. Сутегі әсіресе табиғи 

газдарда көп болады. Сутегі жанған кезінде, көміртекпен салыстырғанда, 

бірлік массаға шамамен 4,4 есе көп жылу бөлінеді. 

Отын құрамында сутегі көп болса, ол жану кезінде қож
4
 түзілуіне 

әкеледі. Сондықтан құрамында көп сутегі бар, мазут пен қатты отындар қатты 

түтінденетін жалынмен жанады. 

 

1.1 кесте – Қатты және сұйық отындардың элементар химиялық құрамы 

Отын 
Жаңғыш массаның құрамы % 

С
жан 

Н
жан

 О
жан

 N
жан

  
Ағаш 

Торф 

Қоңыр көмір 

Тас көмір: 

Ұзақжалынды 

Өнімсіз 

Антрацит 

Жаңғыш 

сланец 

Мазут 

51 

58 

64-77 

 

75-80 

88-90 

90-93 

 

60-75 

86-88 

6 

6 

4-6 

 

5-6 

4-4,5 

2-4 

 

7-9 

10-10,5 

42,5 

33 

15-25 

 

10-16 

3-4 

2-4 

 

10-17 

0,5-0,8 

0,5 

2,5 

1 

 

1,5 

1,5 

1 

 

1 

0,5-0,8 

- 

0,5 

0,5-7,5 

 

0,5-7 

1-3 

0,5-2 

 

5-15 

0,5-3 

 

                                                           
4
 қож (күйе) – орысша «сажа», ағылшынша «soot» (сөт) 
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1.2 кесте – Табиғи газдардың сипаттамалары 

Атауы 

Көлемі бойынша газдың құрамы, % 

Төменгі 

жану 

жылуы, 

 , 
 

Меншікті 

салмағы 

, 

кг/нм
3
 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 Н2S 
МДж 

/нм
3 

Ккал 

/нм
3
 

 

Ставропольді 

 

Дашавтік 

 

Шебелиндік 

 

Ухтиндік 

 

Бугурусландік 

 

98,0 

 

97,9 

 

89,9 

 

88,0 

 

76,7 

 

0,4 

 

0,5 

 

3,1 

 

1,9 

 

4,5 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,9 

 

0,2 

 

1,7 

 

- 

 

0,1 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,6 

 

1,3 

 

1,2 

 

5,2 

 

9,3 

 

14,5 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

Іздер 

 

Іздер 

 

Іздер 

 

Іздер 

 

1,0 

 

35,6 

 

35,71 

 

8489 

 

8523 

 

8472 

 

7946 

 

8109 

 

0,730 

 

0,730 

 

0,790 

 

0,789 

 

0,884 

 

1.3 кесте – Жасанды газ тәріздес отындар сипаттамалары 

Газдың 

атауы 

Көлемі бойынша газдың құрамы, % 

Төменгі 

жану 

жылуы, 

, 
 

Меншікті 

салмағы 

, 

кг/нм
3
 

СН4 Н2 СО СmНn O2 CO2 N2 Н2S 
МДж/

нм
3 

ккал

/нм
3
 

Домен 

пештерінің 

газы 

(кокстық) 

Жер асты 

газификация 

газы (тас 

көмірден) 

Кокстық 

пештер газы 

(тазаланған) 

 

 

0,3 

 

 

 

1,8 

 

 

22,5 

 

 

2,7 

 

 

 

11,1 

 

 

57,5 

 

 

28,0 

 

 

 

18,4 

 

 

6,8 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1,9 

 

 

- 

 

 

 

0,2 

 

 

0,8 

 

 

10,2 

 

 

 

10,3 

 

 

2,3 

 

 

58,5 

 

 

 

57,6 

 

 

7,8 

 

 

0,3 

 

 

 

0,6 

 

 

0,4 

 

 

4,01 

 

 

 

4,30 

 

 

16,6 

 

 

957 

 

 

 

1027 

 

 

3958 

 

 

1,296 

 

 

 

1,191 

 

 

0,483 

 

Отында оттек пен азот органикалық балласт болып табылады. Бұл 

екеуі отынның ішкі балласты деп аталады. Себебі, отындағы азот жану 

процесіне қатыспайтын инертті элемент, ал оттегі жану процесінің 

тотықтырғышы болғанымен жану кезінде жылу бөлмейді. Олардың отында 

болуы ондағы жаңғыш элементтердің – көміртегі мен сутегі құрамын 

азайтады. Оттек отындағы сутекгі немесе көміртегімен байланыста бола 
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отырып, отынды жағу кезіндегі жылу мөлшерін төмендетеді. 

Әсіресе, ағаш пен торфта оттегі құрамы үлкен. Отынның көмірлену 

дәрежесі ұлғайған сайын, оның оттегі мөлшері кемиді. 

Ауа атмосферасында отынды жағу кезінде азот қышқылданбайды және 

еркін күйінде жану өніміне өтеді. 

Күкірт отынның зиянды қоспасы болып табылады. Қатты отындарда ол 

үш түрде кездеседі: органикалық Sор, колчеданды Sк және сульфатты Sc. 

Органикалық күкірт отынның күрделі жоғары молекулярлы органикалық 

қоспасының құрамына кіреді. Колчеданды күкірт – бұл көбіне темір 

колчеданы ҒеS2. Отынның жануы кезінде органикалық және колчеданды 

күкірт жылу бөлу арқылы тотығады. Сульфатты күкірт отындарды СаSО4, 

MgSO4, FeSO4 және т.б. сульфаттар түрінде болады. Бұл қосылыстар жану 

кезінде ешқайда ыдыратылмай, бірден күлге өтеді. 

Отындағы күкірттің жалпы құрамы былай жазылуы мүмкін: 

 

.                                             
(1.1) 

 

Қатты отындарда күкірт құрамы онша үлкен емес, алайда кейбір қоңыр 

және тас көмірлерде олар отынның жаңғыш массасының 7-8% дейін жетеді. 

Мұнайда күкірт органикалық қосылыстар құрамына кіреді. 

Табиғи газдарда олар мүлдем болмайды: кейбір мұнай кен 

орындарының тек ілеспе газдарының құрамында ғана күкірт сутегі Н2S мен 

күкіртті газ SО2 түрінде аздап күкірт болады. 

Күкірттің жануы кезіндегі жылу – көміртектің жануы кезіндегі бөлінетін 

жылудан 3,5 есе аз бөлінеді. Сондықтан оның отында болуы, отынның жануы 

кезінде бөлінетін жылудың жалпы мөлшерін азайтады. 

Отында күкірттің болуы қазандық агрегатының қызудыру беттерінің 

соңғы жақтарын қатты коррозияға ұшратады, өйткені отынның тотығу өнімі 

ретінде күкіртті газбен SО2 бірге жану өнімдерінде болатын су буларының 

конденсациялану температурасын қатты жоғарлататын күкірт ангидриді де 

(SО3) түзіледі. 

Одан кейін, атмосфераға түтіндік құбыры арқылы тасталынатын 

отынның жану өнімдерінде күкіртті газдың SО2 болуы қоршаған ауаның 

зиянды ластануына әкеледі. 

Тұтынушыға пайдалануға келіп түскен отын жұмыстық деп аталады. 

Оның элементар химиялық құрамы былайша жазылады: 

 

                         (1.2) 

 

, , , ,  - көміртек, сутек, оттек, азот және күкірт, %;  - күл, 

% мен  - ылғалдылық, %. Көрсетілген элементтер отынның құрамында 

механикалық қоспа түрінде есем, күрделі қосылыстар түрінде болады. 
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Зертханалық жағдайларда анализдеуге келіп түсен ауа - құрғақты отын
5
 

отынның аналитикалық сынамасы деп аталады, оның элементар хииялық 

құрамы келесі теңдеумен сипатталады: 

 

.                         (1.3) 

 

Отынның құрғақ массасы одан аналитикалық ылғалды алып тастаған 

соң пайда болады. Оның элементар құрамы келесідей: 

 

.                          (1.4) 

 

Сусыз және күлсіз отын жаңғыш массаның элементар химиялық 

құрамымен сипатталады: 

 

.                          (1.5) 

 

Отынның жаңғыш масса ұғымы шартты болып табылады, өйткені оның 

құрамына қарапайым жану жағдайларында тотықпайтын азот кіреді. Отынның 

осы барлық массаларында күкірт S органикалық және колчеданды күкірттен 

тұрады, яғни: 

 

.                                               (1.6) 

 

Сульфатты күкірт күлдің құрамына кіреді. 

Отынның органикалық массасына тек органикалық күкірт қана кіреді: 

 

.                                    (1.7) 

 

1.1 суретте органикалық, жаңғыш, құрғақ және жұмыстық массалар 

ретінде берілген отынның элементар құрамы көрсетілген. 

Күрделі емес есептеулер жолымен отынның элементар құрамының бір 

массадан екінші массаға өтуін қайта есептеуін жүргізуге болады. Мысал 

ретінде жұмыстық отынның көміртек құрамын, оның жаңғыш масса құрамы 

арқылы көрсетсек. 

(1.2) теңдеу негізінде жұмыстық отындарда жаңғыш массасының 

элементтері былайша жазылады: 

 

.                       (1.8) 

 

 

 

                                                           
5
 Ауа – құрғақты отын – ылғалдылығы табиғи шарттарда орныққан қатты отын. 
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1.1 сурет – Қатты және сұйық отынның элементар химиялық құрамы 
 

 

Алынған теңдеуді (1.5) теңдеумен теңестіре отырып, былайша жазуға 

болады:  

100)(100

жан

жж

ж С

WА

С



.                                          (1.9) 

 

Онда  

%
100

)(100 жж
жанж WА

СС


 .                                   (1.10) 

 

 

Осыған ұқсас тәсілмен отынның жұмыстық массасының басқа да 

компонентері қайта есептеленіледі. Ал қайта есептеу коэффициенті 

100

)(100 жж WА 
 тең тұрақты шама болып қалады. 

Отынның басқа массалары үшін қайта есептеу коэффициенті төмендегі 

кестеде көрсетілген. 
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1.4 кесте – Қатты отынның құрамын бір массадан басқа массаға қайта 

есептеу коэффициенттері 

Берілген отын 

массасы 

Табылатын отын массасы 

жұмыстық құрғақ Жаңғыш 

Жұмыстық 1 
жW100

100
 

)(100

100
жж WА 

 

Құрғақ 
100

100 жW
 1 

кА100

100
 

Жаңғыш 
100

)(100 жж WА 
 

100

100 кА
 1 

 

1.3 Отынның жану жылулығы 

 

Әрбір химиялық реакция жылудың бөлінуімен немесе жұтылуымен 

жүреді және сәйкесінше экзотермиялық немесе эндотермиялық деп аталады. 

Жану кезіндегі жүретін химиялық реакциялар негізінен экзотермиялық болып 

табылады, бірақ кейбір реакциялар, мысалы, қөмірқышқылының қалпына келу 

реакциясы эндотермиялық.  

Отынның бірлік массасының толық жану кезінде бөлінетін жылу 

мөлшері, жану өнімдерінің (түтіндік газдар) құрамындағы ылғалдың бу 

немесе сұйық күйінде болуынан тәуелді. Сонықтан, отынның жану 

жылулығын жоғарғы және төменгі деп бөліп қарастырады. 

Отынның жоғарғы жану жылулығы деп 1 кг қатты (сұйық) немесе 1 

нм
3
 газ тәріздес отынның толығымен жануы кезінде бөлінетін жылу көлемін 

айтады. Жоғарғы жану жылулығына, отынның жану өнімдерінде болатын, су 

буының конденсациясы (жану өнімдеріндегі су сұйық түрінде болады) кезінде 

бөлінетін жылу кіреді. 

Бугенераторының барлық газ трактіндегі Н2О парциалды қысым және 

температура шарттарында жану өнімдерінің құрамындағы су булары 

конденсацияланбайды және онымен бірге атмосфераға әкетіледі. Сәйкесінше, 

жану кезіндегі су буын түзуге жұмсалған жылу мөлшері бугенераторында 

қолданылмайды. Содықтан, отынның жану жылулығы оттының толық 

химиялық жану кезіндегі бөлінген жылудан аз болып келеді.  

Отынның төменгі жану жылулығы деп 1 кг қатты (сұйық) немесе 1 нм
3
 

газ тәріздес отынның толығымен жануы кезінде бөлінетін жылу көлемінен 

отын құрамындағы ылғалдың жасырын бутүзілу жылуын азайтқан кезіндегі 

мән айтады. 

Отынның жұмыстық массасы үшін жоғарғы  және төменгі   жану 

жылуларының арасындағы айырма мынаған тең: 

 











100100

9
51,2

жж
ж

т

ж

ж

WН
QQ , МДж/кг,                        (1.11) 
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мұнда 2,51 МДж/кг (600 ккал/кг) – су буының жасырын бутүзілу 

жылуының орташа мәні. Отынының сутекгі Н
ж

 құрамының алдында 9 

коэффициентінің тұру, себебі, ол сутектің бір салмақты бөлігінің тотығуы 

кезінде судың тоғыз салмақты бөлігі алынады (1.11 теңдеу). 

Отынның құрғақ және жаңғыш массасының төмен жану жылулығы 

келесі теңдеулермен сипатталады: 

 

,                                 (1.12)  

 

.                            (1.13) 

 

Егер де отынның қандай да бір жану жылулығы белгілі болса, онда 

сәйкес қайта есептеу коэффициенттерін қолдана отырып отынның кез келген 

массасының жану жылулығын есептеуге болады. Мысалы, 

 

ж
жж

жан

т

ж

т W
WА

QQ 6
100

)(100



 МДж/кг,                      (1.14) 

 

к

к

т

жан

т
А

QQ



100

100
МДж/кг,                                (1.15) 

 

және т.с.с. 

Отынның жану жылуын тәжірбиелі түрде анықтайды. Ол үшін арнайы 

құралдар – калориметрлер қолданылады. 

Қатты отындардың жану жылулығын калориметрмен анықтаудың мәні: 

отынның көп емес бөлігі (1 г), 20-30 ат. қысымды оттекпен толтырылған, 

герметикалық жабық калориметриялық бомбада жағылады. Отынның жануы 

кезінде бөлінетін жылу бомба салынған сумен қабылданады. Отынның жану 

жылулығы су қабылдаған жылу мөлшерімен, калориметрдің өзінің қызуына, 

қоршаған ортамен жылуалмасуына түзетулер енгізу арқылы, сонымен қатар 

калориметриялық бомбадағы азот пен күкірттің, азот және күкірт қышқылын 

түзетінін ескере отырып есептелінеді. 

Калориметриялық тұрғыдан анықталған отынның жоғарғы жану жылуы 

тең:  

МДж/кг,                        (1.16) 

 

мұндағы Qб – отынның бомбада жануы кезінде бөлінетін жылу, МДж/кг; 

9,34∙10
-2

 – күкірт қышқылының түзілуі мен суда еруі нәтижесінде 

бөлінетін жылу мөлшері, МДж/0,01кг күкірттің; 

Sб – отындағы жаңғыш күкірттің құрамы, % (Sб =Sор+к); 

α – азот қышқылының түзілуі мен суда еруі арқылы бөлінетін 

жылуды ескеретін коэффициент.  
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Газ тәріздес отындардың жану жылуын анықтау үшін газдық 

калориметр қажет. Оның жұмыс істеу принципі мынада: ауа атмосферасында 

белгілі бір уақыт аралығында жанарғы арқылы үздіксіз берілетін отын 

жағылады, ал осы кезде бөлінетін жылу су ағынымен қабылданады. Газ 

тәріздес отынның шығынын есептеу үшін калориметр есептегішпен 

жабдықталады; су шығыны салмағын өлшеу арқылы өлшенеді. 

Жоғарыда айтылып өтілгендей отынның жаңғыш элементтеріне 

көміртек С, сутек Н және жаңғыш күкірт S кіреді. Қарапайым түрде олардың 

жануы келесі теңдеулермен өрнектеледі: 

 

                 (1.17) 

 

Отынның жаңғыш элементтерінің жану процесі кезінде бөлінеді:  

 

көміртек...........................32,9 МДж/кг (7 854 ккал/кг) 

 

күкірт...............................9,14 МДж/кг (2 181 ккал/кг) 

 

сутегі..............................143,21 МДж/кг (34 180 ккал/кг) (су түзілген 

жағдайында, ал бу – 121,11 МДж/кг (28 905 ккал/кг)).  

 

Егер отынның құрамына кіретін элементтерді жай механикалық қоспа 

деп қарастыратын болсақ, онда отынның жану жылулығын жаңғыш 

элементердің жану жылулығын қосу арқылы табуға болатын еді. Бірақ, олар 

бір-бірімен күрделі байлансыта болғандықтан бұлай анықтаған қате. Себебі, 

нақты жағдайда оттегі, сутегі және көміртек бір-бірімен әртүрлі байлансы 

энергиясымен күрделі молекулалық қоспа түзеді. Жану кезінде жылудың бір 

бөлігі отынның органикалық массасының молекулалық байланыстарын бұзуға 

жұмсалады. 

Отынның жану жылулығын калориметриялық анықтауларға жақын 

мәнді Менделеев формуласын пайдалану кезінде табуға болады. Ондағы 

эмпирикалық коэффициенттер, отын құрамына кіретін, бөлек элементтердің 

жану жылулығынан біршама өзгеше болып келеді. 

Қатты және сұйық отындардың жану жылулығын анықтауға арналған 

Менделеев формуласы келесідей түрде болады:  

 
 

Q
ж

т=0,339С
ж

+1,03Н
ж

+0,109(S
ж

−О
ж

)–0,0251W
ж

  МДж/кг, 

 

Q
ж

ж=81С
ж

+300Н
ж

+26(S
ж

−О
ж

)–6W
ж

  ккал/кг.                          (1.18)  
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1.5 кесте – Әртүрлі отындардың жану жылулықтары 

Отын түрі 
Жану жылулығы, МДж/кг (ккал/кг) 

  

Торф 

Қоңыр көмір 

Ұзақжалынды тас 

көмір 

Өнімсіз тас көмір 

Антрацит 

Жаңғыш сланецтер 

Мазут 

20,95-25,14    (5000-6000) 

25,14-29,33    (6000-7000) 

 

29,33-33,52    (7000-8000) 

33,52-34,78    (8000-8300) 

33,10-33,52    (7900-8000) 

27,24-35,62    (6500-8500) 

39,81-41,9    (9500-10000) 

8,38-10,48      (2000-2500) 

10,48-16,76    (2500-4000) 

 

20,95-25,14    (5000-6000) 

25,14-29,33    (6000-7000) 

20,95-25,14    (5000-6000) 

6,29-10,48      (1500-2500) 

37,71-39,81    (9000-9500) 

 

1.5-кестеде әртүрлі қатты отындар мен мазуттың жану жылулығының 

мәні келтірілген. Көмірдің жаңғыш массасының жану жылулығы оның 

көмірлену дәрежесінің ұлғаюымен артады. Тек антрацитте ғана ол аздап 

төмен, ол сутек құрамы өнімсіз көмірден де төмен екендігімен түсіндіріледі. 

Сланецтер мен мазуттың жаңғыш массаларының үлкен жану жылулығы да, 

оның құрамында сутектің көп көлемде болуынан. 

Газ тәріздес отынның жану жылулығы химиялық анализ бен оны 

құраушы жаңғыш газдардың жану жылулығының мәндері бойынша нақты 

анықталуы мүмкін (1.6 кесте). 

 

1.6 кесте – Газ тәріздес отындар құрамына кіретін газдар сипаттамасы 

Газ атауы Белгіленуі 
Меншікті 

салмағы, кг/нм
3
 

Жану жылулығы, 

МДж/нм
3 

ккал/нм
3
 

Сутек 

Ауа азоты (аргон 

қоспасымен) 

Оттек 

Көміртек тотығы 

Көмір қышқылы 

Күкіртті газ 

Күкіртті сутек 

Метан 

Этан 

Этилен 

Н2 

 

N2 

O2 

CO 

CO2 

SO2 

H2S 

CH4 

C2H6 

C2H4 

0,090 

 

1,257 

1,428 

1,250 

1,964 

2,858 

1,520 

0,716 

1,342 

1,251 

10,8 

 

- 

- 

12,65 

- 

- 

23,4 

35,85 

63,8 

59,1 

2579 

 

- 

- 

3018 

- 

- 

5585 

8555 

15226 

14107 

 

 1 нм
3
 құрғақ газтәріздес отынның жану жылулығы келесі формула 

бойынша анықталады: 

 
Qт

к
=108Н2+126СО+234Н2S+358СН4+591С2Н4+638С2Н6+860С3Н6+913С3Н8+ (1.19) 
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+1135С4Н8+1187С4Н10+1461С5Н12+1403С6Н6, 
 
кДж/нм

3
. 

  
Qт

к
=25,8Н2+30,2СО+55,9Н2S+85,55СН4+141,1С2Н4+152,4С2Н6+205,4С3Н6+218,1 

 

 

С3Н8+271,2С4Н6+283,6С4Н10+349С5Н12+335,2С6Н6, 
 
ккал/нм

3
.  

 

 1.4 Ұшпа шығарындылар мен ұшпайтын қалдықтардың 

сипаттамасы 

 

Қатты отынды қыздырған кезде жаңғыш массаның органикалық 

заттарының термиялық тұрақсыз молекулаларының ыдырауы болды. Ол 

ыдырау өнімдері газтәріздес түрде бөлінеді. Жоғары температураға ең төзімсіз 

күрделі көмірсутектер және құрамында оттегі бар молекулалар. Отынды 

қыздырған кезіндегі ұшпа заттардың шығып басталуы температурасы, 

мөлшері және газтәріздес ыдырау өнімдерінің құрамы отынның химиялық 

құрамына байланысты. Отынның көмірлену дәрежесі неғұрлым аз болған 

сайын, соғұрлым термиялық тұрақсыз молекулалар көп болады, сәйкесінше, 

қатты жоғары емес температурада ұшпа заттарды көп бөледі. 

Отынды қыздырған кездегі ұшпа заттардың мөлшері, қандай 

температурада және қанша уақыт қыздырылуына тәуелді. Зертханалық 

жағдайда ұшпалардың шығуын ауа-құрғақ отынның белгілі-бір салмағын 

ауасыз 850°С температурада 7 мин аралығында қыздыру арқылы анықтайды 

(осының өзінде ұшпа заттар толық шықпайды). Сынама отынның 

жоғалтылған салмағы ұшпа заттардың шығарылуы деп 

квалификацияланады, әдетте оны отынның жаңғыш массасында көрсетеді 

(V
жан

 %). 

1.7 кестеде әртүрлі отындар үшін ұшпа заттардың шығу көлемі мен 

ұшпалардың шығып бастау температураларының мәндері келтірілген. Ағаш, 

торф және жаңғыш сланецтерде ұшпа шығарындылар көп шығады. Ал 

антрациттерде ұшпа шығарындылар аз.  
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1.7 кесте – Қатты отындардың ұшпа заттарының шығуы мен кокстың 

сипаттамасы  

Отын 

Ұшпа заттардың 

шығып бастау 

температурасы, 

°С 

Жаңғыш 

массаға 

ұшпалардың 

шығуы V
жан

 , % 

Кокстың сипаты 

Ағаш отыны 

Торф 

Қоңыр көмір 

Тас көмір: 

ұзынжалынды  

 

бу майлы  

өнімсіз 

Антрацит 

Жаңғыш сланецтер 

~160 

100-110 

130-170 

 

~170 

 

~260 

~390 

380-400 

~250 

85 

70 

40-60 

 

40-50 

 

25-35 

17 аз 

4-9 

80-90 

жабысқақ, борпылдақ 

ұнтақ тәріздес 

ұнтақ тәріздес 

 

ұнтақ тәріздес немесе 

жабысқақ 

бірігетін,балқытылған 

ұнтақ тәріздес 

ұнтақ тәріздес 

ұнтақ тәріздес 

 

Ұшпа заттар (Н2) сутектен, (СmHn) көмірсутектен, көміртек тотығынан 

(СО), көмірқышқыл газынан (СО2) және т.б. тұрады. Әртүрлі отындардың 

ұшпа заттарының құрамындағы бөлек компоненттердің мөлшері әртүрлі 

болуына байланысты, олардың жану жылулығыда әртүрлі. Отынның 

көмірлену дәрежесі көп болған сайын, ұшпа заттардың жану жылулығы 

соғұрлым үлкен. 

1.2 суретте әртүрлі отындардың, құрамындағы оттекке байланысты 

ұшпа заттарының жану жылулығы Qжыл көрсетілген. 

Отынның ұшпа заттарының шығуынан кейін түзілетін, қатты 

ұшпайтын (коксталған) қалдықтардың сипаттамасы оның жаңғыш 

массасының құрамына кіретін, органикалық қосылыстарға тәуелді болады. 

Торф, қоңыр көмір мен антрацитте ұшпайтын ұнтақ тәріздес қалдықтар түзеді.  

Көптеген тас көмірлер кейбір кездерде жеткілікті түрде мықты 

болмасада, барлық уақытта олардың ұшпайтын қалдықтары бірігеді. Ұшпа 

шығулары 42-45% тас көмірлері және ұшпа шығулары 17% аз өнімсіз 

көмірлер ұнтақ тәрізді немесе жабысқақ кокстық қалдық береді.  
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1-донецтік антрацит; 2-өнімсіз көмір; 3-булы біріккіш көмір; 4- егоршиндік антрацит;  

5- булы майлы көмір; 6-газдық көмір; 7- ұзақжалынды көмір; 8-челябиндік қоңыр көмір;  

9- торф; 10-ағаш отын. 

1.2 сурет – Қатты отындардың ұшпа заттарының жану жылулығы (ұшпа 

заттардың кг-на ккал) 

 

Ұшпа шығарындылары көп отындарда қатты қалдықтар борпылдақ 

болып түзіледі және ол оған жоғарғы реакциялық қабілеттілігін береді, яғни 

оттекпен реакцияға оңай түсе алуы мен СО2-ден СО-ға қалпына келу 

қабілеттілігі. Антрацит пен өнімсіз тас көмірлер реакциялық қабілеті аз отын 

болып табылады. 

Ұшпайтын қалдықтың сипаттамасы отынды тиімді пайдалану жолдарын 

анықтау кезінде маңызды рөл атқарады. Балқытылмалы жанбайтын 

қалдықтары бар көмірлер құнды технологиялық отын болып табылады және 

ең алдымен металлургиялық коксты өндіруге жіберіледі. Біріккіш, әлсіз 

біріккіш, сонымен қатар ұнтақ тәріздес ұшпайтын қалдықты көмірлерді 

кокстелетін көмірлер қоспасынан берік металлургиялық кокс алу үшін 

қолданылуы мүмкін. 

Көмірдің кокстелу процесі ұсақталған (3-3,5 мм өлшемдерінен төмен) 

көмірді ауасыз 1000°С температурада қыздырудан тұрады. Осылайша түзілген 

қатты біріктірілген немесе балқытылған қалдық кокс деп аталады. 

Кокс өзінің химиялық құрамы бойынша таза көміртектен (97% жуық)  

тұрады. Қоспа ретінде онда аздаған сутегі, азот, оттегі, күкірт пен жанбайтын 

минералды заттар болады. Кокс ұшпа заттардың шығуы аз болуымен 

ерекшеленеді. 

Ұшпа заттардың шығуы отынның жалындану процесіне және оның 

толығымен жануына үлкен әсерін тигізеді. Жану кезінде отынның жалпы 
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жылу бөлгіштігі ұшпа заттар мен қалдық кокстің жану жылулығының 

қосындысы болып табылады. Ұшпа заттарының шығуы аз болатын 

отындарды жағу кезінде жалындау зонасында жоғары температураны ұстап 

тұру, оладың оттықта тұру уақытының ұзақтығы барлық кокстік қалдықтың 

жанып үлгеруіне жеткілікті және, егер шаң түрінде жағылатын болса өте кіші 

етіп ұсақталуы қажет.  

Ұшпа заттардың шығарылуы аз отындарды жағу кезіндегі негізгі жылу 

бөліну кокстік бөлшектің жануы кезінде жүзеге асады. Оның бетінде күлдің 

баяу балқитын құрамын ерітіп жіберуге қабілеті бар жоғары температура 

пайда болады. Бұл отынның жанып үлгермеген бөлшектерін күлмен бүркеп 

тастауға және сәйкесінше оның механикалық толық жанбауының ұлғаюына 

әкеледі. 

 

1.5 Отынның  минералды қоспалары  
 

Жанбайтын қоспалар отын балласты болып табылады. Олар жұмыстық 

отында жаңғыш масса құрамын азайтады. Соның салдарынан жұмыстық 

отынның жану жылулығы азаяды, отын шығыны артады, сәйкесінше, оны 

өндіру мен тасымалдауға шығындар көбейеді. 

Газтәріздес отынның жанбайтын қоспалары көмірқышқыл газы СО2, 

азот N2, және су булары H2O болып табылады. Табиғи газдағы олардың үлесі 

үлкен емес, ал жасанды газдардағы үлесі 50 – 60% жетеді. 

Қатты отындарда (сланецтердi ескермегенде) жанбайтын қоспалар 

негізінен саздан Al2O3
.
2SiO2

.
2H2O, бос кремнеземнен SiO2 және темір 

колчеданынан  FeS2 тұрады. Одан басқа олардың құрамында аз көлемде FeO 

темір тотығы, сульфаттар, сілтілік-жер металдар (Ca, Mg) және темірдің 

карбонаттары мен силикаттары, сілтілер, хлоридтер және т.б. болады. 1.8 

кестеде кейбір қатты отындардың минералды қоспаларының құрамы 

көрсетілген. 

 

1.8 кесте – Қатты отындардағы минералды қоспалардың құрамы 

Отын 
Минералды құрамы, % 

Саз Бос SiO2 Колчедан FeS2 

Мәскеу маңындағы қоңыр көмір 

Челябілік қоңыр көмірі 

Кизелдік тас көмір 

Қарағандылық тас көмір 

Араличевтік көмірі 

Донецтік антроциттік үгінді 

60 - 70 

42 – 50 

55 – 65 

45 – 60 

50 – 54 

41 - 50 

1,5 – 2,5 

20 – 25 

2,5 – 7,0 

15 – 30 

21 – 26 

16 - 21 

10 – 20 

3 – 7 

20 – 30 

- 

- 

7 - 12 

 

Жаңғыш сланецтердің минералдық қоспаларының көп бөлігін 

карбонаттар құрайды; олардың құрамы жанбайтын заттар салмағынан  60% - 
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ға дейін барады, және 25-35% отынның салмағынан. 

Мұнайдың жанбайтын қоспалары – әртүрлі тұздар мен темір оксидтері, 

олар негізінен мұнай шығару кезінде бұрғылау суларынан және скважина 

бұрғылағанда қолданылатын құбырдан, цистернадан және мұнай сақтайтын 

ыдыстардан түседі. Сонымен бірге, көп емес мөлшерде одан басқа да заттар 

болуы мүмкін, мысалы, ванадий қоспасы және сілтілер.  

Отынның  жанатын бөлігінің толық жануынан қалған қатты жанбайтын 

қалдықты күл деп атайды.  

Күл құрамын анықтау үшін платиналық тиглде алдын ала кептірілген 

отын жағылады және одан кейін тұрақты салмаққа дейін қатты отын үшін 800 

– 850°С температурада, ал сұйық отын үшін 500°С қыздырылады. Әдетте, 

отынның күлділігін құрғақ массаның салмағынан процент түрінде өрнектейді 

(А
қ 
%).  

1.9 кестеде әртүрлі отындардағы күлдің үлесі көрсетілген. Отынға 

жанбайтын қоспалар бірнеше жолмен түседі. Бірінші ретті күл – бұл 

минералды қоспалар, отынға көміртүзгіш заттардан өткен (мысалы, гумин 

қышқыл тұздарының ыдырау өнімдері). Әдетте, оның отындағы үлесі көп 

емес және отын массасында бірқалыпты таратылуымен сипатталады. 

Екінші ретті күл отынның бастапқы массасының өзгеру процесі кезінде 

сырттан енеді. Ол отында бірқалыпты болып таралмайды, кейбір кезде жұқа 

қабат түрінде кездеседі. 

 

1.9 кесте – Қатты отындағы минералды қоспалардың құрамы  

Отын 
Құрғақ массаның 

күлділігі А
қ 
,% 

Келтірілген күлділік А
n 

Ағаш отыны 

Торф  

Қоңыр көмірі  

Тас көмірі 

Антрациттік үгітінді
6
 

Жаңғыш сланецтер 

 

Мазут  

0,5 – 1 

10 – 15 

25 -45 

10 – 30 

15 – 25 

20

*65

10

40
  

0,2 – 0,3 

0,3 – 0,5 

2 – 3 

3 – 10 

3 – 8 

2 – 4 

20 -40 

 

0,2 – 0,3 

Алымында – күл А
қ
, бөлімінде – карбонаттардың көмірқышқылы к

СОКА
2

. 

 

Бірінші ретті және екінші ретті күл отынның ішкі күлін құрайды.  

Үшінші ретті күл отынды өндірген кезде көмір қабаттары жататын 

жерлерден минерал күйінде түседі. Отынды тиеу, тасымалдау және сақтау 

кезінде оған жиі жердің үстіңгі қабатынан құм, саз, ізбес қосылады. Осы 

қоспалардың барлығы отында бірқалыпты орналаспайды және салыстырмалы 

түрде оңай ажыратылады. 

                                                           
6
 үгітінді – ор.«штыб» ағыл. «small coal» - өлшемі 0-6мм көмір бөлшектері. 
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Үшінші ретті күл отынның сыртқы күлі деп аталады. 

Отын құрамындағы күлдің көп бөлігі сыртқы күлдің үлесіне келеді. 

Сондықтан кейбір жағдайда бірдей отындардағы күл құрамы қатты өзгеше 

болуы мүмкін.  

Жоғары температуралық шарттарында отынның жануы кезінде 

жанбайтын қоспалар үлкен өзгерістерге ұшырайды. Салыстырмалы төмен 

температурада күкірт қышқылы мен саз кристалдық ылғалдылықтарын 

жоғалтады. Ал жоғарырақ температурада көмір қышқылының бөлінуі арқылы 

карбонаттардың ыдырауы, сілтілер мен хлоридтердің балқуы және булануы 

болады. Отындағы минералдық қоспалардың құрамын азайтатын 

процестерімен қатар, жанбайтын қоспалардың бастапқы салмағын арттыратын 

темір колчеданы мен темір тотығының қышқылдану реакциясы да жүреді. 

Бірақ көп жағдайларда қорытынды күл құрамы жұмыстық отындағы 

минералды заттардан біршама аз болып келеді. 

Тек қана жаңғыш сланецтерде отынның жұмыстық массасындағы 

минералды заттармен салыстырғанда күл мөлшері айтарлықтай аз. Сланецті 

жағу кезінде карбонаттардың ыдырау әсерінен пайда болатын көмір қышқыл 

газы, отын балластынан оттық газдар балластына өтеді. Сондықтан отын 

сипаттамаларының кестесінде жаңғыш сланецтер үшін әрқашанда минералды 

(карбонатты) көмір қышқылының к

СОКА
2

 мөлшері көрсетіледі. 

Сондықтан, күл құрамы мен салмағы, отындағы минералды 

қоспалардың құрамы мен салмағына сәйкес келмейді.  

Отынды қолдану процесінде күлдің мөлшері мен қасиетінің маңызы 

көп. Қазандықтардың конвективті газжүрістеріне жану өнімдерімен әкетілетін 

күл бөлшектері, жоғары жылдамдықтарда қыздыру беттерін қырып тастайды, 

ал төмен жылдамдықтарда олардың бетіне жабысып қалады (әсіресе кіші 

бөлшектері). Қыздыру беттеріне жиналған күл бөлшектері жану өнімдерінен 

жұмыстық денеге жылу берілуді нашарлатады және, сәйкесінше, қазан 

агрегатынан шығып бара жатқан газдардың температурасын арттырады. Жану 

өнімдерімен түтіндік құбырға әкетілетін күл атмосфераны ластайды. Осы 

жағдайдың алдын алу үшін арнайы күлаулағыш құрылғыларды орнату керек. 

Күлдің маңызды қасиеті, ол оның тез б а л қ у ы . Температураның мәніне 

байланысты қиын балқитын күл (сұйық-балқу күйінің басталу температурасы 

1425°С жоғары), орташа балқитын (сұйық-балқу күйінің басталу 

температурсы 1200°С-дан 1425°С – ға дейін) және жеңіл балқитын (сұйық 

балқу күйінің басталу температурсы 1200°С – ден аз). 

Күлдің бөлек компоненттерінің әртүрлі балқу температурасы бар, 800-

ден 2800°С-ге дейін. Салыстырмалы төмен температурада сілтілер мен темір 

қышқылдары балқиды; жоғары температурада кремний оксиді SiO2, глинозем 

Al2O3, кальций және магний оксидтері балқиды. Күлдің әр түрлі минералды 

құраушылары балқи отыра, эвтектикалық қоспа түзеді. 

Ыдырау және балқу кезеңінен өткен, сонымен қатар, пісірілген немесе 

балқытылған массаға айналған күл шлак деп аталады. Әртүрлі элементтердің 
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еркін қышқылдарынан тұратын күлге қарағанда, шлакта бұл қышқылдар 

күрделі көп компонентті жүйені құрайды. 

Зертханалық жағдайда күлдің балқуы, күлдің ұсақ бөлшектерінің 

сынамасы стандартты өлшемдегі пирамида түрінде орындалған жартылай 

қалпына келтірілетін газды ортада арнайы пештерде қыздырылуымен 

анықталады. Пирамиданың бүктетіле бастау немесе оның төбесінің 

дөңгелектене басталу температурасы, ол күл деформация басталу 

температурасы t 1   деп аталады. Пирамида төбесінің оның негізіне дейінгі 

еңкею температурасы, ол күлдің бастапқы жұмсару температурасы t 2  деп 

аталады. Сұйық-балқыған күйдің басталу температурасы t 3  күл 

пирамидасының толығымен еріп жайылып кету температураға сәйкес келеді. 

Қазан агрегатында отынның жануы кезінде түзілетін шлактың, 

лабороториялық анықтау кезінде алынатын күлден химиялық құрамы және 

физикалық қасиеттері бойынша өзгешеліктері болады. Бұл оттықтарда жоғары 

температураның 1400 – 1600°С болуымен түсіндіріледі, ал лабороториялық 

анықтаулар төмен темпреатурада жүргізіледі (800 – 850°C). Одан басқа 

лаборотория анықтаулар жартылайқалпына келтірілетін газды ортада 

жүргізіледі, ал оттықтардың әр түрлі бөліктерінде газды орта сипаты әр түрлі 

болады. 

Әр түрлі отындарда жұмыс істейтін қазан агрегаттарына енгізілетін 

отын балластының шамасын анықтау үшін келтірілген сипаттамаларды 

қолданған оңай. 

Отынның келтірілген күлділігі, ол оның төменгі жану жылулығының 1 

МДж (1000 ккалға) қатысты күлділігі: 

 

ж

т

ж
n

Q

А
А  .                                                   (1.20) 

 

Кейбір отын үшін келтірілген күлділік 1.9-кестеде көртілген.  

Келтірілген күлділігі А
n
 ≤ 4 отын аз күлділікті болып саналады. Бұндай 

отындарға антрацит, тас көмірінің көп бөлігі және кейбірі қоңыр көмірлер 

жатады. Қоңыр көмірлердің көбісінің келтірілген күлділігі А
n
 = 8 ÷ 10. 

Жаңғыш сланецтердің келтірілген күлділігі өте жоғары: А
n
 = 20÷ 40.  

Кейде отынның келтірілген күкірттілігі деген ұғымды да қолданады, ол 

келтірілген күлділікк ұқсас формула бойынша есептеледі:  

 

ж

т

ж

корn

Q

S
S


 .                                            (1.21) 

 

1.6 Отын ылғалдылығы 

 

Отын балластының екінші құраушысы ылғалдылық болып табылады. 

Отынды өндіру, тасымалдау және сақтау кезінде оған жерасты және 
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грунттық сулар, қар, жаңбыр, атмосфералық ауадан ылғал түседі. Бұл 

ылғалдың біраз үлесі отынның сыртқы бетінде ұсталып тұрады. Сол беттік 

ылғалдың мөлшері отынның фракциондық құрамына тәуелді. Бөлшектердің 

кішіреюінің салдарынан олардың меншікті беті де және ылғал мөлшері де 

ұлғаяды, отынның механикалық ұстайтын сыртқы беті де артады. 

Отын ылғалдылығының басқа түрі капиллярлық ылғалдылық болып 

табылады. Ол ағаштардағы, торфтардағы, қоңыр көмірлердегі капилярлар мен 

бос қуыстарда жиналады. 

Қатты қазба отындарында сонымен қатар коллоидты және гидратты 

ылғалдылық бар. 

Коллоидты ылғалдылықтың құрамы отынның химиялық құрамы мен 

табиғатына, қоршаған ортадағы атмосферадағы ауа ылғалдылығына 

байланысты болады. Әдетте көмірлену дәрежесі аз отындардың құрамында 

көп мөлшерде коллоидты ылғалдылық болады. Отыннның көмірлену 

дәрежесінің артуына байланысты, оның ылғалдылықты коллоидты ұстау 

қабілеттілігі төмендейді. 

Коллоидты ылғалдылықтың көп мөлшері торфта болады, әсіресе егер ол 

ойпатты, батпақты жерлерде немесе қатты жаңбырлы жазда өндірілсе. Қоңыр 

көмірде коллоидты ылғалдылық едәуір аз болады. Олар жаңғыш сланецтерде 

де аз мөлшерде болады. Тас көмірлер мен антрацитте коллоидты ылғалдылық 

өте аз. 

Отындағы коллоидты ылғалдылық, атмосфералық ауадағы ылғалдың 

өсуімен артады.  

Гидратты ылғалдылық – отынның минералдық қоспаларының 

кристаллизацияланған ылғалдылығы, ең бастысы кальций күкіртқышқылы 

(CaSO4
.
2H2O) және алюмосиликаты (саз) (Al2O3

.
2SiO2

.
2H2O). Әдетте, 

отындағы оның үлесі үлкен емес. Тек күлділігі жоғары отындарда 

кристаллизациялық ылғалдылық көп мөлшерде болады. 

Ылғалдың едәуір аз бөлігі, әдетте, сұйық және газ күйіндегі отындарда 

болады. 1.20 кестеде кейбір отындардың ылғалдылығы көрсетілген. 

 

1.20 кесте – Әртүрлі отындардың ылғалдылығы 

Отын Ылғалдылық  W
ж 

% 
Берілген ылғалдылық 

W
n 

Ағаш отын 

Торф  

Қоңыр көмірі  

Тас көмір:   

ұзынжалынды  

өнімсіз 

Антрациттік үгітінді 

Жаңғыш сланецтер 

Мазут  

25 – 55 

40 – 60 

15 - 60 

 

10 – 20 

5 - 10 

5 – 10 

15 – 25
 

2 – 4
 

15 – 30 

15 – 35 

4 - 35 

 

2 – 3 

0,8 – 1,5 

1 - 2 

5 – 15 

2 – 4 
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Отындардың түрінде байланысты ылғалдылық құрамы әртүрлі. Әсіресе 

ағаш отындарында, торфтарда және қоңыр көмірлерде, сонымен қатар 

химиялық құрамы жағынан жас көмірлерде көп кездеседі.  

Ылғал отын ауада ұзақ уақыт тұратын болса, оның ылғалдылығы кебеді.  

Лабороториялық жағдайда ауа – құрғақ отынның аналитикалық 

сынамасы дайындау жасанды жолмен отыннның ұсақ бөлшектерін 50°С 

температурада 3-5 сағат бойы кептіреді. 

Сынаманың аналитикалық ылғылдылығын W
а
 (гигроскопиялық 

ылғалдылық деп те атайды) ауа – құрғақ отын сынамасының тұрақты салмағы 

орнағанша 105°С температурада баяу қызыдру арқылы анықтайды.  

Бұл әдіс отынның толық ылғалдылығын анықтамайды, себебі, 105°С 

температурада отын барлық ылғалдылығынан босмайды (мысалы, 

алюмосиликаттың кристаллизациялық суы тек 500°С температурада бөлінеді). 

Отынның ылғал болу тасымалдау және тиеу – түсіру жұмыстарының 

шығындарын ұлғайтады; қысқы жағдайларда отынды тасымалдау және 

сақтауда кезінде жоғары ылғалды отын қатып қалады. Ылғал отынның 

тасымалдау радиусы шектелген. Ылғалды жас отындарды штабельдерде ұзақ 

мерзімде сақтау кезінде, өздігінен жанып кету қаупі туындайды, сондықтан 

штабелдердің биіктіктеріне шектеу қоюға және оларды араластыру мерзімін 

ұлғайтпауға тура келеді. 

Отынның құрамында ылғаллықтық болуы оның жану жылулығын 

азайтады. Сондықтан ылғалдылықтың 1% артуы отынның күлділігінің 

осындай пайызға артуымен салыстырғандағыдан отынның төменгі жану 

жылулығынан аз болады. Себебі, отын жылуының бөлігі ылғалдылықты 

буландыруға жұмсалады. 

Отын ылғалдылығы жану камерасында температураны төмендетеді, 

жану өнімдерінің көлемін арттырады және сәйкесінше, шығарынды газдармен 

жылу жоғалтуларды ұлғайтады, сонымен байланысты қазандық агрегатының 

П.Ә.К-ін азайтады. Отынның жану өнімдерінің көлемінің артуы оларды қазан 

агрегаттарынан шығаруға энергия шығындарын ұлғайтады. 

Отынның келтірілген ылғалдылығы келесі формуламен есептеледі:  

ж

т

ж

n

Q

W
W  .                                                 (1.22) 

Кейбір отындардың келтірілген ылғалдылық мәндері 1.20 кестеде 

көрсетілген. 

Келтірілген ылғалдылығы  отын аз ылғалды болып саналады. 

Оларға антрацит және барлық тас көмірлер жатады. W
n 

= 8 ÷ 10 мәніндегі 

отындар орташа ылғалды болып саналады. Олар кейбір қоңыр көмірлер, 

эстониялық және гдовалық жаңғыш сланецтер. Жоғары ылғалды отындардың 

келесідей келтірілген ылғалдылық мәнідері бар: W
n 

= 8 ÷ 15 (қоңыр көмірлер, 

жаңғыш сланецтер). Бірқатар ерекше жоғары ылғалды отындар да кездеседі: 

W
n 
= 20 – 35.  
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1.7 Отынның классификациясы және ҚР шығатын негізгі кендер 

 

Отынның қасиеті көп факторларға тәуелді, олардың ішінде маңыздысы: 

бастапқы заттар құрамы, осы заттардың химия-геологиялық түрленуі, 

отынның жаңғыш массасында түзелген органикалық қосылыстардың 

химиялық табиғаты. Осы факторлар негізінде отынның маңызды техникалық 

сипатамаларын бейнелейтін бірңғай классификация құру өте маңызды. Қазіргі 

кезде отынның бірнеше классификациясы бар. 

Стадниковтың табиғи классификациясының негізгі болып отынның 

шығутегі алынған. Барлық отын төрт класқа бөлінген: сапропелитті, гумусты, 

сапропелді – гумусты және гумусты – сапропелді. Отынның әрбір ішкі 

кластарында көмірлену дәрежесі бойынша үш топқа бөлінеді: торф, қоңыр 

көмір, тас көмірі. 

Бұл классификация отындардың техникалық сипаттамаларын 

бейнелемейтін себебінен ол тәжірибиеде қолданыс тапқан жоқ.  

Грюнер классификациясы отынның химиялық құрамы мен техникалық 

сипаттамаларына негізделген. Ондағы негізгі критерийлар ретінде отынның 

органикалық массасындағы отегі мен суттегінің қатынасын 
О

О

Н

О
, отын 

салмағынан пайыз бойынша кокстың шығуы және оның сыртқы бейнесі. 

О
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Н

О

 

қатынасы шамамен отынның көмірлену дәрежесін сипаттай алады. 

Оның келесідей мәндері бар: 
 Ағаштар үшін – 7–8;

 

 Торф үшін –  5–6; 
 

 Қоңыр көмір үшін – 4–5; 
 

 Тас көмір үшін – 4–1; 
 

 Антрацит үшін – ˂ 1. 
 

Грюнер классификациясына кейбір көмір түрлері кірмегендіктен ол да 

қең қолдансы тапқан жоқ. 

1.1 парагафте қазіргі кезде энергетикада қолданылатын отындардың 

классификациясы көрсетілген, олар: табиғи және жасанды. Ол кластың 

ішіндегі отында қатты, сұйық және газтәріздес деп бөліндеді. 

Қатты отындар 

Қоңыр көмір. ВТИ мәліметтеріне сәйкес Б маркалы қоңыр көмірлеріне 

ұшпа шығарындылар көп (әдетте, 40% жоғары) және кокстері бірікпейтін, 

күлсіз көмірдің жұмыстық массасының жоғарғы жану жылулығы  

)/5700(/88,23
100

100
кгккалкгМДж

А
Q

ж

ж

ж 


 

көмірлері жатады. 

Қоңыр көмірлер гигроскопиялық және көп жағдайда жалпы 

ылғалдыдықтың көп болуымен, көміртек құрамы төмен және тас көмірімен 
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салыстырғанда отегінің жоғары болуымен сипатталады. Қатты балластталған 

күлділік %2515 жА  пен ылғалдылық %3520 жW  әсерінен қоңыр 

көмірлердің төменгі жану жылулығы аз болады  

)/38002500(/9,155,10 кгккалкгМДжQж

т  . 

Қоңыр көмірлер ылғалыдық құрамы бойынша үш топқа бөлінеді: Б1 – 

ылғалдылық құрамы %40жW , Б2 – %4030 жW , Б3 – %30жW . Бұл 

көмірлер ауада ылғалдылығы мен механикалық беріктігін жеңіл жоя отырып 

ұсақталады, және өздігінен жалынданғыш қасиетке ие болады. 

Тас көмірі. Тас көмірлеріне күлсіз жұмыстық массасының жоғарғы 

жану жылулығы  

)/5700(/88,23
100

100
кгккалкгМДж

А
Q

ж

ж

ж 


 

және ұшпа шығарындылары 9% көп көмірлер жатады. Олардың негізгі 

массасы бірігеді (жабысады). Олардың ұшпа шығарындылары 42-45 % көп 

(ұзынжалынды) және 17 % аз (өнімсіз) бөлігі жабыспайтын.  

Тас көмірінің балласттары салысытырмалы аз болады: %155 жА , 

%105 жW  және жану жылулығы үлкен 
)/65005500(/23,2723 кгккалкгМДжQж

т   

Тас көмірлерін ұшпа шығарындылар мен кокс қалдығының 

сипаттамаларына байланысты классификациялайды (1.21 кесте) 

 

1.21 кесте – Тас көмірлерінің сипаттамалары 

Көмір маркасы Белгіленуі 

Жаңғыш массаға 

ұшпа шығарынды 

заттар, % 

Ұшпайтын 

қалдықтар 

сипаттамасы 

Ұзын жалынды 

(длиннопламенный) 

Газды (газовый) 

Газды майлы 

(газовый жирный) 

Майлы (жирный) 

Коксты майлы 

(коксовой жирный) 

Коксты (коксовый) 

Өнімсізделген 

бірігетін 

(отощенный 

спекающийся) 

Өнімсіз (тощий) 

 

Әлсіз бірігетін 

(слабоспекающийся) 

Д 

 

Г 

ГЖ 

 

Ж 

КЖ 

 

К 

ОС 

 

 

 

Т 

 

СС 

36 және жоғары 

 

35 және жоғары 

31 жоғары (37 дейін) 

 

24-37 

25-33 

 

17-33 

14-27 

 

 

 

9-17 

 

17-37 

Ұсақ тәріздестен әлсіз 

бірігетінге дейін 

бірігетін 

бірігетін 

 

бірігетін 

бірігетін 

 

бірігетін 

бірігетін 

 

 

 

ұсақ тәріздестен әлсіз 

бірігетінге дейін 

ұсақ тәріздестен әлсіз 

бірігетінге дейін 
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Антарцитке көмірлену дәрежесі жоғары (С
жан

=90-93%), ұшқын 

шығарындылары аз (V
жан

=2-9%) жану жылулығы өнімсіз көмірдікінен азғана 

төмен болатын )/8300(/7,34 кгккалкгМДжQж

т   көмірлер жатады. Тас 

көмірімен антрациттің арасындағы көмірлер жартылайантрацит деп 

аталады. Олардың ұшпа шығарындылары (V
жан

=5-10%), ал жану жылулығы 

антрацитікінен бір шама көп болады. 

1.21 кестеден көрініп тұрғандай отынның көмірлену дәрежесі артқан 

сайын ұшпа шығарындылар азаяды. Бұл отын құрамындағы оттегінің 

азаюынан болады. 

