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Кіріспе 

 

Жылуэнергетиканың дамуы көбінен органикалық отынның аса тиімді 

жағылуымен анықталады. Сонымен бірге отынның абразивтілігі мен тозуына 

да аса көңіл бөлінеді.  

Бұл мәселелердің шешілу жолдарының басты қиыншылықтарының се-

бептері - олардың физика-химиялық құбылыстық күрделігі мен қарама қарсы 

бағыттық қайшылығында және оларды толық атқарушы әдістері мен 

қондырғыларының көбінен көлемдігі мен қымбаттылығында да болып 

тұрады. 

Сондықтан бұл оқулықта мәселе отынды жағу, қабатты оттықтар, 

камералық оттықтарда отынды жағуға дайындау, қатты отынды жағуға 

дайындау, төмен сапалы отынды жағуға дайындық, аэрозольдің ағынды 

беттермен өзара әрекеттесуінің физикалық негіздері, қазандардың қыздыру 

беттерінің қождануы аса терең қарастырылды, олардың қарапайым 

тәсілдемелік жолдары аталып, сапалы салыстырылды. 

Мұның өзінде ең дұрысы – энергетикалық органикалық отынның ең 

көлемдісі мен ең арзан көмірлерінің абразивтілігі мен тозуын қарастыру 

қазіргі таңда өзекті болып саналады.  

Қазіргі кезде қолданылатын оттық қондырғылары қабатты және 

камералы деп бөлінеді. Қабатты оттықтарда отынның негізгі массасы отын 

қабатында жанады. Ал камералы оттықтарда отын ұшпа күйінде жанады. 

Энергетикалық қазан агрегаттарда табиғи және жасанды жанғыш газдар 

жағылады. Жанғыш газдар улы және жарылғыш болып табылады. Сондықтан 

газ қолданатын құрылғыны конструкциялау және эксплуатациялау кезінде 

сәйкес қауіпсіздік ережелерін қолдану қажет. 

Төмен сапалы энергетикалық отындағы (ТЭО) электр станциясының 

сенімді жұмысын қамтамасыздандыру үшін отынмен қамтамасыздандыру 

жабдықтары қайталанылады. Сонымен қатар, әр бір жеке отынмен 

қамтамасыздандыру желісінің жұмысы номиналды жүктемені тасымалдауын 

қамтамасыздандыру қажет. 
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1 Отынды жағу  

 

1.1 Отынды жағудың негізгі әдістері 

 

Аэродинамикалық тұрғыдан камералы оттықтарды жалынды және 

құйынды деп бөледі.  

Оттық қондырғыларының кейбір құрылыстар 

аралық орын алады. Мысалы, пневмолы механикалық 

лақтырғыштары бар қабатты оттықтарда отынның ұсақ 

бөлшектерінің көп бөлігі отын қабатының жоғарсында 

жанады. Бұл оттықтар жалынды-қабаттық деп аталады. 

Отынды қабатты жағу әдісінің сұлбасы 1.1 суретте 

көрсетілген. 

Қабатты оттықты қондырғыларда тек қатты 

отындар жағылады. Ол оттыққа әдетте алдын ала 

сұрыпталғаннан кейін беріледі. 

Оттықтың құрылысына байланысты отын қабаты 

колосникті торда қозғалыссыз жатады немесе ол тор 

бойынша баяу қозғалады. Жануға қажетті ауа, 

колосникті тор астынан беріледі және колосникті тор 

тесіктерінен немесе олардың арасындағы саңылаулар 

арқылы отын қабатына және оттық камераға өтеді.  

Оттыққа түсетін отынның көп бөлігі колосникті 

торда қабатта жанады. Оттық камерасында қабаттың үстінде отынның 

ыдырауы кезінде бөлінетін газтәрізді заттар және ауа ағынымен және жану 

өнімдерімен әкетілетін отын бөлшектері жанады. Осы жерде кокстың жануы 

кезінде пайда болатын газтәріздес толық жанбау өнімдерінің тотығуы болады.  

   

   

 
1.1 сурет. Отынды 

қабатты жағу 

әдісінің сұлбасы. 

1-оттық ауа 

тартқыш, 2-отын, 3-

ауа, 4-жану өнімі, 5-

ошақты қалдықтар. 
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1.2 сурет. Қабатты оттықтардың классификациясы. 