К маркалы бірігетін көмірлер, сонымен бірге КЖ, ОС, Г және ГЖ 

маркалы көмірлердің көп бөлігі коксохимиялық өңдеу үшін қолданылады. 

Энергетикалық отын ретінде АШ, Т және Д маркалы, қоңыр көмір, 

коксталатын көмірлерді байытудың қалдықтары қолданылады. 

1.22-кестеге сәйкес тас және қоңыр көмірлерді бөлшектердің өлшемі 

бойынша классификацияланады.  

 

1.22 кесте – Көмір бөлшектерінің өлшемі бойынша классификациясы 

Атауы Белгіленуі 
Бөлшек 

өлшемі, мм 
Атауы Белгіленуі 

Бөлшек 

өлшемі, 

мм 

Плита 

Ірі 

(крупный) 

Орех  

Ұсақ 

(мелкий) 

П 

К 

 

О 

М 

100 жоғары 

50-100 

 

25-50 

13-25 

Семячко 

Үгітінді 

(штыб) 

Қарапайым 

(рядовой) 

С 

Ш 

 

Р 

6-13 

6 кіші 

 

шектеусіз 

 

Қазақстан Республикасында көмірдің жалпы геологиялық қоры 

шамамен 150 млрд. тоннаны құрайды. 2007 жылдың 1 қаңтары бойынша 

еліміздегі көмірдің А+В+С1+С2 категориясы бойынша баланстық қоры
7
 33,6 

млрд. тонна, оның ішінде тас көмірі 21,3 млрд. тонна, ал қоңыр көмірі 12,3 

млрд. тонна. Сол жылғы мәліметтер бойынша Қазақстандағы көмір 

бассейндары мен кендерінің баланстықтан тыс қоры 28,6 млрд. тонна, оның 

ішінде тас көмірі 3,2 млрд. тонна, ал қоңыр көмірі 25,4  млрд. тонна (1.23 

кесте). 

Есептелген қорлардың көп бөлігі (63%) тас көмірі болып табылады. 

Олар келесідей кендерде ораналасқан: Қарағанды, Екібастұз, Теңіз-

Қорғалжын бассейні, Шұбаркөл, Қаражыра, Құшоқы, Борлы және т.б. Қалған 

                                                           
7
  Баланстық қорға техника мен экономиканың қазіргі дәрежесінде пайдалану тиімді болатын кен қоры 

жатады. Баланстан тыс қорларға пайдалы құрамдас бөліктері мөлшерінің төмендігінен, кен денелерінің аса 

үлкен тереңдікте орналасуынан, байыту мен металлургиялық өңдеудің тым күрделілігінен, кен өндірудің 

техникалық және гидрогеологиялық жағдайларының ауырлығынан, т.б. себептермен қазіргі жағдайда 

өндірілмейтін, бірақ келешекте өндірілуі ықтимал кен қоры жатады. 
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бөлігі (37%) қоңыр көмірі, олар негізінен Торғай, Төменгі іле, Майкөбе 

байссейндерінде және т.б. жерлерде.  

 

1.23 кесте – Қазақстандағы көмір бассейндері және қоңыр көмір кендері 

Бассейндер мен 

кендер 
Көмір тобы 

Көрсеткіштер 

Құрғақ күлсіз 

кездегі 

ұшпалардың 

шығуы V
daf

,% 

W
ж

 

Қарағанды көмір 

бассейні 
Б3 37 және одан көп 30 дейін 

Каражыра 

(Юбилейный) 
Б3 45,4 13,5 

Кендірлі Б3 38,2 13,9 

Шұбаркөлді Д 43,3 4,8 

Екібастұс бассейні Г-дан К дейін 26,0 5,8 

Ой-Қарағай Б3 35,3 7,8 

Қияқты Б3 41,2 9,5 

Майкөбелік 

бассейн 
Б3 40,7 12,2 

Мамыт Б3 34,82 9,00 
 

1.24 кесте – ҚР облыстары бойынша көмір қорларының үлестірілуі 

Атауы 
Геологиялық қорлары, 

млрд. т 

Баланстық қорлары, 

млрд. т 

Шығыс Қазақстан 4,5 3,04 

Батыс Қазақстан 2,9 1,79 

Солтүстік Қазақстан 81,8 18,52 

Орталық Қазақстан 54,5 14,8 

Оңтүстік Қазақстан 33,0 0,48 
 

Торф. Торф химиялық және геологиялық жас қазба қатты отыны болып 

табылады. Торфтың ұшпа шығарындылары (V
жан

 = 70 %), ылғалдылығы (W
ж

 

= 40-50%) жоғары және күлділігі (A
к
 = 5-10%) төмен, төменгі жану жылулығы 

 кгккалкгМДжQж

т /25002000/47,1038,8   аралысында болады. Торфты 

шығару тәсіліне байланысты машина формалаушы, гидроторф және фрезерлі 

торф деп ажыратады. Бірақ қазір кезде энергетикада тек қана фрезервті торф 

кеңінен қолданылады. Оның себебі бұл әдіспен торфты өндіру арзан болып 

келеді. 

Бұл отынның кендері Ресей, Еуропа мемлекеттерінде орналасқан.  
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Брикет. Көмір коксы мен жартылайкокстың, фрезервті торфтың 

қалдықтарының кірпіш, шар формасындағы престелген отын. Брикеттер 

тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы. 

Сланец. Сланецтердің күлділігі өте жоғары және A
ж

=50-60% жетеді, 

сонымен қатар ылғалдылығыда көп W
ж

=40-50%. Сланецтердің сыртқы 

балласттарының көп болуына байланысты олардың жану жылулығы төмен 

 кгккалкгМДжQж

т /24001400/1087,5  , ал жаңғыш массасының жоғарғы 

жану жылулығы салыстырмалы өте жоғары 

 кгккалкгМДжQжан

ж /80006500/5,332,27   болып табылады. Жаңғыш 

массасында сутегі құрамының Н
жан

=7,5-9,5% көп болу себебінен 

сланецтердің ұшпа шығарындылары да көп 80-90% және тез жалындану 

қабілеттілігі бар.  

Сланецтер төмен сапалы отын болғандықтан оларды алыс 

қашықтықтарға тасымалдау тиімсіз. Содықтан, оларды көбінесе өндірілетін 

кендерге жақын жерлерде пайдаланады және ұшпа шырағындылары көп 

болғандықтан газификациялау арқылы жаңғыш газдар өндіреді. Сланец 

кендері Кендірліде орналасқан. 

Мазут. Сұйық отындардан энерегетикада үш маркалы мазут 

қолданылады: 40, 100 және 200. Мазут маркасы 80°С температура кезіндегі 

шекті тұтқырлығы арқылы анықталады мазут 40 үшін 8,0 (
0
УВ), мазут 100 

үшін 15,5 (
0
УВ), ал мазут 200 үшін 100°С кезінде 6,5-9,5 град. шарт. тұтқ. 

(
0
УВ). 

Мазут құрамындағы көміртегі 84-86%, сутегі – 11-12%, ығалдылық 3-

4% артпайды, ал күлділік – 0,5%. Мазуттың жану жылулығы өте жоғары 

 кгккалкгМДжQж

т /96009400/2,4038,39  . 

Күкірт құрамына байлансыты мазутты азкүкіртті %5,0жS , күкіртті 

%2жS  және жоғарыкүкіртті %5,3жS  деп бөледі, тұтқырлығы бойынша – 

азтұтқырлы және жоғарытұтқырлы. Кейбір жоғарытұтқырлы мазуттардың 

қату температурасы 25-35°С. Сондықтан оларды жағу алдында 80-120°С дейін 

қыздыру қажет. 

Мазутты жағу кезінде бөлінетін ванадий окисидтері қиындық туғызады. 

Себебі ол жоғары температуада қазан құбырларын коррозияға ұшратады. 

Газтәріздес отын. Жоғарыда көсетілгендей газды отындар табиғи және 

жасанды болып бөлінеді. Табиғи газдар өз кезегінде таза газ кендерінің және 

мұнай кендерінен шығатын ілеспе газ болып екіге бөлінеді. 

Табиғи газдар құрамында көмірсутектер, күкірсутегі және инертті газ: 

азот пен көмірқышыл газы болады. Табиғи газдың негізгі жаңғыш құраушысы 

метан (80-нен 90 дейін %), ал инерті газдар өте аз: 0,1-0,13% CO2 және 1-14% 

N2. Осыған байланысты олардың жану жылулығы жоғары болып келеді 

 33 /85008000/61,3552,33 мккалмМДжQк

т  . Ілеспе мұнай газдарының да 

жану жылулығы жоғары (құрамына байланысты). 

Жасанды газдардың ішінде жоғары каллориялық коксті 

 33 /4000/79,16 мккалмМДжQк

т   және сулы 
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 33 /2800/73,11 мккалмМДжQк

т   газдар болып табылады. Коксті газ – кокс 

өнідірісінде көмірді ауасыз 950-1100°С температурада қызыдырған кезде, 

көмірден шығатын ұшпа шығарындылар, ал ұшпай қалған қатты қалдықтар 

коксы. Сулы газды – арнайы газгенераторларында кызған көмірді немесе 

коксті су буымен үрлеу арқылы өндіреді. 

Төмен калориялық жасанды газдарға домен газы, жерасы 

газификациялау газы және генераторлық газдар жатады. Домен газы – болат 

өндірісінде арнайы домен пешінде шойында балқытқан кезінде бөлінетін газ. 

Оның жану жылулығының төмен болуының себебі, құрамында жанбайтын 

газдар мөшері көп: азот N2=45-55% және көмірқышқылы CO2=5-15%. Ал 

жаңғыш құраушысы онда көмір оксиді CO=20-30% мен сутегі Н2=5-15%. 

Генераторлы газдар мен жерасты газификациялау газдарының жану 

жылулығы  33 /1000800/19,435,3 мккалмМДжQк

т   аралығында, бірақ 

соңғысының жану жылулығын көтеруге болады. 

 

1.8 Отынның органикалық құрамы, ұшпа шығарындылар мен 

жылу бөлгіш қабілеті арасындағы тәуелділік 

 

1.3 суретте ағаштан бастап атрацитке дейін барлық қатты отын 

көрестілген. Бұл жерде отындағы күкірт пен сыртқы балласт ескерілмеген. 

Графиктен көрініп тұрғандай отынның ішкі балласты оның жану жылулығы 

мен ұшпа шығарындыларына әрсені тигізеді. 

Отынның ішкі балласт азайған сайын көміртегі құрамы артады және, 

сәйкесінше, отынның органикалық массасының жану жылулығы артады. Ал 

сутегі құрамы балық отындарда тұрақты, тек қана атрацитте біраз төмендегені 

байқалады. 

Сутегінің жану жылулығы жоғары болуына байланысты антрациттің 

жаңғыш элементтерінің қосынды жану жылулығы тас көмірдікімен 

салыстырғанда төмен болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 сурет – Отынның жану өнімдері  
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2 тарау. Отынның жану өнімдері 

 

2.1 Теориялық қажетті ауа мөлшері 

 

Жану – жанушы зат ауадағы оттегімен өзара әрекеттесе отырып 

жылудың интенсивті бөлінуімен қоса жүретін химиялық процесс. Жану 

процесіне тән ерекшелік – реакцияның жылдам өтуі. Жанудың осы ерекшелігі 

басқа тотығу процестерге тән жылудың баяу бөлінуінен өзгешеленеді. 

Тотықтандырғыш ретінде әртүрлі заттар пайдаланылуы мүмкін, бірақ 

қазандық қондырғыларда әдетте атмосфералық ауа оттегісі қолданылады.  

Отынның толық жануының өнімдері көмірқышқыл газ CO2, күкіртті газ 

SO2 және су H2O болып табылады. 

Отынның жаңғыш массасының тотығу реакция теңдеулерін пайдалана 

отырып, отынның толық жануы үшін қажетті ауа мөлшерін және жану 

өнімдерінің көлемін анықтай аламыз. 

Көміртегі мен оттегінің әрекеттесуінен, аламыз: 

 

         С+О2=СО2, (2.1) 

 

12,01 кг С + 32 кг О2 = 44,01 кг СО2. 

 

12,01 кг С жанғанда, 32 кг О2 шығындалады, яғни 1 кг С-ге 2,66 кг О2 қажет. 

(2.1) теңдеуіндегі газ тәрізді заттарды көлемдік бірлікте жазамыз
8
: 

 

         
1 кг С+ 

201,12

32

О
 нм

3
О2 =

201,12

44

СО
 нм

3 
СО2.      

           

 Меншікті салмақтың сәйкес мәндерін қоя отырып, аламыз: 

 

         1 кг С+ 1,866 нм
3
О2=1,86 нм

3
 СО2.         

 

 Көміртегі жанғанда алынатын көмірқышқыл газы тотықтандыруға 

кеткен оттек көлеміне тең. 

 Күкірт жанғанда: 

         S+O2=SO2, (2.2) 

 

32,06 кг S + 32 кг О2=64,06 кг SО2, 

 

1 кг S + 0,70 нм
3
 О2=1,70 нм

3
 SO2. 

 

1 кг S жанғанда, шамамен 1 кг О2 шығындалады. 

                                                           
8
 0

0
 С және 760 мм сын. бағ. кезінде газ көлемі қалыпты шарттардағы көлем деп айтылады және нм

3
 өлшенеді 

(нормальных кубических метрах). 



34 

 Сутегі тотыққанда: 

         2H2+O2=2H2O, (2.3) 

 

4,032 кг Н2 + 32 кг О2 =36,032 кг Н2О, 

 

1 кг Н2 + 5,55 нм
3 
О2=1,11 нм

3
 Н2О. 

 

1 кг Н2 жанғанда, 7,94 кг О2 жұмсалады. 

Элементарлы құрамының салмағы бойынша пайызбен өлшенетін, қатты 

немесе сұйық отынның 1 кг жұмыстық массасының толық жануы үшін 

қажетті теориялық оттегі мөлшері келесі формула бойынша анықталады (отын 

құрамындағы оттекті ескере отырып): 

 

         
кгкг

OHSC
L

жжж

орг
ж

O /
100100

94,7
100100

66,20

2  . (2.4) 

 

 Оттегінің ауадағы көлемі бойынша құрамы шамамен 21% 

құрайтындықтан, 1 кг қатты немесе сұйық отынға теориялық қажетті 

ауаның мөлшері нм
3
-те (2.4) теңдеуіне сәйкес түлендіріулер мен γО2  мәнін 

қойғанда: 

 

         кгнмОНSCV жжж

opг

ж

ауа /0333,0265,0)375,0(0889,0 30  . (2.5) 

 

 Газтәріздес отынның құрамына кіретін жаңғыш қосылыстардың тотығу 

реакциясын қарастырғанда, 1 нм
3
 газдың толық жануы үшін теориялық 

қажетті ауа мөлшерін есептеуге мүмкіндік береді: 

 

           отототот

ауа SHCHHCOV 242

0 5,10,25,05,00476,0  
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2 /
4

нмнмOHC
n

m отот

nm 












 . 

(2.6) 

 

 (2.5) және (2.6) теңдеулерінен теориялық қажетті ауа мөлшері тек 

отынның элементар құрамынан тәуелді екенін көрініп тұр. Сондықтан, олар 

қатты және сұйық отынның бірлік салмағына немесе жаңғыш газдардың 

бірлік көлеміне әр түрлі болып келеді. Бірақ жану кезінде отыннан бөлінетін 

1000 ккал жылу үшін ауа шығыны аз өзгешеленеді. 

 Соңғысы отынның элементарлық құрамы жоқ кезінде оның жұмыстық 

массадағы жану жылулығы мен ылғалдылық бойынша теориялық қажетті ауа 

мөлшерін  жуық шамамен анықтауға мүмкіндік береді: 

 

         
,/

1000

30 кгнм
WQ

V
жж

т

ауа


  (2.7) 
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мұндағы, α – мазут пен барлық қатты отын үшін (сланецтан басқа) 1,07÷1,10 

арасында, сланец пен табиғи газ үшін α =1,15÷ 1,20. 

 

2.2 Жану өнімдерінің теориялық көлемі 

 

1 кг қатты, сұйық немесе 1 нм
3
 газ тәрізді отыны жанғанда жану 

өнімдерінде теориялық тұрғыдан тек жаңғыш элементтердің толық тотығу 

өнімдері болу керек – CO2, O2, H2O және N2
9
. Осы жағдайда пайда болатын газ 

көлемі теориялық деп аталады. 

1 кг көміртегі толық жанғанда, (2.1) теңдеуден байқағандай 3,66 кг 

көмірқышқыл газы пайда болады. Онда 1 кг отынды жағу кезігнде пайда 

болатын CO2 көлемі: 

         
кгнм

C
V

CO

ж

CO /,
1

100
66,3 3

2

2


 . (2.8) 

  

 (2.2) теңдеуіне сәйкес аналогиялық есептеулер күкіртті газдың көлемін 

анықтауға мүмкіндік береді: 

         
кгнм

S
V

SO

ж

кор

SO /,
1

100
2 3

2

2



 . (2.9) 

 

 Жану өнімдерін анализдеу кезінде үшатомды газдардың СО2 мен SO2  

құрамы бірге анықталатындықтан, олардың көлемін де бірге анықтауға 

болады және оны VRO2  деп белгілейді: 

 

         кгнмVVV SOCORO /, 3

222  . (2.10) 

 

 γСО2=1,964 кг/нм
3
 мен γSО2=2,858 кг/нм

3 
меншікті салмақ мәндерін (2.8) 

және (2.9) теңдеулеріне қоя отырып, 1 кг қатты (сланецтан басқа) немесе 

сұйық отын үшін үшатомды газдардың көлемінің есептік формуласын аламыз:  

 

          кгнмSСV ж

кор

ж

RO /),375,0(01866,0 3

2  . (2.11) 

 

 Жаңғыш сланец үшін үшатомды газдардың көлемін анықтағанда, (2.11) 

теңдеуімен анықталған шамаға көмірқышқыл карбонатының көлемін P

СОkА
2

қосу 

керек: 

 

         кгнмkASСV CO

ж

CO

ж

кор

жСЛ

RO k /,00509,0)375,0(01866,0 3

22
2

  , (2.11а) 

 

мұндағы, kCO2  - күл карбонатының ыдырау дәрежесі, қабаттап жаққанда 0,7-ге, 

камералық жағу кезінде 1,0 тең.  

                                                           
9
 Атмосфералық ауада болатын СО2, аргон және т.б. газдардың құрамының аз болуына байланысты олар 

есекрілмейді. 
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 Жану өніміндегі азоттың теориялық көлемі:  

 

         
кгнм

N
VV

N

ж

ауаN /,
1

100
79,0 3

2

00

2


 , (2.12) 

 

мұнда, γСО2=1,251 кг/нм
3
 – отын құрамына кіретін азоттың меншікті 

салмағы.   Қорытынды:    

                                       

         кгнмNVV ж

ауаRO /,008,079,0 30

2  . (2.13) 

 

 Түтіндік газдарда әрқашан су буы болады. Олар жану өнімдеріне келесі 

жолдармен өтеді: 

1) Отын құрамындағы сутегінің тотығуы нәтижесінде: 

кгнм
Н

ОН

ж

/,
1

100
94,8 3

2
;  

 

2) Отын ылғалдылығы себебінен: 

;/,
1

100

3

2

кгнм
W

ОН

ж

   
 

3) Атмосфералық ауамен: 

кгнм
dV

ОН

ауаауа
/,

1

100

3

2

0




, 

 

мұндағы, d – ауадағы ылғал құрамы, г/кг, әдетте 10 г/кг деп есептеледі, 

γауа=1,293 кг/нм
3 
– ауаның меншікті салмағы; 

4) форсункаларда мазутты шашырату үшін қолданылатын бумен: 

 

 кгнм
W

ОН

ф
/, 3

2
, 

 

мұндағы, Wф – мазутты шашырату үшін бу шығыны;  γН2О=0,804 кг/нм
3
 – 

атмосфералық қысымдағы су буының меншікті салмағы. 

 Жалпы жағдайда су буының теориялық көлемі: 

 

          нм
3
/кг. (2.14) 

 

Газ тәрізді отынды жағу кезінде жану өнімдерінің теориялық көлемдері 

келесі формулалармен есептеледі: 

 

          нм
3
/кг, (2.15) 
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          нм
3
/кг,, (2.16) 

 

         








  г

om

nm

omотот

OH dHC
n

SНСНHV 124,0
2

201,0 242

0

2  

330 /,0161,0 нмнмVауа , 
(2.17) 

 

мұнда - газ тәрізді отынның ылғалдылығы,г/нм
3 

 Құрғақ газдардың теориялық көлемі үшатомды газ бен азот көлемінің 

қосындысынан тұрады: 

 

         , нм
3
/нм

3
 немесе нм

3
/кг. (2.18) 

                                        

Құрғақ газдардың теориялық көлемі V
0
к.г  мөлшері бойынша теориялық 

қажетті ауа көлеміне V
0
ауа  жақын, бірақ әрқашан одан кіші болады. Отын 

құрамында сутегі мөлшері көп болған сайын,  –і -мен салыстырғанда аз 

болады. 

Жану өнімдерінің суммалық теориялық көлемі: 

 

         , нм
3
/нм

3
 немесе нм

3
/кг. (2.19) 

 

2.3 Жану өнімдерінің нақты көлемі 

 

Қазандық агрегаттардың іс жүзіндегі жұмыс шарттарында оттық 

қондырғыларының жетілдірілмегендігінен теориялық ауа көлемінің көмегімен 

отынның толық жануына қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан оттыққа 

берілетін ауа мөлшері Vауа әрқашан теориялық қажеттіден  үлкен болады. 

Отыққа берілетін ауаның нақты мөлшерінің Vауа теориялық қажеттіге 

қатынасы а у а  а р т ы қ ш ы л ы қ  к о э ф ф и ц е н т і  деп аталады: 

 

         
,

0

ауа

ауа

V

V
  (2.20) 

 

Ауа артықшылық коэффицентінің шамасы әртүрлі факторларға 

байланысты анықталады (мысалы, отын қасиеті, оны жағудың әдісі, оттық 

қондырғыларының конструкциясы және т.б.). Оттықтағы ауа артықшылық 

коэффиценті үшін 1,1-1,3 аралығындағы мәндер ұсынылады. 

α>1 отынды жағу кезінде жану өнімдерінің нақты көлемі теориялықтан 

көп болады. 

Жану өнімдерінің суммалық нақты көлемі: 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
. (2.21) 
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 Құрғақ газдардың нақты көлемі: 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
. (2.22) 

 

 Отынның жаңғыш қоспаларының тотығу процесі, әдетте, оттық 

камерасында бітетін болғандықтан үшатомды газдардың көлемі VRO2 түтіндік 

газдардың барлық жолында өзгеріссіз қалады. Құрғақ газдар көлемінің артуы 

ауа артықшылығының азот пен оттегісінің көлемінің арқасында жүреді: 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
, (2.23) 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
. (2.24) 

 

 Сәйкесінше, құрғақ газ көлемі келесі түрде жазылуы мүмкін: 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
. (2.25) 

 

 Ауа артықшылғының арқасында су буларының көлеміде артады: 

 

         , нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
. (2.26) 

           

Әдетте қазанның оттық камерасында және газоходтарында ваккум 

болады. Осыған байланысты қазандық бөлмесіне түтіндік газдар шықпайды. 

Бірақ тесіктер, қарайтын жерлер, жылуоқшаудың тығыз емес жерлері және 

т.б. арқылы қоршаған ауаны отынның жану өнімдеріне сорылуы болады. 

Оттыққа сорылатын ауаның шекті мөлшері қажетті теориялық ауа 

шамасының 5-10% құрайды, яғни Δαm=0,05-0,1. Буқыздырғыштың 

(пароперегреватель) газожүрістерінде Δαбқ=0,05, сулы экономайзерде 

Δαс.э=0,02-0,03, түтікті ауақыздырғышта Δαа.қ=0,05-0,1 және т.б. 

Сәкесінше, егер ауа артықшылық коэффициенті оттықта 1,15 тең болса, 

онда шығысында αm=1,2, буқыздырғыштан кейін αnn=1,25, экономайзерден 

кейін αв.э=1,27 және т.с.с. 

Оттынның жану өнімдерінің көлемін есептегенде, қазанның әрбір газді 

трактіндегі салқын ауа сорылудың Δα және αm сәйкес мәндері алынады. 

Сонымен қоса, шартты түрде отынның жану процесі оның құрамындағы 

барлық жаңғыш компонентердің толық тотығуына дейін болады деп 

есептелінеді. 

Қазан агрегетаның жұмыс шартында түтіндік газдарда әрдайым көп 

немесе аз көлемде толық жанбау өнімдері болады. Олар көміртек қышықлы 

СО, сутегі Н2, метан СН4, кейбір жағдайда ауыр көмірсутектері СmHn. 

Егер отынның жаңғыш құрамында тек сутегі мен күкірт болып, оттегі 

болмаса, онда оның теориялық қажетті ауа мөлшерімен толық жануы кезінде 

үшатомды газдардың пайыздық мөлшері 21% болар еді: 
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Отынның құрамында көміртегі мен күкірттен, басқа сутегі мен оттегі де 

бар. Егер отын құрамындағы оттегі мөлшері сутегінің толық тотығуына жетсе, 

яғни ж
ж

Н
О


8

, онда болғанда  тең. Әдетте, көп жағдайда 

0
8


ж

ж О
Н  болғандықтан,  болады. 

Әрбір отын үшін элементар құрамына байланысты отынның теориялық 

қажетті ауа мөлшерімен толық жануы кезінде түзілетін үшатомды газдардың 

белгілі бір максималды мәні  болады. Қатты және сұйық отындар үшін 

 (2.27) формулаға VRO2 (2.11) және  (2.11) формуладан орнына қоя 

отырып есептеуге болады. Отынның азот көлемінің саламғының аз болуына 

байланысты оны есекермей отырып келесідей формула аламыз: 
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(2.28) 

 

Теңдеудің алымында тұрған және отынның тек химиялық құрамынан 

тәуелді өрнек төмендегідей белгіленеді:  
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(2.29) 

  

Онда (2.29) теңдеуіміз келесідей болады:  
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  коэффицентінің шамасы қатты отын үшін 0,035  аралығында 

болады. 

 Құрамында сутегі мөлшері көп сланецтер мен мазут үшін . 

 Газ тәрізді отын үшін:  
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(2.31) 

 

Газды отындар үшін  коэффициенті үлкен интервалдарда ауытқиди: 

табиғи газ үшін орташа мәні 0,7-0,8, генераторлы газ үшін 0,04-0,06, ал 

доменді газ үшін ол тіптен теріс санға айналады. 
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  (2.30) теңдеуіне сәйкес  шамалары келесідей: 

қатты отын үшін...................................................................................18-20% 

мазут үшін.............................................................................................16-17% 

табиғи газ үшін.....................................................................................11-13% 

генераторлы газ үшін...........................................................................20% 

жасанды газ үшін β<0.......................................................................... . 

 

Кейбір жасанды газтәріздес отындарда  мәні 21% артық болуы, ол 

отын құрамындағы СО2 көп болуымен түсіндіріледі (ауадағы оттегімен 

алынған емес). 

Оттықтағы және газ жүрістердегі ауа артықшлық коэффициенті түтіндік 

газдардың құрамындағы үшатомды газдар , оттегі О2, толық жанбау 

өнімдерін – көміртгі тотығы СО, сутегі Н2, метан СН4 және ауыр 

көмірсутектерге анализ жасай отырып анықталады. Ал түтіндік газдардағы 

азот құрамы:  

 

         . (2.32) 

 

Отынның жану өнімдерінің құрамы арнайы газанализатор деп аталатын 

құралдармен анықталады. Жұмыс істеу принципі бойынша газоанализатор екі 

топқа бөлінеді. Бірінші топ газоанализаторы жану өнімдерінің құрамындағы 

жеке заттарды химиялық реактивтермен жұту принципіне негізделген. 

Олардың автоматты және қолмен істейтін түрлері бар. Қарапайым қолмен 

істейтін газанализатор Орс құралы болып табылады. Орс құралы жану 

өнімдерінің құрамындағы үшатомды газдар мен оттегіні құрғақ газ көлемінде 

пайызбен анықтауға мүмкіндік береді, яғни толық емес газ анализін жасауға 

болады. 

Екінші типті газанализаторлар газ бен ауаның физикалық құрамын 

салыстыру принципіне негізделген. 

Қазіргі кезде электрлік және магнитті газоанализаторлары бар. 

 

2.4 Ауа артықшылық коэффицентін анықтау 

 

Газдың толық анализінің мәліметтері бойынша ауа артықшылық 

коэффицентінің (2.20) формуласын мына түрде көрестуге болады: 
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(2.33) 

 

мұндағы,  ауа көлемі, нм
3
/кг немесе нм

3
/нм

3
, оттыққа түскен ауа 

мөлшерімен  отынның жағуынан артып артып қалатын ауа. 

Оттыққа берілетін ауаның нақты көлемін жану өнімдеріндегі азот 

көлемі арқылы келесі формуламен анықталады:  
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мұндағы  
79

100
 – коэффиценті, ауаның көлеміндегі азоттың мөлшері 79% 

құрайтының көрсетеді. 

 – түтіндік газдардағы азоттың көлемі, н /кг, мынған тең:  

 

         
333

.

2

2 //
100

нмнмнемесекгнмV
N

V гкN  , 
 

(2.35) 

 
  – отын құрамындағы азоттың көлемі, н /кг; қатты және сұйық 

отынның құрамында азот аз болғандықтан  елемеуге болады 

Қатты және сұйық отын үшін құрғақ газдардың көлемі ауа артықшылық 

коэффиценті 𝛼≠1 кезінде газдық анализдеу мәліметтері арқылы анықталады. 

Газдың пайыздық құрамы құрғақ газдың көлеміне қатынасы арқылы 

анықталатын болғандықтан, яғни 
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және т.с.с., онда құрғақ газдар келесі формула арқылы көрсетілуі мүмкін: 

 

         
кгнм

CORO

VVV
V COSOCO

гк /100 3

2

22

.



 . (2.38) 

 

(2.1а) теңдеуіннен  алу үшін 0,54 кг С жұмсалады белгілі. 

Көміртегінің С СО-ге тотығуының сәйкес стехиометриялық теңдеуді 

бойынша,  ал үшін де 0,54 кг С  жұмсалады. Сәйкесінше көміртегі 

тотығуы өнімдерінің суммалық көлемі мынаған тең:  

 

         
кгнм

C
VV

ж

COCO /
54

3

2  . (2.39) 

 

Аналогиялық түрде (2.2) теңдеуіне сәйкес табамыз:  
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(2.39) және (2.40) теңдеулерінен газдардың көлемінің мәнін (2.38) 
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теңдеуіне қоя отырып, қатты және сұйық отынның құрғақ газдарының 

көлемінің формуласын аламыз: 
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(2.41) 

 

Газтәрізді отын үшін құрғақ газ көлемі мынаған тең: 
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(2.42) 

 

Отынның құрамындағы жаңғыш заттардың толық жануы болғанда 

артып қалатын ауаның мөлшері мына формуламен есептеледі: 
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(2.43) 

 

мұндағы 
79

100
 – оттегі, ауа көлемінің 21% құрайтынын ескеретін коэффицент. 

 – толық жанбаған өнімнің толық жану үшін қажетті оттегі көлемі, 

н /кг немесе н /  

Ол сәйкесінше стехиометриялық реакциялармен есептеледі. Мысалға 

(2.3) теңдеуінде 1кг тотығуы үшін 8кг  жұмсалады немесе көлемдік 

бірлікте 1 н -ге   0,5 н  жұмсалады. Онда: 

 

         V' =     н /кг немесе н /  (2.44) 

 

Оттегі көлемін , көмір оксидін  және т.б. (2.44) теңдеуіндегі 

құрғақ газ көлеміне қатысты пайыздық құрамымен өрнектейтін болсақ, 

аламыз 
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(2.34) формуласынан  және (2.45) формуласынан  мәндерін (2.33) 

формуласына қойып ауа артықшылық коэффицентің есептік формуласын 

аламыз: 
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Толық газдық анализ мәліметтері болмаған жағдайда  көміртегі 

оксидінің құрамы   және  газдарының анализі бойынша анықталады. 

Түтіндік газдарда толық жанбау өнімдерінен тек СО болса, онда құрғақ газ 

көлемі келесі түрде жазылады: 

 

          н /кг.       (2.47) 

 

Құрғақ газдардағы азот көлемі ауа азотынан және аздаған отын азоты 

көлемінен тұрады, қатты және сұйық отынды есептеу кезінде отын 

құрамындағы азотты ескермеуге болады. Азот көлеміне сәйкес келетін ауа 

құрамындағы оттегі көлемі арқылы мына түрде анықтаймыз: 
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 Ауадағы оттегі мөлшерін келесі теңдеу бойынша табамыз:  
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(2.49) 

 

мұндағы , , ,  – көміртегі, күкіртегі және суттегіні тотықтыру 

үшін жұмсалған ауадағы оттегі көлемі, н /кг; 

VO2 – қолданылмаған оттегінің көлемі, н /кг. 

(2.1)-(2.3) теңдеулерінен және сәйкес стехиометриялық реакциялар 

бойынша көміртектің көміртек оксидінде тотығуын былай жазуға болады: 
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 Алынған оттегі көлемінің мәндерін (2.49) және (2.48), содан кейін (2.47) 

теңдеуіне қоямыз: 
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(2.54) 

 

 Тиісті өзгертулерден кейін (2.54) теңдеу мына түрге келеді: 
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(2.55) 

 

(2.41) теңдеуінен  мәнін қойып және сәйкес мәндерді (2.29) 

формуласындағы β коэффицентімен алмастырып мына теңдеуді аламыз: 
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Түтіндік газдарда басқа толық жанбау өнімдері ( ) 

болмаған жағдайда ғана бұл формула СО-ның дұрыс мәнін береді. 

Отын толық жанғанда СО= , (2.56) теңдеуі мына түрде 

жазылады: 

 

         21-  . (2.58) 

 

Осы жерден түтіндік газдардағы  және  коэффицентінің пайыздық 

құрамы бойынша    формуласын аламыз: 
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Отын толық жану үшін (2.41) теңдеуіндегі ауа артықшылық 

коэффицентін анықтау жеңілдейді:  
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(2.60) 

 

Қатты және сұйық отын үшін  анықтау кезінде  аз болғандықтан 

оны ескермеуге болады. 

(2.60) теңдеуіндегі  және  сәйкес (2.32) және (2.58) теңдеуіндегі 

мәндерімен ауыстырып, тиісті түрлендірулерді жасап, ауа артықшылық 

коэффицентінің төмендегідей мәнін аламыз:  
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(2.30) теңдеуінен:  
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(2.62) 

 

отынның толық жануы кезінде,  мәнінің кіші болуынан оны ескермей, ауа 

артықшылық коэффициентінің жуықталған мәнін аламыз: 
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 Сонымен жану өнімдерінің 

құрамындағы үшатомды газдар  арқылы 

қазан оттығындағы және газжүрістеріндегі 

ауа артықшылығын анықтауға болады. Қазан 

агрегатының шығысында ауа артықшылық 

коэффиценті  көп болған сайын, 

соншалықты оның көлемі де көп болады. 

Сәйкесінше көп жылу пайдасыз жоғалтылып 

қазан жұмысының үнемділігі төмендейді.  

 Қазіргі таңда, қазан агрегаты жұмысының 

үнемділігінің эксплуатациялық бақылауы көп 

жағдайда автоматтық газанализаторымен -

ге жүзеге асады. Нақты бір отынмен жұмыс 

істейтін қазан агрегаты үшін  мәнін, 

қазанның номиналды жүктемесі кезіндегі  

және  коэффицентінің оптималды мәні 

бойынша орнатылады. Бірақ станцияға отын 

тұрақты құраммен келмейді. Соның 

салдарынан  коэффицентінің, сәкесінше 

 мәндері өзгеріп,  тұрақты мәнін 

ұстау тиімді болмайды. Оттық қондырғының 

жұмысын реттеудің және газжүрістердегі тығыздықты бақылаудың ең дұрыс 

әдісі, ол түтіндік газдарды оттегі бойынша тексеру болып табылады. Жану 

өнімдеріндегі оттегі құрамы ауа артықшылық шамасына тәуелді. Бұл 2.1- 

суретінде жақсы көрсетілген. 

 

2.5 Жану өнімдерінің энтальпиясы 

 

Қазандық агрегатының конструкциялық және тексеру есептеуін жүргізу, 

сонымен қатар сынау нәтижелерін өңдеу кезінде жану өнімдерінің 

энтальриясын білу қажетті. Газдардың жылусыймдылығы әртүрлі 

болғандықтан түтіндік газдардың құраушыларының энтальпиясын бөлек 

 
 

1-антрацит және торф; 2-қоңыр 

көмір; 3-мазут, 4-табиғи газ.  

2.1 сурет – Түтіндік 

газдардағы СО2 және О2 

құрамы ауа артықшылық 

коэфициентінен тәуелділігі. 
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есептеу қажет. 

Температурасы  газдың теориялық көлемінің энтальпиясы мына 

формуламен есептеледі: 

 

         3

2

0

22

0

222

0 //)( нмккалнемесекгккалtcVcVcVI OHOHNNROROг  . (2.64) 

 

 Жану өнімдерінің энтальписы α>1 және температурасы  болғанда 0

гI  

көп болады: 

 300 //)1(
2

нмккалнемесекгккалIIIII KVауагг ОН
  . (2.65) 

 

 Мұндағы - қажетті ауаның теориялық энтальпиясы: 

 300 // нмккалнемесекгккалtcVI ввв  . (2.66) 

 
  - қосымша су буы көлемінің энтальпиясы: 

 3

2

0 //)1(0161,0
2

нмккалнемесекгккалtcVI OHауаV OH
  . (2.67) 

 
-күлдің энтальпиясы: 

 кгккалtс
А

аI К

Ж

акК /
100

 , (2.68) 

 

мұндағы  -оттықтан газдар арқылы әкетілетін отындағы күлдің бөлігі. 

Келтірілген формуладағы , , , ,  ккал/ , тұрақты қысымдағы 

және температурасы  үшатомды газдардың, азот, су буы, ауа және күлдің 

жылусйымдылықтары.  

 мәні   үлкен жоғарғы калориялы отындарда да аз болғандықтан 

оны ескермеуге болады. - күлдің энтальпиясы да басқа газдардың қосынды 

энтальпиясынан салыстырмалы түрде көп емес. Сондықтан оны тек күлдің 

әкетілуі төмендегідей болғанда ғана ескеруге болады: 

 

 кгккалАа Ж

ак /6 . (2.69) 

 

Жану өнімінің энтальпиясының есептелуі оттық пен қазандық 

агрегатының барлық газжүрістері үшін жүргізіледі. 
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3 тарау. Жану теориясы 

 

 3.1 Химиялық тепе-теңдік және әрекеттесуші массалар заңы 

 

 Тәжірибиелер көрсеткендей химиялық реакция ешқашан бастапқы 

заттардың толық түрленуіне дейін жүрмейді. Олар тек белгілі бір шекке дейін 

жүріп одан кейін тоқтайды. Осы сәтте жүйеде реакция өнімдерімен бірге 

бастапқы және аралық заттардың біраз бөлігі болады. Бұл реакцияның екі 

қарама-қарсы бағытта: қорытынды заттардың түзілу жағына және қорытынды 

өнімдердің әрекетесуі әсерінен бастапқы заттар түзілу жағына  жүруімен   

түсіндіріледі. 

 Екі қарама-қарсы бағытта жүретін реакцияларды х и м и я л ы қ  

қ а й т ы м д ы л ы қ  деп атайты және келесідей стехиометриялық теңдеумен 

жазылады: 

 NМВА   . (3.1) 

  

Теңдеудегі: 

 А, В, М, N – әрекеттесуші заттардың химиялық символдары; 

  ,,, - стехиометриялық коэффициенттер. 

 Тура стрелка бастапқы заттардан қорытынды өнімдер M және N түзілуін 

көрсетеді, ал  кері – реакцияның бастапқы заттар А және В түзілу жағына 

өтуін көрсетеді. 

 Реакцияның өту процесінде бастапқы заттар мөлшерінің азаюына 

байланысты тура реакция баяу жүре бастайды, ал кері реакция жылдамдығы 

тура реакция өнімдерінің келіп тұруына байланысты артады. Ондан кейін, 

белгілі-бір температурада тура және кері реакциялардың жылдамдықтары 

теңесетін уақыт туындайды. Осы кезде жүйедегі заттар мөлшері уақыт өткен 

сайын өзгеріссіз қалады, және реакция тоқтап қалғандай болады. Бұл 

жағдайды х и м и я л ы қ  т е п е - т е ң д і к  деп атайды. Химиялық тепе-теңдікте 

бірдей уақытта қанша өнім ыдыраса сонша өнім түзіледі. 

 Кинетикалық көзқарас бойынша химиялық тепе-теңдік жүйенінің толық 

тоқтауы дегенді білдірмейді, керсінше, реакция үздіксіз жүреді, бірақ екі 

жақада бірдей жылдамдықта. 

 Химиялық реакцияның өту жылдамдығы мен тепе-теңдік жағдайы 

әрекеттесуші заттардың химиялық табиғатынан, концентарциясынан, 

физикалық шарттардан, яғни температура, қысым және көлемнен тәуелді 

болады. 

 Берілген реакцияның тұрақты температурада және қысымда химиялық 

тепе-теңдігінің басталуы әрекеттесуші заттардың концентрациясынан тәуелді. 

Бұл тәуелділік әрекеттесуші массалар заңы негізінде анықталады. 

 Отынды өнідірістік шарттарда жағу кезінде тепе-теңдік орнамайды, 

себебі, ол үшін оттық камерасындағы әрекеттесу уақытына қарағанда бір-екі 

ессе көп уақыт қажет. Бірақ жүйеде әрдайым тепе-теңдік күйге бағытталған 

химиялық әрекеттесу орын алады. Бұл толық жану жағдайымен 
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салыстырғандағы қоспа құрамын өзгертеді. Сол себептен динамикалық тепе-

теңдіктің басталуы заңдылықтарын және тепе-теңдіктегі қоспаның құрамын 

есептеу әдістері маңызды болып табылады. 

 Химиялық реакциялардың жүруі туралы кинетикалық көзқарастар 

негізінде ә р е к е т т е с у ш і  м а с с а л а р  з а ң ы  шығарылды. Бұл заң 

бойынша: біртекті ортада тұрақты температурада кезінде реакция 

жылдамдығы әрекеттесуші заттар концентарциясының көбейтіндісіне 

пропарционал. 

 Газды ортада реакцияның жүруі үшін әрекеттесуші заттар 

молекуасының арасында соқтығысулар болуы қажет. Мұндай соқтығысулар 

саны бірлік көлемдегі молекулалар көп болған сайын жиі болады. Яғни, 

әрекеттесуші заттар концентарциясы көп болған сайын. Сондықтан, басқа тең 

шаттарда химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың 

концентарциясына пропорционал болады. 

 t=const кезінде жүретін (3.1) қайтымды гомогенді реакцияны 

қарастырайық. 

 Әрекеттесуші массалар заңына сәйкес тура реакция жылдамдығы кез-

келген уақыт моментінде келесі теңдеумен өренктеледі: 

 

 
BA CCkW 11  . (3.2) 

 

 Реакция химиялық қайтымды болғандықтан M және N қорытынды 

заттары А және В бастапқы заттар түзе отырып әрекеттеседі. Қайтымды 

реакция жылдамдығы M және N заттарының концентрациясынан туәелді және 

тең: 

 
NМ CCkW 22  . (3.3) 

  

 (3.2) және (3.3) теңдеулердегі: 

 СА, СВ, СМ, СN – әрекеттесуші заттардың ағымдағы концентрациялары, 

моль/м
3
; 

 k1 және k2 – пропорционалдық коэффициент, әрекеттесуші заттардың 

химиялық табиғатынан және температурасынан тәуелді, тура және кері 

реакцияның жылдамдық константалары деп аталады. 

 Қорытындылаушы жылдамдық тура және кері реакция 

жылдамдықтарының айырмасына тең. Ол түрлені барысында азаяды және 

бергілі бір уақыттан кейін нольге тең болады. Осы кезде тура және кері 

реакция жылдамдықтары төмендеп, қаншалықты өнім ыдыраса соншалықты 

өнім тізіліп тепе-теңдік күй орнығады. 

 Сондықтан тепе-теңдік кезінде 

 

 21 WW    

немесе  

 
NМBA CCkCCk 21    
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бұл жерде әрекеттесуші заттар концентарциясы тепе-теңдік моментіне 

қатысты, одан: 

 
К

NМ

BA К
k

k

CC

CC


1

2





. (3.4) 

 

 Тура және кері  реакциялардың жылдамық константалары k2, k1  берілген 

температурада тұрақты болғандықтан, тепе-теңдік константасы да  КС белгілі 

бір температурада тұратқы шама болады. 

 (4.4) теңдеуі әрекеттесуші массалар заңының математикалық формуласы 

болып табылады. 

 Сәкесінше, берілген температурада қарастырылатын реакцияның тепе-

теңдігі әрекеттесуші заттар концентарциясының белгілі бір қатынасында 

басталады. Соған байланысты Кк шамасы әрекеттесуші заттардың бастақты 

концентарциясына тәуелді емес. Тепе-теңдік константасын біле отырып 

берілген температурада тепе-теңдіктегі қоспаның құрамын анықтауға болады. 

 Сонымен, химиялық тепе-теңдік тура және кері реакция бірдей 

жылдамдықта өтетін кезде динамикалық болып саналады, ал тепе-теңдік 

константасы осы реакцияның жылдамдық константаларының қатынасы болып 

табылады. 

 Тұрақты температура кезінде қоспадағы газдардың парциалды қысымы 

олардың концентарциясына пропорциоанл болады, сондықтан тепе-теңдік 

константасын қоспадағы газдардың парциалды қысымы арқылы өрнектеуге 

болады: 

 




NМ

BA

Р
рр

рр
К  . (3.5) 

  

 Газды реакциялар үшін Кр тепе-теңдік константасын қолдану ыңғайлы. 

 Кк және Кр арасындағы қатынасты келесідей анықтауға болады. Қоспа 

құрамына кіретін әр бір газ үшін күй теңдеуінен: 

 

 RTnVр ii  , (3.6) 

аламыз: 

 
RTCRT

V

n
р i

i

i  . (3.7) 

 

 Теңдеудегі Сi – қоспадағы кандайда бір компоненттің молярлық 

концентрациясы, моль/м
3
: 

 

RT

р
С i

i  . (3.8) 

  

 (3.6), (3.7), (3.8) формулалардағы: 

 рi – қоспадағы газдың парциалды қысымы; 

 V – қоспаның жалпы көлемі; 
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 ni – қарастырылатын газ көлеміндегі мольдар саны; 

 R – универсаль газ тұрақтысы. 

 (3.4) теңдеудегі әрекеттесуші заттардың молярлық концентрациясын 

олардың парциальды қысымы арқылы (3.8) сәйкес өрнектейтін болсақ, 

аламыз: 

   n

РС RTКК


 , (3.9) 

 

мұндағы Δn = γ + δ – α – β – реакция әсерінен газдағы мольдар санының 

өзгеруі. 

 (3.9) теңдеуінен көрініп тұрғандай Кк және Кр тепе-теңдік 

константалары тек қана мольдар саны өзгермейтін (Δn = 0) реакциялар үшін 

тең болады. 

 Кейбір жағдайда салыстырмалы молярлық немесе көлемдік 

концентрацияларды қолдану ыңғайлы, себебі, экспериментальды зерттеулерде 

әдетте газдың құрамы көлемдік пайызбен анықталады. 

 Қоспадағы кез-келген газдың салыстырмалы молярлық концентарциясы: 

 

i

i
i

z

rC
С  . (3.10) 

  

Қоспаның бірлік көлеміндегі газдардың мольдер саны z күй теңдеуінен 

pV=nRT анықтауға болады: 

 
RT

p

V

n
z  , (3.11) 

 

мұндағы n – газдың V көлеміндегі мольдер саны. 

 (3.8) және (3.11) қатынастарын (3.10) өрнегіне қоятын болсақ, 

 

 

р

р
С i

i  . (3.12) 

 

 (3.4) теңдеуге (3.12) ескере отырып салыстырмалы концентрацияларды 

қоятын болсақ, 

 
n

p

NM

BA

С
pK

CC

CC
K 





. (3.9а) 

 Формуладағы 

 
z

С
С А

А  ; 
z

С
С B

B  ; 
z

С
С M

M   және 
z

С
С N

N  - әрекеттесуші заттардың 

салыстырмалы көлемдік тепе-теңдіктегі концентрациялары. 

 Сәйкесінше, салыстырмалы көлемдік концентрациялары арқылы 

өрнектелген тепе-теңдік константасы, тек қана температурадан емес сонымен 

бірге қысымнанда тәуелді. Тек қана Δn=0 болғанда ғана қысымнан тәуелді 

болмайды. Егер  Δn<0 болса, қысым артқан сайын Кс төмендейді, яғни 

бастапқы заттардың тепе-теңдіктегі концентрациялары төмендейді және 
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реакция өнімдерінің концентрациялары ұлғаяды, диссоциация әлсірейді. 

 Егер газ қоспасында бірнеше реакция жүретін болса, онда әрекеттесуші 

массалар заңын әр бір реакцияға бөлек қолдану керек. 

 Мысалы үшін Н2, О2, СО, СО2 және Н2О газдар қоспаларында келесі 

реакциялар жүреді: 

 

2Н2+О2↔2Н2О және 2СО+О2↔2СО2. 

 

 Бұл қоспадағы тепе-теңдік күйді жоғарыдағы екі реакция үшін 

әрекеттесуші массалар заңының теңдеуін бірге шешу арқылы анықтауға 

болады: 

2

2

2

2

2

1

ОН

ОН

Р
р

рр
K   және 

2

2

2

2

2

СО

ОСО

Р
р

рр
K  . 

  

 Әрекеттесуші массалар заңының қолдану облысы тек идеал газдармен 

шектеледі. Нақты процестер үшін әрекеттесуші массалар заңы арқылы 

алынған барлық қорытындылар және тепе-теңдік константаларының 

тұрақтылығы жуықталған сипатта болады. 

 Енді гетерогенді жүйе үшін әрекеттесуші заттардың 

концентрациясының реакция жылдамдығынан тәуелділігін қарастырайық. 

 Жану процестері үшін гетерогенді реакциялар маңызыд роль болып 

табылады. Себебі, жану кезінде әрекеттесуші заттар қатты және газтәріздес 

фазада немесе сұйық және газтәріздес фазада болады. 

 Әрбір сұық заттың берілген температурада белгілі бір майысқақ буы 

болады және ол температура артқан сайын артады. Сондықтан, әрбір 

сұйықтықтың қаныққан буының парциалды қысымы гетерогенді жүйеде 

газтәріздес фазада тұрақты температура кезінде тұрақты шама болады. 

Температураны өзгертпей сұйықтық буының парциалды қысымын 

төмендететін болсақ, ол буланады бастайды. Соның әсерінен парциалды 

қысымда артады  және ол қанығу қысымына дейін жетуі мүмкін. 

 Керісінше, парциал қысымды көтеретін болсақ, бу конденсациялана 

бастайды. Ол қысымның төмендеуіне әкеледі және берілген температурада 

қанығы қысымына дейін жетеді. 

 Сұйық заттар мен газдардан тұратын гетерогенді жүйенің химиялық 

реакциялары, газды фазада қаныққан бу мен газдар арасында жүреді. Осының 

әсерінен, газды ортада гомогенді газды реакциялар заңының барлығына 

бағынатын тепе-теңдік түзіледі. Сәйкесінше, газтәріздес және сұйық заттардан 

тұратын гетерогенді жүйеге әрекеттесуші массалар заңын гомогенді фазаға 

қолдану керек және сұйықтықтағы булардың парциалды қысымын ескерудің 

қажеті жоқ, себебі, олар тұрақты мән болып қалады. 

 Қатты дене мен газ арасындағы реакция әрекеттесуші газ 

молекулаларының дене бетіне соқтығысу арқылы жүреді. Бірлік бетке газ 

молекулаларының соғылу саны газ тығыздығына тәуелді. Соған сәйкес қатты 

заттың бетінің 1 см
2
 қатысыты реакция жылдамдығыда газдың парциал 
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қысымына тәуелді болады. 

 Қорытындылап айтсақ, әрекеттесуші массалар заңы гетерогенді 

реакцияларғада қолданылады, бірақ бұл жағдайда газды фазаға кіретін 

заттардың парциалды қысымын ескеру қажет. Қатты және сұйық заттарда 

болатын булардың парциалды қысымдары әрекеттесуші массалар заңының 

өрнегіне кірмейді. 

 

 3.2 Химиялық тепе-теңдіктің температурадан тәуелділігі 

 

 Тепе-теңдік константасы бойынша берілген температурадағы тепе-

теңдік күйдегі қоспаның құрамын анықтауға болады. Температураны 

өзгерткен кезде тепе-теңдік жылулық эффектінің таңбасына және шамасына 

байланысты тура немесе керу жаққа ығысады. 

 Әр түрлі температура кезіндегі тепе-теңдік күйдегі қоспаның құрамын 

анықтау үшін т е п е - т е ң д і к  к о н с т а н т а с ы н ы ң  т е м п е р а т у р а д а н  

т ә у е л д і л і г і н  білу қажет.  V=const кезінде бұл тәуелділік келесі теңдеумен 

жазылады: 

 
2

ln

RT

Q

dT

Kd К  , (3.13) 

 

изохоралық реакция деп айтылады, ал р=const кезінде теңдеу: 

 

 
2

ln

RT

Q

dT

Kd рр
 , (3.14) 

 

избаралық реакция деп аталады. 

 (3.13) және (3.14) теңдеулерден келесілер шығады: 

 1) егер Q > 0, онда температура артқан сайын Кк және Кр ұлғаяды. 

 Тепе-теңдік константаларының артуы бастапқы заттар мөлшерінің 

артуы және сәйкесінше реакция өнімдері азаяды дегенді білдіргендіктен, 

температура артқан сайын диссоциация дәрежесі артады, ал тепе-теңдік 

бастапқы заттар жағына ығысады. 

 Осыдан маңызды қорытынды шығады: экзотермиялық реакция толық 

жүру үшін салыстырмалы түрде жоғары емес температура қажет; 

 2) егер Q < 0, онда температура артқан сайын тепе-теңдік константасы 

азаяды, диссоциация төмендейді, тепе-теңдік қорытынды заттар жағына қарай 

ығысады. Сондықтан эндотермиялық реакциялар жоғары температурада 

толық өтеді. 

 Айта кететін жайт, бұл жерде температураның реакция жылдамдығына 

әсеру емес, химиялық тепе-теңдік орныққаннан кейін температура өзгеруі 

әсерінен болатын ығысулар қарастырылды. Ал реакция жылдамдығы 

температура артқанда күрт өседі. 
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 3.3 Химиялық реакцияның жүруі мен ығысуы 

  

 Әрбір қайтымды реакция температураға, қысымға және әрекеттесуші 

заттар концентрациясының қатынасына тәуелді белгілі бір шекке дейін  

жүреді. Егер химиялық тепе-теңдік күйдегі жүйеге сырттан әсер ететін болсақ, 

яғни температурасын, қысымын немесе әрекеттесуші заттар концентрациясын 

өзгертсек, онда жүйе тепе-теңдік күйден шығып жаңа тепе-теңдік орнағанша 

процестер жүреді. 

 Жану реакциясы тепе-теңдігінің шегі әдетте жану өнімдері жағына 

қарай ығысқан. Көбінесе тепе-теңдіктің ығысуы соншалықты, реакция 

қайтымсыз болады. Бірақ кейбір физикалық шарттарда жану реакциясының 

тепе-теңдігі қоспада бастапқы заттар көп болған кезде орныға бастайды, яғни 

жаңғыш және тотықтырғыш зат. Сондықтан жану процесінің өту шартына 

байланысты реакцияға бастапқы заттың көп немесе аз үлесі түсуі мүмкін. 

Отынның толық химиялық энергиясын пайдалану үшін жану реакциясының 

толық жүргізу қажет. Отынды өндірістік шарттарда жағу кезінде тепе-теңдік 

сирек орнығады. Оның себебі жану реакциясының жүруіне аз уақыт 

бөлінуінде. Бірақ тепе-теңдіктің өзгеру бағыты мен күйінің маңызы көп. 

 Тепе-теңдіктің өзгеру бағытын Л е - Ш а т е л ь е – Б р а у н  п р и н ц и п і н  

қолдана отырып анықтауға болады. Ол принцип бойынша: егер химиялық 

тепе-теңдікте тұрған жүйеге сырттан әсер ететін болсақ, онда ол әсерді 

әлсіретуге бағытталған процестер пайда болады. 

 Бұл принцип бойынша, егер реакция жылудың бөлінуімен жүретін 

болса, онда тепе-теңдіктегі жүйені қыздырған кезде реакция кері бағытта 

жүреді, яғни жылудың жұтылу процесі жүреді. Эндотермиялық реакцияларда 

керісінше, температураны жоғарлатқан кезінде қорытынды өнімдердің шығуы 

артады. Қандай да бір компоненттің концентрациясын арттыратын болсақ, 

жүйеде сол заттың концентрациясын азайтуға бағытталған процесс жүріп 

тепе-теңдікті ығыстырады. 

 Егер жүйеден қандай да бір өнім шығарылатын (алынатын) болса, онда 

тепе-теңдік оның концентрациясын ұлғайту жағына ауысады. Оны ағында 

жүретін жану процесіне қолдансақ, ол келесідей мағына береді: жану 

өнімдерін үздіксіз шығатар болсақ, жану реакциясы толық жүреді. Егер 

реакция көлемнің ұлғаюымен жүрсе, қысымды көтерген кезде көлемнің 

кішірейюімен жүретін кері реакция басталады. Ал қысымды төмендетсек, 

көлемнің арту реакциясы жүреді, сәйкесінше, қысымныңда. 

 Бірақ, егер берілген жүйеде көрсетілген факторлардың өзгерісіне әсер 

ететін процестер жүрмейтін болса, онда тепе-теңдіктегі жүйе сыртқы 

әсерлерді сезбейтін болып қалады. Мысал ретінде, сулы газдың тепе-теңдік 

күйі 

 молькДжНСООНСО /43580222   (10 400 ккал/моль), (3.15) 

 

өзгерген кезінде қысым өзгермейді, себебі тура және кері реакциялар 

көлемнің өзгеруінсіз жүреді. 
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 Ле-Шателье–Браун принципі тепе-теңдіктің тек ығысу бағытын 

анықтайды, ал тепе-теңдік күйдің мөлшерін анықтау үшін әрекеттесуші 

массалар заңы мен КК температурадан тәуелділігі қолданылады. 

 Жану реакциясының химиялық тепе-теңдігінің мысалы ретінде су 

буының және СО2 диссоциациясын қарастырайық. 

 

 3.4 Су буының және көмірқышқылының диссоциациясы 

 

Су буының диссоциациясы 

 

 Жоғары температура кезінде су буының ыдырауы байқалды және ол 

толық  ыдырамайды, ал ыдырау процесі тек белгілі бір шекке дейін жүреді. 

Ондай шекке бастапқы заттар негізінде жетуге болады, яғни Н2+О2. 

 Жоғары температурада су буының диссоциациясы келесі тепе-теңдіктің 

орнығуымен түсіндіріледі: 

 .2 222 ОНОН   (3.16) 

  

 Оның бастапқы мөлшерінің үлесімен көрсетілген су буының 

диссоциацияланған мөлшері диссоциация дәрежесі деп аталады және 

келесідей белгіленеді α. 

 Су буының диссоциациясына дейін оның мольдер саны 2 тең болсын. 

Диссоциациядан кейін тепе-теңдік күйде берілген температура кезінде қоспа 

келесіден тұрады: 
;)1(22 мольОН   

;22 мольН   

,2 мольО   
_____________________________ 

барлығы: (2+α) моль. 

 

 Онда парциальды қысым келесідей болады: 

 

;
)1(2
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V

р ОН


    ;
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    ,2 RT
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мұндағы V-жалпы көлем. 

 Әрекеттесуші массалар заңын қолдана отырып, аламыз 
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 Жалпы көлемді күй теңдеуімен анықталған жалпы қысыммен 

ауыстырып 
,)2( RTpV   
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жалпы қысым мен диссоциация дәрежесі арасындағы қатынасты аламыз:  

 

 
.

)1)(2( 2

3








р
К Р  (3.17) 

 

 (3.17) теңдеуінен тұрақты температура кезінде қысым артқан сайын су 

буының диссоциация дәрежесі азаятыны көрініп тұр. 

 Егер α белігі бір температурада және кандайда бір қысымда өлшенген 

болса, онда (3.17) теңдеу бойынша Кр мәнін анықтауға болады. Ондан кейін 

бұл теңдеуді қолдана отырып сол температурада кез келген қысымға 

диссоциация дәрежесін анықтауға болады. 

 Температура 2257 К және абсолютті қысым 0,01013 МПа (1 кгс/см
2
) 

кезіндегі су буының диссоциация дәрежесі 1,79∙10
-2

 тең. 

 α мәні сол температурадағы әртүрлі қысымдар үшін келесідей болады: 

 

p=10
3
 5∙10

2
 5∙10 1∙0 0,1 кПа 

p=10 5 0,5 0,1 0,001 

кгс/см
2
 

α =0,87 1,07 2,3 3,64 7,5 % 

  

Сонымен, 0,1 МПа (1 кгс/см
2
) бастап қысым артқан сайын диссоциация 

дәрежесі жай азаяды, керісінше, қысым төмендеген сайын ол тез артады. 

 Ле-Шателье–Браун принципіне сәйкес диссоциация өнімінің біреуін 

арттырсақ диссоциация дәрежесі төмендейді, температура артқан сайын 

диссоциация дәрежесі ұлғаяды. 

 Оттық температура (2000°С төмен) кезінде тепе-теңдік 2Н2+О2↔2Н2О 

су буы жағына қатты ығысқан, сондықтан қоспадағы Н2 бар екенін табу қиын. 

 Су буының диссоциациясы шамамен 1470°С температурасы кезінде 

байқала бастайды α≈0,14% болады, 2227°С температурасы кезінде 

диссоциация дәрежесі 4% тең болады, ал 2512°С кезінде 13% жетеді. 

 Осыдан қорытынды, оттық процестерінде диссоциация мәні үлкен емес. 

1600-1700°С артпайтын қарапайым оттық температураларында және 

атмосфералық қысымда диссоциация дәрежесі 0,5% артпайды. Бірақ жану 

өнімдеріндегі су буының парциальды қысымы аз болғандықтан, диссиоциация 

дәрежесі біраз жоғары болады және жоғары оттық температураларында 1-2% 

жетеді. 

 

Көмірқышқылының диссоциациясы 

 

 Жоғары температурада байқалатын көмірқышқылының диссоциациясы  

2СО+О2↔2СО2 тепе-теңдіктің орнығуымен түсіндіріледі. Ол 2000°С дейінгі 

температурада СО2 түзілу жағына қатты ығысқан. Бұл тепе-теңдік үшінде 

(3.17) қатынас орындалады, себебі, СО2 түзілу реакциясы Н2О түзілу 

реакциясына ұқсас болып келеді. Ондан басқада, реагенттер концентрациясы 
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мен температурасының өзгеруі тепе-теңдік күйге су буының өзгеруі сияқты 

өзгереді. Мысалы үшін, температураның артуы СО2 ыдырауына әкеледі, 

керсінше, қандайда бір ыдырау өнімінің концентрациясын арттырғанда 

диссоциация дәрежесі төмендейді. 

 Атмосфералық қысым кезінде СО2 диссоциациясы шамамен 1500°С 

температурасы кезінде байқала басталады және 0,8% тең. Одан кейін ал тез 

артады, 2000°С кезінде – 4%, 2500°С кезінде – 19%, ал 3500°С – 40% дейін. 

 Оттық процестері кезінде жану өнімдеріндегі көмірқышқылының 

парциальды қысымы төмен 10-20 кПа (0,1-0,2кгс/см
2
) құрайды, сондықтан, 

СО2 диссоциация дәрежесі біраз көп болады және 1500°С кезінде 1,7% тең, ал 

2000°С кезінде – 8%. 

 

 3.5 Диссоциацияның жану температурасына әсері 

 

 Отынның жануы кезіндегі бөлінген жылу жану өнімдерімен 

қабылданып белгілі бір температураға дейін қызады және ол жану 

температурасы деп аталады. 

 Нақты шарттарда реакция өнімдерін қыздыруға жану кезінде бөлінген 

жылудың барлығы кетпейді, себебі жылудың бөлігі оттық камерасының 

экрандық жүйесіне беріледі және қоршаған ортаға жоғалтылады. Одан 

басқада жоғары температура кезінде жану өнімдерінің бір бөлігінің 

диссоциациясы (СО2 және Н2О) жүреді, ол да жылудың жұтылуымен өтеді. 

Температура мен қысым бойынша диссоциация облысының шектері 3.1 

кестеде көрсетілген.  

 

 3.1 кесте – Температура және қысым бойынша диссоциация 

облыстарының шектері 

Қысым 

диапазоны, МПа 

Диссоциация 

жоқ 

Диссоциация 

әлсіз 

Диссоциация 

жоғары 

Температура диапазоны, К 

0,01 – 0,5 

0,5 – 2,5 

2,5 – 10 

10 – 50 

<1600 

<1800 

<2000 

<2200 

1600 – 2400 

1800 – 2600 

2000 – 2800 

2200 – 3000 

>2400 

>2600 

>2800 

>3000 
 

 Диссоциация өзінің эффектісі бойынша толық жанбау процесіне 

эквивалентті. Бұл жағдайда реакция кезіндегі бөлінген жылу мөлшерінің 

жылулық эффектісі диссоциацияға жұмсалған жылу мөлшерінің шамасынан 

аз болады. 

 Нақты шарттар үшін жану температурасын жану процесінің жылулық 

балансы арқылы анықтауға болады: 
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 .ДTжкос QQQQQ 
,
 (3.18) 

 мұндағы Q – реакция жылуы; 

 Qкос – бастапқы жаңғыш қоспа энтальпиясы; 

 Qж – жану өнімдерінің энтальпиясы; 

 QТ  – экрандық жүйеге берілген және қоршаған ортаға жоғалтылған 

жылу мөлшері; 

 QД  – диссоциацияға жұмсалатын жылу мөлшері. 

 (3.18) теңдеуіне жану өнімдерінің энтальпиясын қойып, аламыз: 

 

 .iiж cnQ  

 Формуладағы: 

  iicn  – жану өнімдерінің мольдер саны мен олардың молекулалық 

жылу сыйымдылықтарының көбейтіндісінің қосындысы; 

   – жану температурасы. 

 Біраз түрлендірулер жасап жану температурасын анықтау үшін 

формуланы аламыз 

 

 
.






ii

ДTкос

cn

QQQQ
  (3.19) 

  

(3.19) формуласынан берілген жаңғыш қоспаны қызыдрған кезінде жану 

температурасының максималды температурасы QД=QТ=0 болғанда алынады. 

 Адиабаталық сығылу шартында диссоциацияны ескермеген кезінде 

алынатын жану температурасы адиабаталық жану температурасы деп аталады. 

Бірақ та жоғары температура кезінде диссоциацияны ескерсеуге болмайды. 

 Экрандық жүйеге жылуберілуі және қоршаған ортаға жылу жоғалтуы 

жоқ кезіндегі жану температурасы, бірақ диссоциацияны ескеретін, теориялық 

жану температурасы деп аталады. 
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4 тарау. Жанудың химиялық реакциясының кинетикасы 

 

4.1 Химиялық реакция жылдамдығы 

  

 Алдынғы бөлімде жану реакциясына қолданылатын әрекеттесуші 

қоспалардың химиялық тепе-теңдігінің  және әртүрлі физикалық факторлерге 

байланысты тепе-теңдік күйдегі қоспа құрамының өзгеру сұрақтары 

қарастырылды. Бұл бөлімде әртүрлі физикалық және химиялық факторлерге 

байланысты реакциялардың механикалық әрекеттесу және өту 

жылдамдықтарының сұрақтары қарастырылады. 

 Г о м о г е н д і  р е а к ц и я  ж ы л д а м д ы ғ ы  деп бірлік уақыт 

аралығында бірлік көлемдегі әрекеттесуші заттар мөлшерін айтады, яғни 

әрекеттесуші заттардың қанда да бір компонентінің бірілік уақыт 

аралығындағы концентарциясының өзгеруі. 

 Г е т е р о г е н д і  р е а к ц и я  ж ы л д а м д ы ғ ы  деп бірлік уақыт 

аралығындағы бірлік беттегі әрекеттесуші заттар мөлшерін айтады. 

 Әр бір реакцияға бірнеше әрекеттесуші заттар қатысады. Реакция 

барысында бастапқы заттар концентрациясы азайып, ал түзілетін заттар 

концентрациясы артады. Реакция өнімдерінің түзілуі бастапқы заттар 

шығынына стехиометриялық сәйкес келеді. Сондықтан газды реакция 

жылдамдығын: 

 NМВА   . (4.1) 
 

реакция өнімінің біреуінің түзілу жылдамдығы арқылы анықтауға 

болады: 
 

d

dCM   немесе  
d

dCN  

 

сонымен бірге қандай да бір бастапқы заттың шығындалу жылдамдығы 

арқылыда: 

d

dC А   немесе  
d

dCВ  

 

мұндағы СА, СВ, СМ және СN – әрекеттесуші заттар концентрациясы; τ – уақыт. 

 (4.1) реакция теңдеуіне сәйкес А затының әрбір α мольі В затының β 

мольімен әрекеттесетін болғандықтан, онда егер dτ уақытта А затының dnA 

мольі шығындалса, В заты төмендегідей мөлшерде шығындалады: 
 

 
.AB dndn




  (4.2) 

 

 (4.2) теңдеуін бірлік көлем және бірлік уақытқа қаттысты аласыз:  
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.
11





 d

dn

d

dn AB   

немесе 

.




 d

da

d

db
  

  

 Аналогиялық түрде А затының шығындалу жылдамдығы және М 

затының түзілу жылдамдығы арасындағы қатынасы анықтауға болады: 

 

.




 d

dС

d

dС АМ   

 

 Сәйкесінше әрекеттесуші заттар концентрациясының өзгеруі арасында 

келесідей байланыс бар: 

 

 
.

1111

 d

dC

d

dC

d

dС

d

dС NMВА   (4.3) 

 

 α, β, γ және δ стехиометриялық коэффициенттері тұрақты шама 

болғандықтан, реакция жылдамдығын кез-келген реагенттің өзгеру 

жылдамдығы бойынша анықтауға болады. Сондықтан, отынның жану 

жылдамдығын жаңғыш элементтер шығынының жылдамдығы, тотықтырғыш 

шығынының жылдамдығы немесе жану өнімдерінің түзілу жылдамдығы 

арқылы анықтауға болады. 

 

 4.2 Химиялық реакцияның классификациясы 

  

 Біз байқағандай, тура реакциямен бірге әрдайым кері реакция жүреді 

және жүйе тепе-теңдік күйге ұмтылады. Көбінесе кері реакция жылдамдығы 

өте аз болғандықтан, оны ескермеуге болады және реакцияны бір жаққа 

жүреді деп есптейді. 

 Бір жаққа жүретін немесе қайтымсыз газді реакцияларды реакцияға 

түсуші молекулалар санына байланысты, классификациялайды: 

 м о н о м о л е к у л а л ы  р е а к ц и я л а р , онда біртекті молекула 

әрекеттесіп бір немесе бірнеше жаңа молекула береді. 

 б и м о л е к у л а л ы  р е а к ц и я л а р , онда екі біртекті немесе әртүрлі 

молекулалар бір-бірімен әрекеттесіп бір немесе бірнеше жаңа молекула түзеді. 

 Одан да басқа ү ш м о л е к у л а л ы  р е а к ц и я  және т.б. деп бөледі. 

 Мономолекулалы реакция өтуі үшін бір түрдегі молекуланың реакция 

қабілетті күйге келгені жеткілікті. Би және үшмолекулалы реакция 

әрекеттесуші молекуланың сәйкес саны соқтығысқан кезінде жүреді. 

 Кинетика тұрғысынан екі (қос) соқтығысу айтарлықтай жиі болады. Үш 

молекуланың соқтығысу ықтималдылығы қос соқтығысудан аз. Бір уақытта 

төрт немесе оданда көп молекула соқтығысуының ықтималдылығы өте аз. 
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Сондықтан, үштен көп молекула қатысатын элементарлы реакциялар аз 

ықтималды. Егер химиялық теңдеу бойынша реакцияға төрт немесе оданда 

көп молекула қатысатын болса, онда бұл реакция тізбекті түрде қарапайым 

би- немесе үшмолекула арқылы жүруі ықтимал. 

 Стехиометриялық теңдеулері мономолекулалы немесе бимолекулалы  

және т.б. ыдыраулар қарапайым (элементарлы) деп аталады. Егер реакция 

механизміне бірден көп элементар реакция қатысатын болса, онда оны 

күрделі реакция деп атайды. 

 Тәжірибиелік тұрғыдан көптеген реакциялар жылдамдығы келесі 

теңдеумен анықталатыны дәлелденген 

 

 
...21 n

B

n

A

А CkC
d

dС



 (4.4) 

 

 Дәреже көрсеткіштердің n1+n2+... қосындысы реакция реті деп аталады. 

 Жану реакцияларының көп жағдайларында, әдетте, тәжірибиелік 

жолмен анықталған реакция реті реакцияға қатысатын молекула саны 

бойынша стехиометриялық теңдеудегіден аз. Мысалы, СО тотығу реакциясын 

стехиометриялық теңдеу бойынша анықтасақ 

 
,22 22 СООСО   

 

реакция үшінші ретті болуы тиіс. Шындығында тәжірибие негізінде бұл 

реакцияның жылдамдығы төменде келтірілген (5.39) кинетикалық теңдеумен 

СО бойынша бірінші ретті, сонымен қоса, реакция жылдамдығы су буының 

құрамына тәуелді екені анықталған. Реакция ретінің оның стехиометриялық 

теңдеуімен сәйкестігі сирек кездеседі. Элементерлы реакциялар үшін олардың 

реті стехиометриялық теңдеумен сәйкес келеді. 

 Сондықтан, күрделі реакциялардың ретін стехиометриялық теңдеу 

негізінде айтуға болмайды. Реакцияны зерттеу үшін оның кинетикалық 

теңдеуі мен ретін білу қажет. 

 

 4.3 Реакция жылдамдығының температурадан тәуелділігі 

 

 Гомогенді және гетерогенді реакциялардың жылдамдықтары тұрақты 

қысымда және бөтен қоспалар мөлшері өзгеріссіз кезінде әрекеттесуші 

заттардың концентрациясынан және температурасынан тәуелді. §3.2 

көрсетілгендей, химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар 

концентрациясынан тәуелділігі әрекеттесуші массалар заңымен сипатталады. 

 Температура артқан сайын химиялық жану реакциясының жылдамдығы 

тез артады. Берілген температурадағы химиялық реакцияның жылдамдығы 

реакцияның жылдамдық константасы k сипаттайды. Сондықтан, химиялық 

реакция жылдамдығының температурадан тәуелділігін анықтау үшін 

температураның k  тәуелділігін табу жеткілікті. 
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 Ж ы л д а м д ы қ  к о н с т а н т а с ы н ы ң  т е м п е р а т у р а д а н  

т ә у е л д і л і г і  келесідей болады:  

 
,ln 0k

RT

E
k   (4.5) 

 

немесе дифференциалды түрде: 

 

 
,

ln
2RT

E

dT

kd
  (4.6) 

 

экспоненциалды түрде: 

 
.0

RT

E

ekk


  (4.7) 

  

(4.5), (4.6) және (4.7) формулаларындағы: 

 Е және k0 – эмирикалық константалар; 

 R = 8,321 кДж/(моль∙К) – универсал газ тұрақтысы; 

 Т – абсолютті температура. 

  

 Температураның артуынан реакция жылдамдығының тез артуын, 

температура артуына байланысты молекулалардың соқтығысу санының 

ұлғауымен түсіндіруге болмайды, себебі, реакция жылдамдығының артуымен 

салыстырғанда олар баяу артады. Оны түсіндіру үшін келесіні білу қажет: 

реакцияның жылдамдық константасымен салыстырғанда оның физикалық 

қасиеттері температурамен баяу өзгереді. Сондықтан, реакция 

жылдамдығының жоғары температуралық коэффициентін түсіндіру үшін 

басқа шаманы қарастыру керек, ол молекулалардың әрекеттесушілік 

коэффициенті. Молекулалардың әрекеттесушілік коэффициенті барлық 

молекулаларда болмайды. Тек ерекше күйдегі (энергиясы мол) молекулаларда 

болады, олар а к т и в т і  м о л е к у л а л а р  деп аталады. Активті молекулалар 

нормальды молекулалардан эндотериялық жолмен түзіледі. Химиялық 

түрленусіз молекула энергиясының өзгеру процесін активтен деп атайды, ал 

активті молекула түзілуі кезіндегі жұтылатын жылу активтену жылуы деп 

аталады. Нормальды және активті молекуа арасында тепе-теңдік бар. Осы 

тепе-теңдік константа шамасының жоғары температуралық коэффициенті 

болады. 

 Егер активті молекуланың түзілу жылуы Е тең болса, онда тепе-теңдік 

константасының температуралық тәуелділігі: 

 

,
n

акт

акт
С

С
К   

 

мұндағы Сакт – активті молекулалар концентрациясы, ал Сn – нормальды 

молекулалар концентрациясы, (3.13) теңдеумен сипатталады: 
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.
ln

2RT

E

dT

Kd акт   

  

 Активті молекулалар концентарциясы нормальды молекулалар 

концентрациясымен салыстырғанда өте аз, сондықтан нормальды 

молекулалар концентрациясын тұрақты деп есептеуге болады. 

 Онда аламыз:  

,
ln

2RT

E

dT

Сd акт   

 

 реакция жылдамдығының константасы k активті молекулалар 

концентрацисына пропорционал болғандықтан : 

 

 
.

ln
2RT

E

dT

kd
  (4.8) 

 

 Сонымен, біз реакцияның жылдамдық константасының температурадан 

тәуелділік теңдеуін аламыз. 

 А р р е н и у с  заңына сәйкес: реакция жылдамдығының логарифмі 1/Т 

функциясы ретінде тура сызықпен бейнеленеді. Ол тура сызықтың көлбеу 

бұрышы активация энергиясымен анықталады. 

 Эмпирикалық шығу тегі бар Аррениус заңына екі түсініктеме берілді: 

термодинамикалық және статикалық. 

 Бұл заңды бірінші тәсілмен түсіндіру үшін қайтымды реакцияны 

аламыз:  

А+В↔М+N. 

 

 k1 – тура реакцияның жылдамдық константасы, k2 – кері реакцияның 

жылдамдық константасы болсын. 

 Қоспа күйін анықтайтын тепе-теңдік константасы 

 

,
1

2

k

k
K   

(3.13) теңдеуге бағынады: 

 

.
ln

2RT

Q

dT

Kd
  

 

 Бірақ 12 lnlnln kkK   және аналогия бойынша 12 EEQ   деп аламыз: 
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lnln

2
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 Соңғы теңдеу жылдамдық константасының температурамен өзгеруін 

көрсетеді келесідей түрде  

 

.
ln

2RT

Q

dT

kd
  

 Сонымен біз, тепе-теңдік константасының температурадан тәуелділік 

теңдеуінен Аррениус теңдеуіне келдік. Одан басқада, реакцияның жылулық 

эффектісі реакция өнімдерінің активтену энергиясы Е2 мен бастапқы 

заттардың активтену энериясы Е1 арасындағы айырмаға тең екенін алдық. 

 Химиялық реакция бастапқы заттар молекулаларының химиялық 

байланысы бұзылғаннан кейін болады және бастапқы заттар қайта 

үлестірілуге қабілетті болады. Сондықтан, жүйе энергиясының бастапқы 

шамасына қарамастан реакция жүруі үшін алдын ала энергия шығыны қажет, 

ал молекулалардың толық немесе дербес ыдырауы сәйкес активтену 

энергиясына тәуелді. 

 § 4.2 көрсетілгендей жанудың химиялық реакциясы жүруі 

стехиометриялық теңдеулермен емес, бірнеше аралық күйлерден өтіп активті 

аралық өнімдер түзу арқылы жүреді. Аралық өнімдердің атомдар және 

радикалдар түрінде түзілуі энергия шығындалуымен байланысты. Сондықтан, 

реакция осы этапты өтуі үшін (одан кейінгі реакцияның жүруі кезінде 

қаншалықты көп энергия бөлінуіне тәуелсіз) алдын ала белгілі бір мөлшерде 

энергия шығындау қажет. Сәйкесінше, реакцияның жүруі үшін қандайда бір 

энергетикалық барьер кедергі жасайды, оны бұзу үшін активтену энергиясы 

қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Активтену және 

әрекеттесу процесіндегі 

энергияның өзгеруі 

         Жоғарыда айтылғандардың 4.1- 

суретте графикалық түсіндірмесі 

көрсетілген. А күйінде тұрған бастапқы 

заттардағы молекулалар Е1 активтену 

энергиясына тең энергияны жұтып, В 

активті күйге өтеді. В күйінде олар 

әрекеттесіп Е2 энергияның бөлінуімен 

реакция өнімдерін түзеді. 

         Көп жағдайларда ВС бөліктегі 

шығатын энергия АВ бөлікте жұтылатын 

энергиядан көп және айырмасы Q оң 

эффектісіне сәйкес келеді. Егер Е1>Е2 

болса, онда реакция эндотермиялық болып 

табылады.  

 Активтену энергиясы реакция жылдамдығын анықтайтын ең басты 

фактор: активтену энергиясы аз болған сайын реакция жылдам жүреді. 

 Аррениус заңын статикалық тұрғыдан түсіндіргенде, реакцияның 

басталуы үшін алдымен әрекеттесуші молекуалардың соқтығысуы қажет. 

Егер, мысал, бимолекулалы реакция әрбір соқтығысу кезінде жүретін болса, 

онда химиялық реакция тез өтер еді. 
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 Бірақ берілген қысымда және температурада кинетикалық теория 

негізінде анықталған молекулалардың соқытығысу саны, реакцияға қатысатын 

молекулалар санынан бірнеше миллион есе көп болады. 

 Сәйкесінше реакцияға барлық молекулалар емес тек активті 

молекулалар қатысады. Бірдей газ қоспасы үшін активті молекулалардың 

нормальды молекулалардан энергия мәнінен басқа қандай айырмашылығы бар 

екенін елестету қиын. Сондықтан олар тек қана артық энергиямен 

өзгешеленеді. Осы молекулалардың соқтығысуы кезінде химиялық 

байланысты бұзуға жеткілікті энергия бөлінеді және молекулалар мен 

атомдардың ыдырауы мүмкін болады. 

 Одан басқада, температура өскен кезінде реакция жылдамдығының 

қатты артуы және молекулалардың соқтығысуы ондай дәрежеде артпайтыны 

жоғарыда ескерілген еді. Бұл температурамен энергетикалық деңгейі жоғары 

молекулалар санының қатты артуымен түсіндіріледі. 

 Энергиясы қандайда бір белгілі мәннен жоғары молекулалар саны 

температура артқан сайын, реакция жылдамдығының өзгеру заңымен бірдей 

заңда жүреді деп келесідей гипотезаға келуге болды: реакция басталуы үшін 

критикалық деңгейден жоғары энергиясы бар молекулалар арасында 

соқтығысулар жүруі қажет. 

 Енді осы гипотезаны дәлелдеуге өтейік. 4.2-суретте графикалық бейнесі 

көрсетілген Максвелл-Больцманның үлестіру заңынан газда өте жоғары және 

өте төмен жылдамдықтағы молекулалардың біраз мөлшері болады. Химиялық 

реакция үшін тек өте жоғары жылдамдығы бар молекулалар қажет. Олардың 

энергиясы жоғары болады. 

 Энергиясы Е тең немесе одан көп молекулалар саны тең: 
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 (4.9) 

 

 Формуладағы: dN – жылдамдығы W және W+dW арасында болатын 

молекулалар саны, үлестіру заңына сәйкес ол тең: 

 

 
,0 dEe

RT

N
dN RT
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  (4.10) 

 

мұндағы N0 – молекулалардың жалпы саны. 

 (4.10) өрнегін (4.9) теңдеуіне қойып және оны интегралдап аламыз: 
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0

RT

E

e
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  (4.10) 
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бұл жерден, кинетикалық энергиясы Е тең немесе көп молекулалар үлесі 

RT

E

e


өрнегімен анықталатыны көрініп тұр. 

 Мысалы, активтену энергиясы Е=83 800 МДж/моль жаңғыш газда 

Т=300 К кезіндегі энергиясы Е=83 800 МДж/моль көп болатын молекулалар 

саны тең:  

,3,33300321,8

83800




 ееe RT

E

 

ал Т=1000 K кезінде  

.101000321,8

83800




 ееe RT

E

 
 

Сәйкесінше, температураны 300-ден 1000 К дейін көтергенде энергиясы 

83,8 МДж/моль көп молекулалар саны 103,233,3310 1026,1:  ееe есе артады, ал 

соқтығысулар саны артады тек 

 

,83,1
300

1000

1

2 есе
Т

Т
  

 

ал газдың жалпы кинетикалық энергиясы – тек 3,3 есе. 

 Сәйкесінше, температураның артуы активтену процесіне оң әсерін 

тигізеді: энергиясы жоғары молекулалар санын арттырады және жалпы 

энергия мөлшерін төмен деңгейде ұлғайтады, яғни энергияның қайта бөлінуі 

болады. 

 Осы жерден, реакция жылдамдығының үлкен температуралық 

коэффициенті активтенудің үлкен температуралық коэффициентімен 

түсіндіріледі. 

 (4.7) теңдеуіне оралып оған келесідей қарапайым түрде түсіндіруге 

болады: k0 – бірлік көлемдегі бірлік уақыт аралығындағы молекулалардың бір-

бірімен соқтығысу саны, Е – эффективті соқтығысуға қажетті соқтығысатын 

молекулалар минималды энергиясы, ал k – әрекеттескен молекулалар саны. 

Осы жағдай Аррениус теңдеуі мен гипотезаның негізі болып табылады. 

 

 4.4 Реакция жылдамдығына қысымның әсері 

 

 Реакция жылдамдығының қысымнан тәуелділігін табу үшін алдымен, 

қысымның өзгеруімен әрекеттесуші заттар концентрациясының қалай 

өзгретінін білу қажет. 

 Бұл тәуелділік (3.8) теңдеуімен келесі түрде беріледі: 

 

.
RT

p
С i

i   

 

 (3.8) өрнегіндегі парциалды қысым үшін (3.12) теңдеуіннен анықталған 
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ii Срр   қойып, молекулалы және салыстырмалы көлемедік концентрация 

арасындағы келесідей қатынасты аламыз: 

 

 
,ii C

RT

p
С   (4.12) 

 

мұндағы Сі – қоспадағы қандайда бір компоненттің молярлық 

концентрациясы, оның дербес мәндері бастапқы заттар үшін СА, СВ ал реакция 

өнімдері үшін СМ, СN моль/м
3
 болады. 

 Әртүрлі типтегі реакциялардың кинетикалық теңдеулерін (4.12) 

қатынасты ескере отырып реакция өнімдерінің шығу жылдамдығын бастапқы 

заттар концентрациясынан және қысымнан тәуелділігін келесі түрде көрсетуге 

болады: 

 мономолекулалы реакция үшін: 
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 (4.13) 

  

 А және В затының бимолекулалы реакциясы үшін: 
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 (4.14) 

 

үшмолекулалы реакция үшін: 

 

 

 
,

3

3

СВAСВA

M ССC
RT

p
kССkC

d

dС



 (4.15) 

 

мұндағы 
z

C
С

z

С
C B

В
А

A  ; - әрекеттесуші заттардың салыстырмалы 

көлемдік концентрациялары. 

 Сонымен, бірінші ретті реакция жылдамдығы қысымға пропорционал, 

екінші – қысым квадратына, үшінші – қысымның үшінші дәрежесіне немесе 

жалпы түрде ν ретті реакция үшін: 

 

 
.~ 


p

d

dСM  (4.16) 

 

 Егер (4.13), (4.14) және (4.15) теңдеулерінің екі жағында қоспаның 

бірлік көлеміндегі мольдер санына бөліп реакция өнімдерін салыстырмалы 

концентрацияда өрнектейтін болсақ, онда реакцияның кинетикалық теңдеуі 

келесідей болады: 

 мономолекулалы реакция үшін: 
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 (4.17) 

А және В затының бимолекулалы реакциясы үшін: 
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 (4.18) 

 үшмолекулалы реакция үшін: 
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 (4.19) 

  

Сонымен, реакция өнімдерін салыстырмалы концентрациямен 

өректегенде мономолекулалы реакцияның жылдамдығы қысымнан тәуелсіз 

болады, бимолекулалы реакцияның жылдамдығы қысымға пропорционал, 

үшмолекулалы – қысым квадратына немесе жалпы жағадайда ν ретті 

реакцияның жылдамдығы қысымның ν-1 дәрежесіне пропорционал: 

 

 
.~ 1


p

d

Сd M
 (4.20) 

 

 4.5 Тұрақты температура және қысымда реакция жылдамдығының 

қоспа құрамынан тәуелділігі 

 

 Газ қоспасындағы изотермиялық реакцияны қарастырайық. Газды 

көлемдік үлесі АС  және ВС  жаңғыш А және тотықтырғыш В қоспалардан 

тұрады деп алайық. 

  Бұндай реакцияны А+В типтегі бимолекулалы реакция деп және 

АВ СС 1 ескере отырып (4.18) сәйкес оның жылдамдығын келесідей 

өрнектеуге болады:  
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СC
RT

p
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 (4.21) 

 

 р/RT көбейткішін, (3.11) теңдеуге сәйкес бірлік көлемдегі мольдер саны 

болғандықтан ρ/μ ауыстыра отырып аламыз: 

 

  ,1 АA
M

СCk
d

Сd







 (4.22) 

 

мұндағы μ – қоспаның молекулалық массасы, кг/моль; ρ – қоспа 

тығыздығы, кг/м
3
.  
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 Газдың әрекеттесу процесінде μ шамасы 

салыстырмалы аз өзгереді. Реакция 

жылдамдығы негізінде  АА СС 1  

көбейткішінен тәуелді. АС  нольден бірге 

дейін өзгергенде  АА СС 1  көбейткіші 

нольден белгілі бір максимумға дейін 

көтеріліп ондан кейін тағы нольге ұмтылады. 

Реакция жылдамдығыда осыған аналогиялық 

түрде өзгереді (4.3 сурет, 1 қиысық). Бұндай 

бимолекулалы шартты реакцияның 

максималды жылдамдығы бірдей 

концентрация кезінде 5,0 ВА СС болады, 

яғни стехиометриялық құрамдағы қоспада. 

 Енді тотықтырғыш құрамында инертті 

компоненті бар шартты бимолекулалы 

реакцияны қарастырайық. Бұл тотықтырғы 

ретінде ауаны қолданған кезінде орындалады. 

Себебі, ауа құрамында оттегімен қатар 

инертті қоспа азотта болады. Тотықтырғыш 

мөлшерін оның инертті газымен бірге ε 

арқылы белгілейік, онда әрекеттесуші 

қоспадағы тотықтырғыш мөлшері болады: 

 

 .1 АВ СС    

 

 Осыдан реакция жылдамдығы үшін теңдеу келесідей болады: 
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 (4.23) 

 

яғни реакция жылдамдығы инертті қоспа жоқ кезіндегі мен 

салыстырғандағыдан 1/ε есе аз болады (4.3 сурет, 2 қисық). 

 Бұл жағдайда реакцияның максималды жылдамдығы жаңғыш заттың 

құрамы 5,0АС , ал тотықтырғыш концентрациясы    5,01  АС  тең кезінде 

орындалады. 

 Қоспаның стехиометриялық құрамындағы жаңғыштардың 

концентрациясы келесі екі теңдеуден анықталады: 

 

ВА СС   және 1 ВА СС , 
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АстехС  
(4.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 сурет – Реакция 

жылдамдығының жаңғыш 

заттың көлемдік үлесінен 

тәуелділігі  
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Теңдеуден көрініп тұрғандай ε азайған сайын, яғни инертті қоспа артқан 

сайын, АстехС  азаяды. Бұл өз кезегінде стехиометриялық қоспадағы, яғни 

жаңғыш заттардың толық жануы қажет қоспадағы әрекеттесу жылдамдығын 

төмендетеді. 

 Сонымен, тұрақты температурада инертті қоспа болған кезінде 

қарастырылған бимолекулалы реакцияның жылдамдығы максимумге жететін 

жаңғыш қоспаның құрамын өзгертпейді. Бірақ әрекеттесуші заттар 

концентрациясы азаяды, сәйкесінше реакция жылдамдығыда. Әрекеттесудің 

ең үлкен жылдамдығы толық жануды қажет ететін стехиометриялық қоспада 

емес, жаңғыш заттармен байытылған қоспада болады, ол өз кезегінде реакция 

жылдамдығының төмендеуіне әкеледі. 

 Үшмолекулалы реакциялар үшін де қоспа құрамын өзгерткенде 

аналогиялық түрде өзгереді. 

 Тотықтырғыштағы оттегі үлесі ε тең және 2А+В=M типтегі 

үшмолекулалы реакцияның жылдамдығы (4.19) сәйкес: 
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 (4.25) 

 

 Реакция жылдамдығының максимумы инертті газдар мөлшеріне 

тәуелсіз 3/2АС  кезінде орындалады. 

 Стехиометриялық құрамды келесі теңдеулерден анықтауға болады 

 

1 ВА СС  және 
2

А
В

С
С  , 

 

 Осы теңдеулерді бірге шеше отырып стехиометриялық қоспадағы 

жаңғыш заттардың концентрациясын аласыз: 

 

 



1
2

2



АстехС  
(4.26) 

 ε<1, САстех<2/3 болғандықтан, яғни қоспадағы жаңғыштың инертті 

қоспамен бірге стехиометриялық концентрациясы реакция жылдамдығы 

максималды болатын кездегі концентрациядан аз. Сәйкесінше, бұл жағдайда 

жоғары жылдамдық байытылған қоспаларға сәйкес келеді. 

 Сонымен, и н е р т т і  қ о с п а  б о л ғ а н  к е з і н д е  р е а к ц и я  

ж ы л д а м д ы ғ ы  ә р е к е т т е с у ш і  з а т т а р д ы ң  

к о н ц е н т р а ц и я с ы н ы ң  а з а ю ы н а  б а й л а н ы с т ы  т ө м е н д е й д і  

ж ә н е  ж а н у д ы ң  м а к с и м а л д ы  ж ы л д а м д ы ғ ы  с т е х и м е т р и я л ы қ  

қ о с п а ғ а  е м е с ,  б а й ы т ы л ғ а н  қ о с п а ғ а  с ә й к е с  к е л е д і .  Жаңғыш 

заттардың толық жануын қамтамасыз ету үшін стехиометриялық қоспаны 
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сұйық және газтәріздес отындардың жану процесінің басынан қажет, ал қатты 

отындар үшін тұрақты жану орынққаннан кейін қажет. 

 Изотермиялық реакцияға инертті қоспаның әсерін қарастырғаннан кейін 

келесідей екі қорытынды жасауға болады. 

 Камералық оттықты бугенераторларда жаңғыш қоспа ағынының 

жалындауына қажетті қыздыру, қызған жану өнімдерінің рециркуляциясы 

арқылы жасалды. Жоғарыда айтылғандардан, рециркуляцияны қатты көп 

жасайтын болсақ жалындану шарты тотықтырғыштағы оттегі және жаңғыш 

компонентердің концентрациясының төмендеуіне байланысты нашарлайды. 

Сондықтан жаңғыш қоспаның жалындануын жану өнімдерінің аз мөлшерде 

мүмкін болатын жоғары температурамен рециркуляция ұйымдастыру қажет. 

 Реакция жылдамдығы бірінші реттен жоғары (4.23) және (4.25) 

өрнектерінен, егер қоспада әрекеттесуші заттардың біреуі көп емес мөлшерде 

болса, онда реакция кезінде басқа заттардың концентрациясының өзгеруі 

салыстырмалы түрде аз болуы мүмкін. Сондықтан, бұл жағдайда әрекеттесуді 

жеткіліксіз күйде тұрған затқа қатысты бірінші ретті процесс деп қарастыруға 

болады. 

 

 4.6 Реакция жылдамдығының уақытқа байланысты өзгеруі 

 

 Әрекеттесуші массалар заңы негізінде изотермиялық мономолекулалы 

реакцияның әрбір моменттегі жылдамдығы сол моменттегі реагенттер 

концентрациясына пропорциоанл, яғни: 

 

  .хСk
d

dх
А 


 (4.27) 

  

Формуладағы: 

 СА – әрекеттесуші заттардың бастапқы концентрациясы; 

 х – бірлік көлемдегі τ уақыттағы әрекеттескен мольдер саны. 

 (4.27) өрнегін интегралдап аламыз: 

 

   .ln constkхСА    (4.28) 

  

 Интегралдау константасы (4.28) теңдеуден анықталады. τ=0, x=0 шарты 

кезінде аламыз:  

 
.ln constСА   

  

 Оны (4.28) теңдеуге қойып түрлендірулер жасап реакция өнімдерінің 

мөлшері үшін теңдеуді береді: 

 

  kА еСх  1 . (4.29) 
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Бастапқы заттың шығындалу және сәйкесінше реакция өнімдерінің 

түзілуінің алынған экспоненциалды заңы 

барлық қарапайым реакциялар үшін 

бірдей және реакция реті жоғары болған 

сайын заттардың түзілуі баяу жүреді (4.4 

сурет): реакция өнімдерінің 

концентрациясы басында тез артады, 

одан кейін процесс соңына қарай 

асимптотикалық түрде максимумға баяу 

ұмтылады. 

 Реакция жылдамдығы әрбір 

моментте сәйкес нүктедегі қиысықтың 

көлбеуімен анықталады (4.4 сурет). 

Изотермиялық реакция жылдамдығы 

реакция басында ең үлкен мәнге ие 

болады, одан кейін бар концентрацияға 

пропорционал азаяды. Аналогиялық түрде 

жоғары ретті реакцияның жылдамдығыда 

өзгереді, реакция ретті артқан сайын оның жылдамдығы төмендейді, ал 

түрлену уақыты сәйкесінше артады. 

 Қайтымды реакциялар күрделі реакция болып табылады. Оларда бір 

уақытта бір-біріне бағынбайтын бірнеше реакциялар жүреді және олардың 

әрқайсысы әрекеттесуші массалар заңына бағынады. Қайтымда реакцияларда 

да тұрақты температурада ең үлкен жылдамдық бастапқы момент уақытына 

сәйкес келеді және реакцияның өтуімен бастпақы заттар концентрациясының 

азаюына байланысты азаяды. 

 

 4.7 Тізбекті реакциялар 

 

 Тәжірибие жүзінде, көп жағадайларда реакцияның кинетикалық теңдеуі 

реакцияға қатысатын бастапқы заттардың молекулалар санының 

стехиометриялық теңдеу негізінде құру мүмкін емес екені дәлелденген. 

Шындығында реакция бастапқы заттардың молекулалары арасында тікелей 

жүрмейді, олар аралық активті заттар түзілетін аралық кезең арқылы өтеді. 

Аралық активті заттар бастапқы заттармен реакцияға түсіп қорытынды өнім 

түзеді. Қорытынды заттармен параллельді қайта активті өнімдер түзіліп 

реакция жалғасады. Және де күрделі реакцияның жылдамдық теңдеуінің типі 

төмен ретті болады, стехиометриялық теңдеу бойынша анықталғаннан. 

 Сәкесінше бұл жағдайда реакция активті аралық заттарды түзу арқылы, 

активтену энергиясы үлкен болатын бастапқы заттар молекулалары арасында 

тікелей өтетін реакциямен салыстырғанда жеңіл жүреді. Реакцияның аралық 

этап арқылы жүруі жоғары энергетикалық барьерді айналып өтуге мүмкіндік 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – молекулалы үшін,  

2 – бимолекулалы үшін және  

3 – үшмолекулалы реакция үшін. 

 

4.4 сурет – Реакция өнімдерінің 

концентрациясының уақытқа 

байланысты артуы 
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 Активті аралық өнімдердің көп бөлігі бос радикалдар немесе атомдар 

болып табылады. Реакция активті аралық өнімдер мен бастпақы заттар 

арасында тікелей жүреді, әрі қорытынды өнімдермен қатар реакцияның 

жалғасуын қамтамасыз ететін активті аралық өнімдер түзіледі. Осындай 

реакция т і з б е к т і  р е а к ц и я  деп аталады. 

 Тізбекті реакция теориясының негіздері Н.Н. Семенов пен К. 

Хиншельвуд құрастырған [6,7]. 

 Тізбекті реакцияда келесідей процестер болады: тізбектің пайда болуы – 

бастапқы заттардың активті молекулалармен соқтығысу кезінде немесе 

жарықтың әсерінен немесе басқа активтену факторлері әсерінен активті 

өнімдердің түзілуі; тізбектің тармақтануы – бұл активті өнімнің бір 

молекуласының бастпақы затпен әрекеттесіп қорытынды өнімдермен қатар 

активті өнімнің екі немесе бірнеше жаңа молекуласын түзу процесі; тізбектің 

үзілуі – активті өнім молекуласының қайтымсыз жойылу процесі. 

 Егер тізбектің үзілу жылдамдығы тармақталу жылдамдығынан көп 

болса, онда активті өнім концентрациясы уақыттың өтуімен стационарлы 

мәнге ұмтылады, одан кейін өзгеріссіз қалып реакция бастапқы заттардың 

тұрақты концентрациясында тұрақты жылдамдықпен жүреді. 

 Егер кейбір (температура және қысым) шарттарда тізбекті тармақталу 

реакцияның жылдамдығы олардың үзілуінен артық болатын болса, онда 

активті өнім концентрациясы және реакция жылдамдығы уақыт өткен сайын 

артады және реакцияның стационарлы емес жүруі басталады. Бұндай реакция 

тармақталған тізбекті реакция деп аталады. 

 Стационарлы режимнен стационарлы емес режимге өтудің критикалық 

құбылысы тізбекті жалындану деп аталады. 

 Тізбекті реакция, егер активті өнім молекуласы бастпақы затпен 

әрекеттесіп қорытынды өнімдер мен активті өнімнің бір молекуласын түзетін 

болсада жүреді. Бұл жағдайда активті өнім концентрациясы тұрақты болып 

және оның тепе-теңдік мәніне тең болады. Бұндай реакция тармақталмаған 

тізбекті реакция деп аталады. 

 

Тармақталмаған тізбекті реакция 

 

 Тармақталмаған тізбекті реакцияның мысалы ретінде сутегі мен 

хлордың Н2+Cl2=2HCl реакциясын қарастыруға болады. Хлор 

молекуаларының диссоциациясынан және олардың бір-бірімен немесе М 

басқа молекуалармен соқтығысуы кезінде сутегі-хлор жүйесінде әрқашан 

атомарлы хлордың белгілі бір мөлшері болады. Оның концентарциясы келесі 

теңдікпен анықталады: 

 MClMCl  22 . (4.30) 

 

 Хлор атомы сутегімен келесі реакция бойынша әрекеттеседі: 

 

 HHClНCl  2 . (4.31) 
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 Бұл реакцияның активтену энергиясы аз және Е=25 кДж/моль құрайды. 

Сондықтан атомарлық хлордың аз болуына және хлор атомдары мен сутегі 

молекулаларынң соқтығысуының аз боуына қарамастан, (4.31) реакция 

жылдамдығы активация энергия жоғары хлор мен сутегі молекулаларының 

бимолекулалы реакция жылдамдығынан айтарлықтай жоғары. (4.31) реакция 

кезінде НСl түзілуімен бірге сутегі атомдары да түзіледі, ол келесі реакция 

бойынша әрекеттеседі: 

 

 ClHClClН 2 , (4.32) 

 

және оның жылдамдығы (4.31) реакциядан көп болады. 

 Сонымен, (4.31) және (4.32) реакциясынан кейін реакция басталуына 

себеші болған хлордың кез келген атомы НСl екі молекуласын түзгеннен 

кейін қайта қалпына келеді. Қалпына келген хлор атомы тағы да (4.31) 

реакцияға түседі және т.с.с. 

 Активті өнім концентрациясы реакцияның тізбекті жүруін қамтамасыз 

етіп тепе-теңдік мәнде тұрақты болып қалады. Уақыт өткен сайын, бастапқы 

заттың шығындалуынан тұрақы температурада реакция жылдамдығы 

төмендейді.  

 Тәжірибиелер көрсеткендей, зерттелетін реакция жылдамдығы келесі 

теңдеумен сипатталады 

 
22 HCl CCk , (4.33) 

 

теңдеуден көрініп тұрғандай, бұл реакция сутегі бойынша бірінші ретті, ал 

хлор бойынша ретті жартыға тең. Ол реакцияның хлор атомдары бойынша 

жүретінін көрсетеді. 

 Теңдеудегі CСl2 және СН2 – қоспадағы хлор және сутегінің 

концентрациялары. 

 

Тармақталған тізбекті реакциялар 

 

 Мысалы ретінде сутегінің тотығу реакциясын қарастырайық. Сутегінің 

оттегімен тізбектік реакциясының жүру сұлбасысы 4.5-суретте көрсетілген. 

Тізбектік реакцияның басталу процесі: 

 

 МНМН  22 . (4.34) 

  

 Онда кейін тізбекті реакция жүреді: 

 

 ООНОН  2 ; (4.35) 

 

 НОННО  2 ; (4.36) 
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 НОННОН  22 . (4.37) 

 

 (4.35), (4.36) және екі еселенген (4.37) реакцияларды қосып бұл реакция 

циклінің қорытынды мәнін аламыз:  

 

 ОННОНН 222 233  . (4.38) 
 

Бұл теңдеуден көрініп тұрғандай Н 

бір атомы реакцияға түскен кезінде 

қорытынды өнімдерідің түзілуімен 

параллельді Н жаңа үш атомыныңда 

түзілуі жүреді, яғни тізбектің тармақталу 

процесі орындалады. 

Тізбектің одан әрі жалғасуы бос 

атомдар мен радикалдар санының 

прогрессивті атуынан. Сондықтан бұл 

реакция біраз уақыттан кейін үдей түседі. 

Атомдар мен радикалдар концентрациясының максимум жақын мәнге 

артуынан болатын реакцияның тез жүру уақыты индукция периоды деп 

аталады. 

 Сонымен, тізбектік реакция бастпақы заттар молекулалары атомдармен 

немесе радикалдармен әрекеттекенде болады, яғни материалдық тізбек деуге 

болады. 

 Тармақталған тізбекті реакция бойынша отынның басқада жаңғыш 

қоспаларының жануы жүреді: көміртек тотығы, метан және басқада 

көрімсутекті қоспалар. 

 

Көміртек тотығы және көмірсутектердің жануы 

 

 Көміртек тотығының құрғақ қоспасы 700°С температураға дейін ауамен 

мүлдем әрекеттеспейтіні эксперимент жүзінде дәлелденген. Ал одан жоғары 

температурада қатты материалдар бетінде гетерогенді реакцияда баяу жанады. 

СО жану жылдамдығы қоспа құрамында көп емес мөлшерде су буы немесе 

сутегі болған кезінде қатты артады. Бұл жағдайда 300°С және одан жоғары 

температурада интенсивті гомогенді жану жүреді. 

 Зерттеулер көрсеткендей, СО көп болатын және су булары 3% 

артпайтын қоспада реакция жылдамдығы реакция зонасындағы СО 

концентрациясына және қоспадағы су буларының бастапқы концентрацияына 

пропорционал: 

 

  
бастOHCO CkCW

2
 . (4.39) 

 

 
4.5 сурет – Н2+О2 тізбектік 

реакциясының жүруі 
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 Оттегі мөлшері көп қоспаларда су буының әсері әлсіздеу, реакция 

жылдамдығы онда  
бастOHC

2
 пропорционал. Оттегі құрамы 5% дейінгі 

қоспаларда реакция жылдамдығы оттегі концентрациясының бірінші 

дәрежесіне және ондан кейін оның концентрациясынан тәуелді емес. 

 α=0,4 байытылған қоспалар үшін активтену энергиясы 88 000 кДж/моль 

(21 000 ккал/моль) және 205 000 кДж/моль (49 000 ккла/моль) дейін ұлғаяды 

стехиометриялық қоспалар үшін. 

 Н.Н. Семеновтің жән Я.Б. Зельдовичтің жұмыстары негізінде көміртек 

тотығы жануының тізбекті реакциясының жүруі келесі элементарлы 

кезеңдермен көрсетіледі: 

 тізбектің пайда болуы  

 

 
222 СОНСООН  ; (а) 

 

 ОНОН 222  , (ә) 

 тізбектің жалғасуы 

 НСОСООН  2 ; (б) 

 тізбектің тармақталуы 

 ООНОН  2 ; (в) 

 

 НОННО  2 ; (г) 

 

 қабырғаларда тізбектің үзілуі 

 

 
22 НкабыргаН  ; (д) 

 

 көлемдегі тізбектің үзілуі 

 
2СООСО  . (е) 

  

 Ең баяу және сондықтан процестің қосынды жылдамдығын анықтаушы 

(б) реакциясы болып табылады. 

 Сонымен жалында су буы немесе сутегі болған кезде СО тармақталған 

тізбекті жану реакциясы басталуы және өтуі үшін қажетті Н және ОН біраз 

концентрациялары түзіледі. 

 Көмірсутектердің жану жылдамдығы сутегі және көмір қышқылымен 

салыстырғанда төмен болатыны экспериментальды дәлелденген. Олардың 

жануы өте күрделі механизммен жүреді және үлкен индукция периодымен 

бірнеше минутқа жететін. Соңғысы тізбектің түзілуімен қатар реакция жүруін 

тоқтататын тізбектің үзілуі болуымен түсіндіріледі. Мысалы үшін, жарылғыш 

метанды ауамен бірге температурасы 500 
0
С ыдысқа беретін болсақ жарылыс 

бірнеше минуттан кейін болады. 

 Көмірсутектердің ішінде ең көп кездесетіні метан болғандықтан ол 

бойынша зерттеу жұмыстары көп. Бірақ әліге дейін оның жану механизімінің 
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толық сипаттамасы жоқ. Спектроскопиялық өлшеулер жалын зонасында 

метан гидроксилінің концентрациясы тепе-теңдік күйден жоғары және С2 мен 

СН мөлшерінің көп екенін көрсетті.  

 Н.Н. Семенов метан жануының тізбекті реакциясының басталуы 

келесідей жүретінін дәлелдеді. Оттегі бар кезінде метан СН3 түзу арқылы 

сутегінің бір атомын жеңіл береді: 

 

 
2324 ОНСНОСН  . (а) 

 Атомарлы сутегі оттегі молекуласымен әрекеттесіп гидроксил түзеді 

 

 ООНОН  2  (ә) 

 

Одан кейін СН тобын түзу арқылы СН3 радикалынан сутегінің бөлінуі 

жүреді немесе салыстырмалы тұрақсыз метил спиртін түзу арқылы СН3 пен 

гидроксилдің бірігуі жүреді 

 

 ОНСНОНСН 33  . (б) 

  

 СН тобы гидроксилмен әрекеттескен кезде СО және Н2 тұрақты 

молекулаларын түзеді 

 

 
2НСООНСН  . (в) 

 

 Метил спирті формальдегидтің төзімсіз қоспасын түзе отырып тотығады 

 

 ОННСНОООНСН 23  . (г) 

 

 Формальдегид СН тобының гидроксилмен тікелей бірігуі кезінде де 

түзілуі мүмкін 

 

 НСНООНСН  . (д) 

 

 Түзілген формальдегид ыдырайды келесі бойынша 

 

 СОННСНО  2 . (е) 

 

 Бөлінген Н2 және СО жоғарыда бейнеленген реакциялар бойынша 

жанады. 

 Көмірсутектердің жануы, тотығумен параллельді қожды көміртек, сутек 

және метан түзу арқылы термиялық ыдырау болуыннан күрделенеді. 

Сондықтан, ауыр көмірсутектердің жану механизімі айтарлықтай деңгейде 

метанның, сутектің жану және көміртектің гетерогенді жану механизміне 

ұқсатылады. 
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 Тізбекті реакция өрбуінің басқада тәсілі мүмкін. Реакция өнімдері түзулі 

кезінде оларда активтену жылуы мен реакцияның жылуның қосындысына тең 

жоғары энергия болады. Бұл молекулалар бастапқы заттар молекулаларымен 

соқтығысу кезінде оларды активтендіреді. Соның әсерінен тізбектің жалғасыу 

болады. 

 Бұндай тізбектер энергетикалық деп аталады. Егер энергетикалық 

тізбектің дамуы реакция жылдамдығының прогрессивті артуына және, 

сәйкесінше, қоспаның температурасының прогрессивті артуына әкелетін 

боласа, онда реакцияның стационарлы емес жүруі басталады. 

 Бұл критикалық құбылыс жылулық жалындану деп аталады. 

Температура артқан сайын жүйедегі активті бастпақы центрлер саны артады. 

 

 4.8 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлық теориясы 

 

 Ыдысқа салынған жаңғыш қоспадағы химиялық реакцияны 

қарастырайық. Ыдыстың температурасын онымен қоса жаңғыш қоспа 

температурасын баяу бірқалыпты көтергенде, қоспаның белгілі бір 

температурасында реакция жылдамдығы байқала бастайды және ол одан әрі 

артады. Сәйкесінше, бөлінетін жылу мөлшеріде ұлғаяды, ол қоспа 

температурасының тез артуына әкеледі. Осындай жағдай әсерінен қоспа мен 

орта температураларының арасында айырмашылық болуына байланысты 

қоршаған ортаға реакциондық көлемнен жылу жоғалту пайда болады және 

қоспа температурасы артқан сайын ол ұлғаяды. Сәйкесінше, химиялық 

әрекеттесу кезінде бөлінген жылу қоспаны қыздыруға және жылулық 

жоғалтуға жұмсалады. 

 Процестің одан әрі жалғасуы барлық 

бөлінген жылу қоршаған ортаға жылу жоғалту 

ретінде әкетіледі ме немесе жылубөліну жылу 

жоғалтудан артық па соған байланысты 

болады. Бірнші жағдайда жылулық тепе-теңдік 

және қоршаған ортаның температурасынан аз 

ғана жоғары болатын стационалы температура 

орналады.  Екінші жағдайда температураның 

одан әрі артуы реакция жылдамдығының 

өздігінен прогрессивті артуына, жылудың көп 

бөлінуіне әкеледі, яғни жаңғыш қоспаның 

өздігінен жалындануына. 

 4.6 суретте жылубөлінудің Qp және 

жылужоғалтудың Qт температурадан 

тәуелділігі келтірілген. Химиялық реакция жылдамдығы температура артқан 

сайын Аррениус заңына сәйкес прогрессивті артады. Сондықтан, бірлік 

көлемдегі жылу бөліну экспоненциалды қиысықпен өрнектеледі  

 

 

4.6 сурет – Жылубөліну Qp 

және жылужоғалту QT 

температурадан тәуелділігі 
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QCekQ nRT

E

p



 0 . (4.40) 

  

Теңдеудегі: 

 RT

E

ek


0 - реакция жылдамдығының константасы; 

 С – жаңғыш газ концентрациясы; 

 п – реакция реті; 

 Q – жану жылулығы. 

 Бірлік көлемге қатысты жылуберу температура бойынша сызықтық 

функция болып табылады  

 

 
)( 0TT

V

F
QТ  . (4.41) 

 Теңдеудегі: 

 α – жылуберу коэффициенті; 

 F және V – жаңғыш қоспа тұрған ыдыстың сәйкес беті мен көлемі; 

 Т – әрекеттесуші қоспа температурасы, балық реакциондық көлемде 

бірдей деп есептеледі; 

 Т0 – ыдыс қабырғасының температурасы, қоршаған орта 

температурасына тең. 

 Qт және Qр қиысықтарының қиылсу нүктесі стационарлық режим болып 

табылады, ондағы жылубөліну жылужоғалтуға тең. Температураға 

байланысты екі стационарлық режимнің болуы мүмкін: төменгі 1 және 

жоғарғы 2. 1 нүктеге дейін жылубөліну жылужоғалтудан көп, сәйкесінше 

қоспа қыздырылады. Қыздыру қоспа температурасы Т1 дейін өскенше болады. 

Бұл температурада Qт=Qр. Одан кейін қоспаның қызуы жүрмейді, себебі Т1 

жоғары температурада Qт>Qр және қандай да бір жолмен қоспа 

температурасы Т1 асатын болса, онда ол қайта Т1 дейін салқындайды. Бұл 

жағдайда реакция қоспаны ыдыс қабырғасының температурасын Т0 біраз 

жоғары Т1 температурасына дейін қыздырады. Сәйкесінше, төменгі 

стационарлық режим тұрақты болып табылады және кішкене қыздырумен, 

реакция жылдамдығы төмен болумен сипатталады, сондықтан баяу тотығу 

орындалады деп аталады. 

 Қоспаны 2 нүктеге сәйкес келетін температурадан жоғары 

температурамен қыздырған кезде жылубөлулер жылужоғалтудан көп болады, 

осының әсерінен өздігінен жалындануға әкелетін прогрессивті қыздырылу 

болады. Температураны төмендеткен кезінде жылубөліну Qт жылужоғалтудан 

Qp аз болады, сондықтан жүйе бастапқы орнына келе алмайды, тек 1 нүктеге 

оралады. Сонымен жоғарғы режим тұрақсыз және практикалық тұрғыдан 

орындалуы мүмкін емес. 

 Енді қоршаған орта температурасын Т0 көтереміз, графикалық тұрғыдан 

Qт тура сызығы параллельді оңға ығысады. кТ 0  қандай да бір мәнінде Qp  және 

Qт қисықтарының жалпы бір К нүктесі болады. Бұл нүкте температураның 
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төмендеуіне қатысты тұрақы және температураның жоғарлауына қатысты 

тұрақсыз. К критикалық нүкте болып табылады: Тк температурасынан төмен 

болатын болса стационарлық режим, керсінше, қоршаған ортаның 

температурасы кТ 0
-дан айтарлықтай жоғары болатын болса, онда ол қоспаның 

өздігінен жалындауға әкелетін прогрессивті өзін қыздыру болады. 

 Өздігінен жалынданудың басталуы стационарлық режимнің шекті мүкін 

мәніне жетуі деп қарастырылатын зерттеу әдісі ө з д і г і н е н  

ж а л ы н д а н у д ы ң  с т а ц и о н а р л ы қ  ж ы л у л ы қ  т е о р и я с ы  деп 

аталады. 

 Т0 температураны оның критикалық мәнінен кТ 0
- дан және сәйкесінше Т 

температураны Тк-дан кішкене көтеретін болсақ, онда стационарлық күй 

мүмкін емес және температураның прогрессивті артуы басталады. 

Стационарлы жылулық теорияда өздігінен жалындану температурасы ретінде 

Тк немесе кТ 0
 қабылданады. к

к ТТТ 0  температуралар айырымы 

жарылысалыд қыздыру деп аталады. 

 Сәйкесінше, өздігінен жалындану температурасы тек қана жаңғыш 

қоспаның табиғаты мен қасиетінен тәуелді емес, сонымен бірге әрекеттесуші 

қоспаның жылуберуін анықтайтын процестің жүру шарттарынан да тәуелді. 

Сондықтан ол физико-химиялық константа емес, процестің қорытынды 

сипаттамасы болып табылады. 

 Н.Н. Семенов алғашқы болып Qт сызығының Qp қисығымен жанасу 

нүктесінде жылубөліну жылужоғалтуға тең және олардың температура 

бойынша туындылары бір-бірімен тең болу шартынан өздігінен жалындану 

температурасының математикалық тұрғыдан анықтады, яғни 
 

 
Tp QQ  , (4.42) 
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 (4.42) және (4.43) теңдеулеріне (4.40) және (4.41) өрнегін қойып және 

оларды дифференциалдап бірге шеше отырып, аламыз: 
 

 
00

2  к

кк T
R

E
T

R

Е
Т , (4.44) 

Одан: 
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 Тк өрнегін қатарға жіктеп және  30

кТ  тең және ондан үлкен мүшелерді 

ескермей отырып, аламыз: 
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 Бұл жерден өздігінен жалындануға дейінге қыздыру: 
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 (4.47) теңдеуінен, егер кТT   болса, онда өздігінен жалындану мүмкін 

емес, ал егер кТT  болса, онда өздігінен жалындану басталады. 

 Өздігінен жалындануға дейінгі қыздыру активтену энергиясынан және 
кТ 0
 температура шамасынан тәуелді, бірақ әдетте жану реакциялары үшін ол 

бірнеше ондық градустан аспайды. 

 Сонымен, стационарлық жылулық теорияда өздігінен жалындану 

шегіндегі қоспа күйі анықталады. Өздігінен жалындану шегі шекті мүмкін 

стационарлық күй болып табылады. Қоршаған орта температурасын кТ 0
-дан 

жоғарылатау немесе жылуәкетілу интенсивтілігін төмендету арқылы қоспа 

температурасын Тк-дан кішкене арттырған кезде стационарлық күй мүмкін 

емес болады. 

 Критикалық нүктеде жылубөлінудің интенсивтілігі жылуәкетілу 

интенсивітлігіне тең болады (4.6-суретте Qp және Qт сызықтары), ал Т0 

температурасын кТ 0
-дан жоғары көтеретін болсақ жылубөліну интенсивтілігі 

артады (4.6-суретте Qp және II

TQ  сызықтары). Ол жылубөлінудің қоршаған 

ортаға барлығы әкетілмейді, тек бір бөлігі әкетіледі. Әкетілмей қалған жылу 

мөлшері қоспаны жылытуға жұмсалады. Бұл химиялық әрекеттесуді 

арттырып және индукция периоды деп аталатын белгілі бір уақыт аралығында 

өздігінен жалындануға әкеледі. Қоспаны қыздыруға жұмсалатын жылудың 

мөлшері аз болған сайын, индукия периоды соншалықты көп болады. 

Критикалық күйдегі бөлінетін жылу толығымен әкетілетін болғандықтан, 

стационарлық теорияда өздігінен жалындану температурасына индукия 

периодының үлкен мәні сәйкес келеді, ал теориялықта – шексіз. 

 Стационарлық теория өздігінен жалындану процесінің физико-

химиялық мазмұнын анықтау үшін маңызы көп, бірақ ол индукция периоды 

өте аз жылдам отын жағу құрылғыларының есептемесін жүргізуге үшін емес. 

 Бугенераторларның камералық оттықтарында, газотурбиналық 

қондырғының (ГТҚ) жану камераларында және басқада форсирленген 

құрылғыларда отынды жағу шарттарында индукция периоды секундтың 

жүзден бір бөлігін құрайтын болғандықтан, оларда жылулық өздігінен 

жалынданудың стационарлы емес теориясы қолданылады.  

 

 4.9 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлы емес теориясы 

 

 Өздігінен жалындану процесінің уақыт бойынша жүруін, яғни 

стационарлы емес процесті қарастырайық және келесідей физикалық модель 
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бар деп ескейік. Әрекеттесу бір уақытта бастапқы белгілі бір құрамы және 

температурасы бар газды жаңғыш қоспаның қандай да бір шектелген 

көлемінің барлық массасында жүреді. 

 Ыдысқа салынған қоспаның химиялық әрекеттесуі кезінде бөлінетін 

жылудың бір бөлігі қоспаны қызыдруға және бір бөлігі ыдыс қабырғасын 

қызыдруға жұмсалады. Сондықтан, әрекеттесуші қоспа үшін жылу 

балансының теңдеуі келесідей түрде жазылады: 

 0 Тнp QQQ . (4.48) 

  

мұндағы 

 
pQ - бөлінген жылу мөлшері; 

 нQ  - қоспаны қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшері; 

 ТQ  - ыдыс қабырғалары арқылы қоршаған ортаға әкетілетін жылу 

мөлшері. 

 Жаңғыш газ бен оттегі арасындағы реакцияны екінші ретті реакция деп 

қарастырып және өздігінен жалындану басалуына дейінгі реагенттер 

шығынын ескермей, (4.48) теңдеуідегі айнымалылардың сәйкес өрнектерін 

қойып және бірлік көлем мен уақытқа қатынасын аламыз: 
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. (4.49) 

 

 Бастапқы шарт: τ=0, Т=Т1 кезінде. 

 (4.49) теңдеудегі: 

 RT

E

ek


0 - реакция жылдамдығының константасы; 

 Е - активтену энергиясы; 

 R=8,321 - универсалды газ тұрақтысы, кДж/(моль∙К); 

 0

2

0 , OЖ CC - жаңғыштың және оттегінің  концентарциясы, кг/м
3
, 0,1013 МПа 

және температура 0 
0
С; 

 Т1 - қоспаның бастапқы температурасы және ол ыдыс қабырғасының 

температурасына тең, К; 

 Т - қоспа температурасы (ағымдағы температура), К; 

 Q - қоспаның жану жылулығы, кДж/кг; 

 скос - қоспаның жылусыйымдылығы, кДж/(м
3
∙К); 

 τ - уақыт, с; 

 α - қабырғадан қоршаған ортаға жылуберу коэффициенті, кВт/(м
2
∙К); 

 S және V - реакциондық ыдыстың беті мен көлемі, м
2
 және м

3
. 

 Өлшемсіз температуарға, координатағы және жылуберу коэффициентіне 

өте отырып (4.49) теңдеуді келесідей өлшемсіз түрде өрнектеуге болады:  
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(4.50) теңдеуіндегі: 
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 - жылуберудің өлшемсіз коэффициенті. 

 Бастапқы шарттар: 0 , 1   кезінде. 

 (4.50) теңдеуінің шешімі келесідей түрде болады: 
 

  1;   . (4.51) 

 

және жаңғыш қоспа температурасының өлшемсіз координатада уақыт 

бойынша өзгеруін береді. 

 Қорытынды шығару алдында, зерттеулер толық болуы үшін цилиндрлік 

камера арқылы үрлеу кезіндегі белгілі бір бастапқы құрамы және 

температурасы бар жаңғыш қоспаның химиялық әрекеттесуі ретінде тұрақты 

қысымдағы өздігінен жалындану процесін қарастырайық. Сонымен қоса 

қабырға температурасы қоспаның бастапқы температуарсын бірдей болсын. 

 Өздігінен жалындану кезіндегі температураның күрт артуы ағынды 

турбулизациялау және температураның жоғары градиент облыстырында 

ағының біртекті аэродинамикалық және жылулық сипатын бұзуы мүмкін. 

Көлденең қимада температура профилі қисайған және ағының 

турбулизациясы кезінде турбулентті масса және жылуалмасу пайда болады 

және одан кейінгі жағыш қоспаның өздігінен жалындану процесі бұзылады. 

Жалын фронты болған кезінде процесс жалындау кезеңіне өтеді. 

 Аналитикалық зерттеу үшін жоғарыда сипатталған өздігінен жалындану 

процесінің моделін бір өлшемді ағынның математикалық моделінің негізі 

ретінде аламыз. 

 Бір өлшемді модель негізінде құрылған теорияның экспериментальды 

тексеруін камерада жалынданудың басталуына дейін емес, өздігінен 

жалындану процесі басталатын температураға дейін артқанша сынауларды 

жүргізу арқылы жасауға болады. Одан басқа экспериментальды әдіс өздігінен 

жалындану басталғаннан кейін үзіліс жасау арқылы периодты түрде жүргізу. 

Сынауды бұлай жүргізу жаңғыш қоспанының бөлек порциясы үшін сәйкес 

келді. 

 Жалындану периодына жаңғыш газ бен оттегі шығынын ескермей 

отырып, камераның экспериментальды бөлігі үшін (4.48) теңдеуді Д.М. 

Хзмалян келесідей түрде берді: 
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 (4.52) теңдеудегі: 

 d - камера диаметрі, м; 

 W - ағын жылдамдығы, м/с; 

 α - газдан қабырғаға жылуберу коэффициенті, кВт/(м
2
∙К). 

 (4.52) теңдеудің бірлік көлемге қатысты аламыз: 
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 , (4.53) 

мұндағы 
0 - ағын жылдамдығы, м/с (қысым 0,1013 МПа және 

температура 0
0
С кезінде). 

 Бастапқы шарттар: х=0 T=T1  кезінде. 

 Өлшемсіз температураға, координатағы және жылуберу коэффициентіне 

өте отырып аламыз:  
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(4.54) теңдеудегі: 
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4
 - жылуберудің өлшемсіз коэффициенті. 

 Бастапқы шарттар: 0  1  кезінде. 

  

 4.10 Бугенераторларының оттықтарында азот оксидінің түзілуі 

 

Булы қазандықтар отындықтарында және ішкі жану қозғалтқыштарында 

отынды жағу кезінде отынның жаңғыш бөлігіндегі жану өнімдерінің белгілі 

оксидтерінен басқа, аз мөлшерде азот мен күкірт оксидтері пайда болады. 

Олардың материалды және жылулық баланстағы рөлі үлкен емес, бірақ олар 

қоршаған ортаны ластайды, тірі және тірі емес табиғатқа, адамға зиян 

келтіреді.  

Өнімділігі 950 т/сағ болатын ТПП-210, ТПП-312 бу қазандықтары 

мазут және табиғи газда α≤1,03 жұмыс істейтін кезінде отынның жану 

өнімдерінде азот оксидінің құрамы өлшеу мәлеметтері бойынша 800-1100 

мг/м
3
, ал 300-800 МВт блокты бу қазандықтарында тас көмірін, мазутты және 

табиғи газды α=1,1÷1,2 жаққанда азот оксидінің құрамы 1500-2000 мг/м
3
 

жетеді, Бұл мүмкін болатын шекті концентрациялардан артық.  

Зерттеу негізінде жану процесінде NO түзілетіні дәлелделген. Бу 

қазандығының газды трактысы бойымен қозғалыс кезінде, азот оксидтерінің 

тотығуы жүрмейді. Ауаға шыққан соң NO-нің негізгі бөлігі салыстырмалы 

қысқа уақыт аралығында, салқындау жағдайында және бос оттегінің болуына 
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байланысты NO2-ге өтеді. Азот диоксиді азот оксидінен төрт есе уландырғыш 

болады. NO2 газдарымен дем алу, дем алу жолдарының қатты зақымдануына 

және улануына әкеледі. Азот диоксидінің түзілуі азот оксиді мен оттегінің 

әрекеттесуі кезінде жылудың бөлінуімен жүреді: 

 кДжNOONO 11722 22  . 

.  

 Азот оксидтерінің шығуы ауа артықшылық 

коэффициентіне байланысты экспериментальды түрде 

анықталады (4.7 сурет). α<1 облысында NO-ның көп 

бөлінуі бос оттегі концентрациясының жоғары 

болуымен түсіндіріледі, ал α>1 облыста оның аз 

бөлінуі температура төмендеуімен түсіндіріледі. NO-

ның максималды бөлінуі стехнометрлік қоспаға ұқсас 

құрамы бар қоспа жанған кезде болады 

α>1 қоспаларында NO бөлінуі тепе-теңдік күйдегіден 

бір-екі есе аз, ал тотықтырғышы аз қоспаларда тепе-

теңдік күйдегіге жақын болады.  

   Зерттеу негізінде NO жалында максималды 

температуралар зонасында, олардың ұзындығы кіші 

аймақта тар диапазонында түзіледі. Жалынды 

форсировкалау кезінде NO артады.  

   Жоғары температура кезінде реакция 

зоналарында атомарлы  оттегі түзілетіндіктен, азот 

оксидтерінің түзілу механизмін келесідей анықтайды:  
 

O+N2↔NO+N; 
 

N+O2↔NO+O. 
 

Осы кезде атомарлы оттегі көмірсутегілер мен көміртек оксидтерінің 

жану реакциясында көп мөлшерде түзіледі.  

Семенов, Зельдочив және Франк-Каменцктің мазмұндаған деректер 

негізінде (Семенов-Зельдович-Франк-Каменцкий теориялары) азот пен 

атомарлы оттегінің қатысуымен тізбекті реакциялар жиынтығы 

қарастырылады:  

  
NNONOa

k

k


1

3
2. ; (4.55) 

 

  
ONOONб

k

k


2

4
2. , (4.56) 

 

мұнда k1,k2,k3,k4 – тура және кері реакциялар жылдамдықтарының 

константалары.  

Атомарлы оттегінің концентрациясы O2 молекуласының диссоциация 

реакциясы теңдігімен анықталады: 

 

4.7 сурет – Азот 

оксиді шығуының 

ауа артықшылық 

коэффициентінен 

тәуелділігі 
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O2↔2O. 
 

Сәйкесінше, теңдік константасы 
2

2 / ООС ССК  ; осыдан:  

 

 
22 ОООСО СКСКС  , (4.57) 

мұнда C0 және CO2  - атомарлы оттегі мен оттегі молекулаларының 

молярлы концентрациясы;  
СО КК  . 

 (4.55) және (4.56) реакцияларының тепе-теңдік шарты келесі түрге ие:  

 








 


RTk

k

CC

CС
К

ON

NNO

Са

6

3

1

)(2

)()( 108,196
exp

9

32
; 

 

  RTk

k

CC

CС
К

ОN

ОNO

Сб

6

4

2

2

)()( 107,16
exp6


 , 

ал толық процесте  

  







 


RTkk

kk

CC

С
ККК

ОN

NO

СбСа

6

43

21

22

2

)(2 101,180
exp

3

64
. (4.58) 

 

 Концентрация индекстеріндегі жақшалар тепе-теңдік концентрациялар 

қарастырылып жатқанын білдіреді.  

 Қарастырылатын реакциялардың кинетикасы келесі теңдеумен 

анықталады:  

  
ONONNOONNO

NO CCkCCkCCkCCk
d

dC
432221 


; (4.59) 

 

  
ONONNOONNO

NO CCkCCkCCkCCk
d

dC

d

dC
432221 


. (4.60) 

 

 Атомарлы оттек және атомарлы азот концентрацияларының өзгеру 

жылдамдығы азот оксидінің өзгеру жылдамдығынан өте аз, яғни 

 d

dC

d

dC

d

dC NONO  , онда 0
 d

dC

d

dC NO  деп қарастыруға болады.  

 Онда (4.60) теңдеуінен: 

 

   NON

NOO

O

N CkCk
CkCk

C
C 421

322




 . (4.61) 

 

 Осы теңдеуден көрінгендей, тек ауа азот ескеріледі. Себебі, 

атмосферадағы азот 79%, ал отында тек 1-2% болады.  

 (4.61) теңдеуін атомарлы азот үшін (4.59) теңдеуіне қойып және 

алгебралық түрлендіруді орындасақ:   
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   2

43221

322

2
NOON

NOO

ОNO CkkCCkk
CkCk

С

d

dC






.  

 

 k2CO2>k3CNO деп  санауға болады, яғни NO (4.56) тура реакция бойынша 

түзілуі NO-ның (4.55) кері реакция бойынша жойылуынан артық. Онда 

 

 2

43221

22

2
NOON

O

ОNO CkkCCkk
Ck

С

d

dC



. 

 

 dC0/dτ – 0 шарты атомарлы оттектің концентрация тепе-теңдікте екенін 

көрсетеді, сәйкесінше ол үшін (4.57) теңдеуіне қойсақ:  

 

   22

)(2

2

1 12
NONO

O

ОNO CC
KC

kК

d

dC



. (4.62) 

 

Белгілеулерді енгіземіз: 

)(/ NONO CС - азот оксидінің өлшемсіз концентрациясы; 


2

2

)(12

O

NOO

O
CK

CkK
H  - өлшемсіз уақыт (гомохрондық критерий). 

Онда азот оксидінің концентрациясының өзгеруінің дифференциалды 

теңдеуін (4.62) өлшемсіз түрде жазамыз:  

 

 21 



ОdН

d
. (4.63) 

 

Бастапқы шарттар: Ho=0 σ=0 кезінде. 

Бу қазанының оттығында Тмакс≈(0,85 – 0,9)Ta, ал оттықтан шығатын 

газдар температурасы 
аТ ТТ )75,07,0(//   екенін ескере отырып, жалын 

температурасының бірінші жуықтау үшін тұрақты деп санауға болады. Онда 

(4.63) интегралдаған соң arthσ=Ho аламыз. Осыдан: 

 

  





)(

2

2

1
2 NO

O

О
C

arthCK
kК  . (4.64) 

 

Тәжірибелер нәтижелерін соңғы теңдеу арқылы өңдесек, Коk1 белгісіз 

константалар көбейтінділерін табуға болады (4.8 сурет). Суреттен 

көргеніміздей, қисық сызықтар түрлі отын үшін әртүрлі, ал ауаның тотығу 

жолын көрсететін константалар отын түріне байланысты болмау қажет. Одан 

басқа, торфты жағатын құйынды оттықтар үшін мәліметтер (4 қисық) 

торфтағы тік ағынды жанарғылары бар оттықтарға қарағанда жоғары 

орналасады (2 қисық).  
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Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу кезінде 

газдардың оттықта болу уақыты 
максГ

T

ТBV

V 273
  

деп анықталды, және де оттықтың барлық 

көлемі ескерілді. Бірақ құйынды оттық 

көлемнің бір бөлігі құйынды зоналармен 

толған, сондықтан газ ағынының онда болу 

уақыты есептік мәнінен аз, сәйкесінше, Коk1 

жанудың түрлі сұлбалары үшін түрлі болады. 

Бұл нәтижелер торфта (азот құрамы көп) анық 

көрінді. Осыдан отын азотының азот оксидінің 

түзу процесіндегі маңыздылығы көрінеді.  

Отын азотын ескерген кезіндегі 

Семенов–Зельдович–Франк-Каменцкий  

теориясын қарастырайық. Термиялық ыдырау 

кезде пайда болатын отын азоты негізінен 

атомарлы күйде болады деп есептейік және тек 

қана ол (4.55), (4.56) тізбекті реакцияларының 

өтуін анықтайтын болсын. Онда (4.60) теңдеуінен, 0
 d

dC

d

dC NO  шарты 

кезінде келесі теңдеу аламыз:  
 

NON

NOON

O
CkCk

CkCkC
C

421

322




 . 

 

Бұл теңдеуді (4.59) теңдеуге қойсақ:  
 

 




















 NOONO
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NOO

N
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NOO

N
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Ck
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CkCk
C

d
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3224

421

322

21

421

322


. (4.65) 

 

 Бірінші жуықтаудан атомарлы азот концентрациясы тұрақты және оның 

термиялық ыдырауы СN0 кезіндегі шығуына деп, (4.64) теңдеуінен 

түрлендіруден кейін аламыз:  
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Төмендегіні ескерсек, онда: 
 

   
2

2

22

2

2
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2

34

NO
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O

N

NO

NO

ОN

N

NO
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C
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C

C
k

C

CC

Ck

Ckk
 , 

 

түрлендірулерден кейін аламыз 
 

 
 

1 – тас көмір (тік ағынды 

жанарғы); 2 – торф (тік ағынды 

жанарғы); 3 – мазут (құйынды 

жанарғы); 4 – торф (құйынды 

жанарғы). 

4.8 сурет – Ауа азотын 

ескерген кездегі түрлі отын 

үшін  lgk1Ko(T) тәуелділігі 
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2

2

21

4

202 2
NO

NO

N

NO

ON

NO

C

C

Ck

Ck
CCk

d

dC


. (4.66) 

 NON CkCk 421   болғандықтан, яғни (4.55) тура реакция бойынша азот 

оксидінің түзілуі, (4.56) азот оксидінің жойылу реакциясына қарағанда 

интенсивті жүреді, (4.66) екінші қосындыны ескермеуге болады, онда 

 

 















2

2

022 2
NO

NO

NO

NO

C

C
CCk

d

dC


. 

 

  

1-нақты шешімі (4.68); 2-жуық шешімі 

(4.69); *-шешімінің сәйкес келу облысы. 

4.9 сурет – (4.67) теңдеуді нақты 

және жуықтау арқылы шешудің 

қорытындыларын салыстырыу 
 

1-тураағынды жанарғы (мазут, торф, көмір); 

2-кұйынды жанарғы.  

4.10 сурет – Отын азотын ескерген 

кезіндегі әртүрлі отындар үшін 

lgk2(T) тәуелділігі 

 

 Бұл теңдеуді өлшемсіз түрде жазамыз. Мұнда σ азот оксидтерінің 

өлшемсіз концентрациясы алдынғы комплекс болып қалады, ал өлшемсіз 

уақыт  NONO CCCkН /0220  . Онда:  

  

 22 



OdH

d
. (4.67) 

 

 Осы дифференциалды теңдеудің шешімі бастапқы шарттар Но=0 σ≈0 

болған кезде, изотермиялық оттықтар үшін келесі түрде беріледі:  

 

   
  122exp

122exp
2






O

O

H

H
 . (4.68) 

 

 σ
2
<<2 , яғни 2  болған кезде, 2/ 0 dНd  және  

 

  
OH2 . (4.69) 

 

 σ
2
<<2 шарты Но<<1 білдіреді. Көрсетілген жуықталған теңдіктер Но аз 
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болған сайын нақты болады. σ, Но координаттарында алынған (4.68) және 

(4.69) шешімдер 4.9-суретте көрсетілген.  

(4.68) шешімі бойынша түрлі отындар үшін тәжірибелік мәліметтер 

өңделді (4.10сурет) және (4.66) тура реакцияның  k2 м
3
/(кмоль∙с)жылдамдық 

константасы анықталды. Тәжірибелік мәліметтерді өңдегеннен кейін 

көрінгендей, түрлі отындар бір тік сызыққа ораналасады. 2 сызығы жоғары 

орналасқан, себебі құйынды жағу кезінде отын бөлшектерінің оттықта болу 

уақыты тік ағынды жанарғыда жағуға қарағанда көп. 2 және 1 тік сызықтарын 

салыстырған құйынды жағу кезінде оттық бөлшектер циркуляциясын 

анықтауға мүмкіндік береді.  

Ауа артықшылығы коэффициентінің және процесс температурасының 

кең диапазонында әртүрлі отындар үшін реакция жылдамдығының константа 

мәні k2  тәжірибелік тәуелділікпен анықталады: 

 








 


RT
k

6
19

2

101,540
exp104 . 

 

 Отынның термиялық ыдырау нәтижесінде пайда болған азот 

концентрациясы (кмоль/м
3
):  

 

ТV

N
С

Г

ж

N
14

273
0


  , 

 

мұнда N
ж

 – отынның азот құрамы; β – отын азотының конверсия дәрежесін 

түзеткіш (көмір үшін β=0,002; амбразуралы оттықтағы торф үшін β=0,4; 

мазут үшін β=0,5); 14 – азоттың молекулалық массасы.  

 Со2 және СN2 мәндері азот оксидінің тепе-теңдік концентрациясын 

есептеген кезде С(NO)  (4.58) теңдеу бойынша:  

  

 
RT

P

V

V
С

Г

О

0

2 121,0   ;         
RT

P

V

V
С

Г

N

0

2 79,0  . 

 

Есеп нәтижесінде алныған СNO концентрациясын азот диоксиді 

концентрациясына келесі теңдеу бойынша жеңіл өткізугі болады 

 

273

46
2






кур

Г

Г

NONO
V

ТV
СС , 

 

мұнда 46 – NO2 молекулалық массасы; СNO2 кезде кг/м
3
. 
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5 тарау. Төмен сортты отындарды жағу 
 

5.1. Төмен сортты отындарды электр станцияларында жағудың 

ерекшеліктері 

 

Төмен сортты энергетикалық отындарды (ТСЭО) жағу кезде шаң 

дайындау құрылғыларының, оттық-жанарғы кешенінің, бу қыздырғыш, 

экономайзерлік және ауа қыздырғыш беттерінің жұмысы қиындайды, сондай-

ақ түтін сорғыштардың, күл аулағыштардың және гидрокүлшығару жүйесінің 

жұмысының сенімділігі төмендейді. Қазандық агрегатының жұмыс істеуінің 

сенімділігі бұл кезде жалпы алғанда күрт азаяды, жөндеуге кететін шығындар 

ұлғаяды. Бүкілресейлік жылутехникалық институттың (БЖИ) мәліметтері 

бойынша, шламдарды (қалдықтарды) жағатын қазандық агрегаттарының 

оттықтарындағы сорылулар жобалық 4–5% орнына 15–20% - ға дейін жетеді. 

Қазандық бойынша жалпы алғанда нормалар бойынша 25–30%-дың орнына 

50–60%-ға дейін, шаң жүйелері бойынша – 70%-ға дейін және одан да көпке 

көтеріледі. 

Түтіндік газдармен жылу жоғалтудың (q 2 )  ұлғаюымен қатар, 

механикалық кем жануымен жылу жоғалтулар (q 4 )  айтарлықтай артады. 

Мәселен, сапасы нашар отынды (АШ және қалдықтың қоспасы) жағу кезде, 

q 2  жобалық 5–5,5%-дың орнына 8–9% дейін көбейеді. Механикалық кем 

жануы бұл жағдайда жобалық 4%-дың орнына, қысымы 9 Мпа дейін 

қазандарда 10–12% дейін, ал қысымы 13 МПа қазандарда 7–8% және одан да 

көпке дейін жетеді. Қазанның жалпы пайдалы әсер коэффициенті (брутто) 5–

7%-ға төмендейді.  

ТСЭО-ның жоғары күлділігі атмосфераға күлдің шығарылуының 

айтарлықтай артуына алып келеді. Әсіресе, электрсүзгілерді қолданылған 

жағдайда қатты байқалады. Бұл электрсүзгілерге тазартуға келіп түсетін түтін 

газдарындағы қатты фазаның шекті есептік концентрациясының 45–50 г/м
3 

аспайтындай болуы керектігіне негізделген. Күлділігі 30–35%-дан асатын 

отын жағылған кезде, түтін газдармен әкетілетін концентрация бұл мәннен аса 

бастайды. 

ЖЭС-ның шаң дайындау бөлімінің негізгі міндеті – жанарғы 

құрылғыларына белгіленген сападағы отын шаңының қажетті мөлшерін 

үздіксіз және бірқалыпты беріп отыру. Дәстүрлі отында жұмыс істейтін электр 

станцияларды жобалаған кезде, ұнтақтау өнімділігі бойынша 10–15% қор 

қарастырылады. Бұл қор төмен сортты отындар берілген кезде жеткіліксіз 

болып шығады. 

Шектеулер диірмендердің кептіргіш өнімділігі бойынша да, ұнтақтау 

өнімділігі бойынша да байқалады. Егер кептіргіш өнімділікті қандай да бір 

амал-тәсілмен арттыруға болатын болса, онда ұнтақтау өнімділігін әдетте тек 

қосымша диірмендер орнатумен ғана арттыруға болады. Бұл жағдайда шаң 

зауытын салу нұсқасы ең қолайлы болар еді, бірақ ол өте көп күрделі 

шығындарды қажет етеді. 
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ТСЭО жағу кезде шаң жүйесіне нормативтен тыс сорылулар кептіргіш 

агенттің температурасын қатты төмендетеді, бұл диірмендердің кептіргіш 

өнімділігін елеулі азайтады. ТСЭО жағу кездегі шаң жүйесінің жолына 

ұлғайтылған сорылулар бірінші кезекте отын ағып шығулардан өткен кезде 

туындайтын қиындықтарға негізделген. Әдетте, ТСЭО-да жұмыс істеген кезде 

барлық мигалкаларды өшіріп тастауға тура келеді, ал бұл жүйеге 

сорылуларды қатты көбейтеді. Диірменге жоғары күлді отынның жоғары 

мөлшерлерінің келіп түсуі тартатын органдардың шапшаң тозуына алып 

келеді. Осығай орай диірмендердің ұнтақтау өнімділігі төмендеп, шаңның 

сапасы нашарлайды. Шаң құбырларының жылдам тозуы қазанға сорылуларды 

көбейтеді. 

Кептіргіш өнімділігі жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін, іс-

тәжірибеде бастапқы және екіншілік ауаның салыстырмалы шығындарын 

қайта бөлуге барады. Бұл ретте біріншілік ауаның шығынын оның оңтайлы 

мөлшерімен салыстырғанда көбейтеді. Осының нәтижесінде отынды тұтануға 

дайындаудың (оны газдандырудың) жағдайлары нашарлап кетеді. Ірірек, күлі 

көп және ылғал шаңмен бірге үйлестікте, бұл жалынның ұзындығының 

айтарлықтай өсуіне және оның адиабаттық жану температурасының 

төмендеуіне алып келеді. 

Біріншілік ауа үлесінің артуы тек ТСЭО-ның газдандырылу 

жағдайларын нашарлатып қана қоймай, жанарғыларға жағуға келіп түсетін 

отын шаңының құрамын үлкейдеті. Бұл сепаратордағы (желдету) ауаның 

орташа жылдамдығының сепаратор беретін шаңның дисперсиялық құрамы 

тұрғысынан алғанда айқындаушы фактор болып табылатындығымен 

байланысты болып отыр [8]. 

Ауаның орташа жылдамдығының өсуімен, механикалық кем жануының 

қалыптасуының негізгі себебі болып табылатын шаңның ірі фракциясының 

шығуы көбейеді. Бұдан өзге, олар қазанның қыздыру беттерінің эрозиясына ең 

көп шамада жағдай жасайды. 

5.1 суретте ММА және ММТ типті диірмендер үшін центрден тепкіш 

сепаратор шаңының дисперсиялығының желдетуге тәуелділігі берілген. 

Шаңның дисперсиялығына орташа жылдамдықтың 0,8 м/с бастап 1,6–1,8 м/с 

дейін көбеюі бәрінен де күштірек әсер етеді. Орташа жылдамдық 2,3 м/с аса 

өскен кезде, желдету іс жүзінде шаңның фракциялық құрамына әсер етпейді. 

Бұл жағдайларда жанарғыларға келіп түсетін шаңның ірілігі іс жүзінде 

бастапқы диірмен өнімінің ірілігіне сәйкес келеді. Дайын шаңның n 

бірқалыптылық коэффициентіне желдету өте әлсіз әсер етеді [8].  

Центрден тепкіш сепараторы бар тартатын диірмендер үшін дайын 

шаңның концентрациясының оның дисперсиялық құрамымен байланысы 5-2 

суретінде көрсетілген. Бұл суреттен аэроқоспаның 1,75 м/с асатын 

жылдамдықтары кезінде, дайын шаңның концентрациясының оның ірілігіне 

әсер етпейтіндігі келіп шығады. Аэроқоспаның 1,5 м/с тең жылдамдығы 

кезінде, концентрация   < 0,45 кезінде, ал 1,2 м/с жылдамдығы кезінде –  < 

0,7 кезінде әсер ете бастайды. Дайын шаңның концентрациясының артуымен, 
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оның бірқалыптылық коэффициенті төмендейді. Дайын шаңның 

концентрациясының өсуі оның сапасын нашарлатып жібереді.  
 

 
 

5.1 сурет – Желдетудің центрден тепкіш сепаратор шаңының дисперсиялық 

құрамына әсер етуі: 1-ММА 1660/2000/730; 2-ММТ 2600/2550/590; 3-ММА 

1660/1130/730; 4-ММА 1660/1130/980 
 

Оттықтағы а = Та – 273°С теориялық температураның қоңыр 

көмірлердің  күлділігі мен ылғалдылығына есептік тәуелділіктері 5.3 

суретінде келтірілген. Есептеулерді орындаған кезде жанатын масса тұрақты 

деп, оттықтағы ауаның артықтық коэффициенті а1 = 1,1, ал ыстық ауаның 

температурасы tы.а. = 350°С деп есептелді. А
с
-ның әрбір 10%-ға көтерілуі түтін 

газдарының теориялық температурасының 40–100°С (ылғалдылыққа 

байланысты) төмендеуіне алып келеді. Жалынның температурасы бұл ретте 

30–90°С төмендейді. W
p
-ның 10%-ға азаюы теориялық жану температурасын 

100-160°С, ал жалынның ядросындағы температураны 85–130°С (күлділікке 

байланысты) көтереді [9]. 

Күлі көп отындар үшін қазандық агрегаттарын есептеудің нормативтік 

әдісі [10] оттықтан шығатын жердегі газдар температурасының 100°С және 

одан көпке төмендетілген мәнін береді. Бұған күлдің оттықтағы ортаның 

оптикалық тығыздығына күшті әсер етуі себепкер болып отыр. 

Оттықтан шығатын жерде температураның көтерілуі бу 

қыздырғыштарының қождануына алып келеді. Бұл ретте бу 

қыздырғыштардың металының қызу температурасы арта түседі және оның 

эрозиялық тозуы күшейе түседі. Жану ядросындағы температураның 

төмендеуі әкетіндіде балқымаған үшкір бұрышты күл бөліктерінің үлесінің 

артуына алып келеді. Диірмен құрылғыларының жұмыс жағдайларының 

нашарлауы мен қазандық агрегаттары арқылы күлдің жалпы өтуінің арта түсуі 

тудырған, әкетіндінің жоғары ірілігімен қатар, бұл экономайзерлік және ауа 



93 

қыздырғыш беттерінің үлкен эрозиясына алып келеді. 

 
 

1 - Wc = 1,75 м/с; 2 - Wc =  1,50 м/с; 3 - Wc = 1,2 м/с.  

5.2 сурет – Концентрацияның шаңның дисперсиялық құрамына әсер етуі 

(ММА 1660/2000/730, Dc = 2350 мм)  
 

Күлдің жұмсаруының басталуының tВ температурасымен салыстырғанда 

жалын ядросының температурасы неғұрлым көбірек болса және бөліктің 

өлшемі неғұрлым азырақ болса, күлдің бөліктерінің сферолиттерге соғұрлым 

толығырақ айналатындығы белгілі. 

Бөлік қызған кезде оған әсер ететін күш (5.1) формуламен 

сипатталады[39]  

 

 rf  /2  (5.1) 

 

мұнда σ – осы бөліктің балқуымен алынған сұйық фазаның беттік керілу 

коэффициенті; r’— осы бөліктің қисықтық радиусы. 

Бөліктің пішіні сфералық пішіннен шамалы ауытқыған жағдайда, 

бөліктің сфераға көшуі үшін қажетті уақыт мынаны құрайды [28]: 
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мұнда ’– тұтқырлық коэффициенті; r – r0 радиусқа ие, көлемі  

эквивалентті сфераның центрінен қашықтық. 

Осы формуланы талдаудан, олардың тұтқырлығы ауырлық күші жеңетін 

тұтқырлықтан бірнеше ретке асып түскен кезде,  жалындағы ұштары үшкір 

шағын бөліктердің сфероидалық пішін қабылдайтындығы келіп шығады. 

Осылайша, жану ядросының жоғары температуралары мен отын 

шаңының қанағаттанарлық сапасы тек оттық камерада белгіленген жылу 

алуды қамтамасыз ету тұрғысынан ғана емес, әкетіндідегі балқымаған жоғары 

эрозиялық бөліктердің үлесін төмендету үшін де қажет. 
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1 - канск-ачинск қоңыр көмірі; 2 – Мәскеу маңындағы; 3 – КСРО-ның басқа кен орындары;  

4 – АҚШ көмірлері; 5 – ГФР көмірлері; 6 – ГДР көмірлері; 7 – БХР көмірлері. 

5.3 сурет – Оттық камерасындағы теориялық температураның мынадай қоңыр 

көмірлерді жағу кездегі ылғалдың және күлдің мөлшеріне есептік тәуелділігі 
 

Күл аулағышта ауланып қалмаған әкетіндінің үлесінің көбеюі түтін 

сорғыштардың жұмыс сенімділігінің төмендеуіне алып келеді. Бұл түтін 

сорғыштардың қалақшаларының шапшаң тозуының және қалақшалардағы  

күлдің шөгінділерінің теңгерімінің бұзылуының нәтижесінде орын алады. 

Ылғал күл аулағыштардан тамшылы әкетінді болған кезде, бұл құбылыс 

әсіресе қарқынды бола бастайды. 

 

5.2 Төмен сортты отындарды жағудың сенімділігін және үнемділігін 

арттыру жолдары 

 

Жаңадан салынып жатқан ЖЭС үшін кептіргіш өнімділігін арттырудың 

ең тиімді жолы шаң зауытымен кешенде көмір қоймасында 

орталықтандырылған кептіруді жасау болып табылады. Жұмыс істеп тұрған 

ЖЭС үшін бұл жол көбіне үлкен күрделі шығындарға орай жарамсыз болады. 

Жұмыс істеп тұрған қазандықтарды дәстүрлі қатты отындардан ТСЭО-

ға көшірген кезде, қосалқы жабдықты алмастыруды орындау әрқашан 

мақсатқа лайықты бола бермейді. Бұл оттық құрылғыларының өткізу 

қабілеттілігінің 25–30%-дан көп ұлғайтыла алмайтындығымен байланысты. 

Диірмен құрылғыларының кептіргіш өнімділігін оларда диірменге 

кіретін жерде ыстық түтін газдарды берумен ұлғайтуға болады. Бұл ретте, газ 

алатын терезелердің  қождануын жою үшін, газдарды қож комодынан алған 

дұрыс болады. Жоғарыдан алумен салыстырғанда, бұл ұзын және ауыр газ 

алатын шахталар салудан құтылуға мүмкіндік береді. 

Алайда, төменнен алудың оттықтың төменгі бөлігінде, жанарғылардан 

бастап газ алатын терезелерге дейін, сондай-ақ газ алатын шахталар — 

тегеурінді шаң құбыры жолында күлдің белгілі бір іріліктегі фракциясының 

жинақталуына жағдай жасауға тиіс екендігін, бұл жоғарыдан алумен 

салыстырғанда тартатын жабдықтың, газ алатын шахталардың және тегеурінді 

шаң құбырының жылдамырақ тозуына жағдай жасайтын болатындығын атап 
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өту керек. 

Газдар оларды ыстық ауаның артық тегеурінімен эжекциялау арқылы 

алынады. Эжекциялауды күшейту үшін ауаны ол ең жоғары және тұрақты 

тегеурінге ие болатын жерлерден алған жақсырақ. Арнайы оттық 

пайдаланылатын (отын: мазут, газ) нұсқа болуы мүмкін. Бұл диірменнің 

алдындағы жоғары ыдыратулардан және газдарды беру режимінің 

сызбасының қазандық агрегатының жұмыс режиміне тәуелділігінен 

болдырмауға мүмкіндік береді. Температурасы 650 °С газдарды пайдаланған 

қолайлы. Бұл жоғарырақ температуралы газдарда жұмыс істеген кезде болмай 

қоймайтындай, олардың шығынының күрт артуы мен газ алатын шахталардың 

конструкциясының айтарлықтай қымбаттауынан және күрделенуінен 

болдырмауға мүмкіндік береді.  

Диірмендердің ұнтақтау өнімділігі сатылы ұнтақтауды енгізу арқылы 

арттырылуы мүмкін. БЖИ жүргізген зерттеулер диірменнің контурынан ірі 

бөліктерді, қайтару деп аталатынды шығарған кезде, Ш-16 және Ш-50 типті 

шарлы диірмендердің өнімділігінің 70%-ға ұлғайтылуы мүмкін екендігін 

көрсетті. Қайтарудың үлесі әдетте 25%-дан аспайды, сондықтан екі 

диірменнен қайтаруды бір диірменнің ағып шығуына біріктіруге болады. Бұл 

үш диірменнің жиынтық өнімділігін олардың номиналды өнімділігінен 10–

20%-ға жоғарырақ арттырады. Әрбір диірменді өлшемі бойынша шағын 

вибродиірменмен жабдықтап, одан дайын өнімді сығылған ауаның көмегімен 

отын шаңын бөліп алуға арналған циклонға түсіру ұтымдырақ болып 

табылады. 

ШБМ-ның өнімділігі, бұдан өзге, циклоннан қайтаруды шаң 

дайындаудың дәстүрлі сызбаларында осы орын алатындай, диірменнің кіріс 

мойнының орнына, шығыс мойнына беру арқылы 15–18%-ға ұлғайтылуы 

мүмкін [12]. 

ТСЭО жағу кезде шнекті кептіргіштерді бөлек те, шахталық 

кептіргіштермен тіркестіре де пайдаланып, шаң дайындаудың тұйықталмаған 

жүйелеріне көшу ұсынылады. Бұл қазандық агрегатының жұмыс режимінің 

W
P
 өзгеруіне тәуелділігінен болдырмауға, төмендету есебінен оның 

жұмысының үнемділігін арттыруға, оттық-жанарғы кешендерінің оңтайлы ауа 

режимін ұстап отыруға және оған шаң жүйесінің әсер етуін жоюға мүмкіндік 

береді. 

Шаңның аралық бункерін пайдалану, А.И. Бондаревке және А.Н. 

Семеновқа сәйкес, жылутехникалық сипаттамалары күрт өзгермелі 

отындардың жағылуын жақсартуға мүмкіндік береді. Мұны іске асыру үшін, 

ауа үрлегіш жасайтын 0,04–0,06 МПа қысыммен берілетін шаңның жоғары 

концентрацияланған ағынын жағу іске асырылады. Бұл ретте жану бағытын 

тұрақтандыруға қол жеткізіледі. Шаңның жоғары концентрацияланған ағыны 

ол екіншілік ауамен қосылғанға дейін жылу шығарып жануға қабілетсіз. Бұл 

жану бағытының жанарғыға жақын келе немесе оған кіре алмайтындығына 

жағдай жасайды. 

Жағудың аталған сызбасына көшу жанарғының конструкциясын 
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жеңілдетеді,  шаңды жағу процесін үнемдірек және сенімді етеді, агрегаттың 

мобилділігін арттырады және азот оксидтерінің шығарылуын азайтады [26]. 

ТСЭО жағу кезде оттық-жанарғы кешендердің жұмысы жоғарырақ 

калориялы отындарды (газды және мазутты) жағу есебінен, жетіспейтін 

жылудың орнын толтырумен немесе бір ТСЭО жағу кезде адиабаттық жану 

температурасын көтерумен жақсартылуы мүмкін. 

Отынның сапасы қазандық агрегатының брутто ПӘК-не бр

ка  тікелей 

әсерін тигізеді. Осылай, [13] сәйкес: 
 

 CKWКАК CWА

бр

ка  0 , (5.3) 
 

мұнда А, W, С — тиісінше қазанның күлділігін, ылғалдылығын және 

есептік қызмет ету мерзімін салыстыру нұсқасына қатысты өзгеріс; Кд, Кс — 

коэффициенттер; қатты отындар үшін: КА = 0,014÷0,054, Kw = 0,066÷0,150, 

Кс= 0,022÷0,039. 

[13] деректері бойынща, АШ Q
Р
 әрбір 1050 кДж/кг-ға төмендеуі 1%-ға 

азаюға алып келеді,  ал жылу бойынша мазуттың (газдың) үлесінің жалпы 

жылу бөлуден әрбір 10%-ға көбеюі (осы отындарды негізгі жанарғылар 

арқылы жаққан кезде) әкетіндідегі жаңғыштардың мөлшерін шамамен 2%-ға 

көбейтеді. 

Қазандық агрегатының максималды мүмкін болатын жүктемесінің 

жағылатын отынның жану жылуына тәуелділігі сынақтар барысында табылуы 

немесе күлі көп отындар үшін міндетті түрде Бугердің түзету коэффициентін 

енгізіп, қазанның толық жылулық есептеуін орындау арқылы алынуы мүмкін. 

5.4 суретте әр алуан типтегі қазандық агрегаттарының салыстырмалы бу 

өнімділіктерінің өзгеруінің салыстырмалы жану жылуының өзгеруіне есептік 

тәуелділіктері көрсетілген. 

Салыстырмалы бу өнімділігі және жану жылуы формулалар бойынша 

есептелді: 

 
,;

ном

р

н

р

н
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р

н

ном

отн
Q

Q
Q

D

D
D 

 (5.4) 

мұнда D және номD  – тиісінше қазандық агрегатының жану жылуы төмен 

отын жаққан кездегі және номиналды бу өнімділіктері; 
ном

р

нQ  – номиналды 

жүктемені қамтамасыз ететін отынның минималды жану жылуы. 

5.4-суреттен осы  қазандық агрегаты оттық көлемінің неғұрлым азырақ 

кернеуіне есептелген болса, бу өнімділігінің салыстырмалы төмендеуінің 

соғұрлым төменірек болатындығы келіп шығады.  

Мәселен, ТП-109 және ТПП-312 типті қазандықтар үшін салыстырмалы 

жану жылуының екі есе төмендеуі бу өнімділігін шамамен 33%-ға, ал ТП-100 

типті азырақ жылу кернеулі қазан үшін — 28%-ға төмендетеді, яғни, орташа 

алғанда жану жылуының 2 есе азаюы будың шамамен 30%-ға азырақ 

шығарылуына алып келеді.  
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5.5 суретте жалынды тұрақтандыру учаскесінің ұзындығының lсх 

отынның (АШ) сапасына тәуелділігі берілген. Бұл жағдайда lсх ретінде қазан 

жанарғысының ұшынан оттықтың төмендегі ара қатынас орындалатын 

учаскесіне дейінгі қашықтық қабылданған: 
 

 СОСОCO минмакс 0)( 222   (5.5) 
 

5.5 суреттен отынның тұтануы мен жануының оңтайлы жағдайларының 
р

нQ = 21 МДж/кг кезінде байқалатындығы келіп шығады. р

нQ  18,4 МДж/кг 

көмірлерді жаққан кезде, тұтану қатты созылып кетеді. 
 

 

 

 
 

1 - ТПП-312; 2 - ТП-100; 3 - ТП-109. 

5.4 сурет – Қазандық агрегаттарының 

өнімділігінің отынның жану жылуына 

тәуелділігі 

 

5.5 сурет – Жалынды тұрақтандыру 

учаскесінің ұзындығының отынның 

сапасына тәуелділігі  

 

5.6 суретте жану камерасындағы газдардың температурасының 

өзгеруінің отынның сапасына тәуелділігі келтірілген.  р

нQ  23,9 МДж/кг бастап 

18,3 МДж/кг дейін төмендеген кезде, жалынның қиық бойынша 

орташаландырылған температурасы 200-250°С азаяды.  

 

 
 

1 – амбразурадан қашықтық 0,2Da; 2 - 3 – 6,4Оа.  

5.6 сурет – Жану камерасындағы газдар температурасының отынның сапасына 

байланысты өзгеру графиктері  
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5.7 суретте жану жылуы тиісінше 23,9 және 21,5 МДж/кг отындар үшін 

жалынның ұзындығы бойынша температураның және q4 өзгеруінің тәуелділігі 

келтірілген. Жану жылуының тіптен осындай салыстырмалы шамалы өзгеруі 

жалынның ядросындағы температураны шамамен 65°С төмендетеді және q4-ті 

0,8%-ға көбейтеді [14]. 

Дәстүрлі (есептік) отындарды жағуға арналған электр станцияларында 

ТСЭО жағу кезде жетіспейтін шаң өнімділігінің орнын толтыру және 

номиналды жүктемені қамтамасыз ету үшін ТСЭО және мазутты (газды) 

бірлесе жағу кеңінен қолданылады. 
 

 
 

5.7 сурет – Сапасы өзгермелі көмірлердің R90 = 7,5 ÷ 7,7%;   = 1,22÷1,24;  

q/F = 0,163÷0,166 МВт/м
2
; W2/W1 = 1,4÷1,5 кезінде ТПП-120Л қазанының 

оттық камерасының биіктігі бойынша жанып кету қисықтары 

;/9,231 кгМДжQ р

н   ;/5,212 кгМДжQ р

н   

Бірлесе жағудың келесі негізгі сызбалары пайдаланылады: мазутты 

(газды) арнайы қосымша жанарғыларда жағу; оларға шаң қоспасын 

берместен, мазутты (газды) негізгі шаң-газ-мазут жанарғылар арқылы жағу; 

шаңды және мазутты (газды) негізгі жанарғылар арқылы бір мезгілде жағу. 

ТСЭО және мазутты (газды) бірлесе жағу кездегі негізгі міндеттер 

мазуттың (газдың) жылу бойынша үлесін максималды мүмкін болғанынща 

қысқарту, сондай-ақ жану процесін жылудың механикалық және химиялық 

кем жануымен шығындары барынша аз болатындай, қыздыру беттерінің 

қождануы мен жоғары температуралы газ коррозиясы болмайтындай етіп 

ұйымдастыру болып табылады. Дәл сол бір жанарғыларда әртүрлі реакциялық 

отындарды бірлесе жағу кез келген жағдайда шаң тәрізді отынның жануының 

созылуына алып келуге тиіс. Бұл жоғары реакциялық отынның 

тотықтандырғышпен жылдам реакцияға түсетіндігіне, ал онсыз да төмен 

реакциялық отынның газдандырылуға және оттегі азайған ортада және оның 
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үстіне төменірек температуралар аймағында жанып кетуге мәжбүр 

болатындығына негізделген. Мұның салдары – жылудың химиялық және 

механикалық толық жанбаудан жоғалудан артуы болып табылады [15].  

Әртүрлі реакциялық отындарды бірлесе жағуды отынның кокске 

(күйеге) өтуіне сәйкес келетін, жанудың бастапқы учаскелерінде олардың бір 

біріне өтіп кету мүмкіндігі болмайтындай етіп іске асыру ұсынылады. 

Отынның кокске (күйеге) өтуі жалынның оның ұзындығының 0,1–0,2 тең 

учаскесінде іске асырылады. Жанудың одан кейінгі кезеңдерінде екі жалын 

да, керісінше, бір бірімен мүмкін болғанынша толығырақ араласуға тиіс. 

Соңғы айтылған жәйт экрандардың қождануының және күкірсутегі 

коррозиясының жүру мүмкіндігін төмендету, сондай-ақ күкіртқышқылды 

төмен температуралы коррозияның жүруінің алдын алу тұрғысынан алғанда 

әсіресе маңызды.  

Дәл осы мақсаттарда күлі көп антрациттерді жағу кезде А.А. Отс және 

И.И. Шницер оттықтағы ауаның артықшылық коэффициентін 1,05 тең етіп, 

екіншілік ауаның 26–30 м/с жылдамдығы кезінде екіншілік–біріншілік ауа ара 

қатынасын 1,4–1,6 тең етіп ұстап отыруды ұсынады [27]. 

Қатты отынның сапасы елеулі өзгерген кезде, номиналды жүктемені 

ұстау мүмкіндігін қамтамасыз ету және отынды сапалырақ жағу үшін, 

қосымша жанарғылар (газ-мазут) қатты отынның алауының түп негізінің қызу 

қарқындылығын оның сапасының өзгеруіне байланысты реттеп отыруға 

мүмкіндік беруге тиіс.  

Ысытылған газдың оңтайлы температурасын және оттықта қатты, газ 

және сұйық отындарды бір мезгілде жағу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін, 

қосымша жанарғыларды екі яруспен орнатқан ең қолайлы болады.  
 

 
 

1 – ЖПА; 2 – қосымша газ-мазут жанарғылары; 3 – мазут форсункаларымен ЖПА.  

5.8 сурет – ТП-170 (а) және ПК-14-2 (б) типті қазандарда негізгі (шымтезек) 

және қосымша газ-мазут жанарғыларын орналастыру сызбасы 

 

Жоғарыда атап көрсетілген принциптер оларда шымтезекті газбен және 

мазутпен бірлесе жаққан кезде ТП-170 және ПК-14-2 типті қазандық 
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агрегаттарында іске асырылған. Бұл жану жылу 4600 кДж/кг (W
p
 = 65%) дейін 

шымтезектерде жылу бойынша номиналды жүктемені ұстауды қамтамасыз 

етуге мүмкіндік берді. Осы сызбаның арқасында отынның үш түрін бір 

мезгілде жағуға мүмкіндік пайда болды. Будың номиналды параметрлері 

мазуттың жылу бойынша үлесін 0,7–0,8 дейін көбейткен кезде қамтамасыз 

етілді. Жалпақ – параллель ағыстар (ЖПА) типті негізгі жанарғылар кезінде 

қосымша жанарғыларды орнату үшін суық шұңқырдың бүйір өсі бойынша 

негізгі жанарғылардың төменгі қиығынан 1–2 м төменірек орналасқан 

учаскелер (қатты отындағы жалынның төменгі тармағының іркіліс аймағы) 

және ЖПА жоғарғы қимасына жоғарырақ бағыт экранының маңындағы аймақ 

ең қолайлы болып табылады. 

ТП-170 және ПК-14-2 қазандарында ЖПА типті негізгі жанарғыларды 

пайдаланған кезде қосымша газ-мазут жанарғыларды орналастыру орындары 

5.8-суретінде келтірілген. ТП-170 қазанында тек төменгі ярустың 

жанарғылары (бүйір қабырғаларға перпендикуляр) орнатылды. ПК-14-2 

қазанында бағыт экранынан 1750 мм төменгі қашықтықтан және ЖПА типті 

жанарғылардың амбразураларының жоғарғы қиығынан 1015 мм-ге жоғарырақ 

қашықтықтан өзге, жоғарғы ярустың қосымша жанарғылары орнатылды. 

Жоғарғы ярустың жанарғыларының өстері 10° бұрышпен бағыт экранын 

бойлай жоғары қарай бағытталған болатын. Осы қазандық агрегатының 

конструкциялық ерекшеліктерінің төменгі ярустың жанарғыларын модельдік 

зерттеулердің негізінде табылған 9000 мм белгіде суық шұңқырдың өсі 

бойынша орналастыруға мүмкіндік бермегендігіне байланысты, олар жоғарғы 

ярустың жанарғыларымен бір вертикальде 10000 мм белгіде орнатылды, бірақ 

олардың өстері төмен қарай 10°-қа және артқы экран жаққа дәл осынша 

шамаға бұрылды. 

Қосымша жанарғылар ретінде мазуттың 1800 кг/сағ және газдың — 1410 

нм
3
/сағ тең номиналды шығыны бар жанарғылар пайдаланылды. 

Қосымша жанарғылардың амбразураларынан (Da = 650 мм) шығатын 

жердегі ауаның жылдамдығы агм = 1,05 және номиналды жүктеме кезінде 35 

м/с құрады. Газ-мазут жанарғылары екі ағынды, тура ағысты, бастапқы және 

екіншілік ауа каналдарының ара қатынасы 0,3/0,7 тең. 

Төменгі ярустың қосымша жанарғылары жалпы ’гм=1,1 (D – DHом) 

кезінде, химиялық кем жануының болуынсыз  ’’гм=0,5  0,9-бен  жұмыс 

істейтін нұсқалар сыннан өткізілді. Жоғарғы ярустың газ-мазут жанарғыларын 

гм = 0,95  1,05  жұмыс режимінде ұстап отыру қажет. 

Төменгі ярустың қосымша жанарғылары газ-мазут жалынының сәулелі 

құрамдас бөлігінің есебінен де, одан кейін мазут (газ) жалынының ыстық 

түтін газдарын қатты отынның аэроқоспасына қосудың нәтижесінде де 

шымтезек алауының түп негізін жақсы ысытады.  

Экрандарға және шымтезек жалынына көп жылу бергіштікке орай, 

мазут жалынының жану ядросының температурасы 1650°С аспады. 

Шымтезекте жұмыс істейтін жанарғылардың төмен температуралы жалыны 

(1100–1300°С) бүйір және артқы экрандарды қатты отынның жанған 
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шаңының төменгі құйынының орталығында орналасқан жоғарырақ 

температуралы мазут жалынынан жақсы экрандайды. 

Қосымша газ-мазут жанарғылары арқылы шымтезекті және мазутты 

(газды) бірлесе жағу әрқашан жылудың механикалық кем жануымен 

шығындарының төмендеуіне алып келіп отырды. Мазутты (газды) орталық 

шаң жүйелері арқылы жағу (оларға шымтезекті беру болмаған кезде) 

жылудың механикалық кем жануымен шығындалуларының артуына жағдай 

жасады. 

Шымтезек пен мазут бірлесе жағылатын қазандықтарды пайдаланудың 

көп жылдық тәжірибесі шымтезек жанарғы құрылғыларының да, газ-мазут 

жанарғы құрылғыларының да жоғары сенімділігін көрсетті, олар бүкіл 

жөндеуаралық кезеңнің бойында елеулі күюсіз және шалыстанусыз жұмыс 

істеді. 

Аталған сызба лигнитті, барлық маркалардағы бурыл көмірлерді, ұзын 

жалынды және газды таскөмірлерді жаққан кезде қолдануға жарамды. 

Бірлесе жағу үшін сонымен қатар әртүрлі отын жалындарының бір 

бірімен соқтығысатын ағыстары бар сызбалар ұсынылуы мүмкін. Бұл әртүрлі 

реакциялық отындардың жалындарына бастапқы кезеңдерде өз бетімен 

дамуға мүмкіндік береді және олардың содан кейінгі кезеңдерде бір бірімен 

жақсы араласуына жағдай жасайды. 

Бұл жағдайда жанарғылары бұрыштық орналастырылған және құйында 

әртүрлі реакциялық отындардың жалындары кезектесіп отыратын қазандық 

агрегаттарында отындарды құйындық жағу тәсілі де қанағаттанарлық 

нәтижелер беруге тиіс. Осы екі тәсілдің әлсіз жағы,  қатты отынның сапасына 

байланысты оның жалындарының түп негізін қыздырудың қарқындылығына 

бағытталған ықпал ету мүмкіндігінің болмауы болып табылады. Дәл сол кезде 

бұл екі тәсіл қосымша газ-мазут жанарғыларын орнатуды талап етпейді. Бұдан 

өзге, оларда ағыстардың өзара соқтығысуы кезінде де, осы ағыстардың 

өрлемелі құйынға тартылуының нәтижесінде де қосымша турбуленттену 

принципі іске асырылады. Оттықта жылу алмасу бойынша шектеу 

жағдайында ТСЭО-мен қоспадағы жоғары калориялы отынның талап етілетін 

үлесі келесі өрнектің негізінде табылуы мүмкін: 
 

 ,.....

p

онo

р

внминв

р

минсмн QgQgQ   (5.6) 
 

мұнда р

минсмн

р

вн

р

он QQQ .... ,,  – тиісінше, негізгі, жоғары калориялы отынның 

және жоғары калориялы отынның минималды мүмкін болатын шығыны 

кезінде белгіленген жүктемені қамтамасыз ететін отындар қоспасының жұмыс 

массасына төменгі жану жылуы; g B  мин және g 0  —  тиісінше, жоғары 

калориялы және негізгі отындардың минималды, масса бойынша мүмкін 

болатын үлестері. Бұл ретте go=1-gBмин. Тиісті қоюлардан және 

түрлендірулерден кейін мынаны аламыз: 
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Массалық үлестерден жылу бойынша үлестерге көшу үшін келесі өзара 

байланысты пайдаланамыз: 
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Белгіленген жүктемені қамтамасыз ету үшін сондай-ақ келесі шартты 

сақтау қажет: 

 
см

Р

минсмнсмэ

Р

энэ QВQВ   ...  (5.9) 

 

мұнда Вэ және Всм — тиісінше толығымен жүктелген шаң жүйелері 

кезінде белгіленген жүктемені қамтамасыз ететін негізгі энергетикалық 

отынның және жоғары калориялы отынның минималды мүмкін болатын 

шығыны бар қоспаның шығындары; э және см — қазанның тиісінше сапасы 

қанағаттанарлық негізгі энергетикалық отынды жаққан кездегі және 

отындардың қоспасын жаққан кездегі брутто ПӘК. 

(3.1) формуланың сол жақ бөлігінің шамалары нақты қазандық 

агрегатын сынау нәтижелері бойынша алынуы немесе қазанды жылулық 

есептеген кезде табылуы мүмкін. 

Жоғары калориялы отынның минималды мүмкін болатын шығыны 

ұнтақтау жабдығы толық жүктелген жағдайда орын алатын болады. Бұл 

жағдай да (5.9) формуланың сол жақ бөлігіне енгізілген. Осы жерден 

Всм = Вэ   Дәл сол кезде, егер: 

,,... эсм

р

эн

р

минсмн ВВаQQ   болса, онда қоспаны жаққан кезде адиабаттық 

температура есептік температурадан төменірек болады, өйткені бұл 

температура бірінші кезекте жану жылуының функциясы болып табылады. 

Қазанның пайдалы әсер коэффициенті бұдан өзге жану жылуының 

функциясы болып табылады. Жоғары калориялы отынның минималды мүмкін 

болатын үлесі тек мына шарттар орындалған жағдайда ғана қамтамасыз 

етілетін болады:  
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Жылу бойынша жоғары калориялы отынның орташа жылдық 

минималды мүмкін болатын үлесі жылу алмасу бойынша шектелу 

жағдайында формула бойынша есептеп шығарыла алады: 
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(5.12) 

 

Бұл үлес негізгі отынның қарастырылып отырған уақыт аралығындағы 

орташа жану жылулары бойынша емес, тек:  

0..  p

он

р

эн QQ  болғандағы жағдайлар үшін есептелінеді. 

Ұнтақтау жабдығының жұмысы бойынша шектеулер кезінде qв мин 

есептеу де (5.10) формула бойынша іске асырылады. 

Бұрынырақта осы көрсетілгеніндей, номиналды жүктеме алуды 

қамтамасыз ететін негізгі отынның жану жылуы сынақтар жүргізу арқылы 

анықталуы немесе қазандық агрегатын жылулық есптеудің барысында 

есептелінуі мүмкін.  

Жоғары калориялы отынмен жарықтану болмаған кезде адиабаттық 

температураны көтеруге кептіргіштерді орнату арқылы және орталық шаң 

зауытын жасаумен қол жеткізілуі мүмкін. 
 

 
 

1 - БСУ; 2 - қоректендіргіш; 3 - түсіңкі кептіруге арналған құрылғы; 4 - диірмен; 5 - 

сепаратор; 6 - шаң концентраторы; 7 - жанарғы; 8 - тастанды жанарғы; 9 — қазан; 10 - газ 

алатын терезе; 11 - желдеткіш; 12 — ыстық ауаның ауа құбыры.  

5.9 сурет – Шаң концентраторымен тікелей үрлеумен шаң дайындау сызбасы 
 

Төменде шаң дайындау жүйелері — қазандық агрегаты шеңберімен 

шектелген, адиабаттық жану температурасын көтерудің мүмкін болатын 

жолдары қарастырылған.  Отынды газбен кептірген кезде адиабаттық жану 

температурасын көтеруге мүмкіндік беретін ең қарапайым құрылғы  шаң 

концентраторы болып табылады. Шаң концентраторының жұмыс істеу 

принципі аэроқоспаның ағынын инерциялық орталықтан тепкіш немесе өзге 

тәсілмен екі бөлікке бөлуге негізделген. Олардың шаңмен байытылған және 

инертті кептіргіш агентпен және су буларымен азайтылған біреуі негізгі 

жанарғыларға беріледі, ал инертті газдармен байытылған және шаңмен 

азайтылған екіншісі көбіне-көп негізгі жанарғылардың астына орнатылатын 

тастанды жанарғыларға түсіріледі (5.9 сурет). Негізгі жанарғыларға құрғақ 
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шаңның және балластың шамалы мөлшерінің келіп түсуінің арқасында 

адиабаттық температураның көтерілуі және жану процесінің орнықтылығы 

қамтамасыз етіледі. Жоғарғы оттықтарға балласт газдардың көп мөлшерін 

беру t′′T төмендеуіне жағдай жасайды. Оттықтарда тұтандырғыш белдіктер 

жасалған жағдайда, бұл сызба жану жылуы төмен (8400 кДж/кг дейін) отынды 

жағуға мүмкіндік береді. 

Одан бетер аз калориялы отындар келіп түскен кезде шаң 

концентраторы бар және кептіргіш агент қазанның артына түсірілетін тікелей 

үрлеу сызбасы ұсынылуы мүмкін. (5.10 сурет). Бұл сызба лигнитті жағуға 

мүмкіндік береді (Грекиядағы Мегалополис электр станциясы), = 4000 

кДж/кг, А
с
 = 16,7% және = 60% [9]. 

Ылғалдылығы жоғары және төменкалориялы топырақты бурыл 

александр көмірлерін жағу үшін 5.11 суретінде көрсетілген, өнеркәсіптік 

бункері бар тұйықталмаған шаң жүйесі жасалды. Онда кептіргіш агент ретінде 

отынның барлық жану өнімдерінің 25%-ы мөлшерінде температурасы 425°С 

түтін газдары пайдаланылады. Осындай типті жүйелер шетелде кең 

таралымын алды. Олар сипаттамалары тұрақсыз төмен сортты отындарды 

жаққан кезде әсіресе қолдануға қолайлы [9]. Аса төмен реакциялық 

қабілеттілігімен ерекшеленетін қалдықты және АШ өнеркәсіп өнімін жаққан 

жағдайда, адиабаттық жану температурасын  одан да көбірек көтеру үшін,  

өнеркәсіптік шаң бункерлеріне және тұйықталмаған шаң дайындау 

жүйелеріне қосымша әдеттегі 410°С орнына температурасы 500–600°С ыстық 

ауаны беру пайдаланылуы мүмкін. Бұл жағдайларда қазандық агрегаты ауа 

жылытқыштың елеулі ұлғайтылған қыздыру беттерімен жобаланады, ал 

жұмыс істеп тұрған қазандық агрегаттарында олардың конвективті бөлігін 

қайта құрастыру іске асырылады. Бұл қайта құрастыру су экономайзерінің 

бетін қысқартудың есебінен ауа жылытқышты ұзартудан, сондай-ақ онда 

салыстырмалы қадамдары азырақ құбырларды орнатудан тұруға тиіс. 

 
 

1 БСУ; 2 - қоректендіргіш; 3 - кептіргіш шахта; 4 - диірмен; 5 - сепаратор; 6 - жанарғы; 7 - 

тастанды жанарғы; 8 - қазан; 9 - газ алатын терезе; 10 - желдеткіш; 11 - диірмен желдеткіші; 

12 - циклон; 13 - батареялы циклон; 14 - ВГД; 15- ыстық ауаның желісі.  

5.10 сурет – Кептіргіш агентті атмосфераға түсіріп, тікелей үрлеумен шаң 

дайындау сызбасы 
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1 - БСУ; 2 - қоректендіргіш; 3 - кептіргіш шахта; 4 - диірмен; 5 - сепаратор; 6 - жанарғы; 7- 

қазан; 8 - газ алатын терезе; 9 - желдеткіш; 10 — диірмен желдеткіші; 11 - циклон; 12 - 

батареялы циклон; 13 - ВГД; 14 - ыстық ауаның желісі; 15 — шаңды қоректендіргіш; 16 - 

шаң бункері; 17 — жыпылықтауыш; 18 - жаңқақаққыш; 19 - шибер; 20 - экономайзер; 21 - 

ауа жылытқыш; 22 – калорифер.  

5.11 сурет – Өнеркәсіптік бункері бар (тұйықталмаған) шаң жүйесінің 

сызбасы 

 

5.3 Төмен сортты отындарды жаққан кезде қожданумен күресу 

 

ТСЭО белгілі бір түрін жағу үшін дүрыс есептелінген, жобаланған және 

салынған қазан онда радиациялық та, конвективті де қыздыру 

беттерінің,салқындатылмайтын аспаларының және оттықтың экрандалмаған 

учаскелерінің елеулі сырғуынсыз және қождануынсыз жұмыс істеуге тиіс. 

Мұндай қазандықтардың жағу көлемінің жылулық кернеуі қатты отынның 

дәстүрлі түрлерін пайдаланатын қазандардың жағу көлемінен елеулі азырақ 

болуға тиіс. 

Қазанның қождануын болдырмау үшін, жалынның қоршауларға тиіп 

кетпеуі, жұқа және конвективті бу ысытқыштардың қабырға маңындағы 

аймақтарында жартылай қалпына келтіргіш газ ортасының болмауы, ал 

номиналды жүктеме кезінде оттықтан шығатын жерде газдардың 

температурасы жағылатын төмен сортты отынының ең төмен температуралы  

күлінің немесе қатты отындар қоспасының жұмсаруы басьалатын 

температурадан 50°С аса артып кетпеуі қажет. 

ТСЭО жаққан кезде қосымша отынмен қождануды болдырмау 

тұрғысынан алғанда ең қолайлы отын мазут болып табылады. ТП-170 типті 

қазанда жүргізілген сынақтар дәл сол бір жағдайлар (қазанның бу өнімділігі, 

негізгі отынның сапасы, қосымша отынның жылу бойынша үлесі, бірдей σг 

кезінде  жұмыс істейтін, дәл сол бір жұмыста тұрған қосымша жанарғылар) 

кезінде қосымша жанарғыларда жаққан кезде, оттықтан шығатын жерінде 

мазуттың жағдайында газдардың температурасының газды жаққан кездегіге 

қарағанда шамамен 100°С төменірек болғандығын көрсетті. Бұл бірінші 
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кезекте  мазут жалынының анағұрлым көбірек жарық шығаруына және жылу 

кернеулігіне,  оның негізгі отын алауының түп негізін қыздыруға жақсырақ 

қатысуына негізделген. 

ТСЭО жаққан кезде отын шаңының сапасына, сондай-ақ осы шаңның 

және ауаның жанарғылар бойынша үлестірілуінің бірқалыптылығына 

қойылатын талаптар одан бетер қатайтыла түседі. 

Отынды жанарғылар бойынша берудің статикалық және динамикалық 

бірқалыпсыздықтарын айырып таниды. Бұл ретте статикалық бірқалыпсыздық 

отынды аталған нақты сәтте жанарғылар бойынша үлестіріп берілуін 

сипаттайды; динамикалық бірқалыпсыздық – отынды уақыт бойынша берудің 

ауытқуын сипаттайды. Отынды және тотықтырғышты жанарғылар бойынша 

үлестіріп берудегі ауытқулар қазанның бір жерлерінде тотықтырғыш, ал басқа 

жерлерінде – қалпына келтіргіш жану аймақтарының пайда болуына алып 

келеді. Әсіресе олардың қарсы орналасу жағдайында жанарғыларға отын 

беруді уақытша тоқтатуға жол беруге болмайды. Бұл осыған шаң беру қандай 

да бір себеппен тоқтап қалған жанарғының және оған шектес тұрған экранның 

қождануына алып келеді. 

Тікелей үрленетін және әрбір шаң жүйесінен шаңды жанарғылардың екі 

блокына үлестіріп беретін БКЗ-Э20-140ПТ типті қазанды пайдалану 

тәжірибесі номиналдыға жақын жүктемелер кезінде қазанның оттығының сол 

және оң жақтарындағы температуралардың айырмашылығының 100–150°С 

дейін жететіндігін көрсетті. Бұл ретте оттықтың көбірек жүктелген бөлігінде 

ауаның артықтығының төмендеген коэффициенттері орын алады [11]. 

Отынды қоректендіргіштердің айналуының синхронды болмауы,  

екіншілік ауаны жанарғылар бойынша бірқалыпты үлестіріп берудің 

қиындығымен қатар тікелей үрлейтін шаң жүйесінің жұмысын қиындатып 

жібереді. Осы ниет етілмеген құбылысты жою әрбір жанарғыға немесе 

жанарғылардың блогына бір шаң жүйесін орнатқан кезде мүмкін болады. Шаң 

жүйесі жұмыс істеген кезде шаңның жанарғылардың блокына бірқалыпты 

үлестіріп берілуін қамтамасыз ету үшін, диірменнің өсін жанарғылардың өсіне 

90° бұрышпен бұру және шаң құбырларының ішінде бағыттаушы бұрғыш 

аралықтар орнату ұсынылады. 

Таллин политехникалық институты жанатын тақтатастарды жаққан 

кезде екіншілік ауаны жанарғылар бойынша үлестіріп берудің 

бірқалыпсыздығының әсер етуін жою үшін отынды және ауаны толықтай 

алдын ала араластыратын жанарғы құрылғысын жасап шығарды [16]. Оттықта 

процесті ең ұтымды ұйымдастыруға және шаң жүйесінің жұмысының әсер 

етуін болдырмауға тұйықталмаған шаң жүйелері мүмкіндік береді. 

Жоғары реакциялық қатты отындарды (шымтезектер, барлық маркалы 

бурыл көмірлер, Г және Д маркалы таскөмірлер) жаққан кезде отын — ауа ара 

қатынасының өзгеруі қазандардың жұмысының үнемділігіне елеулі әсерін 

тигізбейді, бірақ олардың сенімділігін айтарлықтай азайтады. Мәселен, И.И. 

Ползунов атындағы ЦКТИ ғылыми-өндірістік бірлестігі TI111-312 а типті 

қазанда ГСШ маркалы көмірді жаққан кезде орындаған зерттеулер, қазанға  
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отынның жиынтық шығынының өзгеруіне орай мәннің орташа алғанда 

минутына 0,15–0,17 шығу шамасында ауытқитындығын көрсетті. 

Пульсацияның орташа квадраттық амплитудасы бұл ретте экрандарды 

ауысымдық үрлеу кезінде 43–100°С тең болды және тәулігіне бір рет үрлеген 

кезде 50–120°С дейін жетті [9]. 

Аралық бункері бар шаң дайындау жүйелері үшін шаңмен 

қоректендірудің статикалық және динамикалық бірқалыпсыздығын 

төмендетудің тиімді тәсілі әрбір шаң қоректендіргіштің айналымдар саны мен 

шаңның оның ағып шығуы арқылы шығыны арасындағы теріс кері 

байланысты қарастыратын тұрақтандыру жүйесін қолдану болып табылады. 

Мұндай жүйелер ТПП-210А және ТПП-100 қазандарында пайдалануда 

өздерінің тиімділігін  және сенімділігін растап берді [9]. Бұл жүйелер  шаңның 

өнеркәсіптік бункері бар шаң дайындау сызбаларында ұсынылады, алайда 

тікелей үрлеуі бар сызбалар үшін оларды қолдану,  жанарғының алдында 

орналасқан аз инерциялық реттеуші орган болып келетін шаң 

қоректендіргіштерінің болмауына орай қиынға соғады. 

ТСЭО жаққан кезде ортаның турбуленттілігі жоғары оттықтар қажет. 

Бұл адиабаттық жану температурасының төмендеуіне, сондай-ақ ортаның 

әдетте ұлғайтылған шаңданғандығына орай сәулелі жылу алмасу 

қарқындылығының азаюына негізделген. 

Жалынның изотермиялық еместік дәрежесін төмендету және 

ағындардың температурасы мен жылуының оттықтың периметрі бойынша 

бөлінуінің бірқалыптылығы тұрғысынан алғанда ең жақсы нәтижелерді 

жанарғылары бұрыштық әлде бірқалыпты тангенциалды орналасқан оттық 

құрылғылар береді. Жанарғылардың осылай орналасуы сондай-ақ оттықтан 

шығатын жерде түтін газдарының температурасының ең аз жайылуларын 

және экрандардың күл шөгінділерімен сырғуының бірқалыптылығын 

қамтамасыз етеді. Көлденең квадрат қимасы бар оттықтардың көлемі бәрінен 

жақсы пайдаланылады. Призмалық оттықтар үшін қос жарықты экрандар 

ұсынылады [13]. Соңғы жағдайда жартылай оттықтардағы аэродинамиканы 

қос жарықты экранның қождануынан аулақ болатындай етіп ұйымдастыру 

қажет. 

Қожданудың басталуын дер кезінде байқап қалу үшін, қазандарды 

конвективті бу ысытқыштың аймағында орнатылған бақылау үлгісінде 

шөкккен қождар мен күлдің салмақ күшінің әсерімен түйісулердің 

тұйықталуы принципі бойынша жұмыс істейтін қождану индикаторларымен 

жабдықтау қажет [17]. Мұндай принцип, канск-ачинск көмірлерін, прибалтика 

тақтатастарын және шымтезектерді қоспағанда, қатты отынның барлық 

түрлерін жаққан кезде пайдаланылады.  

Қождалатын және жоғары қождалатын ТСЭО жағатын барлық қазандық 

агрегаттары қыздыру беттерін кешенді тазарту жүйесімен жабдықталған 

болуға тиіс. Оттықтың экран беттерін тазарту үшін Эстонглавэнерго немесе 

«Қазандық тазарту» зауытының конструкциясындағы сумен тазарту 

аппараттарын, сондай-ақ Таллин политехникалық институтының экрандарды 
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сумен тазартуға арналған тереңдегі жылжымалы аппараттарын қолдану 

ұсынылады.  

Перделерді тазарту ОГ типті тереңдегі жылжымалы аппараттармен, 

Қазан мемлекеттік университетінің конструкциясындағы газимпульсты 

тазартумен немесе «зеңбірекпен» үрлеумен орындалуға тиіс. 

Конвективті қыздыру беттерін тазартуды вибротазартумен, уатып 

тазартумен немесе Орал БЖИ және Қазан мемлекеттік университетінің 

конструкциясындағы газимпульсты тазартумен жүргізу ұсынылады. 

Радиациялық қыздыру беттерін тазартудың ең тиімді әдісі сумен жуу 

болып табылады, оның кезінде қождар және шөгінділер іс жүзінде толығымен 

кетіріледі. Бумен үрлеуді немесе вибротазартуды пайдаланған жағдайда 

құбырларда тығыз шөгінділердің қабаттары түзіледі, олардың қалыңдығы, ал 

демек, термиялық кедергі де уақыт бойынша арта түседі. Бумен үрлеудің 

кемшіліктеріне ағыстың ең белсенді әсер ету аймағында құбырлардың тозуын 

және ағыстың жылдам бәсеңсуін жатқызу керек. Сумен үрлеудің кемшілігі 

қыздыру беттерінің оксид қабықтарының бұзылуы болып табылады, бұл жиі 

жууларды қолданған жағдайда құбырлардың тозуын елеулі жылдамдатады. 

Сумен жууды және вибрацияны үйлестіру әдісі ең келешегі бар әдіс, 

оның кезінде бумен үрлеумен салыстырғанда құбырлардың тозуының 

қарқындылығы 10–15 есе төмендейді және дәл сол кезде қыздыру беттерінің 

тазалығы артады.  

Прибалтика тақтатастарын, шымтезекті және басқа да күлінде сілтілік-

жерлік және сілтілік металдардың мөлшері көп жоғары қождалатын 

отындарды жаққан кезде перделер алдындағы газдардың температурасы 1040–

1060°С болатын қазандық агрегаттарын жобалау ұсынылады. Олар үшін 

конвективті қыздыру беттерінің алдындағы газдардың температурасы 850°С 

төмен болуға тиіс, ал газдардың 950°С асатын температуралар аймағында 

перделік қыздыру беттерін орнату ұсынылады. Газдардың 750°С асатын 

температуралар аймағында құбырлардың арасындағы салыстырмалы қадамы 

S/d > қыздыру беттерін қолдану керек. 

Оларды тазарту құралдарымен жабдықтау оңайырақ болғандықтан, тік 

перделер ең қолайлы болып келеді. Бұдан өзге, мұндай перделер белгілі бір 

жағдайларда өздігінен тазаруы мүмкін.  

Канск-ачинск көмірлерін, прибалтика тақтатастарын және шымтезекті 

жағуға тән сульфаттық байланысқан шөгінділердің түзілу қарқындылығын 

төмендету үшін, бу ысытқыштың төмен температуралы бөліктерін жоғарырақ 

температуралы газдардың аймағында орналастыру қажет. Бұл олардың 

температурасының 800-900°С дейін көтерілуімен шөгінділердің 

сульфаттануының қарқынды жүре бастауына және одан әрі көтерілген кезде 

сульфаттанудың төмендеуіне негізделген. 

«Тұзды көмірлер» деп аталатындарды жағу ерекше проблема болып 

келеді. Отынның бұл түріне Донбастың Богданов және Новомосковск кен 

орындарының көмірлері (Д және БЗ маркалы), сондай-ақ Б2 маркалы Торғай 

көмірлері және Б1 маркалы төменгі Іле көмірлері жатады. Тіптен бұл отынның 
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техникалық құрамы бойынша жақсы көрсеткіштер жағдайында да, жоғары 

қождаущы қабілеттілігіне орай, бұл отынды төмен сортты категорияға 

жатқызу керек. Осы көмірлердің ерекшелігі олардағы хлоридтердің және 

натрий гуматтарының  жоғары мөлшері болып табылады. Отын жанған кезде 

сублимациялана отырып, натрий (натрий оксиді түріндегі) экрандық қыздыру 

беттерінде шөгіндіге тұседі. Оттықтан шығатын жерде газдардың 

температурасының одан кейін көтерілуі кезінде жылу алмасудың төмендеуіне 

орай бу ысытқыш қыздыру беттері сырғанай және қождана бастайды. 

Отынның осы түрлері үшін қожданудың басталу температурасы 750–900°С 

құрайды.  

Отандық практикада әзірге тұздалған көмірлерді жағу тәжірибесі 

жинақталмағанымен де, КСРО-ның еуропалық бөлігінде тұздалған 

көмірлердің айтарлықтай қорларының бар болуы оларды энергия тұтынуға 

жылдамырақ қатыстыру міндетін алға тартып отыр. 

 

5.4 Қыздыру беттерінің эрозиясы мен коррозиясын алдын алу 
 

Төмен сортты отындардың жоғары ылғалдығымен, күлділігімен және 

күкірттің болуымен ерекшеленетіндігімен, ал жанатын тұздалған көмірлерде 

көп хлоридтер мен сілтілер болатындығымен байланысты, осы отындарды 

жағу қыздыру беттерінің қарқынды коррозиясымен және эрозиясымен 

түйіндесіп отырады. 

Дәл сол бір жанарғы құрылғылары арқылы әртүрлі реакциялық 

отындарды (мысалға, АШ қалдықтары және мазут) бірлесе жаққан кезде 

оттық экрандарының күкіртсутекті коррозиясы күрт қарқын алады. Бұл 

бірінші кезекте тотықтырғыштың басым бөлігінде жоғарырақ реакциялық 

отынмен реакцияға түсуіне орай жалынның ұзындығының артуына 

негізделген. 

Жалында бір ТСЭО жаққан кезде, сондай-ақ, ТСЭО-ның жоғары 

күлділігі және ылғалдығы себепкер болған жалын ұзындығының артуына 

орай, экран жүйелерінің және перделік қыздыру беттерінің күкіртсутекті 

коррозиясы орын алуы мүмкін.  

Отын жанған кезде басында SО2 түзіледі. Бірінші кезекте бұл FeS2 

пириттің жанып кетуінің есебінен орын алады, бұл өте жоғары (4,9 т/м
3
) 

тығыздығына және пириттің бөлігінің АШ дәл осындай бөлігіне қарағанда 

шамамен 2 есе жылдамырақ жанып кететіндігіне байланысты, оны 

диірмендерде қайта ұсақтауға негізделген. 

Қалпына келтіргіш және жартылай қалпына келтіргіш орталардың 

сутегінің және көміртегі оксидінің әсерімен күкірттің оксидтері күкіртсутегіне 

айналады. Күкіртсутегінің түзілуіне түтін газдарындағы судың көбейген 

мөлшері жағдай жасайды. 

Сутегінің концентрациясы неғұрлым көбірек (5.12 сурет) және 

қабырғаның температурасы неғұрлым жоғарырақ (5.13 сурет) болса, 

күкіртсутегі коррозиясы соғұрлым қарқындырақ [18]. Күкіртсутегі 
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коррозиясын төмендету үшін қабырға маңындағы аймақтарда тотықтырғыш 

газ ортасын қамтамасыз еткен жөн. Бұл үшін негізгі жанарғылар аг > 1,05 

жұмыс істеуге тиіс. Бұдан өзге, отынды және тотықтырғышты жанарғылар 

бойынша бірқалыпты үлестіріп беруді қамтамасыз ету қажет. Қажет болған 

кезде алюмофосфат байланыстардағы тығыз карборунд қаптамалармен 

коррозияға төзімді легирленген болаттан жасалған қысқа шиптерді 

пайдаланып, экрандардың шиптелу дәрежесін ұлғайтуға болады.  

Мұндай қазандықтардың экран жүйелерін Х2 типті орташа легирленген 

болатпен салыстырғанда күкіртсутегі коррозиясына 20 есе төзімдірек болып 

келетін Х18Н9Т және Х18Н12Т маркалы хромникельді болаттардан 

орындаған ойға қонымды. 

Сан көптеген эксперименттермен және натуралық зерттеулермен күлдің 

SiО2, CaO, MgO, CaSО4 және СаK2 (SО4)2 секілді құрамдас бөліктерінің 

қазандық болаттарына қатысты іс жүзінде бейтарап екендігі анықталды. 

Na3Al(SО4)3 және KAl(SО4)2 тәрізді қос сульфаттар, сондай-ақ K2SО4 

болаттардың коррозиясын қатты жылдамдатады. Болаттарға ең күшті 

коррозиялық әсерін хлоридтер тигізеді. Бұл заттардың барлығы, металл бетіне 

оттегінің және күкірт оксидтерінің кіруіне жол ашып, металдың бетіндегі 

оксид қабығын қандай да болсын қарқындылықпен бұзады.  
 

  

5.12 сурет – Коррозия 

жылдамдығының көмірсутек 

концентрациясына тәуелділігі 

5.13 сурет – Коррозия 

жылдамдығының қабырғаның 

температурасына тәуелділігі 

 

Экрандардың жоғары температуралы коррозиясының қарқындылығы су 

немесе ауа перделерін ұйымдастыру арқылы төмендетілуі мүмкін. Бу 

ысытқыштарды қорғау үшін, олардың маңдай алды жақтарында жоғары 

легирленген болаттардан жасалған қаптама (төсемелер) бекітіледі. Бұдан өзге, 

қыздыру беттерін тазарту құралдары тазартылатын құбырлардың бетінде 

оксид қабықтарының бұзылуы болмайтындай етіп жұмыс істеуге тиіс. 

Болаттың маркасын таңдаған кезде белгіленген температура кезінде ең 

жіңішке, біртекті, созымды оксид қабықтарын беретін болаттарға 

артықшылық беру қажет. Әртүрлі темір оксидтерінің (FeO, Fe2О3, Fe3О4) бір 

бірімен нашар ілініскендігін, ал жуан, морт және борпылдақ қабықтардың 
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реакцияға түспеген металдан оп-оңай түсіп қалатындығын және, бұдан өзге, 

күкірт оксидтеріне шағын диффузиялық кедергі жасайтындығын есте сақтау 

керек. Қалпына келтіретін және жартылай қалпына келтіретін газ орталары 

жуан және борпылдақ оксид қабықтарының түзілуіне алып келеді. Х18Н9Т, 

Х18Н12Т және Х28 типті болаттар қазандықтардың жұмыс істеу 

жағдайларында жіңішке тығыз, химиялық құрамы бойынша ең біртекті оксид 

қабықтарын береді. 

ТСЭО өз бетінше де, әсіресе күкірті көп мазутпен қоспада да жағуға 

қыздыру беттерінің, бірінші кезекте ауа жылытқыштың суық сатысының 

қарқынды төмен температуралы күкірт қышқылды коррозиясы ілесіп 

отырады. 

 
 

1 - оң пакет; 2 - сол пакет.  

5.14 сурет – РАЖ толтырмасының коррозиясының жылдамдығының оның 

орташа температурасына тәуелділігі  
 

Күкірті аз Екібастұз көмірлерін жаққан кезде коррозия жылдамдығының 

регенеративті ауа жылытқыштың (РАЖ) толтырмасының орташа 

температурасына тәуелділігі 5.14-суретінде келтірілген [19]. 5.14-суреттен 

толтырманың орташа температурасының 80°С жоғарырақ болуға тиіс екендігі 

келіп шығады. Толтырманың 70°С аз орташа температурасы кезінде, 

қарқынды коррозиядан өзге сондай-ақ РАЖ суық пакеттерінің күлмен 

қарқынды бітелу жағдайлары байқалып отырды. Қуатты қазандық 

агрегаттарынан өлшемі 10–15 мм дейін қождың түйіршіктерінің шығарылуы 

байқалды, бұл РАЖ пакеттерінің қарқынды сырғуына жағдай жасайды. Осы 

құбылысты болдырмау үшін, ірі габаритті қазандарда күлдің және қождың 

өлшемі 2–3 мм асатын түйіршіктерін ұстап қалуға арналған құрылғыны 

қарастыру қажет. 

Құбырлы ауа жылытқыштардың (ҚАЖ) суық сатысының 

құбырларының қарқынды сырғуы лигнитті жаққан кезде байқалды. Осы 

құбылыстың негізгі себебі құбырлардың суық учаскелеріндегі күкірт 

қышқылының буларының конденсациясы болды. Осыны жеңіп шығу үшін 

магний оксидін қосып отыру пайдаланылды. Ол бітеліп қалатын құбырлардың 

санын 8 – 9 есе төмендетуге мүмкіндік берді, бұл, сірә, магний оксидінің 

күкірт триоксидін байланыстыруына негізделген.  
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ҚАЖ-дың суық сатыларының қарқынды сырғуы күкірті көп және күлі аз 

қатты отынды жаққан кезде циклондық оттық алдарында күлдің ұстап 

қалынуының нәтижесінде түтін газдары терең күлсізденген жағдайда да 

байқалады. Сұйық қожды кетіруі бар қазанда S
p
 = 3,93% және А

р
 = 9,73% 

көмірді жаққан кезде ҚАЖ-дың суық пакетінің қарқынды сырғу оқиғасы 

сипатталған. Бұл жағдайда бытыра таратқышты қолдану оң нәтижесін берген 

жоқ. 

ҚАЖ құбырларының сырғуын түтін газдарына құрамында сілті бар 

қоспаларды енгізу арқылы елеулі төмендету қолдан келді. Осы қоспаларды 

енгізудің нәтижесінде түтін газдарындағы S03 мөлшерін шамамен 40%-ға 

төмендету қолдан келді. 

Сірә, бұл жағдайларда ҚАЖ-дың суық сатыларының құбырларының 

жабысып қалуының негізгі себебі әкетіндінің жалпы бетінің айтарлықтай 

төмендеуі болса керек. Мұны бір жағынан сұйық қож түріндегі күлдің 

айтарлықтай ұстап қалынуы, ал басқа жағынан беті қатты дамыған, пішіні 

тұрақты емес шаңның бөліктерінің салмақтың дәл сол бірлігіне беті 

анағұрлым азырақ, пішіні дұрыс шарлы сферолиттерге өтуі тудырды.  

Ауа жылытқыштың жұмысының сенімділігінің негізгі шарты оның кез 

келген учаскесінде қабырғаның tCT температурасын шық нүктесінің tp 

температурасынан 5 – 10°С жоғарырақ ұстап отыру болып табылады. ТСЭО 

жаққан кезде төмен температуралы коррозияның қарқындылығын төмендету 

және ауа жылытқыштардың сенімділігін көтеру үшін келесі іс-шаралар 

ұсынылуы мүмкін: тұйықталмаған кептіру жүйесі, РАЖ қолданудан бас тарту,  

коррозияға және бітеліп қалуға ұшыраушылығы төмен жаңа 

конструкцияларда ҚАЖ қолдану, ауаны ҚАЖ-дың суық сатысына берердің 

алдында ауаны алдын ала ысыту, түтін газдарының S03 байланыстыратын газ 

тәрізді және қатты қоспаларды беру.  
 

 
 

1 - диаметрі үлкен жылу алмасу құбырлары; 2 - құбыр тақтасы; 3 - диаметрі шағын жылу 

алмасу құбырлары.  

5.15 сурет – Құбырлы ауа жылытқыш суық саты ретінде 
 

Ашық шаң дайындау (кептіру) жүйелері кезінде қазанды айнала өтіп, 

бу-газ қоспасының көп мөлшері қашыртылады, бұл қазанның газ жолы 
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бойынша жүретін түтін газдарындағы су буларының парциалды қысымын, ал 

демек, осы газдардан күкірт қышқылының ҚАЖ-дың қыздыру беттеріне шөгу 

мүмкіндігін елеулі төмендетеді. 

Күлі көп отындарды жаққан кезде РАЖ-дан бас тартуға бірінші кезекте 

толтырманың төменгі суық белдігінің коррозиясы мен сырғуы, сондай-ақ 

тығыздайтын құрылғылардың жылдам тозуы және, осының салдары ретінде, 

ауаның түтін газдарына көп өтулері тудырған, олардың жұмысының шағын 

сенімділігі мәжбүр етеді. Бұдан басқа, РАЖ-дан жұқа шаңның ауа 

жылытқыштың екінші, құбырлы сатысына айтарлықтай шығарылуы орын 

алады, бұл жалпы алғанда ауа жылытқыштың жылу алмасу сипаттамаларын 

айтарлықтай нашарлатады. 

Мәселен, В.Г. Здановскийдің деректері бойынша, ТП-100 қазанында 

РАЖ-ды ҚАЖ-ға алмастыру 10 мыңнан аса шартты отынды үнемдеу есебінен 

267 мың руб. Мөлшерде экономикалық әсер берген [28]. 

ТСЭО жаққан кезде ауа жылытқыштың суық сатысы ретінде 5.15 

суретте көрсетілген ҚАЖ пайдаланылуы мүмкін. Бұл ретте суық ауаның 

жүрісі бойынша құбырлардың алғашқы 2–4 қатары және бір-бірден қабырға 

маңындағы қатары қалған жылу алмасу құбырларымен салыстырғанда 

диаметрі 1,2 – 3 есе көбірек құбырлардан орындалған.  

Белглавэнерго электр станцияларының бірқатарында және Солигорск 

калий комбинатының жылу электр орталығында конструкциясы осындай 

ҚАЖ пайдалану тәжірибесі оң нәтиже берді. Суық сатылардың қызмет ету 

мерзімі 1,5–2 есе көбейді. ҚАЖ құбырларының ластануының азаюының және 

суық ауаның сорылуларының төмендеуінің арқасында, суық сатыны 

пайдаланудың бүкіл мерзімінің ішінде қазандықтардың ПӘК орташа алғанда 

0,5%-ға көбейді. 

5.16 суретте ауа жылытқыштан 

шығатын жерде түтін газдарының 

температураларының бірқалыпты 

өрісін қамтамасыз ететін ҚАЖ 

конструкциясы көрсетілген. Ондағы 

құбырлардың диаметрі суық ауаның 

жүрісі бойынша бірінші қатардан 

соңғы қатарға дейін бірқалыпты 

төмендейді, бұл ретте құбырлардың 

шеткі қатарларының диаметрлері 

2,4:1 ара қатынаста тұрады. Бұл 

құбырларының диаметрі бірдей ҚАЖ-

да бар, жылу және электр энергиясын 

щығару үшін 10–15°С тең төмен 

температуралы күкірт қышқылды 

коррозияны болдырмауға арналған қорды  (ауаның жүрісі бойынша 

қабырғаның температураларының ауытқуына) пайдалануға мүмкіндік береді. 

Осының арқасында осы конструкциядағы ҚАЖ-бен жабдықталған 

 

 

1 - ауа құбыры; 2 және 3 - тиісінше төменгі 

және жоғарғы құбыр тақталары; 4 - жылу 

алмасу құбырлары.  

5.16 сурет – Құбырлы ауа 

жылытқыш 
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қазандардың ПӘК-і 0,4–0,6%-ға көтерілетін болады. Құбырлардың диаметрі 2 

есе ұлғайтылған жағдайда, мұндай құбырдың қабырғасының температурасы 

жылу алмасудың төмендеуінің және газдардың құбыр бойынша ағу 

жылдамдығының көбеюінің есебінен 13–20°С көбейеді, ал оның 

пайдаланылатын қимасы 4 есе артады. Диаметрі үлкен құбарларда 

жылытылған ауа одан соң диаметрі азырақ құбарларға келіп түседі. 

Егер суық ауаның жүрісі бойынша бірінші құбырлардың қабырғасының 

температураларының жоғарыда көрсетілген 13–20°С көтерілуі Гст > tр + (5–

10°С) шартын қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болса, онда температураның 

көтерілуі ауаны калориферлерде алдын ала ысыту (турбиналардан іріктеу 

буын пайдаланған кезде) есебінен қамтамасыз етілуге тиіс. Бұл ретте биіктік 

бойынша «суық» ауаның температурасын бірқалыпты төмендету ең ойға 

қонымдым болып табылады. Бұған төменгі секцияларға параметрлері арта 

түсетін бу берумен және секциялардың арасында және одан әрі ауа құбыры 

бойынша температуралары әртүрлі ауа ағындарының араласуын 

болдырмайтын бөлетін табақтар орнатумен калориферді биіктік бойынша 

секциялаумен қол жеткізілуі мүмкін. 

Бұдан өзге, сондай-ақ ҚАЖ-дың суық сатылары ретінде коррозияға 

ұшырайтын учаскелер электрмен жылытылатын конструкциялар ұсынылуы 

мүмкін (5.17 сурет). Олардың артықшылықтары конструкцияларының 

қарапайымдығы, қабырғаның температурасын реттеу және қабырғаларда 

сұйық фазаның пайда болуының басталу датчиктерін пайдалана отырып, осы 

температураны автоматты түрде ұстап отыру мүмкіндігі болып табылады.  
 

 
 

1 – жылу алмастырғыш құбырлар; 2 және 3 - тиісінше жоғарғы және төменгі құбыр 

тақталары; 4 – элект өткізгіш құбыр тақталары; 5 - ауыстырып-қосқыш; 6 және 7 – ток 

көзінің полюстері; 8 – төменгі құбыр тақтасының электр оқшауланған бөлігі; 9 – 

электроқшаулағыш.  

5.17 сурет – Электрмен жылытатын құбырлы ауа жылытқыш 
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Жоғары температуралы және төмен температуралы коррозия процестері 

эрозиялық құбылыстармен елеулі қиындайды. Осы процестердің бір бірімен 

әрекеттестігінің үш нұсқасы болуы мүмкін. Олардың біріншісінде коррозия 

өнімдерінің өсуінің жылдамдығы коррозия өнімдерінің қабатының тозу 

қарқындылығынан артта қалып отырады. Бұл жағдайда коррозия өнімдерінің 

болуын ескермеуге болады, өйткені металдың және абразивтік материалдың 

өзара әрекеттестігі айқындаушы жағдай болады. 

Егер де коррозия мен эрозияның жылдамдықтары тең болса, онда 

коррозия процесі айқындаушы болады. Бұл жағдайда ол ең қарқынды болады, 

бұл коррозия өнімдерінің іс жүзінде болмауына (коррозия өнімдерінің 

қабатының диффузиялық кедергісінің болмауына) негізделген, яғни, коррозия 

таза кинетикалық облыста жүретін болады. 

Үшінші жағдайда, коррозияның жылдамдығы эрозиялық тозу 

жылдамдығынан айтарлықтай көбірек болғанда, металдың бетінде біртіндеп 

коррозия өнімдері жинақтала бастайтын болады. Бұл жағдайда металл 

коррозиясының сатысы айқындаушы болады, бұл ретте коррозия процесі 

біртіндеп диффузия облысына көшеді. 
 

 
 

5.18 сурет – ik = 5 мА кезінде 70%-дық H2S04 ерітіндісіндегі Fe2(SО4)3 

концентрациясының 10 болат коррозиясының жылдамдығына (2) және катод 

потенциалының бастапқы мәніне (1) әсер етуі 

 

Сұйық фазаның металдың бетіне кіруін физикалық қиындатудан өзге, 

төмен температуралы күкірт қышқылды коррозия өнімдері коррозияның 

ингибиторы рөлін орындайды. 

5.18 суретте конструкциялық болаттардың коррозиясының 

жылдамдығының күкірт қышқылында (тең концентрациядағы)  коррозия 

өнімдерінің болуына тәуелділігі көрсетілген. Алынған деректерден көрініп 

отырғандай, 70%-дық концентрациядағы күкірт қышқылына 1% 

күкіртқышқыл темірді қосу тепе-тең температура кезінде коррозия 

қарқындылығының шамамен 2 есе төмендеуіне алып келді. 

5.1 және 5.2 кестелерде шымтезек пен мазутты бірлесе жаққан кезде, 

сондай-ақ жалғыз мазутты жаққан кезде бетте конденсацияланатын сұйық 

фазаның анион құрамы бойынша деректер келтірілген. 5.19-суретте 
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шымтезек-мазут қоспасын жаққан кезде күкірт қышқылының 

концентрациясының қабырғаның температурасына тәуелділігі берілген. 

Суреттен қабырғаның температурасы 50°С бастап 62°С дейін көтерілген 

кезде, сұйық қабықта күкірт қышқылының концентрациясының орын 

алатындығы, яғни, нақты жағдайларда таза күкірт қышқылды коррозияның 

болмайтындығы келіп шығады. 

Азот және азотты қышқылдардың коррозия ингибиторлары ретінде 

әрекет ете алатындығы белгілі. Сірә, түтін газдарындағы SО3 мөлшері, тұнбаға 

түсетін қышқылдың мөлшері және төмен температуралы коррозияның жүру 

қарқындылығы арасында бірмәнді тәуелділіктің болмауы осымен түсіндірілсе 

де керек. 

 

5.1 кесте – Шымтезек-мазут қоспасын жаққан кездегі сұйық фазаның 

анион құрамы (ТП-170 қазаны)  
 

Қазанның 

өнімділігі 

Мазуттың 

жылу 

бойынша 

үлесі 

Конденсация 

температурасы, С 

Анион құрамы 

SO4
2-

 SO3
2-

 NO3
-
 NO2 

97,5 0,5 50 67,91 32,17 0,50 0,23 

108,0 0 60 73,75 23,66 1,76 0,84 

115,8 0,15 60 91,78 7,20 0,78 0,24 

116,5 0,5 80 95,94 3,22 0,77 0,06 

136,7 0,30 60 81,26 18,47 0,14 0,13 

176,3 0,30 100 97,56 2,09 0,30 0,05 

 

 
 

5.19 сурет – Түтін газдарының  қышқыл фазасындағы SO4 мөлшерінің 

конденсациялану температурасына тәуелділігі 

 

Металдың бетінде ингибиторлар жасайтын қабықтың оксидтерін бұзып,  

эрозиялық процестер ингибирлеудің әсерін қатты төмендетеді. 

Жартылай радиациялық (перделік) қыздыру беттері ең қарқынды 

эрозияға ұшырайды, бұл бірінші кезекте олардың орналасу аймағында шаң 

жүзгінінің жылдамдықтарының артуына және олардың бетінен айналып 

ағудың басым бөлігінде көлденең сипатына негізделген. 

Жалпы және жергілікті (локалды) эрозияларды ажыратады. Олардың 

соңғысы ең қауіпті. Ол күлдік тозу жылдамдығының орташа тозумен 
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салыстырғанда бірнеше есе артуына алып келіп, конструкциялық 

жетілмегендіктің қандай да бір түрлеріне орай (аэродинамиканың жергілікті 

бұзылулары, бұрғыш камераларды дұрыс жобаламау, концентрация және 

жылдамдық өрістерінің бірқалыптылығының бұрмалануы және т.с.с.) 

туындайды. 

Эрозия барынша елеулі түрде бөліктердің металл бетімен 

соқтығысуының жылдамдығы мен бұрышына, осы бөліктердің абразивтілігіне 

және металдың физикалық-химиялық қасиеттеріне (қаттылығына, 

тұтқырлығына, химиялық төзімділігіне және т.с.с.) байланысты болады. 

 

5.2 кесте – Мазут жаққан кезде селективті конденсация аспабында 

конденсацияланатын сұйық фазаның анион құрамы (ТП-230 қазаны, конд. = 

6090°С) 

Тәжірибенің 

нөмірі 

Анион құрамы 

SO4
2-

 SO3
2-

 NO3
-
 NO2 

1 43,9 23,4 31,8 0,9 

2 76,8 12,7 9,9 0,6 

3 84,0 6,4 9,1 0,5 

5 67,3 15,2 16,8 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - газарнаның қабырғасы; 2 - ирек құбырлар; 3 - тесікті қораптар.  

5.20 сурет – ЗиО конструкциясының тесікті қораптары 
 

Қазақ Энергетика ҒЗИ-ның деректері бойынша, абразивті материалдың 

концентрациясының 16 г/м
3
 бастап 80 г/м

3 
дейін өзгеруі тозудың 

жылдамдығына әсер етпейді. Концентрация одан әрі өскен кезде, абразивтік 

материалдың бірлігіне жатқызылған салыстырмалы тозудың төмендеуі 

байқалады, бұл ағындағы абразивтік бөліктердің энергиясының бір бөлігінің 

олардың бір бірімен соқтығысуына шығындалуына және қабаттың бетіне 

қонған жіңішкерек бөліктердің экрандаушы әсеріне негізделген.  

Эрозия үшінші дәрежедегі абразивтік бөліктердің қозғалу 

жылдамдығына пропорционал. Газдардың 900°С төмен температуралары 

аймағында құбырлардың төменгі иілімдері: шеткі, қабырғаларға шектесіп 
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жатқан ирек құбырлар, ал төмен түсіретін газарналарда – газдардың жүрісі 

бойынша орналасқан құбырлардың жоғарғы үш қатары (екінші қатардың 

құбырлары ең қатты тозып ескіреді); қабырға мен құбыр пакетінің арасындағы 

саңылау арқылы өтетін құбырлардың учаскелері, тірек конструкциялар 

аймағындағы құбырлар ең жиі тозып ескіреді. Құбырлы ауа жылытқыштарда 

құбырлардың жоғарғы кіріс учаскелері істен бәрінен жылдамырақ шығып 

қалады. Бұл ретте барынша көп тозу жоғарғы құбыр тақталарынан екі калиб-

рге дейінгі қашықтықта байқалады. 

Эрозияның қарқындылығын азайту үшін, экономайзерлердің және бу 

ысытқыштардың пакеттерінде құбырлардың орналастырылу қадамдарының 

теңдігін қатаң ұстап отыру қажет. Газдардың есептік жылдамдығы 

қолданыстағы нормаларға сүйене отырып анықталған шекті жылдамдықтан 

төменірек болуға тиіс. Құбырлардың иілімдерін қорғау үшін, оларды кіретін 

жерде де, одан шығатын жерде де пакеттің бүкіл периметрі бойынша 

орнатылған, С. Орджоникидзе атындағы Подольск қазандық зауытының (ЗиО) 

конструкциясындағы тесікті қораптармен жабу ұсынылады (5.20 сурет). 

Газ ағынының жылдамдығын көбейтіп жіберетін сорылуларды 

болдырмау үшін, қазандық агрегатын мүмкін болғанынша барынша тығыз 

күйде ұстап отыруға ерекше назар аударылуға тиіс. Салыстырмалы көлденең 

қадамы Si/d > 2,5, ал бойлық —s2/d > 1,87 қадамы болатын сырттан айнала 

ағатын құбырларды қолдану ұсынылады. 

Эрозия қарқындылығының төмендеуіне отынды жіңішке ұнтақтау және 

әкетіндіні жалынның жану ядросында балқыту жағдай жасайды. Алайда, 

құрамында саз бар отындарды шамадан тыс ұсатудың күлдің енгізілуінің 

қарқынды жүруіне және қазандық агрегаттарының қыздыру беттерінің 

қождануына алып келетіндігін есте ұстау керек. 
 

 

 

1 - газарнаның қабырғасы; 2 - пакеттердің 

бүктесіндерінің топтық қорғанысы; 3 — 

ирек құбырлар.  

5.21 сурет – Топтық қорғаныс 

5.22 сурет – Әкетіндінің ірі 

фракцияларын ағынның қозғалу 

бағытын өзгерту арқылы кетіру 
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Құбырлардың газдардың жүрісі бойынша алғашқы екі қатарын қорғау 

үшін, негізгі құбырларға қамыттармен бекітілген, ұзындығы 0,5–1 м жартылай 

құбырлар болып келетін дербес қорғаныс манжеталары қолданылуы мүмкін. 

Манжеталар шамамен 50 мм саңылаумен орнатылады. Құбырлардың 

иілімдерін қорғау үшін дәл осындай манжеталар қолданылады. Манжеталар 

пакеттердің қолданылатын қиығын азайтпауға тиіс. 

Бұдан өзге, ирек құбырлардың шетжақтық бөліктері отқа берік 

материалдан жасалған күнқағарлардың көмегімен газ ағынынан ажыратылуы 

мүмкін. Бұл әдісті қабырға мен пакеттердің иілімдері арасындағы кеңістікті 

біртіндеп бітеп тастайтын, бірікпейтін күлдерге қолдану ұсынылады. Қажет 

болған кезде, газарнаның қоршауына шектесіп жатқан немесе өтпе 

саңылаулардың маңындағы құбырларды қорғау үшін топтық қорғаныс 

қолданылады (5.21 сурет). Осы мақсатқа қол жеткізу үшін,  бұл 5.22 және 5.23 

суреттерінде көрсетілгендей, шаң жүзгінінің ағынынан ең ірі күлдің 

шығарылуына жағдай жасайтын құрылғылар қолданылуы мүмкін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – оттық; 2 – жанарғы; 3 – конвективті бу ысытқыш; 4 – кіріктірілген жалюзийлі күл 

аулағыш.   

5.23 сурет – Әкетіндінің ірі фракцияларын желбезекті күл аулағыштың 

көмегімен кетіру 
 

ҚАЖ құбырларының кіріс учаскелерін қорғау үшін ендірмелердің және 

басқа құрылғылардың ең әр алуан түрлері қолданылуы мүмкін. Олардың 

ішінен ең тиімдісі құбырларға кіретін жерде өлшемдері оңтайлы құйындық 

коллекторларды орнату болып табылады. Бұл ретте эрозияны айтарлықтай 

төмендетуінен өзге, бұл коллекторлар ауа жылытқыштың гидравликалық 

кедергісін елеулі азайтады. 

Төмен температуралы қыздыру беттерін және шаң құбырларын 

эрозиядан қорғау қандай да бір байланыстырушының (мысалға, эпоксидтік 

эмальдің) негізіндегі композициялық жамылғылардың және ұшпа күлдің 

фракцияларының көмегімен іске асырылуы мүмкін. Ең жақсы нәтижелерге 
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күлдің 0 мкм бастап 90 мкм дейінгі фракцияларын қосқан кезде қол 

жеткізіледі. Осы мақсттар үшін келесі құрамдағы композиция ұсынылады 

[11], %: эпоксифенол шайыры УП-63 — 35-40; көмір күлі — 45-51; еріткіш 

(толуол-ацетон — 6,7-7; қатайтқыш УП-0638 — 8-8,3. 

Бұдан өзге, газарналарды қорғау үшін 4 маркалы фторопласт 

қабығының және шыны матасының негізіндегі екі қабатты құрамдастырылған 

материал қолданылған болатын. Оны алу үшін жақтауға 4 маркалы 

фторопласт пен шыны матасы оралып, 360–380°С кезінде термоөңдеуге 

ұшыратылды. Қабық пен шыны матасының арасында берігірек қосылыс алу 

үшін, 4 фторопласт пен 4МБ фторопласт ұнтақтарының қоспасынан және 

спирт-ксилол органикалық сұйықтығынан тұратын қоспа материал 

орналастырылды. 

Ворошиловград ГРЭС-інде газарналарды эрозиядан қорғау үшін БЖИ 

Оңтүстік филиалы жасап шығарған, мыналардан тұратын қоспа табыспен 

пайдаланылып келеді, %: кварц құмы — 5-28; көмір күлі — 40-70; 

электрокорунд — 5-7 және натрий метасиликаты — 20-25. 

Газарналардың металға жақсы ілінісуі үшін, 50×50 мм ұялары бар тор 

дәнекерленеді қалыңдығы 20 мм жамылғы жабылады. 

Түтін сорғыштардың корпусын қорғау үшін, дәл осы электр 

станциясында улиткалардың төменгі бөлігі өлшемі 180×115×18 тас құймамен, 

ал жоғарғы бөлігі – эпоксидтік күопластиктен жасалған тақталармен 

қорғалады. Соңғысы эпоксидтік шайырдан, көмір күлінен және корундтан 

тұрады. Шайыр — толтырғыш ара қатынасы 10:1 құрайды. 

 

5.5 Төмен сортты отындарды жағудың жаңа әдістері 

 

ТСЭО жағудың жаңа, барынша оңай ендірідетін және аз шығынды 

қажет ететін әдістерінің бірі оларда мазут форсункаларын орнатып, түсіретін 

жанарғыларды модернизациялау болып табылады. Бұл ретте мазутты жағу 

үшін аэрожүзгінің «шаңсыздандырылған» ағынында бар қалдық ауа 

пайдаланылады. Мұндай жанарғыларды қолдану сапасы жобалыққа қарағанда 

елеулі төменірек, q4 жылудың шығындары төмен отындарды жағуға 

мүмкіндік береді. Бұл ретте ТСЭО жағу мазуттың айтарлықтай шағын 

шығындарымен жүреді. Бұл жанарғылар өнеркәсіптік тексеруден өткен. 

Қосымша жанарғылар оттыққа 35° еңіспен, шаңкөмір жанарғылардың 

жоғарғы ярусынан 3 м-ге жоғарырақ орнатылды.  

Оларда берілетін мазуттың жылу бойынша үлесі 10%-дан 25% дейін 

көбейген кезде, q4-тің 1%-ға төмендеуі алынды. 

Қосымша газ-мазут жанарғыларын орнатып, ЖПА типті жанарғылармен 

жабдықталған қазандарды қайта құрастыру және бұл ретте алынған нәтижелер 

§3.2 баяндалған. 

Прибалтика тақтатастарын жағу төмен температуралы құйынды 

оттықтарда әжептәуір табысты іске асырылады. Бұл жағу тәсілі кезінде 

газдардың оттық ішіндегі қарқынды рециркуляциясының және ірілендіре 
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тартылған  бөліктердің (R90 = 55 т 60%) көп мәрте циркуляциясының 

арқасында құйында оттық көлемі бойынша отынның жану аймағының 

«созылуы» жүреді. Бұл температуралар өрісінің тегістелуіне және оттық 

процесінің температуралық деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Максималды 

температуралық деңгей 1210 – 1230°С құрайды, ал оттықтан шығатын жердегі 

температура 880 – 900°С. Бұл ретте отынның 75% дейіні оттықтың құйынды 

аймағында жанып кетеді. Суық шұңқырдың сағасындағы температураны 

төмендету үшін, онда  буды ысытудың бірінші сатысын білдіретін бу 

ысытқыш перделердің белгілі бір саны орнатылады. Бұл ретте оттықтың 

құйынды аймағынан жылуды әкету қарқынды бола бастайды және осылайша 

оттықтың құйынды аймағынан жылуды әкету қарқынданады және осылайша 

оттықтан шығатын жерде газдардың температурасының төмендеуі және 

тиісінше КБЫ-ғы азайған температуралық тегеурін себепкер болған, 

конвективті бу ысытқышта (КБЫ) жылудың алынбай қалған бөлігінің орны 

толтырылады. 

Аталған сызба оттықтың да, конвективті қыздыру беттерінің де 

қождануынан және сырғуынан болдырмауға мүмкіндік берді, жүктемелерді 

қолайлы реттеу диапазонын қамтамасыз етті. Бурыл көмірлерді жағу үшін 

ЦКТИ құйынды оттығы, сұйық қож кетіруі және шаң дайындаудың  

тұйықталмаған сызбасы бар шағын габаритті қазандарды  пайдалану 

жоспарланып отыр. Қазіргі таңда бу өнімділігі 500 т/сағ осындай қазанның 

жобасы жасалды. 

 Жұмыс массасына 15%-дан аса жанатын отыны бар отынның кез келген 

түрлерін қайнаған қабатта жағу үшін, тотықтырғыш ретінде атмосфералық 

қысымдағы ауа пайдаланылады, яғни, мұндай оттықтарда іс жүзінде ТСЭО-

ның кез келген түрлері (карпат минелит тақтатастарын, БКСР-дың аса жоғары 

күлді тақтатастарын және т.с. қоса) жағыла алады. 

Қайнаған қабаты бар оттықтар әмбебаптығымен ерекшеленеді. Оларда 

қатты да, сұйық та отындар бірдей табыспен жағылуы мүмкін. Бұл ретте 

отынның бір түрінен басқа түріне көшу іс жүзінде әп-сәтте іске асырыла 

алады. Мазут және газ, сондай-ақ күлі оңай үйкелетін қатты отын жаққан 

кезде, қайнаған қабат қазанға арнайы енгізілетін түйіршікті материалдың 

көмегімен жасалады. Қайнаған қабат бұл жағдайда инертті материалдың 

(мысалға, құм) есебінен де, белсенді материалды (мысалға, кальцитті, 

доломитті және т.с.) берудің нәтижесінде де жасалуы мүмкін. Қайнаған 

қабатқа байланыстырғыш күкіртті компоненттерді, мысалға кальцитті немесе 

доломитті берген жағдайда немесе онда стехиометриялық ара қатынасы асып 

кеткен отындарды жаққан кезде, байланыстырғыш компоненттер — күкірт, 

күкірттің айтарлықтай бөлігі сілтілік жер және сілтілік металдардың 

сульфаттары және ішінара сульфидтері түрінде байланысатын болады. Бұдан 

өзге, жану процесінің температурасының төмендеуіне, сондай-ақ қайнаған 

қабатта отындарды газдандырудың ерекшеліктеріне орай, азот оксидтерінің 

шығарылуы 30 – 50%-ға азаяды. 

Қайнаған қабатта жылу алмасу процестерінің үлкен қарқындылығының 
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арқасында қазанның металл сыйымдылығы және габариттері төмендетілуі 

мүмкін. 

Жағудың жалындық тәсілімен салыстырғанда, отынның жану 

аймағында болу уақытының көбеюі (30–200 есе) қабаттан кетірілетін күл 

қалдығындағы жанатын отынның аз мөлшерін (С
г
<2%) қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді.  

Қайнаған қабаты бар қазандықтардың елеулі артықшылықтарына,  

тіптен Прибалтиканың тақтатастары осындай болып табылатын жоғары 

қожданатын отындарды жаққан кезде де қабатта да, конвективті газарналарда 

да қыздыру беттерінің қождануының және сырғуының іс жүзінде толығымен 

болмауын жатқызу керек. 

Қайнаған қабатта қатты отындарды жаққан кезде әкетінді отынның ең 

жұқа фракцияларынан және қабатта қажалатын күлден тұрады. Салмағы 

бойынша әкетіндінің үлесі әдетте 0,6–0,8 құрайды. Әкетіндіде ірі дисперсиялы 

бөліктердің болмауымен байланысты, конвективті қыздыру беттерінің 

эрозиясы шамалы. Жану температурасы 900–1000°С аспайтындықтан, 

отындарды қайнаған қабатта жаққан кезде атомарлық оттегі түзілмейді. Бұдан 

өзге, ең коррозиялық белсенді күкірт триоксидін тура  қайнаған қабатта отын 

күлінің байланыстыруы орын алады. Осының барлығы түтін газдарындағы 

күкірт триоксидінің парциалды қысымының төмендеуіне алып келеді. 

Қайнаған қабаты бар  қазандықтардың  конвективті бөліктерінде жұқа 

дисперсиялы әкетіндінің көп мөлшерлерінің бар болуы сұйық фазаның 

қыздыру беттерінде түсуіне кедергі келтіреді. Осыған байланысты, төмен 

температуралы күкірт қышқылды коррозияның жүру мүмкіндігі да шамалы 

болып шығады. Қайнаған қабат және оның параметрлерін есептеу туралы 

толығырақ мәліметтер [20] келтірілген.  

Ең жұқа бөліктердің қабаттан шығарылуына байланысты, отынның 

бөлігі оның үстінде жанып кетеді, ал шығарылған ең ірі бөліктердің кейбірі 

олар қазанның конвективті бөлігіне кіргенге дейін жанып кетіп үлгермейді. 

Бұл әкетінді қазан арқылы бір мәрте өткен жағдайда, әкетіндінің есебінен 

механикалық кем жануымен жылудың q4 шығындарының айтарлықтай 

жоғары деңгейіне негізделген. q4 төмендету үшін, әкетіндіні ұстап қалу және 

қайнаған қабатқа көп мәрте қайтару қажет. 

Қайнаған қабатқа берілетін отынның ылғалы негізінен судың отынның 

көміртегімен реакцияға түсуінің нәтижесінде процестің температурасын 

айтарлықтай төмендетеді. Осыған байланысты, қайнаған қабатқа кептірілген 

отынды беріп отырған дұрыс болады. 

Бөліктердің қайнаған қабатта болу уақыты 60 с бастап 400 с дейін; 

ұшпалардың шығу уақыты бөліктердің ірілігіне және қабаттың 

температурасына  байланысты – 0,01 с бастап 5 с дейін. Бұл ретте отын 

бөлігінің температурасы тотығу реакциясының жүруінің есебінен қабаттың 

температурасынан 40–250°С жоғарырақ болатын болып шығады. Әрі, 

жағудың жалындық тәсілінен айырмашылығы, бұл айырмашылық отын 
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бөлігінің өлшемі неғұрлым азырақ болса, бұл айырмашылық соғұрлым 

көбірек болады. 

Температураның 900 – 950°С жоғарырақ көтерілуінің азот оксидінің 

шығарылуын көбейтетіндігімен және күкіртті байланыстыру дәрежесін елеулі 

төмендететіндігімен байланысты, бөліктердің жануының қайнаған қабаттың 

төменгі және ортаңғы учаскелерінде аяқталғандығы, ал қабатта жанған 

бөліктердің концентрациясының жоғары болмағандығы жөн, бұл қабаттың 

және сіңіретін материалдың қанағаттанарлық орташа температурасына ие 

болуға мүмкіндік береді.    

Отынды қайнаған қабатта жағу кемшіліктерден жұрдай емес. Қайнаған 

қабатта жымдасып, бірігетін көмірлерді және осы көмірлерді (Г, К, Ж) 

байытқан кезде алынған ТСЭО жаққан кезде белгілі бір қиындықтар 

туындайды. Олар жекелеген бөліктердің торда біртұтас қабатқа жымдасып, 

бірігуіне негізделген. 

Жымдасып, бірігуін болдырмау үшін, отындардың мұндай түрлерін 

оларды қайнаған қабатқа бергенге дейін төмен температуралы тотығуға 

ұшырату қажет, бұл жымдасып, бірігу қасиеттерінен айырылуға алып келеді. 

Бұдан өзге, уатылған отынды алдын ала тотықтыру осы отынды одан кейінгі 

жерде жаққан кезде азот оксидтерінің шығарылуын елеулі азайтуға тиіс. 

Березовск көмірінің шаңын 430 және 630 °С температураларға дейін алдын 

ала ысыту азот оксидтерінің шығарылуын тиісінше 2 және 4 есе азайтады [25]. 

Қайнаған қабатта жағу тәсілінің кемшіліктеріне сондай-ақ мыналарды 

жатқызу керек: 

«Газ көпіршіктері» деп аталатындардың түзілуі,  ауаның тордың бүкіл 

ауданы бойынша бірқалыпты берілуін қамтамасыз етудің қиындығы, отынды 

торға бірқалыпты беруді және оттықтан күлдің қалдығын бірқалыпты әкетуді 

қамтамасыз етудің қиындығы. 

қабаттан жанып бітпеген қатты отынның көп әкетілуі және сұйық пен 

газ отындардың қабаттың үстінде жанулары. 

Газ көпіршіктері күлге немесе инертті (белсенді) материалға толмаған 

қайнаған қабаттың көлемі болып келеді. Мұндай көпіршіктердің қабат арқылы 

бұза-жара өтуі қабатты орташа температурасымен салыстырғанда 

температуралардың 100–200°С-ге жергілікті көтерілуіне алып келеді. Осыған 

орай сіңіретін материал байланыстыратын күкірттің үлесі төмендейді, азот 

оксидтерінің шығарылуы көбейеді, жағу процесінің үнемділігі төмендейді. 

Қабаттан тысқары жерде мазут және газ жанған кезде де осыған ұқсас 

құбылыстар мен зардаптар орын алады. Бұл ретте түйіршікті материалдың 

өабатының үстіндегі газдардың температурасы 1000 – 1150°С жетеді, бұл да 

қыздыру беттерінің жоғары сырғуына және қождануына алып келеді. 

Қазіргі таңда көптеген елдерде қайнаған қабаты бар қазандықтарды 

жасау бойынша зерттеу мен жобалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біздің 

елімізде БКЭ-75-39Ф типті тақтатас қазандықтарын қайнаған қабатта жағуға 

көшірген кезде ең айтарлықтай өнеркәсіптік нәтижелер алынды. 



124 

Қайта жабдықталған қазандар Прибалтиканың жанатын тақтатастары 

осындай болып табылатын жоғары қожданатын және агрессивті отында қзақ 

және сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Олар 0,5 Dном бастап 1Dном 

дейін жүктемелерді реттеу диапазонын қамтамасыз етеді; бұл ретте 

тақтатастардың күкіртінің 75%-ға дейіні олардың күлімен байланысады. 

Осы қазандарда қайнаған қабатты одан кейінгі жерде жағылатын 

тақтатастың күлінің есебінен 6-8 сағат ішінде қалыптастырып, оларды 

қайнаған қабатсыз іске қосу міндеті табысты шешілді. Қазанды іске қосу 

оттықтың камера бөлігінде орнатылған тамызық мазут форсункалардың 

көмегімен жүргізіледі. 

Қазандықтарды қайнаған қабат режимінде жұмыс істеуге көшіру 

олардың өшірілген үрлеу аппараттарымен іркіліссіз жұмысын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік берді. Тақтатастарды жағудың дәстүрлі жалындық тәсілін 

пайдаланған кезде,  қожды және күлді экрандар мен конвективті беттерден 

кетіру үшін үрлеу аппараттарын көп мәрте (тәулігіне 6 – 8 рет) қосу қажет 

болды. Бұдан өзге, отынды мұндай жағу тәсілі олардың бу өнімділігін 15–30% 

-ға ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

Өзінің мерзімін істеп біткен ескі қазандардан қайта жасалған емес, 

отынды қайнаған қабатта жағу үшін арнайы жобаланған және жасалған 

қазандарда бұл көрсеткіштердің одан да жоғары болатындығын атап өту 

керек. 

Атмосфералық қысым кезінде қайнаған қабаты бар қазандықтарды 

пайдалану тәжірибесі жинақталғаннан кейін, қысыммен қайнаған қабаты бар 

қазандықтарды жобалау мен жасау басталады. Бұл калориясы одан да азырақ 

отынды жағуға мүмкіндік береді, қазанның металл сыйымдылығын қатты 

азайтады, зиянды газ тәрізді және қатты заттардың атмосфераға шығарылуын 

төмендетеді, қабатты сұйылту жағдайларын және онда отынның жанып кету 

дәрежесін жеңілдетеді, газ көпіршіктерінің пайда болу мүмкіндігін 

төмендетеді және қазанның ПӘК көбейтеді.  
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6 тарау. Төмен сортты отындарды пайдаланудың тиімділігін 

арттырудың жолдары 

 

6.1 Негізгі қағидалар 

 

Энергетикалық отынды жақсартудың мақсаты оның сапасын және 

құрамының тұрақтылығын арттыру, сондай-ақ жаққан кезде қоршаған ортаға 

зиянды шығтегеурінділарды төмендету болып табылады. Жақсартуға оның 

ылғалдығын, күлділігін, күкірттілігін азайтумен қол жеткізіледі. Бұл ретте 

оның жылулық құндылығы артып қана қоймай, сипаттамалары мен қасиеттері 

де жақсарады, бұл отын дайындау жабдығының жұмысының сенімділігін 

арттырады, оттық құрылғыларының жұмысын жеңілдетеді, қоршаған ортаға 

экологиялық күш түсуін төмендетеді. 

Отынның сапасын орташаландырумен қол жеткізілетін, оның құрамын 

тұрақтандыру да отынды жағудың тиімділігін арттырады және тіптен 

отынның күлділігі мен ыдғалдығы айтарлықтай болып қалған күннің өзінде, 

отын дайындау жабдығын пайдалану жағдайларын қалпына келтіреді. 

Отынды жақсартудың барлық белгілі әдістерін физикалық және 

термиялық деп бөлуге болады.  Олардың біріншілері отынның негізгі жанатын 

бөлігінің құрылымын қозғамайды және отыннан минералды қоспалардың бір 

бөлігін кетіру арқылы байыту, кептіру, пириттік күкіртті (күкірт колчеданын) 

кетіру арқылы күкіртсіздендіру және бас. секілді жақсарту процестерін 

қосады.  

Жақсартудың термиялық әдістері оны белгілі бір жағдайларда қыздыру 

арқылы, қатты отынды ішінара немесе толық деструкциялауды қарастырады. 

Термиялық жақсартудың әдістеріне газдандыру, пиролиз, термиялық еріту, 

гидрогендендіру, отынды төмен температуралы термоөңдеу жатады, 

осылардың нәтижесінде отын мен шикізаттың бұлар өнеркәсіптің басқа 

салаларында пайдаланылуы мүмкін әртүрлі жаңа түрлері алынады. 

Энергетикалық мақсаттар үшін (электр және жылу энергиясын өндіру үшін) 

жаңғыш газ (газдандыру немесе пиролиз), жартылай кокс, термокөмір, 

пиролиз шайыры пайдаланылады. 

Өнеркәсіптің басқа салалары және коммуналды-тұрмыстық секторда 

тұтынылатын тауарлық өнім ретінде пиролиз газы; жартылай кокс; жартылай 

кокс брикеттері; синтетикалық сұйық отын (ССО) алу үшін бағалы  шикізат 

болып табылатын шайыр фракциясының жеңіл және орташа бөліктері, басқа 

химиялық  өнімдер пайдаланылуы мүмкін.     

Төмен сортты отындарды термиялық жақсарту процестерінде алынатын 

өнімдерді ниет етілмеген қоспалардан тазарту технологияның құрамдас бөлігі 

болып табылады. Осылай, пиролиз немесе газдандыру газы қатты бөліктерден 

және күкірттің қосылыстарынан тазартылған болуға тиіс; ССО өндіру үшін 

пайдаланылатын шайыр өнімдерінде  қатты қосылулар және т.с. болмауға 

тиіс. Алынатын өнімдерді тазартудың бұл ретте қолданылатын әдістері тек 

олардың жоғары тазалығын қамтамасыз етіп қана қоймай, тазартуға кететін 
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өндірістік шығындардың орнын ішінара немесе толығымен толықтырып, 

кетірілетін қоспалардың бағалы бөлігін кәдеге жаратуға мүмкіндік беруге де 

тиіс. Әрине, мұндай тазарту электр станциялар жұмыс істеген кезде қоршаған 

ортаға зиянды заттардың шығарылуын күрт қысқартады. 

 

6.2 Күлі көп отындардың сапасын тұрақтандыру 

 

Электр станцияларында күлі көп отындарды жаққан кезде қиындықтар 

олардың сапасының күлділік бойынша тұрақсыздығына орай жасалады. 

Жеткізілетін көмірлердің күлділігінің ауытқулары жағдайлардың 

бірқатарында абсолюттік мәні бойынша ±10%-дан асады. Мысалға, 

Қазақстанның бірқатар электр станцияларында жағылатын Екібастұз 

таскөмірі 44% орташа күлділігі кезінде күлділігінің көмір разрезі бойынша 

орташа алғанда 5 % бастап 9% дейін орташа квадраттық ауытқуымен 

сипатталады; тақтатастардың күлділігінің ауытқуы одан да көбірек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 сурет – Шығарған және сақтаған кезде көмірдің сапасын тұрақтандыру 

әдістері 
 

ЖЭС-да отын беру жүйелерін және әсіресе оттық құрылғыларын 

қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін, күлділікті төмендетуге 

қарағанда, оны мүмкін болғанынша тұрақтырақ ұстап отыру көбірек маңызды. 

Қазан тиісті баптаған кезде оның тұрақтылығы шартымен, күлділігі аса 

жоғары отында орнықты жұмыс істей алады. Қазанға берілетін отынның 

күлділігіндегі ауытқулар болса оның жұмысының орнықты режимін бұзады 

және отынның механикалық және химиялық кем жануымен шығындарының 

күрт артуына, қыздыру беттеріндегі шөгінділерлің өсуіне,  олардың 

қождануына алып келеді, күлді  және қожды қазаннан шығарумен 

қиындықтар туындайды. 

Күлі көп отындардың сапасын тұрақтандырудың бірқатар тәсілі бар 
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Орташаландыру режимінде шығарған 
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Сыйымдылықтарда 
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Көмір сапасын тұрақтандыру әдістері 
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[21]. Олардың кейбірі отынды шығару процесінде, басқалары — оны 

жеткізген, қаттаған немесе жағуға дайындаған кезде пайдаланылады. 

Көмірдің сапасын тұрақтандыру әдістерінің жіктемесі 6.1-суретінде 

келтірілген. 

Көмірді шығарған кезде оның сапасын тұрақтандыру әлде көмір 

разрезін немесе шахталардағы қабатты селективті қазып, игеру арқылы, әлде 

орташаландыру режимінде шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру арқылы 

іске асырылуы мүмкін. Көмірді селективті қазып алу көмір және жыныс 

(немесе күлі көп көмір) кешендерін кенжардың жекелеген автономиялы 

элементтеріне бөлуді талап етеді және қосалқы операциялардың көбеюіне 

орай жабдықтың өнімділігінің төмендеуіне алып келеді. Бұл ретте көмірдің 

шығындары арта түседі. Одан кейінгі селекциямен жаппай қазып алудың 

мұндай кемшіліктері жоқ, бірақ ол уақыттың қысқа аралықтарының (сағат, 

ауысым, тәулік, ай) бойында отынның қажетті орташа күлділігін қамтамасыз 

ете алмайды. Алайда, ол күлділіктің ауытқуын әлдебір шамада шектейді. 

Жоспарлы орташа күлділікке шығару жөніндегі жұмыстарды 

орташаландыру (кенжараралық орташаландыру) режимінде басқарған кезде, 

яғни, шығаратын механизмдерді жер қойнауында көмір сапасының өзгеру 

заңдарын ескере отырып орналастырған кезде және одан кейін жүк ағындарын 

қосып қол жеткізілуі мүмкін. Алайда мұнда да, әсіресе теміржол көлігін 

пайдаланған кезде күлділіктің айтарлықтай шектерде ауытқулары сақталып 

отырады. Мысалға, егер бір берудегі күлділік ±5% ауытқулармен 30%-ға тең 

болса, ал басқа берудегі күлділік ауытқулардың дәл сол шегімен 50%-ға тең 

болса, онда екі берудің орташа күлділігі 25% бастап 55% дейінгі 

ауытқулармен 40% құрауы мүмкін.  

 

 
 

1 - конвейер I; 2 - конвейер II; 3 - қақ 

жарғыш; 4 – қоректендіргіш.  

6.2 сурет – Көмірді ағынды 

тұрақтандыру сызбасы  
 

1 - конвейер I; 2 - бункер; 3 – ысырма 4 - 

шибер; 5 - шұңқыр; б - қоректендіргіш; 7 - 

конвейер II.  

6.3 сурет – Көмірді бойлық 

жылжытумен тұрақтандыру сызбасы 
 

Күлділіктің ауытқуын төмендетуге көмірді бункерлерде немесе 

штабельдерде жинақтау арқылы қол жеткізуге болады. Бірақ, оларда тек 
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щектес қабаттарды ішінара араластыру жүретіндіктен, бункерлерді пайдалану 

орташаландырудың қажетті дәрежесін қамтамасыз етпейді. Бұдан өзге, 

көмірді ірілік бойынша бөлектеудің есебінен, қатардағы көмірдің 

орташаландырылуының бұзылуы орын алуы мүмкін. Бұл тәсілді қолдану 

бункерлердің шағын сыйымдылығымен шектеліп отыр. 

Қабаттардың созылып жатуына перпендикуляр бағытта тиеп жөнелтіп, 

параллель қабаттармен жүргізілетін, штабельдерде орташаландыру ең көп 

таралымын алды. Бірақ бұл ретте тиегіш құрылғыларының орын 

ауыстыруларының көп санының немесе абажадай қазу-тиеу жабдығын 

пайдаланудың қажеттігі туындайды. Көмірді шығарудың үлкен көлемдері 

үшін мұндай орташаландырғыш құрылыстарды салу аса көп еңбекті және 

үлкен шығындарды қажет етеді. 

Ағынды бір конвейерден басқа конвейерге қайта тиеу арқылы (бір 

мезгілде ағынның бөлігін бойлық немесе көлденең жылжытып) көмірдің 

сапасын тұрақтандырудың ағынды технологиясының келешегі көбірек [21]. 

Бұл ретте көмірдің тұтас ағыны екі ағынға бөлінеді, олардың біреуі әлдебір 

уақытқа кідіртіліп, осыдан кейін екі ағын 6.2-суретте көрсетілгендей қайтадан 

қосылады. Бойлық жылжыту формула бойынша анықталады, м,  
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мұнда VK — конвейер таспасының қозғалу жылдамдығы, м/с; lп — 

қоректендіргіштің беру ұзындығы, м; Vп — қоректендіргіштің беру 

жылдамдығы, м/с: Кп — қоректендіргішке келетін көмір ағынының үлесі.  

Ағынның бойлық жылжуын сызбасы 6.3 суретінде көрсетілген 

қондырғыда жүзеге асыруға болады. Шибердің көмегімен 1 конвейерден 

көмірдің ағыны екі бөлікке бөлінеді. Бункерден көмір ысырма арқылы 

қоректендіргішке 6.2-суретінде көрсетілген Кп ағынға сәйкес келетін 

мөлшерде келіп түседі. 

Қабаттасқан көмір ағыны қоректендіргіштен 6 конвейерге 7 келіп 

түседі.  

Ағынның жылжуы формула бойынша анықталады: 
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мұнда Vб — бункердегі көмірдің көлемі, м
3
; Kб — көмір ағынының 

бункерге келетін бөлігі; F — басқарылатын ысырмадан келіп түсетін жүк 

ағынының қимасының ауданы, м
2
. 

 

6.3 Отынды газдандыру 

 

Отынды газдандыру оны тотықтырғыштың мөлшері шектеулі ортада 
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1100 – 1300°С және одан жоғары температураларға дейін қыздыру арқылы 

іске асырылады. Тотықтырғыш ретінде әдетте әлде оның таза түрінде (оттегін 

үрлеу), әлде ауаның құрамына кіретін (ауамен үрлеу), әлде бірқатар химиялық 

реакциялардың барысында, мысалға, су буының немесе басқа қосылыстардың 

диссоциациясы кезінде босап шығатын оттегі пайдаланылады [23]. 

Газдандыру процесі отынның жануы процесіне жақын. Егер жанудың 

өзі оттегінің жеткілікті мөлшері (а>1) кезінде жүретін, отынның толық тотығу  

процесі болса,  онда газдандыру процесі мәнісі бойынша оттегінің 

жетіспеушілігі (а<1) кезіндегі отынның толық емес тотығуы. Осылайша, екі 

процесс те бірыңғай негізге – қалпына келтіргіштің (көміртегінің немесе 

сутегінің) тотықтырғышпен (оттегімен) химиялық қосылысына ие. 

Отынды газдандыру температураларына дейін қыздыру оның бір 

бөлігінің келесі термохимиялық реакция бойынша көміртегі диоксидін түзе 

отырып жанатындығына орай жүреді: 

 

 С + O2  СO2 + q 1  (6.3) 

 

мұнда q 1  — жану реакциясының жылу әсері. 

Көміртегінің оттегімен реакциясының оттегінің артықтық 

коэффициентіне сәйкес келетін стехиометриялық ара қатынасы кезінде а = 1, 

q1 мәні отынның көміртегінің меншікті жану жылуына сәйкес келеді. 

Оттегінің жетіспеуі кезінде (а < 1) де көміртегі оксидінің түзілу 

реакциясы жүреді: 

 

 С + 1/2 O2  СО + q2 (6.4) 

 

Бұл реакция да жылу бөле отырып жүреді, алайда бұл жағдайда q2 < q 1 

және көміртегінің потенциалды химиялық энергиясының бір бөлігі көміртегін 

газдандыру процесінің жанатын газ компоненті болып табылатын көміртегі 

оксидінің химиялық энергиясына көшеді. Көміртегі оксиді сондай-ақ қатты 

қызған отынның бетінде мына реакция бойынша көміртегі диоксиді қалпына 

келген кезде алынуы мүмкін: 

 

 С + СO2 2СО - q 3  (6.5) 

 

Бірінші екі реакциядан өзгешелігі, бұл реакция жылу сіңіре отырып 

жүреді және көміртегі салқындаған кезде тоқтайды. Газдандыру аймағында су 

буының болуымен, жоғары температуралар кезінде оның конверсиясының 

реакциялары жүреді: 

 

 С + Н2O  СО + Н2 - q4 (6.6) 

   

 СО + Н2O  СO2 + Н2 + q5 (6.7) 
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Бұл ретте екінші жаңғыш газ компоненті — сутегі түзіледі. Жоғары 

қысымдар кезінде үшінші жаңғыш компонент — метанның түзілу 

реакциялары жүреді: 

 С + 2Н2  СН4 + q6 (6.8) 

   

 СО + Н21/2 СН4 + 1/2 СO2 + q7 (6.9) 

 

Осылайша, отынды газдандыру деп мұның нәтижесінде оның бүкілі 

жанатын және жанбайтын компоненттерден тұратын газға 

трансформацияланатын, отынның органикалық массасының газ және бу 

тәрізді реагенттермен өзара әрекеттесуінің термохимиялық процесі түсініледі. 

Газдандыру кезінде жылуды бөлумен де, жылуды сіңірумен де реакциялар 

жүретіндіктен, оны ұстап отыру үшін мұның кезінде барлық реакциялардың 

жиынтық жылу әсері нөлге тең болатын автотермиялылық шартын 

қамтамасыз ету қажет.  

Газдандыру кезінде алынатын газдың құрамы бірқатар факторларға 

байланысты болады, олардың бастылары отынның түрі және сипаттамасы, 

реакциялар аймағындағы температура және қысым, үрлеудің құрамы болып 

табылады. Әдетте газдандыру процесінің температурасын қысымдардың 0,1 

МПа бастап 10,0 МПа және одан жоғарырақ кең диапазоны кезінде 1100—

1300°С аралығында ұстап отырады. 

Газдандыру процестерін бірқатар белгілер: үрлеудің құрамы, отынның 

күйі, аппаратуралық рәсімдеу бойынша жіктейді. Үрлеудің құрамы бойынша 

ауамен  немесе бу-ауамен үрлеудегі, байытылған оттегімен үрлеудегі, бу-

оттегімен үрлеудегі  газдандыру процестерін айырып таниды. Ең аз 

калориялы газ ауамен үрлеуде (4000 кДж/м
3
 аз құрғақ газ), ең калориялы – 

қысыммен бу-оттегімен үрлеуде (15000 кДж/м
3 
көп) алынады. 

Газдандыру кезіндегі отынның күйі бойынша осылардың кезінде кесек 

отынның қабаты ағынға қарсы сызба бойынша (қозғалып келе жатқан қабатқа 

қарсы) үрленетін қабаттық процестерді, сондай-ақ осыларда көпшілік 

бөлігінде тура ағысты сызба бойынша отын шаңы тиісті үрлеумен өзара 

әрекеттесетін көлемдік процестерді айырып таниды.  

Қатты отынды газдандыруды ұйымдастырудың түбегейлі сызбалары 6.4 

сурет келтірілген. Дәл сонда газдандыру камерасының биіктігі бойынша отын 

және газ ағындарының температураларының сипаты көрсетілген.  

Қатты отындағы ірі газ генераторларының көпшілігі отынды қозғалған 

қабатта газдандырумен тура процес бойынша жұмыс істейді (6.4, а сурет). Бұл 

ретте отынның және үрлегіштің қозғалысы бір біріне қарсы жүреді. Осы сызба 

бойынша газ генераторына берілетін үрлегіш қож аймағы арқылы өтеді, мұнда 

ол біршама ысытылып, әрі қарай оттегінің жетіспеуі кезінде отынның жану 

аймағына келіп түседі. Үрлегіштің оттегі бір мезгілде көміртегінің оксидін 

және диоксидін түзіп, көміртегімен реакцияларға түседі. Жоғарырақ көтеріліп 

және өзінің жолында қатты қызған отынды кездестіріп, көміртегінің диоксиді 

және егер ол үрлегіште болған болса, су буы қалпына келтіру аймағында 
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тиісінше көміртегі оксидіне және сутегіне дейін қалпына келеді. Жоғары 

қарай, отынды дайындау аймағына одан әрі қозғалған кезде, ыстық газдар 

отынды термиялық ыдыратуды (пиролиз) жүргізеді, бұл ретте пиролиздің бу-

газды өнімдері қалпына келтіргіш аймақтың газдарымен араласып, газ 

генераторынан тазартуға шығарылады. 

Отынның өзі кептіргеннен және ішінара термиялық ыдырағаннан кейін 

жартылай кокске және одан әрі бір бөлігі газдандырылатын, ал одан соң  жану 

аймағында жанып кететін кокске айналады. 

 

 
 

а - қозғалған қабатта; б - қайнаған қабатта; в - шаң тәрізді ағында жалындық газдандыру.  

6.4 сурет – Қатты отынды газдандыруды ұйымдастырудың түбегейлі 

сызбалары  
 

 

Қатты отынды газдандыру процесінің осылайша ұйымдастырылуы 

бірқатар кемшіліктерге ие, оны электр станцияларының жағдайларында 

пайдалану тұрғысынан алғандағы олардың басты кемшілігі процестің шамалы 

қарқындылығы болып табылады. Мәселен, 2 – 3 МПа қысыммен жұмыс 

істеген кезде қабаттық газдандыру процесі бар, «Лурги» типті ең ірі газ 
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генераторларында процестің қабат бетінің бірлігіне көмірдің шығыны 

бойынша қарқындылығы бар болғаны 1,5 – 2,5 т/(сағ · м
2
) құрайды. Мысалға, 

қуаты 1000 МВт энергоблокты отынмен қамтамасыз ету үшін диаметрі 3,9 м 

және енгізілетін көмір бойынша әрқайсының өнімділігі 30 т/сағ 10 газ 

генераторы қажет болар еді. Бұл ретте олардың металл сыйымдылығы 

энергоблок қазанының металл сыйымдылығынан асып кетер еді. Осындай газ 

генераторынан шығатын жерде газ 550°С дейін температураға ие және 20 г/м
3
 

дейін шайыр компоненттерін қамтиды, бұл энергоциклде газдың физикалық 

жылуын оны тазартуға дейін кәдеге жаратуды айтарлықтай қиындатып 

жібереді.  

Қайнаған (жалған сұйылтылған) деп аталатын қабаты бар газ 

генераторлары тиімдірек [22]. 

Ұсақ түйіршікті отынды қайнаған қабатта газдандыру принципі 

үрлеудің белгілі бір жылдамдығы және торда жатқан отынның белгілі бір 

ірілігі кезінде отынның сыртқы түрі бойынша сұйықтықтың қайнауын еске 

түсіретін қозғалысқа келетіндігінен тұрады (6.4, б сурет). Жаңадан 

толтырылған отын бөліктерінің қатты қызған көмірмен және ауамен 

қарқынды араласуының салдарынан, осы типті газ генераторында қабаттық 

газ генераторына тән аймақтарға бөліну жоқ және отынның бүкіл көлемінде 

900-1000°С тең болатын, іс жүзінде бірдей температура ұсталынып отырады.  

Отынды қайнаған қабатта газдандырған кезде оны қозғалмайтын қабатта 

газдандырған кездегі секілді химиялық реакциялар жүреді, бірақ олар 

анағұрлым көбірек қарқындылықпен жүреді. Реакциялардың қарқындылығы 

газдандыратын ортаның отынға диффузиясының жылдамдығымен 

анықталады, өйткені газдандыратын ортаның компоненттерінің отынмен 

өзара әрекеттесу реакциясының жылдамдықтары диффузияның 

жылдамдығынан асып түседі. Отынның бөліктері бұл ретте жүзінді күйінде 

тұрады және, газдандыратын ортамен қоршалған бола тұрып, белгілі бір 

салыстырмалы жылдамдықпен қозғалады. Ағынның бөлікке маңдайлық 

қысымының күші оның ауырлық күшіне тең болған жағдайда, бөлік мұның 

жылдамдығы бұл ретте әуелеп ұшудың wK  сыни жылдамдығы деп аталатын 

газдың өрлемелі ағынында әуелеп ұшатын болады. wKp мәні атмосфералық 

қысым кезінде қайнаған қабатта газдалатын бөліктердің негізгі тобы үшін 

формула бойынша тікелей бөліктердің диаметрінің функциясы ретінде 

көрсетілуі мүмкін: 
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  (6.10) 

 

мұнда r – бөліктің жорымал тығыздығы, кг/м
3
 ; т – газдың қалыпты 

жағдайлар кезіндегі тығыздығы, кг/м
3
; d – бөліктердің орташа диаметрі, мм; Т 

– газдың абсолюттік температурасы, К; А – коэффициент. 

Қайнаған қабатта отынның жүзінді қалыптағы газдалатын бөліктерінің 

көп санының болуы ағынның қолданылатын қимасының азаюына себеп 
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болады, сондықтан әуелеп ұшудың сыни жылдамдығы үрлеудің азырақ 

шығыны кезінде басталады. 

Қабаттық газ генераторларында газдандыру процесінен өзгешелігі, 

қайнаған қабатта газдандыру процесі мынадай ерекшеліктерімен сипатталады: 

Отыннан бөлінетін ұшпа заттар елеулі өзгерістерге ұшырайды: жоғарғы 

қабаттарда олар крекингке ұшырайды, ал төменгі қабаттарда, оттық торының 

маңында бос оттегімен түйіскен кезде жанып кетеді. Алынатын газда 

шайырлар мен шектелмеген көмірсутектеру болмайды; ондағы метанның 

мөлшері оның ішінара крекингіне орай төмендеген. 

Оның кептірілуі және термиялық ыдырауы кезінде бөлінетін су булары, 

отынның көміртегімен реакцияға түсе отырып, қабаттың температурасын 

төмендетеді. Осыған байланысты, қайнаған қабатқа берілетін отынның 

ылғалдылығы 10–15%-дан аспауға тиіс. 

Қабаттан қабат үстіндегі кеңістікке отын шаңының көп мөлшері 

шығарылатындықтан, оны газдандыру үшін газ генераторының қабат 

үстіндегі кеңістігіне екіншілік ауа беріліп отыруға тиіс. 

Күлдің негізгі мөлшері (80% дейін) газбен бірге әкетіледі. 

Отынның қабатындағы төмен температураларға, сондай-ақ газдың 

отынмен түйісуінің аз ұзақтығына және ұшпалардың крекингіне орай, 

қайнаған қабаты бар газ генераторларында алынатын газдың жану жылуы 

қабаттық газ генераторларында алынатын газдың жану жылуынан әрқашан 

төменірек болады және ауамен үрлеу кезінде отынның түріне тәуелсіз 

шамамен 4200 кДж/м
3 

құрайды. Отынды газдандыру бу-ауамен үрлеуде де,  

бу-оттегімен үрлеуде де жүргізілуі мүмкін. 

Қайнаған қабаты бар газ генераторының өнімділігі шахтаның бірдей 

диаметрлері кезінде қабаттық газ генераторларының өнімділігінен 10–12 есе 

жоғарырақ.  Мәселен, бу-ауамен үрлеуде жұмыс істеген кезде диаметрі 3 м газ 

генераторының өнімділігі шамамен 45000 м
3
/сағ. 2 МПа қысым кезінде 

қайнаған қабатта газдандыру кезінде процестің қабаттың бетінің бірлігіне 

көмірдің шығыны бойынша 5,8 т/(сағм
2
) бастап 10 т/(сағм

2
) дейін 

қарқындылығына қол жеткізіледі. Бұл ретте түзілетін газда іс жүзінде 

шайырлар болмайды, бұл газдың физикалық жылуын ол тазартылғанға дейін 

кәдеге жаратуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қайнаған қабаты бар газ 

генераторының конструкциялық сызбасы 6.5 суретінде көрсетілген.  

Газ генераторы ішкі жағынан кірпішпен қапталған цилиндр шахта 1 

болып келеді. Төменгі, конус бөлігінде пластиналардан тұратын және тор 

деңгейіндегі шахта қимасының 1–2% құрайтын пайдалы қимасы бар жалпақ 

оттық торы 2 орналасқан.  

Бөліктерінің өлшемдері 8 мм аспайтын кептірілген ұсақ ұнтақталған 

отын үш шнекпен 4 шахтаның оттықтардың жазықтығынан 0,75 м жоғарырақ 

қашықтықтағы төменгі бөлігіне беріледі. Оттық торының астына 0°С және 0,1 

МПа абсолюттік қысым кезінде ағынның 2–3 м/с жылдамдығын (шахтаның 

толық қимасына есептей отырып) қамтамасыз ететін 1800-2400 даПа 

қысыммен үрлегіш беріледі. 
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Оттықтың торына түсетін күлдің балқыған кесектерін кетіру үшін, оның 

үстінде шағын жылдамдықпен (2 минутта 1 айналым) сумен 

салқындатылатын білеу үздіксіз айналып тұрады. Оттықтың торында 

орналасқан тесік арқылы білеу күлді оны күл бункеріне 7 беріп отыратын екі 

күл шнегіне 6 күреп түсіреді. Газдың отын бункеріне түсуін болдырмау үшін, 

отын бункеріне газ генераторындағы газдың қысымынан 200–500 Па-ға 

жоғарырақ қысыммен көміртегі диоксиді беріледі. Отын қабатының оның 

тыныш күйінде 0,5 м тең қалыңдығы үрлегіш берілген кезде 1,5 м дейін 

көбейеді, бұл ретте оның тығыздығы газ генераторы жұмыс істеп тұрған кезде 

көп есе азаяды. 

Әкетіндіні газдандыру үшін, газ генераторының қабат үстіндегі 

кеңістігіне оттық торынан 5,3 м биіктікте жалпы үрлегіштің 15–25% 

мөлшерінде екіншілік үрлегіш 3 беріледі. 

Газ генераторының күмбезінің астындағы  газдың температурасы 900°С, 

қысымы – 800-900 даПа тең. 

Қайнаған қабаты бар  газ генераторларының кемшіліктері отынның 

жоғары әкетілуі, атмосфералық қысым кезіндегі көмірді газдандырудың төмен 

жылдамдығы және қайнаған қабаттың орнықсыздығына орай өнімділікті 

реттеудің шектеулі шектері болып табылады. 

Шаң тәрізді ағында газдандыру (6.4, в сурет) процестің жоғары 

қарқындылығын осы принцип бойынша жұмыс істейтін газ генераторының 

өнімділігін реттеудің кең шектерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Бұдан 

өзге, бұл тәсіл сұйық отындарды газдандыруға мүмкіндік береді. Тәсілдің 

кемшіліктері отынды жұқа ұнтақтау қажеттігі, сондай-ақ тазарту жүйелерінің 

алдындағы генератор газындағы күлдің әкетіндісінің жоғарырақ мөлшері 

болып табылады. 

Шаң тәрізді ағында бу-оттегімен үрлегіште газдандырумен газ 

генераторының (Копперс–Тотцек жүйесінің) конструкциялық сызбасы 6.6- 

суретінде келтірілген. Газдандыру процесі көмір шаңының үрлегішпен қарсы 

ағындарының соқтығысуы кезінде камерада жүреді. Пайда болатын газ 16000 

кДж/м
3 

дейін жану жылуына ие. Сулы қаптамада шығарылатын бу үрлегіш 

буымен араласады. Генератор отын күлінің шамамен 50% қожбен 

шығарылуын қамтамасыз ететін сұйық қож кетірумен жұмыс істейді.  

Бұрып әкетілетін газдардың жылуы биіктігі шамамен 24 м кәдеге 

жаратушы қазандарда кәдеге жаратылады. 

Атмосфералық қысым кезінде егізілетін көмір бойынша өнімділігі 120 

т/сағ дейін болатын, шаң тәрізді ағыны бар газ генераторын «Комбашн 

Энджиниринг» (АҚШ) фирмасы жасап шығарған. Бу-ауамен үрлеудегі газ 

генераторы жану жылуы 3800-4600 кДж/м
3 

газды шығаруға есептелген. Осы 

типтің 1 Мпа қысымға газ генераторлары жасаланып жатыр. 

КСРО-да қатты отынды газдандыру процестері негізінен алғанда 

қалалық газ өндіру мақсатымен 40-шы жылдардың өзінде-ақ кең дамуын 

алған болатын. Қалаға табиғи газ берілгенге дейін Мәскеуді газбен 

қамтамасыз етіп келген Щекинск газ зауытында іске асырылған, көмірді 



135 

қысыммен бу-оттегімен газдандыру процесі табысты игерілген болатын. 

Зауытта отынның әр алуан түрлерін газдандыру бойынша өнеркәсіптік 

тәжірибелер жүргізілді. 6.1-кестеде бірқатар кен орындарының бурыл 

көмірлерін бу-оттегімен газдандыру процесінің көрсеткіштері келтірілген. 

 

 

6.5 сурет – Қайнаған қабаты бар газ 

генераторының сызбасы 

1 – отын; 2 – оттегі; 3 – бу; 4 – салқындататын 

су; 5 – күл кетіру жүйесіне су;  

6 – генераторлық газ; 7 – кәдеге жаратушы 

қазан; 8 – қож.  

6.6 сурет – Ағынды типтегі газ 

генераторының сызбасы 
 

50-ші жылдардың соңында КСРО-да көмірлерді және жанатын 

тақтатастарды қайнаған қабатта қысыммен газдандыру бойынша өнеркәсіптік 

тәжірибелер жүргізілді. Ф.Э. Дзержинский атындағы БЖИ-де ошақ типті ұсақ 

кесекті отында жұмыс істейтін газ генераторы жасалып, сыналды. 

КСРО-да табиғи газ шығару ауқымдарының өсуі одан арғы жерде 

жасанды жанатын газдарды алу жөніндегі зерттеулерге деген 

қызығушылықты төмендеткенімен де, 70-ші жылдары газдандыру процестері 

мамандардың, соның ішінде энергетиктердің назарын қайтадан аударды. Осы 

уақытқа қарай қатты отынды газдандыру техникасының жетістіктері жылу 

электр станцияларының ірі энергоблоктарының отын тұтыну ауқымдарымен 

салыстыруға келетін, бірлік өнімділігі үлкен газ генераторларын жасауға 

мүмкіндік берді.  

ЖЭС-да отынды газдандыруды ұйымдастыру мәселесі соңғы 

онжылдықта төмен сортты отындарды тұтыну ауқымдарының кеңеюімен жән 
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ЖЭС қоршаған ортаға зиянды шығтегеурінділарын шектеу жөніндеші 

талаптың қатаюымен байланысты ерекше өзектілікке ие болып отыр. ЖЭС 

қатысты алғанда, ұсақ түйіршікті отынның қайнаған қабаты бар газ 

генераторлары, ұсақ кесекті отындағы ошақ типті генераторлар, шаң тәрізді 

отынды газдандырудың жалындық процесі бар генераторлар келешегі бар 

болып табылады. Егер ондағы зиянды қоспалардың мөлшері көп болмаса, газ 

генераторынан шыққан газ қазанның оттығына немесе газ турбинасының 

жану камерасына салқындатусыз беріледі. Егер газда күкіртсутегі болса, оны 

алдын ала тазартады. Жанатын Н2, S газдарын тазарту әдістері жақсы 

зерттеліп, пысықталған және химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. 

 

6.1 кесте – Қысым астында пирооттегімен үрлеуде бурыл көмірлерді 

газдандыру көрсеткіштері 

Көрсеткіш 

Көмір 

Канск-ачинск 

(Назаров) 
Мәскеу түбі 

Отын, %:   

ылғалдылық, W: 33,6 22,2 

күлділік, А
р
 7,9 22,6 

күкірттілік, S
р
 0,6 3,1 

жану жылуы, Q
р
, кДж/кг 13000 9900 

Газдандырудың қарқындылығы, 

кг/(м
2
сағ) 

1260 960 

Су буының оттегіне ара қатынасы, кг/м
3
 7,0 8,0 

Су буының ыдырау дәрежесі, % 43,0 37,0 

1 кг жұмыс массасынан тазартылған 

газдың шығымы, м
3
/кг 

0,85 0,67 

 

1 м
3
 тазартылған газға шығын: 

су буының шығыны, кг   

1,2 1,45 

 

оттегінің шығыны, м
3
 0,17 0,18 

газдандырудың ПӘК-і, % 85,0 78,5 

тазартылған газдың құрамы, % айн.: 

Н2                                                                                60,70             62,40 

СО                                                                                18,60             17,70 

СН4                                                                                13,60             13,6 

СmНn                                                                            1,0             0,70 

СО2                                                                              0,20             0,30 

N2                                                                              5,60             5,00 

О2                                                                                  0,30                    0,30 
 

Электр станцияларының жағдайларында қатты отынды газдандыру 

материалды ағындардың: ыстық газдандыру газының; турбиналардың 

іріктемесінен іріктеп алынатын су буының; түтін газдарының жылуын 
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толығырақ регенерациялау мақсатымен бастапқы (отын) және екіншілік (су 

буы) энергия таратқыштарды дайындаудың жалпы жылу цикліне қосылады. 

Цикл ішіндегі отынды газдандыру бу-күш қондырғылары (БКҚ) да бар, бу-газ 

қондырғылары (БГҚ) да бар ЖЭС-да іске асырылуы мүмкін. Алайда, газ  

турбинасына берілетін жұмыс денесінің (отынның жану өнімдерінің) 

жоғарырақ (бу турбинасына берілетін  су буының жағдайындағы 560°С қарсы 

1400°С дейін) бастапқы температурасына орай, БКҚ қарағанда, БГҚ  отынды 

пайдаланудың жоғарырақ ПӘК-не ие болады. Осыншама жоғары 

температураның арқасында, БГҚ-ның ПӘК-і БКҚ бар ЖЭС жағдайындағы 

38% қарсы 48%-ға жетуі мүмкін. БГҚ бар электр станциялары БКҚ бар ЖЭС-

мен салыстырғанда бірқатар басқа артықшылықтарға ие, мысалға, азырақ 

меншікті күрделі шығындар, құрамдастырылған циклдерді пайдалану 

мүмкіндігі.   

Бу-газды энергетикалық қондырғылар бу және газ турбинадарынан 

тұрады және айтарлықтай шамада құрамдастырылған цикл бойынша жұмыс 

істейді. Құрамдастырылған БГҚ-ның үш негізгі типі бар: 1) жоғары тегеурінді 

бу генераторы бар (ЖБГ бар БГҚ); 2) төмен тегеурінді бу генераторы, кәдеге 

жаратушы қазаны бар (КҚ бар БГҚ); 3) бу-газ қоспасындағы турбиналары бар 

(БГҚС). БГҚ типтерінің әрқайсының өз артықшылықтары және кемшіліктері 

бар, алайда олардың барлығы БКҚ қарағанда жоғарырақ үнемділігімен 

сипатталады. 

6.7 суретінде бу-газ қондырғылары бар ЖЭС жылу сызбасында отынды 

цикл ішінде газдандырудың ұйымдастырылуы көрсетілген. Бұл жағдайда 

жаңғыш газ тек H2S ғана емес, күлдің әкетіндісінен де мұқият тазартылуға 

тиіс (күлдің және шаңның қалдық мөлшері 10 мг/кг газдан көп болмауға тиіс). 

Осының арқасында, жану камерасынан шығатын газдар газ турбинасының 

ағынды бөлігінің эрозиясын тудырмайтын болады. Газ турбинасының 

артында орналастырылатын жылу алмастырғыш немесе кәдеге жаратушы 

қазан БГҚ сызбасының жылу үнемділігін елеулі арттыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда дүние жүзінде қатты отынды, әсіресе төмен сортты 

отынды цикл ішінде газдандыратын БГҚ үлкен қызығушылық білініп отыр. 

Қуаты 165 МВт болатын осындай тұңғыш қондырғы 1976 ж. Келлерман (ГФР) 

электр станциясында шығарылған болатын. 1984 ж. бері Кул Воте (АҚШ) 

электр станциясында көмірдің және оттегінің шығыны 38 т/сағаттан болатын, 

бу-оттегімен үрлеуде битумды көмірді цикл ішінде газдандыруы бар, қуаты 

120 МВт демонстрациялық БГҚ пайдаланылып келеді.  

Түзілетін генератор газы (СО = 42,5%, Н2 = 38,2%, Q 
р

в = 10,5 МДж/м
2
) 

радиациялық, ал одан соң конвективті газ салқындатқыштарда 

салқындатылады, H2S және шаңнан тазартылады және ГТҚ-ның жану 

камерасында жағылады. Бу турбинасына арналған бу оның салқындатқан 

кездегі генератор газының физикалық жылуының және ГТҚ-да пайдаланылып 

болған газдардың жылуының есебінен шығарылады. Бірінші жылдың ішінде 

Кул Вотедегі ЖЭС-тағы БГҚ оның газдануының 98-99% дәрежесі кезінде 

таскөмірде 4,5 мың сағат жұмыс істеді (QP = 26 МДж/кг, = 10%, АР = 9,5%, = 
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36%). Атмосфераға шығтегеурінді мынаны құрады: SО2 = 14,9 кг/сағ (14 

мг/МДж); NОх = 28 кг/сағ (26 мг/МДж); бөліктер 0,5 кг/сағ (0,4 мг/МДж).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - отын бункері; 2 - кептіргіш; 3 - циклон; 4 - ұнтақтағыш; 5 - ұнтақталған отыр бункері;  

6 - газ генераторы; 7 - циклон; 8 - кен сүзгісі; 9 - экономайзер; 10 - керамикалық сүзгі;  

11 - кеңейткіш турбина; 12 - сығатын компрессор; 13 - қосымша жану камерасы;  

14 - бу генераторы; 15 - бу турбинасы; 16 - негізгі газ турбинасы; 17 - экономайзер;  

18 - газ-су ысытқыш; 19 - ПВД. 

6.7 сурет – Қатты отынды цикл ішінде газдандырумен бу-газ электр 

станциясының түбегейлі сызбасы 

 

АҚШ-та қуаты 500 және 2000 МВт, көмірді цикл ішінде газдандыратын 

бу-газды ЖЭС жасалып жатыр. Есептеулер газдың бастапқы температурасы 

1200°С үш ГТҚ-дан және бір бу турбинасынан тұратын 500 МВт блок үшін 

әрқайсының диаметрі 2,4 м тоғыз газ генераторларында жиынтығында 200 

т/сағ көмірді газдандыру қажет екендігін көрсетіп отыр, бұл ретте БГҚ-ның 

отынның жоғары жану жылуы бойынша ПӘК-і 39,5% құрайды. Генератор 

газын тазартқан кезде одан іс жүзінде бүкіл күл мен күйе кетіріліп, көмірде 

бар күкірттің 99%-ға дейіні алып шығарылады. Кететін газдардағы NOх 

концентрациясы 120 мг/м
3
 құрайды. БГҚ және цикл ішіндегі газдандыруы бар 

ЖЭС-ң меншікті құны түтін газдарын күкірт оксидтерінен тазартатын бу 

ЖЭС-ның құнына жақын болады. 

Әртүрлі типті ЖЭС-да көмірлерді газдандыру саласындағы жұмыстар 



139 

сондай-ақ КСРО, ГДР, Австралияда және бірқатар басқа да елдерде жүргізіліп 

отыр. Ішінара газдандыру жүйелері мен әдістері жасалуда. Мәселен, ГФР-да  

өнімділігі 60 т/сағ қондырғыда көмірді бу-ауа үрлегішінің ағынында iшінара 

газдандыру әдісі сыналып жатыр. Бұл ретте отынның жанатын массасының 

60-70% газдандырылады, оның қалған бөлігі қазанның оттығында кокс шаңы 

түрінде жағылады. Қатты отынды газдандырудың басқа әдістері де зерттеліп, 

пысықталуда. 

 

6.4 Оларды электр станцияларының базасында  кешенді 

пайдаланған кезде төмен сортты отындарды термиялық дайындау 

әдістері  

 

Отынды электр станцияларының базасында кешенді 

энерготехнологиялық пайдаланған кезде оны термиялық дайындау әдістерінің 

бірі ретінде пиролиз қолданылуы мүмкін [23]. 

Пиролиз немесе пирогендендіру деп органикалық заттарды, негізінен 

алғанда әртүрлі отындарды оларды ауаның кіруінсіз 450-900°С температураға 

дейін қыздыру арқылы өңдеудің техникада қолданылатын әдістері аталады. 

Қатты отынның пиролизі — жасанды сұйық отынды ) және химиялық шикізат 

түрлерінің бірқатарын алудың ең қарапайым тәсілі. 

Пиролиза процесі — бұл бос оттегі болмаған кезде, органикалық 

молекулаларда төмен температуралар кезінде берік, тұрақты болатын 

көміртегі-көміртегі және көміртегі-сутегі байланыстары осылардың кезінде  

орнықсыз бола бастайтын температураларға дейін қыздырылған органикалық 

затта жүретін термиялық реакцияға түсу.  

Пиролиз сипаты бойынша әртүрлі үш процестен тұрады: 

1) Отынды физикалық қыздыру. 

2) Отынның органикалық массасының негізінен оның ыдырауымен 

(деструкциясымен) және жаңа қосылыстардың түзілуімен химиялық 

реакцияға түсуі.  

3) Отынның реакцияға түсуінің бу және газ тәрізді өнімдерінің олар 

пиролиз аймағында тұрған кезде өзгеруінің екіншілік процестері. 

Пиролиз кезіндегі отынның өзгерулерінің сызбасы 6.8-суретінде 

көрсетілген. 

Отынның термиялық реакцияға түсуі оның түріне байланысты 100-

400°С кезінде басталып, 1100-1200°С кезінде аяқталады. Отын неғұрлым 

азырақ көмірленген болса, оның реакцияға түсуі соғұрлым төменірек 

температуралар кезінде басталады және 6.2-кестеден көрініп отырғандай, 

ұшпа заттар түзіледі. Ұшпа заттардың негізгі массасы химиялық жаңа 

отындардың 300-450°С аралығында және ескі отындардың — 370-500°С 

аралығында деструкциясы кезінде түзіледі. Отындардың кейбір типтері үшін 

ұшпалардың шығымының қыздыру температурасына тәуелділігінің сипаты 

6.9-суретінде көрсетілген. 
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6.8 сурет – Пиролиз кезінде отынның өзгерістерінің сызбасы 
 

6.2 кесте – Қатты отындардың термиялық ыдырауының басталу 

температурасы 

Отын 

Ұшпа заттардың 

шығуының басталу 

температурасы, °С 

Отын 

Ұшпа заттардың 

шығуының басталу 

температурасы, °С 

Шымтезек 100-110 
Жаңғыш 

тақтатас 
250 

Ағаш 160 
К маркалы 

таскөмір 
300 

Бурыл көмір 130-170 
Т маркалы 

таскөмір 
390 

Д маркалы 

таскөмір 
170 Антрацит 380-400 

 

Ұшпа заттардың құрамына әртүрлі көмірсутектері (газ тәрізді де, 

конденсацияланатын да), шайыр өнімдері, құрамында оттегі әртүрлі 

қосылыстар (соның ішінде көміртегінің оксиді және диоксиді), бу сулары, 

сондай-ақ сутегі, күкіртсутегі және бірқатар басқа қосылыстар кіреді. Ұшпа 

заттардың жалпы шығымы және олардың құрамы тек қыздырудың соңғы 

температурасына ғана емес, қыздырудың ұзақтығына және деструкция 

өнімдерін реакция аймағынан алып кетудің жылдамдығына да байланысты 

болады. Отынның бөліктерін қыздыру жылдамдығын және түзілетін заттарды 

реакция аймағынан алып кетуді реттей отырып, белгілі бір құрамдағы және 

сападағы өнімдер ала отырып, термиялық ыдырау процесінің жүруінің 
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тереңдігін реттеп отыруға болады.  

Ұшпа заттармен қатар түзілетін қатты қалдық бастапқы отынға 

қарағанда көміртегі мен күлдің жоғарырақ мөлшерімен сипатталады және 

процестің соңғы температурасына байланысты бертинат, жартылай кокс 

немесе кокс деп аталады. 

 

 
 

1 – шымтезек; 2 – бурыл көмір; 3 – таскөмір; 4 – антрацит. 

6.9 сурет – Ұшпа заттардың шығымының отынның қызу температурасына 

тәуелділігі  

 

Пиролиз процесінің температурасына байланысты материалдық 

баланстың өзгеруінің сипаты 6.10-суретінде көрсетілген.  

Пиролиз процесіне отынның жаратылысынан және температурадан өзге, 

өз кезегінде ортаның температурасы ғана емес, отындардың бөліктерінің  

өлшемі, отынның термиялық ыдырау процесі осында жүретін ортаның сипаты 

мен қысым да себепкер болатын қыздыру жылдамдығы да әсер етеді.  

 

 
 

6.10 сурет – Бурыл көмірдің әртүрлі қызу температуралары кезінде термиялық 

ыдырау процесінің материалдық балансы 
 

Қыздыру жылдамдығы пиролиз кезіндегі отынның термиялық ыдырау 

өнімдерінің шығымына және сапасына әсер ететін аса маңызды факторлардың 

бірі болып табылады. Қыздыру жылдамдығын өзгерте отырып, отынның 

органикалық бөлігінің физикалық-химиялық өзгерістерінің тереңдігіне ықпал 
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етуге болады. Мәселен, қыздырудың 0,4°С/с жылдамдығы кезінде, 250-300°С 

температураға жеткен кезде отынның органикалық бөлігі толығымен дерлік 

температуралардың осы деңгейіне тән күйге дейін ыдырайды. 10°С қыздыру 

жылдамдығы кезінде 540°С температураға жеткен кезде отынның бар болғаны 

50% ыдырайды. 100°С/с қыздыру жылдамдығы кезінде қыздыру барысында 

отынның органикалық бөлігінің ыдырауы тіптен 500-550°С температураға 

жеткен кезде де байқалмайды. 

Отынның пиролизін іске асыру үшін оны қыздырудың екі 

температуралық режимін: оның кезінде процестің белгіленген темпера-

турасына ондаған минуттарр ішінде қол жеткізілетін баяу қыздыруды  және 

оның кезінде отын соңғы температураға дейін секундтың үлестерінің ішінде 

қыздырылатын жылдам қыздыруды айырып таниды. Бірінші режимді ірі 

кесекті отынды пиролиздің қабаттық процесінде қыздырған кезде іске 

асырады; екінші режим шаң тәрізді немесе ұсақ дисперсиялы (мазуттың 

жағдайында) отынды жылу таратқышпен тікелей түйіскен кезде іске 

асырылуы мүмкін. Бұл жағдайда қыздырудың жылдамдығы 10
3
 – 10

5
 °С/с 

жетеді.   

Қыздырудың жылдамдығына байланысты, отынның органикалық 

массасының өзгерістерінің сипаты белгілі бір айырмашылықтарға ие болатын 

болады. Баяу қыздырған кезде, бірізді жүретін реакциялардың басым 

болуымен, отынның органикалық массасының құрылымының және 

құрамының үздіксіз өзгеруі жүріп отырады. Отынды жоғары жылдамдықты 

қыздырған кезде З.Ф. Чуханов бастапқы параллель реакциялардың бірнеше 

негізгі тобының жүретіндігін анықтады [23].  

Мұндай реакциялардың бірінші тобы жоғары жылдамдықты 

бертиндендіру деп аталатынға – пиролиз процесінің салыстырмалы үлкен 

жылдамдықпен (секундтың жүзден бір үлесі ішінде) жүретін бастапқы 

сатысына сәйкес келеді. Бұл процесс негізінен секундтың оннан бір үлесі 

ішінде аяқталады. Реакциялардың екінші тобы отынның салыстырмалы 

шамалы жылдамдықпен 2-3 мин. ішінде жүретін термиялық ыдырауының 

негізгі процесінің кезеңіне сәйкес келеді. Реакциялардың үшінші тобы 

осының барысында ұшпа заттардың қалдық мөлшерінің түзілу және бөліну 

процесі шамалы жылдамдықпен жүретін, отынның газдан арылуы деп 

аталатын кезеңге сәйкес келеді.  Олармен қатарлас  жасанды сұйық отын алу 

тұрғысынан алғанда ең маңызды, реакциялардың төртінші тобы жүреді. Бұл 

реакцияларға сұйық жеңіл көмірсутектердің (негізінен шектелмеген қатардың) 

және газ тәрізді қосылыстардың айтарлықтай түзілуі ілеседі.  

Реакциялардың барлық топтары отынды қыздырудың белгілі бір 

температурасына жеткен кезде басталуы мүмкін.  Жылдам қыздырған кезде 

ұшпа заттардың жалпы шығымы көбейеді және газ тәрізді және сұйық ыдырау 

өнімдерінің құрамы айтарлықтай өзгереді. Жекелей алғанда, пиролиз газында 

пластикаттар мен синтетикалық материалдар өндіру үшін химия өнеркәсібінің 

бағалы шикізаты болып табылатын шектелмеген қатардың (этилен тобының) 

көмірсутектерінің үлесі күрт арта түседі.  
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Жылдам қыздырған кездегі пиролиздің басқа бір ерекшелігі оның 

бірінші кезеңінде 0,1 – 1,0 с ішінде негізіне алғанда ұшпа заттардың бағалығы 

аз, құрамында оттегі бар компоненттерінің (СО2, СО, Н2О) бөлінуі  болып 

табылады, бұл отынды қыздыру және ұшпалардың бағалы бөлігінің бөліну 

процесін уақыт және кеңістікте бөлуге мүмкіндік береді. Отынды қыздыру 

жылдамдығын өзгерте отырып, осылайша, отынның жоғары жылдамдықты 

пиролизі кезінде ұшпа заттардың сандық және сапалық шығымына әсер етуге 

болады. 

 

Отынды жоғары жылдамдықты пиролиз кезінде қыздыру тәсілдері 

 

Қатты отынның пиролизі кезінде негізінен қыздырудың екі тәсілі 

мүмкін болады: сырттан қыздырылатын қабырға арқылы және отынды жылу 

таратқышпен тікелей түйістірумен. Жылуды  отынға қабырға арқылы әкелу  

оны қыздырудың жоғары қарқындылығын қамтамасыз етпейді. Тіптен ұсақ 

түйіршікті отынды қолданған жағдайда да оны қыздыру отын қабатының және 

қабырғаның жоғары термиялық кедергісіне орай 100°С/мин аспайтын 

жылдамдықпен жүреді. Дәл сол кезде пиролиз өнімдерінің шығымын және 

құрамын реттеу мүмкіндігі болатын жоғары жылдамдықты пиролиз процесін 

ұйымдастыру үшін отынды қыздырудың 10
4
 – 10

5
 °С/с жылдамдықпен 

жүргізілуі қажет. 

Бұл ретте отынның бүкіл массасын қыздырудың бірқалыптылығы және 

ыдырау процесінің изотермиялығы қамтамасыз етілуге тиіс. Сондай-ақ 

өнімдердің сапасына екіншілік реакциялардың теріс әсерін азайту үшін, бу-

газды өнімдерін реакция аймағынан жылдам шығару және оларды жылдам 

салқындату да маңызды. Бұл шарттардың барлығын тек жылу таратқышты 

отынмен тікелей түйістірген кезде ғана қамтамасыз етуге болады. 

Пайдаланылатын жылу таратқыш үш түрлі болуы мүмкін: газ (бу), 

қатты және сұйық. Жылу таратқыштардың түрлерінің әрқайсысы белгілі бір 

артықшылықтарға және кемшіліктерге ие. 

Газды жылу таратқыш ретінде инертті газдар (соның ішінде түтіндегі), 

қатты қыздырылған су буы,  көміртегі диоксиді, сутегі қолданылуы мүмкін.  

Жоғары температуралы пиролиз (fn > 900°С) жағдайларында жылу 

таратқыштар Н2О, СО2 және Н2 реакцияларға белсенді қатысатын болады, бұл 

әрқашан бірдей ниет етілген бола бермеуі мүмкін. 

Қатты жылу таратқыш ретінде ұсақ түйіршік немесе шаң тәрізді күйдегі 

инертті немесе аз белсенді материалдар: кварц құмы, жартылай кокс немесе 

кокс, металл бытырасы және басқалары пайдаланылуы мүмкін. 

Қатты жылу таратқышты қыздыру ыстық газдардың ағынында арнайы 

аппараттарда немесе оған енгізілетін жанатын қоспаларды жағумен іске 

асырылуы мүмкін. Жылу таратқыш ретінде кокс немесе жартылай кокс 

пайдаланылған жағдайда, қыздыру оларды ішінара жағумен іске асырылуы 

мүмкін.  

Қатты жылу таратқыш шамамен газды жылу таратқыш секілді 
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қасиеттерге ие болады және, бұдан өзге, жинақырақ болып табылады, бұл 

аппараттардың габариттерін және металл сыйымдылығын қысқартады. 

Қатты жылу таратқыштың кемшіліктері жылу таратқыштың 

циркуляциясы кезіндегі металдың қатты тозуы; ұшпа заттардың жылу 

таратқыштың әсіресе шайыр өнімдерін қатты ластайтын ұсақ 

фракцияларымен балласталуы болып табылады. 

Сұйық жылу таратқыш ретінде тұздардың (NaCl, КСl, Na2CО3), 

металдардың (Fe, Pb, Sn және бас.) балқымалары, қож балқымалары, соның 

ішінде энергетикалық және металлургиялық қождар пайдаланылуы мүмкін. 

Сұйық жылу таратқыштың артықшылықтарына: отынмен жақсы 

түйісуді ұйымдастыру мүмкіндігі; пиролиздің температурасын реттеудің 

қарапайымдығы; отын күкіртін сұйық жылу таратқыштың кейбір түрлерімен, 

мысалға металмен реакция бойынша байланыстыру мүмкіндігі жатады: 

 

 Me + H2S  MeS + Н2 (6.11) 

 

Сұйық жылу таратқыштың кемшіліктеріне (оның түріне байланысты): 

отынның кейбір компоненттерінің ұсталып қалуына орай, құрамының 

тұрақсыздығы; қолайсыз тұтқырлық-температуралық сипаттамалары (қож 

үшін), жоғары құны (металл үшін) жатады.    

Отынның сұйық жылу таратқышпен түйісуін ұйымдастыру тәсілдері, 

сондай-ақ жылу таратқышты қыздыру тәсілдері 6.11-суретінде көрсетілген. 
 

 
 

а - барботаж; б - ұяшық; в - төсем; г - ағын. 

6.11 сурет – Отынның сұйық жылу таратқышпен тікелей түйісуін 

ұйымдастырудың тәсілдері  

 

Электр станцияларының базасында отынды кешенді 

энерготехнологиялық пайдалану. КСРО-да қатты энергетикалық отынды 

пайдаланудың әртүрлі сызбалары Г.М. Кржижановский атындағы 

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу энергетикалық институтында (ЭНИН) жасалған 

болатын. Олардың негізіне отынды қыздыру үшін құрамдастырылған жылу 

таратқышты: отынды кептіру сатысында газды және пиролиз сатысында қатты 

отынды пайдаланып, қатты отынды термиялық ыдыртудың (пиролиздің) жаңа 

жоғары жылдамдықты әдісі алынған болатын. 

Электр станцияларының базасында қатты отынды кешенді 
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пайдаланудың мүмкін болатын сызбаларының бірі 6.12-суретінде көрсетілген. 

Осы сызба бойынша электр станциясының шаң дайындау жүйесінде 

тартылған отын қазанның оттығынан іріктеп алынатын түтін газдарымен 300-

350°С температураға дейін ысытылады, оның кезінде бағалы ұшпа заттардың 

шығындары әлі жүрмейді. Отын бөліктерінің шағын өлшеміне орай, оларды 

көрсетілген  температураға дейін қыздыру аса қысқа кезең – секундтың 

жүзден бір немесе оннан бір үлестері ішінде жүреді. Циклонда газды жылу 

таратқыштан бөліп алынған қыздырылған отын арнайы технологиялық 

оттықта 800-1000°С дейін қыздырылған қатты жылу таратқышпен бірге 

термиялық ыдырату камерасына (реактор-пиролизер) беріледі. Реактор-

пиролизерге берілетін жылу таратқыштың мөлшері оны қыздырылған 

отынмен араластырған кезде қоспаның температурасы пиролиздің 

қабылданған температуралық режиміне сәйкес келетіндей болуға тиіс. ЭНИН 

зерттеулері көрсеткендей, пиролиздің ең тиімді температуралық режимі 

бурыл көмірлер үшін 550-650°С шектерінде және жанатын тақтатастар үшін – 

500-550°С шектерінде тұрады. Бұл ретте отынның реакторе-пиролизде 

болуының ұшпа заттардың айтарлықтай толық бөлінуін қамтамасыз ететін 

уақыты отынның түріне байланысты 2 мин бастап 20 мин дейін құрайды. 

Реактор-пиролизерде жартылай кокс пен бу-газды өнімдердің түзілуімен 

отынның негізгі пиролизі процесі жүреді. Реактордан шығарылатын жартылай 

кокс екі ағынға бөлінеді: оның азырақ бөлігі қатты жылу таратқышты алу 

үшін технологиялық оттыққа бағытталады, қалғаны қазанға жағуға жіберіледі.  

 

 
 

1 - ұнтақтау; 2 - ұнтақтау және кептіру; 3 - пиролиз; 4 - конденсация және пиролиз 

өнімдерін тазарту; 5- жылу таратқышты жылытуға арналған оттық; 6 - циклон.  

6.12 сурет – ЭНИН әдісі бойынша отынды электр станциясында кешенді 

пайдаланған кезде оны термиялық дайындаудың түбегейлі сызбасы 
 

 

Бу-газды өнімдер тазарту және конденсациялау қондырғыларына келіп 

түседі, мұнда 500-450°С дейін салқындатылғаннан кейін инерциялық шаң 

ұстап қалғыштарда және электрсүзгілерде қатты бөліктерден бірізді 

тазартылады, осыдан кейін олардан шайыр өнімдерінің ауыр, орташа және 

жеңіл фракциялары және газ бензин бөлінеді. Конденсацияланатын 

өнімдерден босатылған пиролиз газы күкіртсутегінен тазарту қондырғысына 
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бағытталады, осыдан кейін әлде таза энергетикалық отын ретінде энерго-

блоктың оттық камерасында толықтай жағылады, әлде одан химия 

өнеркәсібінің шикізаты болып табылатын шектелмеген көмірсутектерінің 

фракциясы (этилен және оның гомологтары) алдын ала бөлінеді. 

Газ бензинін, жеңіл және орташа шайырларды электр станциясы 

тауарлық өнім ретінде береді, ал ауыр шайыр энергоблоктың оттық 

камерасында жартылай кокспен және газбен бірге жағылады. Қажет болған 

кезде ауыр шайыр шаң тәрізді жартылай кокстен брикеттер әзірлеген кезде 

байланыстырғыш зат ретінде пайдаланылуы немесе газдың және жеңіл 

шайырлардың шығымын арттыру үшін 700-750°С температура кезінде 

қайталап пиролизге ұшыратылуы мүмкін.  

Егер алынатын жартылай коксте күкірттің жоғары мөлшерлері болса 

және оны жағу атмосфералық ауаның жол берілмейтін ластануын тудыруы 

мүмкін болса, ол газдандыруға ұшыратылуы мүмкін (мысалға, су буымен 

конверсия әдісімен су газын алу үшін). Алынған газды күкіртті 

қосылыстардан тазартуға жібереді, осыдан кейін ол энергоблоктың оттық 

камерасына жағуға берілуі немесе СО + 3Н2 → СН4 + Н2О реакциясы 

бойынша (катализатордың қатысуымен) метан ала отырып, метандандыруға 

ұшыратылуы мүмкін. Осылайша, сапасы төмен қатты отынды пайдалана 

отырып, кешенді сызба бойынша жұмыс істейтін электр станция бір мезгілде 

химия өнеркәсібіне арналған, шығындарды өтеп қана қоймай, белгілі бір 

пайда да беруге жағдай жасайтын бағалы технологиялық шикізат өндіре 

отырып, жылу және электр энергиясын шығаратын болады.  

 
1 - ылғал отын бункері; 2 – көмір ұнтақтау диірмені; 3 - құрғақ шаңның циклоны; 4 - отын 

шаңын жылыту ретортасы; 5 - ыстық отын шаңының циклоны; 6 – ыстық шаңды жылу 

таратқышпен араластыру камерасы; 7 - реактор-пиролизер; 8 - ыстық кокс циклоны; 9 - 

технологиялық оттық; 10 – қазан.  

6.13 сурет – Электр станциясында отынды кешенді пайдаланудың 

аппаратуралық рәсімделген түбегейлі сызбасы 
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Қатты отынды кешенді пайдалану сызбасы 6.13-суретінде көрсетілген. 

Ол келесі негізгі тораптарды: отынды ұсақтау және кептіру, отынды алдын 

ала қыздыру, отынның пиролизі, қатты жылу таратқышты дайындау, бу-газды 

пиролиз өнімдерін тазарту тораптарын қосады.  

Осы сызба бойынша канск-ачинск бурыл көмірінде жұмыс істейтін 

өнімділігі 175 т/сағ Красноярск қ. ЖЭО-2 ЭТХ-175 ірі тәжірибелік-

өнеркәсіптік қондырғысы және өнімділігі тәулігіне 3000 т өңделетін тақтатас 

құрайтын, Прибалтика тақтатасында жұмыс істейтін Эстон ГРЭС-гі УТТ-3000 

тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғысы салынған. 

6.3 кестеде ЭТХ-175 қондырғысының оның жұмысының әртүрлі есептік 

режимдердегі негізгі көрсеткіштері келтірілген.  

Көмірдің Q
Р
 = 14500 кДж/кг жану жылуы кезінде, алынатын өнімдер 

келесі жану жылуына ие болады: жартылай кокс 27800 кДж/кг дейін, шайыр 

өнімдері 38500 кДж/кг бастап 49000 кДж/кг дейін, пиролиз газы 17600 кДж/м
3 

бастап 20000 кДж/м
3 

дейін. Пиролиздің тазартылмаған газының құрамы 

(ирша-бородино бурыл көмірі); СО2 – 22,3; О2 – 0,5; СnН2n – 4,7; СО – 16,8; Н2 

– 24,2; СnН2n+2 – 25,0; N2 — 6,5. Пиролиз өнімдерінің потенциалды' жылуының 

көмірдің жану жылуына қатынасын көрсететін, қондырғының термиялық 

ПӘК 92% құрайды. Қондырғының оның өз қажеттіліктеріне шығындалатын 

жылуды шегеріп, пиролиз өнімдерінің потенциалды жылуының көмірдің жану 

жылуына қатынасы ретінде алынатын толық энергетикалық ПӘК-і 85% тең. 

 

6.3 кесте – ЭТХ-175 қондырғысының негізгі есептік көрсеткіштері  

Көрсеткіш Шайырланған жартылай 

кокс алынатын режим 

Жартылай кокс 

шайырланбайтын 

режим 

Көмірдің шығыны, 

т/сағ 

Өнімдер өндіру: 

  жартылай кокс, т/сағ 

  шайыр өнімдері, т/сағ 

  пиролиз газы, т/сағ 

175 

 

68,5 

2,9 

(жеңіл) 

18400 

175 

 

63,1 

8,3 

(аралас) 

18400 
 

Есептеулер канск-ачинск бурыл көмірінің ЭНИН әдісі бойынша 

пиролизімен, электр қуаты 4000 МВт энерготехнологиялық комбинаттың 

(ЭТК) 12 млн. т/жыл шартты отынды тұтынған кезде, жыл сайын (жылына 

6000 сағ жұмыс істеген кезде) 22,8 млрд. кВт  сағ электр энергиясын, 2 млн. т 

жеңіл шайыр (синтетикалық сұйық отын алуға арналған шикізат), 1,7 млн. т 

брикеттелген коммуналды-тұрмыстық отын шығара алатындығын көрсетіп 

отыр. Жартылай кокстің негізінде әртүрлі мақсатта қолданылатын сорбенттер 

алынды. 
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6.5 Электр станциялардың базасында төмен сортты отындарды 

жақсартудың басқа әдістері 

 

Қазіргі уақытқа қарай төмен сортты отындарды жақсартудың бірқатар 

жаңа әдістері ұсынылды. Олардың кейбірі төменде қарастырылған. 

Термокөмір алу. Процесс ұсақталған көмірді газды жылу таратқышпен 

құйынды ағында 420 – 470°С температураға дейін қыздыру арқылы іске 

асырылады. Жылу таратқыш болып қыздырылған көмірді ауаның кіруінсіз 

изотермиялық ұстап отырған кезде түзілетін бу-газ қоспасының жану өнімдері 

табылады. Термоөңдеудің нәтижесінде ылғалды және бағалығы аз ұшпа 

заттардың бір бөлігін айдауға орай, термокөмірдің жану жылуы  елеулі арта 

түседі. Мәселен, Канск-ачинск бурыл көмірі үшін жану жылуы 14600 бастап 

26000 кДж/кг дейін көбейеді. 

Термокөмірді тасымалдау үшін тұтас металл бітеу кузовы бар жартылай 

вагондар қолданылады. Тасымалдаған кезде көмірдің қабаты термокөмірді 

үрленуден сақтандыратын су-мазут немесе су-эмульсия қабығымен 

жабылады. Қазіргі таңда Канск-ачинск бассейнінің Ирша-Бородино көмір 

разрезінде өнімділігі жылына 700 мың т термокөмір болатын қондырғы 

салынып жатыр. Жобалық есептеп, зерттеулер бойынша, қуаты жылына 50 

млн. т Канск-ачинск көмірін құрайтын кәсіпорын үшін термокөмір алуға 

келтірілген шығындар, бастапқы көмірге шығындарды ескере отырып, 8 руб/т 

бастап 13 руб/т. дейін құрайды.  

Көмірді тандыру. Процесс сорттық көмірді (санаты 13-100 мм) су 

буымен 200°С температурамен және 20 МПа қысыммен автоклавта 2-2,5 сағ 

ішінде өңдеуден тұрады. Бұл ретте көмірден ылғал мен ұшпа заттардың 

құндылығы аз бөлігі айдалады. Алынатын жоғары калориялы кесек отын 

коммуналды-тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Автоклавта жақсартылған канск-ачинск бурыл көмірінің жану жылуы 14600 

кДж/кг  бастап 24000 кДж/кг дейін артады.  

Өнімділігі жылына 30 мың т қатардағы көмір құрайтын, көмірді 

автоклавтандыру жөніндегі тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғы Ирша-

Бородино көмір разрезінде салынған. Қондырғы автоклавта өңделген, 13-100 

мм санатты 12 мың т көмір беретін болады. Қуаты жылына 3 млн. т көмір 

құрайтын автоклав-сұрыптау кешенінің жобалық зерттемелерінің деректері 

бойынша, электр станциясында көмірдің елемдері (санаты < 13 мм) 

пайдаланылған кезде, бастапқы көмірге шығындарды ескере отырып, 

келтірілген шығындар 15 руб/т шартты отын құрайды. 

Отындарды термиялық күкіртсіздендіру. Төмен сортты отындардың 

көптеген түрлері айтарлықтай (S
Р
 > 2%) күкірттілігімен сипатталады.  

Мәселен, Мәскеу түбіндегі бурыл көмірде 4% күкірт болады; Кизел 

бассейнінің, Кузнецк және Донецк бассейндерінің бірқатар кен орындарының 

көмірлері күкірті көп болып табылады. Поволжьенің және Карпаттың 

жанатын тақтатастары күкіртті болып табылады; көмір байыту 

қалдықтарында – қалдықта және өнеркәсіп өнімінде күкірт көп. 
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Отындағы күкірттің екі негізгі түрінің ішінен, тек күкірт колчеданының 

— пириттің FeS2 құрамына кіретін пириттік күкірт Sп қана оның органикалық 

құрылымын бұзбастан қандай да болсын тәсілмен кетірілуі мүмкін. S0 

органикалық күкірт отынның органикалық затының құрамына кіреді және 

оны бөліп алу үшін, тек оны газдандырған кезде ғана қол жеткізілетін, 

отынның толық деструкциясы қажет болады. Пирит отынның минералды 

қоспаларының құрамына кіреді және құрылымдық жағынан оның 

органикалық массасымен байланыспаған. Күкіртті отындардың көпшілігі 

үшін Sn = (1/2  2/3) Sоб. Сондықтан, тек пириттік күкіртті кетіру арқылы 

отынды күкіртсіздендірудің шекті қол жеткізілетін дәрежесі 75% құрайды. 

Бірқатар жағдайларда отынды күкіртсіздендірудің мұндай дәрежесі отынның 

қожданушылығын төмендету тұрғысынан алғанда да (отында пириттің болуы 

қождану температурасының төмендеуіне алып келеді), атмосфераны SО2 

зиянды шықтегеуріндiлeрінeн үлкен ауқымдарда қорғау тұрғысынан алғанда 

да қолайлы болуы мүмкін. 

Пириттің ірі қосылулары (томпақтар) отыннан физикалық әдістермен, 

мысалға, осылар арқылы ұсақ уатылған отын өткізілетін арнайы аппараттарда 

ауамен сепарациялау арқылы кетірілуі мүмкін. Ауамен сепарациялауға 

арналған аппараттар отыннан пириттік күкірттің 30%-ға дейінін кетіруге 

мүмкіндік береді. 

Отынды тереңірек күкіртсіздендіруге пиритті 250-350°С температуралар 

кезінде бу-ауамен тотықтыру барысында термиялық жолмен қол жеткізіледі. 

Тотықтырғыш ортада 10% айн. дейінгі мөлшерде су буының болуы бұл 

болмаған кезде отынды 550 °С дейін қыздырғанда ғана белсенді жүретін 

пириттің тотығу температурасын төмендету үшін қажет. Бу-ауа қоспасының 

350°С температура кезінде пиритті іс жүзінде толығымен 

тотықтандыратындығы анықталды [24]. 

Отынды бумен және ауамен өңдеудің нәтижесінде құрамында күкірт 

болатын үш реакция өнімі: SО2, H2S және элементарлы күкірт түзіледі, олар 

бу-газды өнімдерден өзара реакция бойынша SО2 және H2S тиісті  

пропорцияларында өзара әрекеттестігі кезінде бір элементарлы күкірт түрінде 

шығарылуы мүмкін: 

 

 2SО2 + 4H2S = 4Н2О + 3S2  

 

Пайда болатын элементарлы күкірт бағалы химиялық шикізат болып 

табылады, оны өткізіп, сату электр станциясында күкіртсіздендіру процесінің 

де, элементарлы күкірт өндірісінің де шығындарын ішінара немесе толығымен 

өтеуі мүмкін [29]. 



150 

7 тарау. Улы газдар аз түзілетін форсункалар, жанарғылар және 

гтқ-ның жану камералары 

 

7.1 Жану камераларындағы азот оксиді 

 

Азот оксидінің эмиссия деңгейін төмендету үшін отандық және 

шетелдік әзірлеушілер жану құрылғылары мен ГТҚ жану камераларында 

жануды ұйымдастырудың мынадай технологияларын қолданады: 

1. «Бай-кедей» жану. 

2. «Кедей» гомогенді отын-ауа қоспасын жағу. 

3. NOx-ті «ылғалды» төмендету әдісі - жану камерасына отынды немесе 

тотықтырғышты су буымен араластырып беру. 

4. Төмен калориялы отынды жағу – табиғи газдың каталитикалық 

ыдырауы арқылы алынған синтез-газды. 

Азот оксидтері эмиссиясының төмен деңгейіне қол жеткізу отын-ауа 

қоспасын «кедейлету» немесе жалын температурасын төмендеу арқылы  

мүмкін болады. Бірақ эксплуатациялық және энергетикалық талаптарды бір 

мезгілде орындау қажеттілігі бұл міндетті айтарлықтай күрделендіреді, 

өйткені азот оксидтерінің эмиссиясын төмендетудің кез келген технологиясы 

жалпы жүйе сенімділігінің төмендеуімен бірге жүреді. Қазіргі заманғы 

азэмиссиялық форсунканы, жанарғысы бар фронт құрылғыны және жану 

камерасын жобалау үшін азоттың оксидтері эмиссиясының деңгейі және 

отынның толық жануы, сенімді стабилиация мен жұмыс бойынша қорлар 

талаптарын орындау арасында тар қырынан өту қажет, яғни қоспаның құрамы 

бойынша диапазон шамасын білу немесе бағалау қажет. Демек, аз эмиссиялы 

жану камерасын жобалау бойынша есептік-экспериментальдық жұмыстарды 

жүргізу кезінде оның мынадай маңызды сипаттамаларын бағалау қажеттілігі 

туындайды: 

1. Ластаушы заттар эмиссиясының деңгейі: NOx, CO. 

2. Отынның толық жану. 

3. Жанудың гомогенді және диффузиялық зоналарындағы жалынды 

стабилизациялау шектері. 

Газ турбиналы қозғалтқыштардың аз эмиссиялы жану камераларын 

жобалау үшін оларда өтетін физика-химиялық процестерді сандық моделдеу 

негізінде программалық кешенін әзірлеу қажет. Жобалау кезінде бірінші 

кезекте: 

1. Азот оксиді эмиссиясының деңгейін есептеу үшін бар математикалық 

модельдерді нақтылау. 

2. Көміртегі оксиді эмиссиясының деңгейін есептеу үшін 

математикалық модель әзірлеу. 

3. Жалын фронтын стабилизациялау шегін бағалау үшін математикалық 

модельді жасақтау. 

Бұл проблемаларды дұрыс шешу оптималды параметрлерді табуға 

мүмкіндік береді, яғни нақты жағдайларға байланысты сенімді жұмыс істейтін 
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азэмиссиялық жану камерасының негізгі жобалық параметрлерін анықтауға, 

оның ішінде геометриялық (конструктивтік) шектеулерді ескере отырып. 

Сандық модельдеу мүмкіндіктерін пайдалану жанарғылар мен жану 

камераларын жетілдіру кезінде көп шығынды эксперименттер санын едәуір 

қысқартады. 

Алайда, қойылған есептерді шешу кезінде белгілі қолда бар 

турбуленттілік моделін және көмірсутек отынының тотығуының кинетикалық 

механизмдерін таңдау (яғни экспериментпен сәйкестендіру) ғана емес, 

сонымен қатар, айтарлықтай күрделі, егер оның математикалық сипаттамасы 

туралы айтатын болса, сызық емес қасиеттерге ие қатты бұралған 

(құйындалған) ағынның үш өлшемді реакция кеңістігіндегі жалынның 

(гомогенді және диффузиялық) типтерін кеңістіктік идентификацияау тәсілін 

әзірлеу қажет. Бұл идентификацияның қажеттілігі қазіргі уақытта аралас 

жалын фронтының (диффузиялық және гомогенді) математикалық модельдері 

жоқ болуымен байланысты. Ал қазіргі заманғы жану камерасында жалынның 

нақты фронты әдетте аралас. 

Белігіл жайт, жалын фронтының стабилизация және көміртегі оксидінің 

концентрациясы бойынша қорларды бағалаусыз аз эмиссиялы жану 

камерасын жобалау мүмкін емес. Азот оксидтерін математикалық модельдер 

көмегімен бағалау бойынша әлемде үлкен тәжірибе жинақталған, бірақ 

кедейленген үзілісті және жану камераларын жағу бойынша модельдеу 

тәжірибесі өте аз. Қазіргі уақытта қол жетімді жанудың математикалық 

модельдермен жобаланатын жану камерасының негізгі сипаттамаларын 

комплексті есептеу мүмкін емес. 

Жану камераларында азот оксидінің түзілуіне әсер ететін негізгі фактор 

жалын температурасы. NO түзілу жылдамдығы жалын температурасының 

өзгеруімен экспоненциалды түрде өзгереді, сондықтан NOx концентрациясын 

төмендеуінің негізгі жолы-жалын температурасының азаюы. NOx түзілуіне 

әкелетін физика-химиялық процестер, ГТҚ жану камераларында NOx 

шығарындыларын азайту үшін келесі практикалық әдістерді негіздейді: 

1. «Кедейленген» біріншілік зонаны құру – жалын температурасын 

төмендету үшін біріншілік зонаға ауа қосу NOx шығуының едәуір азаюын 

қамтамасыз етеді. 

2. «Байытылған» біріншілік зонаны құру – артық отын, артық ауа 

сияқты, жалын температурасын төмендетеді, сәйкесінше, NOx шығуын. 

3. Жануды гомогенизациялау. Отын шашыратуды және үлестіруді 

жақстартып  және ыстық құбырдағы қысымның ауытқуын арттыру арқылы 

отын мен ауа араласуын қарқындату жану аймағындағы жалын 

температурасын біркелкі етеді. 

4. Болу уақытын азайту. Газдың жоғары температурада болатын 

уақытын азайтса, NOx шығарындалары да төмендейді. 

Бұл әдістерді практикада қолдану NOx эмиссиясының деңгейін 

төмендетудің мынадай технологияларына әкеледі: 

1. Алдын ала араластырылған кедейленген отын-ауа қоспасын жағу 
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(жағу сұлбасы LPP-Lean Premixed Prevaporized). 

2. «Байытылған жану - араластыру – кедейлетілген жану» жану сұлбасы 

бойынша (RQL – Rich /Quench/ Lean жағу сұлбасы). 

3. Жану камерасына суды немесе буды шашырату. 

4. Шығарынды газдарды тазалау үшін каталитикалық 

бейтараптандырғыштарды қолдану. 

5. Каталитикалық жану. 

Газтурбиналы қозғалтқыштардың жану камераларындағы физика-

химиялық процестерді модельдеу үшін физика-химиялық процестердің келесі 

классификациясы келтіріледі: 

1. Газ қоспасының турбуленттік ағыны. 

2. Отын тамшыларының таралуы және булануы (сұйық отын жанған 

кезде). 

3. Газ тәрізді отынның турбуленттік жануы. 

4. NOx түзілуі. 

5. Күйе түзілуі. 

6. Радиациялық жылу алмасу. 

7. Конвективті жылу алмасу. 

8. Ыстық құбыр қабырғасының ішіндегі жылу алмасу. 

Жану камераларында өтетін процестер бөлек жүрмейді, олар бір-бірімен 

өзара әрекеттеседі. Сондықтан ГТҚ жану камераларында өтетін 

құбылыстардың физикасын нақты сипаттайтын есептеулерді жүргізу үшін 

жоғарыда аталған барлық процестерді және олардың арасындағы өзара 

әрекеттесуін моделдеу қажет. ГТҚ жану камерасында болатын физика-

химиялық процестерді толық сипаттау үшін келесі математикалық модельдер 

қолданылуы тиіс: 

1. Газ қоспасының турбуленттік ағынының моделі. 

2. Сұйық отын тамшыларының таралу және булану моделі. 

3. Газ тәрізді отынның турбуленттік жану моделі. 

4. NOx-тің түзілу моделі. 

5. Сәуле шығаратын ортадағы радиациялық жылу алмасу моделі. 

6. Беттер арасындағы (сәуле шығаратын орта жоқ кезде) радиациялық 

жылу алмасу моделі. 

7. Конвективті жылу ағындарын есептеу моделі. 

8. Жылуөткізгіштік процесінің моделі. 

9. Күйе түзілу процесінің моделі. 

Жоғарыда аталған моделдерді пайдалану теориялық және 

экспериментальды сипаттағы белгілі бір қиындықтармен ұштасқан жұмыс 

көлемі жағынан өте үлкен болып табылады. 

Олардың ішінде ең маңызларының бірі жану камераларында 

турбуленттік газ ағысын модельдеу үшін қолданылатын математикалық 

модельдер болып табылады: 

1. Навье-Стокс теңдеулері. 

2. Буссинесктің турбуленттік тұтқырлық туралы гипотезасына 
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негізделген, Фавр бойынша орташалаған Навье-Стокс теңдеулер жүйесінің 

тұйықталуы үшін қажетті турбуленттік модельдері: k-, k- RNG, k- ASM, k-, k- 

SST, k- RSM. Сондай - ақ турбуленттік тұтқырлық туралы гипотезаны 

пайдаланбайтын k-RSM Рейнольдс кернеулерінің моделі. Осы модель 

шеңберінде Рейнольдс кернеулерінің тензорының белгісіз мүшелері үшін 

тасымалдау теңдеуінің шешімі жүргізіледі. 

Жану камерасының ыстық құбыры қабырғасының жылулық жағдайын 

модельдеу үшін әрекеттесетін газға энергия, ал қабырғаға жылу өткізгіштік 

теңдеулерін шешу арқылы бірлесіп жылу алмасу есебі шешіледі. 

Отынның тотығу процесін модельдеу табиғи газ бен ТС-1 керосиніне 

арналған детальді кинетикалық механизмдерді пайдалана отырып жүргізіледі. 

Табиғи газдың тотығу процесін модельдеу үшін үш түрлі механизмді 

қолдануға болады: 

1. Метанның тотығуы үшін KEE механизмі. 18 қоспа компоненті және 

58 қайтымды реакция. 

2. Қоспаның 16 компоненті мен 46 реакцияны қамтитын SMOOKE 

механизмі. 

3. GRI-MECH 3.0–53 қоспа компоненті және 325 химиялық реакциялар. 

Авиациялық керосиннің жану процесін сипаттау үшін суррогат 

отынының моделі қолданылды. Суррогаттық отын керосинді түзетін бір 

немесе бірнеше компоненттерден тұрады. Керосиннің "молекуласы" ретінде 

C12H23 қолданылды. C12Н23 үшін кинетикалық механизм отын ыдырауының екі 

сатысын қамтиды және екінші сатылы тұрақты аралық компоненттерге назар 

аударады, онда қарапайым көмірсутектер әректеттеседі: 
 

 
 

 
 

 
 

Үшінші кезеңде рекомбинация реакциялары және СО2-ге айналуы 

басым. Кинетикалық механизм 26 реакциядан және осы реакцияларға 

қатысатын қоспаның 18 компонентінен тұрады. 

Альтернативті тәсіл ретінде керосиннің жануын сипаттау үшін n-гептан 

тотығуының келесі механизмі қолданылды: 

1. 20 компоненттен және 42 қайтымды реакциядан тұратын n-гептан 

тотығу механизмі. 

2. n-гептан тотығуының детальді механизмі: 41 компонент және 175 

қайтымды реакциялар. 

n-гептанды авиациялық керосинді алмастырушы көмірсутек ретінде 

таңдау ол жеңіл болса да (C7H16 молекулалық салмағы 100,198-ге тең, ал 

керосиннің «молекуласы» 167,315), n-гептанның стехиометриялық 

коэффициенті (15,4 тең) керосинге жақын – 14,8 . 
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Жану камераларын есептеу үшін механизмдерді таңдаудың негізгі 

критерийлері: 

1. Жану камерасының шығысындағы жану әсерінен жылу бөлінуді 

немесе орташа температураны дұрыс болжау. 

2. Азот оксиді түзілу реакциясына қатысатын жану аймағындағы еркін 

оттегі концентрациясын дұрыс болжау. 

Күйе түзілу процесін модельдеу көмірсутекті отынды жағу кезінде 

радиациялық қасиеттерді есепке алу үшін жүргізіледі. Күйе 

прекурсорларының түзілу механизмі ацетилен мен сутегі хош иісті Аі 

сақинасының пайда болуына әкелетін қарапайым реакциялар сериясынан 

тұрады: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Күйе прекурсорларының түзілу механизмі A4 түзілуінің сипаттамасымен 

шектеледі. Күйе «графитизация» процесі арқылы пайда болады: 
 

 
 

7.2 Турбулентті жануды модельдеу үшін қолданылатын 

математикалық модельдер 

 

Турбуленттік жану процесін сипаттау үшін диффузиялық жану 

(Flamelet) және жартылай араластырылған қоспаның (Flamefront немесе 

Flamelet-BVM) жануы үшін жалынның жұқа фронтының моделі қолданылды. 

Жалпы алғанда, жалынның жұқа фронты моделінің теңдеулер жүйесі 

келесідей:  

  (7.1) 

   

 
 

(7.2) 

   

 
 

(7.3) 

   

 
 

(7.4) 

 

мұнда – қалпына келтірілген отынның массалық үлесі;  – қоспаның 
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термохимиялық күйін сипаттайтын параметр,  – оның диссипация 

жылдамдығы,  - вариация . (4) теңдеуі жартылай араластырылған 

қоспаның жану моделінде қолданылады. G скаляры жалын фронтының орнын 

анықтайды. 

Flamelet моделінің (диффузиялық жану) шеңберінде турбуленттік жану 

процесін модельдеу үшін (1,2) дифференциалдық теңдеулер шешіледі. 

Flamefront үшін диффузиялық және гомогенді жануды сипаттау үшін 

қолданылатын жану моделі қосымша (4) теңдеудің шешуі жүргізіледі. 

Жалынның жұқа фронтының моделі шеңберінде турбулентті жалындағы 

қоспасының компоненттерінің орташаланған массалық үлесін 

ықтималдықтың таралу тығыздығының функциясын пайдалана отырып 

олардың локалді мәндері , , ,  бойынша анықтауға болады. 

Осы модель шеңберінде турбулентті жалын ағынның турбулентті 

өрісімен қисықталған және созылған жалынның локальді бір өлшемді 

элементтердің ансамблі ретінде ұсынылады. Бұл жалын элементтері өзінің бір 

өлшемді құрылымын сақтайды деп болжанады. Осылайша, осы модель 

шеңберінде турбулентті жануды моделдеуді жеңілдететін жалынның локальді 

құрылымы туралы ерекше болжамдар енгізіледі. Жалын элементтерінің 

құрылымы ағынның турбуленттік өрісінің (параметрдің) әсерінен өзгереді 

және Петерс-Кузнецов теңдеулері жүйесімен сипатталады: 

 

 
 

(7.5) 

   

 
 

(7.6) 

 

(5,6) теңдеулер жүйесін шешу нәтижесінде қоспаның термохимиялық 

күйін сипаттайтын.келесі тәуелділік алынады: 

 

 
 

(7.7) 

 

Жартылай араластырылған (диффузиялық және гомогенді жану 

аймақтарымен) отын-ауа қоспасының турбулентті жалын фронтының таралу 

жылдамдығын есептеу үшін келесі тәуелділік пайдаланылды: 

 

 
 (7.8) 

 

мұнда  – қалпына келтірілген Z отынның массалық үлесінің 

координаталарындағы жалын фронтының таралу жылдамдығы профилінің 

ені, – жалын фронтының таралуының ламинарлық жылдамдығы,  – 
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жылдамдық пульсациясы,  – жану камерасындағы отын түрінен, қысымнан 

және температурасынан тәуелді параметр. Ламинарлық жалын фронтының 

таралу  жылдамдығы сандық жолмен анықталды. Турбулентті жалын 

фронтының таралу жылдамдығын есептеу үшін толық араластырылған отын-

ауа қоспасында келесі тәуелділіктер қолданылды : таланттар, 

Петерс, Зимонт, Гюлдер, Лю-Циглер-Ленце. 

Турбуленттік жану процесін модельдеу үшін басқа да модельдерді 

қолдануға болады: Зимонт моделі, Flamelet-BVM модельдер классының 

түрлері, турбуленттік құйынды ыдырату моделі (Eddy Dissipation Model) және 

оның дамуы – Eddy Dissipation Concept моделі. 

Ортаның радиациялық қасиеттері кең жолақтың экспоненциалды 

моделін пайдалана отырып есептеледі, оның шеңберінде жұу коэффициенті 

келесі түрінде беріледі: 

 

 , 
(7.9) 

 

мұндағы Yi – қоспа компонентінің массалық үлесі, L – ортадағы сәуле 

жолы, λ - толқын ұзындығы. Планк бойынша орташаланған жұту 

коэффициенті келесідей: 

 
 

(7.10) 

 

Планк бойынша орташаланған күйе жұту коэффициентін мына түрде 

болады: 

 , 
(7.11) 

 

мұндағы , (12) 

 

d0=-0,253475∙10
4
, d1=0,272464∙10

3
, d2=-0,928538∙10

-2
, d3=0,123273∙10

-5
. 

 

Азот оксидінің пайда болу процесін моделдеуге қатысты мәселелер 

Зельдовичтің механизмі (1800 К жоғары температурамен жану процесі кезінде 

азот оксидінің негізгі көзі) арқылы қарастырылады. NO, жоғары 

температурада түзілетін O және N атомдарының комбинациясы негізінде, 

туындайды. Атмосфералық азоттан «термиялық» NO түзілуіне әкелетін негізгі 

реакциялар тізбекті тармақталмаған реакциялар болып табылады: 

 

1.  

 

2.  

 

Стехиометриялыққа жақын және орташа бай отын-ауа қоспаларында NO 

түзілуіне белгілі бір үлес қосатын келесі реакция: 
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3.  

 

O және OH түзілу реакцияларының тепе-теңдік немесе жартылай тепе-

теңдік туралы жорамалдарды пайдалана отырып, O және OH 

концентрацияларын есептеу әдістерін қарастырайық. «Жылдам» NO түзілу 

механизмі төменде келтірілген реакциялар арқылы бай отын-ауа қоспасында 

төмен температурада айтарлықтай мөлшерде қалыптасады: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NO – реакцияларды «толық жандыру» механизмі, NO-ның 

көмірсутектермен әрекеттесуі келесі реакциялар бойынша жүреді: 

 

 
 

 
 

 
 

NO2 азот диоксиді концентрациясын анықтайтын негізгі реакциялар: 

 

 
 

 
 

оладың жылдамдығы төмен температураларда салыстырмалы түрде 

жоғары. Әрине, NO2 NO концентрациясынан тәуелді екіншілік компонент 

болып табылады. 

Жану камерасында азот оксиді концентрациясының кеңістіктік 

таралуын есептеу және температураның турбуленттік пульсациясын есепке 

алу үшін NO скаляр тасымалдау теңдеулерінің жүйесі және температураның 

вариациясы пайдаланылады. NO түзілу реакциясының орташаланған 

жылдамдығын анықтау үшін-ықтималдықтың таралу тығыздығы функциясын 

пайдалана отырып, реакцияның лездік жылдамдығының орташалануы 
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қолданылады. 

Жанарғы модуліндегі ағынның құрылымының моделдеу нәтижелерін k-, 

k- RNG, k-, k- BSL, k- SST турбуленттілік модельдерін және k - BSL моделіне 

(ASM модель) негізделген Рейнольдс кернеулерінің алгебралық моделін 

пайдалана отырып ескеру қажет. Максималды осьтік жылдамдық, ағынның 

ашылу бұрышы деңгейі және қайтарымды аймақтың бойлық ұзындығының 

өлшемі (қатты құйындатылған ағынның негізгі критерийі) бойынша 

эксперимент мәліметтерімен ең жақсы сәйкестік ASM моделінде байқалады. 

k-RNG турбуленттік моделі ағынның ашылуының аз бұрышын болжайды, 

бірақ ең жоғары осьтік жылдамдық деңгейі және қайтарылатын аймақтың 

бойлық ұзындығының өлшемі бойынша экспериментке жақсы сәйкес келеді. 

Жану камерасында турбулентті газ ағынының құрылымын моделдеу 

кезінде есептік аймақ ретінде диффузор, құйындатқыш, ыстық құбыр, ішкі 

және сыртқы сақиналы арналарды, газ жинағышты қарастыруға болады. 

Есептеу торының мөлшері 2 немесе 3 млн. торды құрайды. Газдинамикалық 

есептерді кемінде 5 режимде жүргізеді. 

Отынның жануы кезінде ағынның құрылымы жоғары жылдамдықпен 

және біріншілік аймақтың қайта құрылуымен сипатталады. Кері токтардың 

аймағы «салқын» есептеуден айырмашылығы анағұрлым жинақы болады. 

Кері токтар аймағының азаюы ыстық құбырдың қабырғасындағы қысымның 

артуынан туындады, бұл ыстық құбырдың негізгі тесіктерінен шығатын 

ағыстың жылдамдығын арттыруға әкеледі. Толық қысымның жиынтық 

шығыны «салқын» есеппен салыстырғанда 0,7% - ға өседі. Негізгі тесіктер 

мен салқындату жүйесінің құйындатқыш арқылы ауа шығынын айтарлықтай 

қайта үлестірілуі, «салқын» және «ыстық» нұсқаларындағы есебінің ыстық 

құбыр ішіндегі ағынның құрылымындағы айырмашылықтарға қарамастан, 

байқалмайды. Жану камерасынан шығысындағы температура профиліне әсер 

ететін анықтаушы фактор камераның ыстық құбырындағы негізгі тесіктер 

екінші қатар аймағында ыстық және суық ауаның араласу процесін 

ұйымдастыру болып табылады. 

Эмиссияның жалпы деңгейіне азот оксидінің түзілу 

механизмдерінің әсерін анализдеу. Турбуленттілік модельді таңдаудың NO 

түзілу жылдамдығына әсерін бағалау жүргізу. «Жылдам» NO көмірсутекті 

радикалдармен N2 реакциясы арқылы жану камерасының біріншілік 

аймағында пайда болады. Есептеу нәтижелерін анализдеу кезінде ГТҚ жану 

камераларында пайда болатын «жылдам» NO үлесі шамалы және 0,1-ден 0,2% 

- ға дейін құрайтынын анықтауға болады. Сондай-ақ «толық жандыру» 

механизмі азот оксидінің шығарындыларының жалпы деңгейіне әсер етпейді - 

NO концентрациясындағы өзгеріс 0,2% аспайды. 

«Термиялық» NO түзілуі стехиометрия бетіне жақын – атомарлық 

оттегінің жеткілікті мөлшері болған кезде жоғары температура аймағында 

болады. Зельдовичтің  механизмінің 3 реакциясы бойынша - OH радиалының 

қатысуымен азот оксидінің түзілуінің жалпы азот оксидінің мөлшеріне әсері 

көп емес және жану камерасының жұмыс режиміне байланысты NO жалпы 
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шығуының 0,59-дан 3,17% - ға дейін құрайды. 

Атомарлық оттегінің химиялық тепе-теңдігі, O2 диссоциация-

рекомбинациясы реакциясының дербес тепе-теңдігі және Flamelet моделі 

бойынша есептелген концентрацияны пайдалану арқылы NO эмиссиясының 

деңгейін есептеу нәтижелері бойынша, эксперименттік деректермен ең жақсы 

сәйкестік Flamelet шеңберінде алынған атомдық оттегі концентрациясының 

мәнін есептеуді пайдалану кезінде байқалады, 93,3% – дан 99,0% - ға дейін 

(эксперимент -100%). О тепе-тең концентрациясын және О2 диссоциация-

рекомбинация реакциясының дербес тепе-теңдігін пайдалана отырып NO 

эмиссиясының деңгейін есептеу эксперименттік деңгейден 2-4 есе асып кетуін 

көрсетеді. Температура бойынша реакция жылдамдығын орташаламай 

есептеу-ықтималдықтың үлестірілу тығыздығы функциясы жану камерасынан 

шығарда азот оксиді концентрациясының төмендетілген (2 есе дерлік) мәнін 

көрсетеді. 

Төмен қысымда Pk
*
= 490480 Па (жану камерасындағы ауа артықшылық 

коэффициенті = 6,07) кедейленген қоспаның жануы кезінде жану 

камерасындағы NO-ның эмиссия деңгейі k- RSM турбуленттілік модельін 

пайдалана отырып болжанады. Бұл режимде ОАҚ (отын ауалық қоспа) кедей 

жануының тұрақсыздығынан туындаған турбулентті пульсацияларды дұрыс 

болжау маңызды. 

Аз эмиссиялы жанудың зерттелген технологияларын азот оксиді 

эмиссиясының деңгейі бойынша салыстыру (кесте 7.1) 

 

7.1 кесте – Аз эмиссиялы жану технологияларын салыстыру 

№ Аз эмиссиялы жану 

технологиясының 

сипаттамасы 

NО эмиссия 

деңгейінің жану 

камерасының 

"бастапқы" 

эмиссиясынан 

төмендеуі %-бен 

Практикалық іске асыру 

ерекшеліктері 

1 «Бай кедей» («бастапқы» 

камера) 

100,00 Αбаст.зона= 0,55 

2 «Бай кедей» 38,98 Ыстық құбыр қабырғасын 

салқындатудің конвективті жүйесі 

қажет 

3 Жану камерасына су буын 

беру 

52,61 Бу алу үшін дистиллияцияланған су 

қажет 

4 Отынды синтез-газға 

түрлендіру 

62,23 Синтез-газ алу үшін қондырғы қажет 

5 Отынды синтез-газға 

түрлендіру + су буын жану 

камерасына беру 

17,61 Бу алу үшін дистиллияцияланған су 

қажет синтез-газа және синтез-газ 

алу үшін қондырғы қажет 
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7.1 кестенің жалғасы 

№ Аз эмиссиялы жану 

технологиясының 

сипаттамасы 

NО эмиссия 

деңгейінің жану 

камерасының 

"бастапқы" 

эмиссиясынан 

төмендеуі %-бен 

Практикалық іске асыру 

ерекшеліктері 

6 Диффузиялық 

«кедейленген» 

33,30 Жандыру және жану процесінің 

тұрақтылығы бойынша қиындықтар 

туы мүмкін 

7 Диффузиялық 

«кедейленген» + жану 

камерасына су буын беру 

19,74 Жандыру және жану процесінің 

тұрақтылығы бойынша қиындықтар 

туы мүмкін. Бу алу үшін 

дистиллияцияланған су қажет 

8 Алдын ала араластырылған 

қоспаның «кедейленген» 

жануы 

13,87 αбаст.зона=1,5 Төмен режимдерде жану 

процесін қолдау үшін «кезекші» 

аймағын ұйымдастыру қажет 

9 Аймақтардың тізбекті 

орналасуымен алдын ала 

араластырылған қоспаның 

«кедейленген» жануы 

12, 18 αдеж.зона =4,95 αкедейл.зона=1,68 Жұмыс 

режимі өзгерген кезде отын 

шығынын аймақтар бойынша бөлу 

алгоритмін жасақтау қажет 

 

Газ турбиналы қозғалтқыштардың жану камерасындағы азот оксидінің 

эмиссия деңгейін есептеу мәселесін шешу үшін есептеудің универсалды 

методологиясын қолдануға болады. Методология турбуленттілік, жану, 

радиациялық жылу алмасу және азот оксидінің пайда болуы модельдері, 

сондай-ақ жану камерасының түріне және жұмыс режиміне қарамастан 

жоғары дәлдікпен азот оксидінің эмиссиясының деңгейін есептеуге мүмкіндік 

беретін әзірленген қосымша бағдарламаларды пайдалану бойынша 

ұсынымдарды қамтиды. 

1. Азот оксиді эмиссиясының деңгейіне негізгі үлес қосатын – 99,8% 

дейін Зельдовичтің «термиялық» механизімі. «Жылдам» және «толық 

жандыру» механизмдері бойынша түзілетін азот оксидтерінің үлесі шамалы. 

2. Азот оксиді эмиссиясының деңгейін дұрыс болжау үшін O және OH 

радикалдарының концентрациясын, сондай-ақ стехиометриялық аймақтағы 

температура деңгейін дұрыс есептеу қажет. 

3. Температураның деңгейін және O мен OH концентрациясын нақты 

болжауды диффузиялық жану (Flamelet) және жартылай араластырылған 

қоспаның (Flamefront) жануы үшін жалынның жұқа фронтының моделін 

пайдалана отырып алуға болады. 

4. Кезекші және гомогенді аймақтармен жану камераларында жану 

процесін дұрыс сипаттау үшін турбулентті ағында жалын фронтының таралу 

жылдамдығын есептеу үшін Лю-Циглер-Ленцамен алдын ала араластырылған 

қоспа үшін жалынның жұқа фронтының моделін пайдалану ұсынылады. 
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5. Есептеулерді жүргізу үшін қозғалтқыштың жұмыс режиміне 

байланысты k - RNG және k - RSM турбуленттік моделдерін пайдалану 

ұсынылады. 

6. Азот оксиді эмиссиясының деңгейін есептеу кезінде радиациялық 

жылу алмасу процесін ескеру қажет. Радиациялық жылу алмасу процесі 

жоғары температуралы аймақтан жылудың әкетілуі және осы аймақтардағы 

жану өнімдерінің құрамын өзгерту жолымен NO эмиссиясына әсер етеді. 

7. Отын ретінде авиациялық керосинді пайдаланатын жану 

камераларында радиациялық жылу ағындарының балансына ортаның 

радиациялық қасиеттерін өзгертетін жану камерасының бастапқы 

аймағындағы күйенің болуы елеулі әсер етеді. 

8. Метанның жану процесін модельдеу үшін 20 компоненттен және 42 

қайтымды реакциядан тұратын KEE кинетикалық механизмін пайдалану 

ұсынылады. 

9. Керосиннің жану процесін модельдеу үшін 41 компоненттен және 175 

реакциядан тұратын n-гептан тотығуының детальді кинетикалық механизімін 

пайдалану ұсынылады. 

Белгілі турбуленттік жанудың «стандарттық» моделдерін NO, CO 

эмиссия деңгейін және жану камерасының шығысындағы температура өрісін 

есептеу сипаттамаларын жақсарту мақсатында «гибридті» жану модельдерің 

класы жасақталған. 

Жалынның диффузиялық және гомогенді фронттарының құрылымын 

және олардың тұрақсыздануын модельдеу үшін турбуленттік жану моделінің 

«комбинацияланған» класы құрастырылған, олар жалын фронтының таралу 

жылдамдығын есептеу үшін түрлендірілген өрнектерге негізделген. Бұл 

модельдер нашар ағатын денеден кейін жалынның гомогенді фронтының 

тұрақсыздану процесін модельдеу үшін, сондай-ақ екі зоналы жану 

камерасында гомогенді және диффузионды жалын фронттарын моделдеу үшін 

қолданылған. Олармен диффузиялық және гомогенді фронттар үшін кедей 

үзіліс болатын ауа артықшылық коэффициентінің шамасы бойынша 

эксперимент деректерімен жақсы келісім алынды. Сондай-ақ жану 

камерасынан шығысындағы жану өнімдерінің концентрациясын сандық 

болжауды жақсартуға қол жеткізілді. 

Азот оксидінің эмиссиясы деңгейін төмендету бойынша ең үлкен 

потенциалға ие аймақтардың тізбекті орналасуы бар алдын ала 

араластырылған қоспаның "кедейленген" жану технологиясы. Бұл 

технологияны стационарлық газ турбиналы қондырғылардың жану 

камераларында іске асыру үшін ұсынуға болады. 

Авиациялық типтегі жану камералары үшін «бай-кедей» және «кедей» 

диффузиялық жану технологияларын пайдалану ұсынылады. 
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7.3 Жаңа аз эмиссиялы микромодульді ауа форсункалары 

 

С. Садыкованың жаңа өнертабыстары жылуэнергетикаға, атап айтқанда, 

жанарғы құрылғыларға жатады және әр түрлі газтурбиналық қондырғылардың 

сақиналы жану камераларда қолданылуы мүмкін, сондай-ақ оның зерттеу 

жұмысының жаңалығын көрсетеді.  

 

7.3.1 Микромодульді ауа форсункасы 

Өнертабыстың техникалық міндеті отынды төмен эмиссиялы жағу және 

ГТУ жұмысының барлық диапазондарында жалынды тұрақтандыру болып 

табылады. 

Қойылған міндет сақиналы жану камерасының фронттық 

құрылғысында, құйындатқышы бар кедейленген отын-ауа қоспасын (ОАҚ) 

алдын ала дайындау аймағынан, құйындатқышпен бар бір осьте орналасқан 

екі регистрден және жану камерасында жану аймағынан тұратын көптеген 

микромодульді ауа форсункаларын (ММАФ) орнатылуымен шешіледі. 

7.1 – 7.2 суретте, тиісінше, микромодульді ауа форсункасының (ММАФ) 

бойылық қимасы және сақиналы жану камерасының көлденең қимасы 

көрсетілген. 

ММАФ сыртқы цилиндрлік қоршауы 1-ден тұрады. Оның кірісінде ауа 

құйындатқышы 2 және отын беру түтікшесі 3 орнатылған. Кіріс 

құйындатқышы 2-нің қалақшалары орнату бұрышы βвх40°. Құйындатқыш 2-

ден бір осьте L қашықтықта t қадамымен тізбектей орнатылған 5 және 6-шы 

екі регистр бар. Шығысындағы құйындатқыштардың орнатылу бұрышы 

βвх30° құрайды. Микромодульдің диаметрі d, алдын ала араластыру аймағы 

4-тің ұзындығы L, регистрлер арасындағы қадам t отынның түрі мен 

шығынынан тәуелді функциялар болып табылады. 

 
 

7.1 сурет – Микромодульді ауа форсункасының бойылық қимасы  
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7.2 сурет – Сақиналы жану камерасының көлденең қимасы 

 

Жану камерасында ММАФ екі қабатта орнатылады, ММАФ арасындағы 

қашықтық бірдей, тиісінше орталық осі тең жақты үшбұрыштармен 

орналасқан. 

ММАФ келесідей жұмыс істейді. 2-ші құйындатқыш арқылы ауаның бір 

бөлігі құйындатылған ағынмен камера 4-ке түседі, «кедейленген» ОАҚ құру 

үшін ол камераға 3-ші магистраль бойынша отын беріледі. Камера 4-ке 

түсетін форсунлық ауа мөлшері жағылатын отын түріне және қондырғының 

жұмыс режиміне байланысты болады. Ол әрдайым отынның тұтануын бастау 

үшін қажетті ауа мөшерінен аз болады. Одан кейін кедейленген қоспа 

гомогенизациялау және массаалмасуды интенсификациялау үшін алдымен 5-

ші регистрі арқылы өтеді. Сұйық отын жағылған жағдайда регистр 5 отын 

тамшысын толық ұсақтауға және тиімді араластыруға ықпал етеді. 5-ші 

регистрдан кейін гомогенді қоспа екінші регистр 6 арқылы  құйындалған 

ағынмен жану камерасы 8-ге түседі, онда негізгі ауа ағыны 7-мен интенсивті 

араластырылып, жанады. 

Төмен жүктемелер кезінде 5 және 6 тізбектеп орналасқан құйындатқыш 

қалақтар алаудың кедейленген қоспа аймағына ағуын және алаудың үзілуін 

болдырмайды. Сондай-ақ олардың дұрыс орнату бұрышы жүктеме өзгерген 

кезде жану камерасының газдинамикалық реттелуін қамтамасыз етеді. 

Сақиналы жану камерасының фронттық құрылғысын микромодульді 

ауа форсункаларына бөлу жергілікті жоғары температуралы аймақтарды 

азайтады, жану камерасы көлемінің жылу кернеулігін арттырады, жану 

өнімдерінің улылығын төмендетеді және жану камерасының ұзындығын 

қысқартуға әкеледі. 

Осылайша, микрофакельдік технология, құйындатылған 

интенсификация және алдын ала дайындалған қоспаны жағуды біріктіретін 

ММАФ конструкциясы отынның жануының толықтығын және жүктеменің 

кең диапазонында жану камерасы жұмысының жоғары сенімділігін 

қамтамасыз ете отырып, зиянды газдардың шығарындыларын барынша 

азайтуға мүмкіндік береді. 
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7.3.2 Вентури құбыры бар микромодульді ауа форсункасы 

Бұл жаңа өнертабыс энергетикаға, атап айтқанда, жанарғы 

құрылғыларда отын-ауа қоспасын (ОАҚ) араластыру қарқындылығына 

арттыруға жатады және әр түрлі газтурбиналық қондырғылардың сақиналы 

жану камераларында пайдаланылуы мүмкін. 

Ұсынылып отырған өнертабыстың міндеті ауа турбуленттілігінің 

қарқындылығынан, оның жылдамдығынан және форсунка осі өлшемінен 

тәуелді болатын ОАҚ араластырылуын жақсарту үшін форсунканың 

геометриялық формасын өзгерту болып табылады. 

Қойылған міндет микромодульді ауа форсункасының (ММАФ) 

цилиндрлік формасын Вентури құбырына ұқсас формаға немесе қиманың 

ауыспалы геометриясымен, яғни толқын тәрізді формаға ауыстыру жолымен 

шешіледі. 

7.3 суретте Вентури құбыры («Вентури құбыры» ММАФ) және 7.4 

суретте толқын тәрізді формасы бар микромодульді ауа форсункасы 

көрсетілген. 

«Вентури құбыры» ММАФ ерекше профильдегі құбырдан, атап 

айтқанда, одан өтетін газ-ауа ағыны 1-дің жылдамдығын өзгерту үшін кіші 

табандарымен ұштасқан қиық конустардың буынан (4' тарылуы және 4" 

кеңеюі бар) тұрады. Құбырдың кірісінде ауа құйындатқышы 2 орнатылған. 

Диаметрі dсч критикалыққа дейінгі құбыр часткасында тарылып жатқан, 

диаметрі dт ауа ағынына перпендикуляр отын беретін құбыр 3 орнатылған. 

Құйындатқыш 2-ден бір осьте L қашықтықта t қадамымен тізбектей 

орнатылған 5 және 6-шы екі регистр бар. Құбырдың критикалыққа дейінгі 

сығылған бөлігінің диаметрі dсч және отын беру құбырларының диаметрі dт 

отын мен ауаны шығындарынан, отын түрінен тәуелді функциялар болып 

табылады. 

«Вентури құбыры» ММАФ келесідей жұмыс істейді. Біріншілік ауа 

құйындатқыш 2 арқылы құйындатылған ағынмен камераның тарылтатын 

бөлігі 4'-ке түседі, ол жерде құбыр 3-пен берілетін отынмен «кедейленген» 

қоспасны түзеді. 4 камераға түсетін форсунлық ауаның мөлшері жағылатын 

отынның түріне және қондырғының жұмыс режиміне байланысты болады. Ол 

әрдайым α=0,2÷0,4 тең. Бұдан әрі отын-ауа қоспасы қоспаны 

гомогенизациялау және массаалмасуды қарқындату үшін алғашқы регистр 5 

арқылы өтеді. Сұйық отын жағылған жағдайда регистр 5 отын тамшысын 

толық ұсақтауға және тиімді араластыруға ықпал етеді. 5-ші регистрдан кейін 

гомогенді қоспа екінші регистр 6 арқылы  құйындалған ағынмен жану 

камерасы 8-ге түседі, онда негізгі ауа ағыны 7-мен интенсивті 

араластырылып, жанады. Регистр 6-ның құйындатуы жалынды тұрақтандыру 

үшін қызмет етеді. 

Сонымен, құйындатылған ауа тарылтатын конструкция есебінен 

араласатын «Вентури құбыры» ММАФ конструкциясы ОАҚ барынша 

гомогенизациялауға мүмкіндік береді, бұл зиянды газдар шығарындыларын 

айтарлықтай төмендетуге әкеледі, сондай-ақ отынның толық жануын және 
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жүктеменің кең ауқымында жану камерасы жұмысының жоғары сенімділігін 

қамтамасыз етеді. 

Бірінші тарылу қимасында отынды бүрку ОАҚ-ның араластырылуын 

жақсартады, оған кіріс регистрінде құйындату есебінен ағынның 

турбулизациясы көмектеседі. 

ОАҚ дайындау қуысының конструкция формасы толқын тәрізді болса, 

онда қима тарылатын және кеңейетін болады, соның салдарынан ағын 

жылдамдығының шамасы өзгеріп ОАҚ аралатырыу қосымша күшейтіледі. 

Отын бірінші тар қимада шашыратылады, өйткені мұнда ағынның 

жылдамдығы максималды, яғни араластыру үшін ең жақсы жағдайлар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 сурет – «Вентури құбыры» ММАФ  

 
 

7.4 сурет – Толқын тәрізді формасы бар микромодульді ауа форсункасы 

 

 

 

 

7.3.3 Микромодульді ауа форсункалары бар сақиналы жану камерасы 
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Бұл өнертабыс жылу энергетика саласына қатысты және газ турбиналы 

қондырғыларда, сондай-ақ басқа да отын жағатын құрылғыларда 

пайдаланылуы мүмкін. 

Өнертабыс келесі техникалық міндеттерді шешуге бағытталған: 

 NOx және СО эмиссияларын төмендеуі; 

 жану камерасының ұзындығын азайту; 

 факелдің аэродинамикалық және термиялық біртектілігін арттыру; 

 ауа жолы бойынша қысым шығынын төмендету; 

 жұмыс режимінің үлкен ауқымында отын мен ауаны алдын ала 

араластыруды қамтамасыз ету. 

Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін жану камерасының құрылғысы 

көптеген микромодульді ауа форсункалары (ММАФ) түрінде орындалады, 

олардың бойлық осьтері ыстық құбырдың осіне параллель және көршілес 

микромодульдердің осьтерімен тең жақты үшбұрыш құрайды. 

Микромодульдер-ішкі каналы профильденген қуыс цилиндрлер болып 

табылады: отын беру түтігімен бір осьте орналасқан кірісінде қалақшалы 

құйындатқышжәне шығысында екі қалақшалы регистрі бар. 

Өнертабыстың мәні төменде көрсетілген суреттермен түсіндіріледі. 7.5 

cурет сақиналы жану камерасының қимасы, 7.6-сурет микромодульді ауа 

форсункасының бойлық қимасы және 7.7-сурет микромодульді ауа 

форсункаларының орналасуы. 

Сақиналы жану камерасын корпус 1-ден, микромодульді ауа 

форсункалары (ММАФ) 2-ден және микромодульдері арасындағы тіреуіш 

арматуралар 3-тен тұрады (7.5 cypeт). Микромодульдер бір-бірімен және 

корпуспен тіректік арматура 3-пен біріктіріліп жану камерасының қабырғасыз 

(өтпелі) фронттық құрылғысын құрайды. Әрбір үш микромодуль бір-бірінен 

белгілі бір қашықтықта тең жақты үшбұрыш (7.7 сурет) құрап орналасқан. 

ММАФ 2 ішкі каналы профильденген цилиндр 4 болып табылады, олардың 

кіре берісінде қалақшалы құйындатқыш 5 және отын беретін құрылғы 6 

орнатылған (7.6 сурет). Кіріс құйындатқыш қалақшалары 5-тің орнату 

бұрышы  βвх30°. Құйындатқыш 5-тен бір осьте L қашықтығында 7 және 8-ші 

екі қалақшалы регистрі орналасқан. L алдын ала араластыру аймағының 

ұзындығы, t регистрлер арасындағы қадам отын түрі мен шығынынан тәуелді 

функциялар болып табылады. 

Жұмыс істеу принципі: компрессордан ауа ағыны сақиналы камераға 

түседі, онда ағынның бір бөлігі (форсунка ауасы) отын-ауа қоспасын (ОАҚ) 

дайындау үшін микромодульді ауа форсункалары 2 арқылы өтеді, ал қалған 

бөлігі – микромодульдер арасындағы кеңістік арқылы өтеді. 

Микромодульдерге форсунка ауасы кіріс қалақшалы құйындатқыш арқылы 

келіп түседі және құйындатқыштың осіне берілетін отынмен араластырылады. 

Одан әрі ОАҚ, профильденген канал және бірінші шығыс құйындатқышы 7 

арқылы өтіп, араластырылып, кедейленген гомогенді қоспаны түзеді. Содан 

кейін кедейленген ОАҚ шығыс регистрлері 8 көмегімен құйынды ағынмен 
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ММАФ-дан сақиналы камераға шығады, онда негізгі ауа ағынымен 

араластырылып, жанады. 

ММАФ-те профильденген канал және регистр 7 интенсивті араласуға 

және кедейленген гомогенді қоспаның пайда болуына ықпал етеді. Ал сұйық 

отынды жағу кезінде регистр 7 отын тамшыларын ұсақтауды қамтамасыз 

етеді. Микромодульден шығысындағы регистр 8 барлық жұмыс режимдерінде 

ММАФ ішіне алаудың кедергі жасайды. Сондай-ақ ол негізгі ауа ағынымен 

ОАҚ жақсы араластырып жану камерасының жұмыс көлемінің ортасында 

турбуленттіліктің жоғары қарқындылығын қамтамасыз етеді. 

Фронттық құрылғысын көптеген микромодульдерге бөлу алаудың 

ұзындығын төмендетуге және жану камерасының жылу кернеулігін арттыруға 

ықпал етеді, бұл өз кезегінде жану камерасының ұзындығын және жоғары 

температура аймақтарында улы қосылыстардың болу уақытын қысқартуға 

әкеледі. Микромодульдердің бір-бірінен тең қабырғалы үшбұрыш түрінде 

орналасуы термиялық NOx генераторлары болып табылатын жергілікті 

жоғары температуралы аймақтарды болдырмай біркелкі температуралық 

өрісті қамтамасыз етеді. Сондай-ақ фронтты құрылғының тесік (сквозное) 

орындалуы жану камерасының гидравликалық кедергісін төмендетеді. 

Сақиналы камераның фронтты құрылғысының осындай компоновкада 

орындалуы жалынның біркелкі аэродинамикалық және термиялық 

сипаттамаларын қамтамасыз етеді. 

Мұндай жану камерасы ГТҚ ұзындығын барынша қысқартады, онда 

жану аймағына және араласу аймағына бөлу жоқ. Отын-ауа қоспасын алдын 

ала дайындау, микромодульді форсункаларда жану уақытын азайтады және 

микрофакелдің ұзындығы қысқартады. ММАФ санын арттыру арқылы жану 

камерасының микромодульділік сипаттамаларын жақсартады. 

Мұндай жану камераларында компьютерді басқаруды енгізу арқылы 

әрбір микромодульге отын дозасының шамасын және қажет болған жағдайда 

оларды сөндіру үнемділік пен экологиялықты айтарлықтай арттырады. 

Негізінен ГТҚ-ны қосу және тоқтату режимі жақсарады. 

ММАФ осьтерін бір-бірінен тең жақты үшбұрыштың шыңы ретінде 

орнатуды таңдау осы модульдерді экспериментальдық өңдеуді жеделдетуге 

мүмкіндік береді, өйткені көрші микрофакелдердің өзара бір-біріне 

әрекеттесуі бар. Мұндай сақиналы жану камерасының ерекшелігі-ММАФ 

конструктивті және технологиялық жағынан бөлек жетілдірілуі мүмкін. 

Мысалы, NOx түзілуіне және кедейленген сөну сипаттамаларына 

турбуленттіліктің әсер ету ерекшелігі, сондай-ақ ММАФ ішіне жалынның 

секіруін болдырмау ішкі құйындақтыш 7-ні таңдау және оның қалақтарын 

бұрау арқылы жүзеге асырылады. 

Осылайша, құйындатылған интенсификация, алдын ала дайындалған 

қоспаны жағу және микрофакельдік технология интеграцияланған 

микромодульді ауа форсункалары бар сақиналы жану камерасының 

конструкциясы, жүктеменің кең диапазонында жану камерасы жұмысының 
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жоғары тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ете отырып, NOx және СО 

эмиссиясын барынша төмендетуге мүмкіндік береді.  
 

 
 

7.5 сурет – Сақиналы жану камерасының қимасы 

 

 
 

7.6 сурет – Микромодульді ауа форсункасының бойлық қимасы 

 
 

7.7 сурет – Микромодульді ауа форсункаларының орналасуы 
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ТӨМЕН СОРТТЫ ОТЫНДЫ ЖАҒУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Оқу құралы 

6В07103 – Жылу энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған 

 

 

 

 

Peдaктоp         Изтeлeyовa Ж.Н.  

 

 

 

Басуға қол қойылды 17.06.2021 ж. 

Таралымы _100_ дана. Пішімі 60×84 1/16 

 

 

Бacпaхaнaлық қaғaз № _______ 

Оқу-баспа таб.   10,6  . Тaпcыpыc              . 

Бaғacы   5300  тг. 

 

 

 

«АЭжБУ», коммерциялық емес АҚ 2021ж. 

Алматы қ., Бaйтұpcынұлы көшecі, 126/1 
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yнивepcитeті» 

коммepциялық eмec aкционepлік қоғaмының 

көшіpмeлі-көбeйткіш бюpоcы 

050013, Aлмaты, Бaйтұpcынұлы көшecі, 126/1 