а-отын қабаты қозғалатын оттық; б-иілген торлы оттық; в-иілген итергіш 

торлы оттық; г-көсеу
1
 планкасы бар оттық; д-тізбекті торлы оттық; е-

жалынды-қабатты оттық. 

Шартты белгілер: отын; ауа; жану өнімдері; ошақ 

қалдықтары. 

 

Отынды қабатты жағу оттық құрылғыларының көп таралған және 

қарапайым типтерінің классификациясы 1.2 суретте көрсетілген. 

Қабатты оттықтар үш топқа бөлінуі мүмкін. 

Бірінші топқа отын қабаты жылжымайтын оттықтар жатады. Бұл жерде 

торлар жылжымайтын бекітілген немесе тербеліп тұратын колосниктерден 

жасалады және оларды көлденең немесе кішкене көлбеу бұрышымен 

орналастырады (1.2, а сурет). Бұл конструкцияда жаңа отын жанып тұрған 

отын қабатына беріледі. Ауа отын бағытана қарама-қарсы колосникті тор 

тесіктерінен беріледі, ал отын қалдықтары – қож тор асытна түседі. 

Екінші топқа тор бойынша отын қозғалатын біріктірілген қабатық 

оттықтар жатады. Бұған иілген торлы оттықтар жатады, ондағы колосниктер 

тегіс иілген жазықтықтан немесе сатылы иілген тордан жасалады (1.2, б 

сурет). Оттықтардың мұндай конструкциясында отын ауырлық күші арқылы 

тор бойынша қозғалады.  

Бұл топтың басқа конструкцияларында отын тор бойынша еріксіз 

қозғалады, иілген итергіш торлы оттықта сатылы колосниктердің қайтымды-

қайталанғыш қозғалысы арқылы (1.2, в сурет), ал  көсеу планкасы бар 

оттықтарда тордың жылжымайтын көлденең колосникті төсемі бойынша 

көсеу планкасының қайтымды-қайталанғыш қозғалысы арқылы (1.2, г сурет). 

Жануға қажетті ауа тор асты арқылы беріледі, ал оттық қалдықтар тордың 

соңында лақтырылады. 

Ал үшінші топқа отын тормен бірге қозғалатын қабатты отықттар 

жатады. Таза отын бункер арқылы баяу қозғалып бара жатқан шынжырлы 

тордың колосникті төсеміне беріледі. Шынжырлы тордың қозғалысы кезінде 

онда жатқан отын қыздырылады, жалынданады және жанып кетеді. 

Торға отынның берілуі ауырлық күші әсерінен (1.2, д сурет) немесе 

қосымша лақтырғыш арқылы (1.2, е сурет) болуы мүмкін. 

Отын жағудың жалынды әдісі 1.3 суретте сұлбасы көрсетілген, ол 

отынның оттық камерада ауа және жану өнімдерімен үздіксіз қозғалуымен 

сипатталады. 

                                                           
1
 Көсеу – оттықтағы отынды араластыратын құрал, (ор. – шурующая планка) 
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Жанғыш газдар әдетте ешқандай дайындықсыз 

оттыққа беріледі. Сұйық отынды оттық ішіндегі 

ағынан отын тамшылары ауытқымау үшін және аз 

ғана уақыт аралығында толық жанып үлгеруі үшін 

оларды форсунка көмегімен алдын ала шашыратылып 

беріледі. Жалынды әдіспен жанатын қатты отынды 

өте кіші бөлшектерге ұсақталады, ол бөлшектердің 

60-90% өлшемдері 90 мк  болады. Көмір шаңы ауамен 

бірге оттық камераға үрленеді. 

Қатты отындарды жалынды әдіспен жағуға 

арналған оттықтар оттық камерасынан қож пен күлді 

әкету түріне байланысты классификацияланады. Осы 

приципке сәйкес жалынды оттықтарды екі топқа 

бөлуге болады: 

1) құрғақ(гранулирленген) қож жою оттықтары; 

2) сұйық қож жою оттықтары. 

Ең көп таралғаны қ ұ р ғ а қ  қ о ж  ж ою  оттықтары (1.4, а сурет). Бұл бір 

камералы оттықтар, олардың астыңғы жағы салқын шұңғыма (воронка) болып 

табылады. Жалын ядросы оттық камераның ортасынан біршама төмен 

орналасады. Салқын шұңғыма зонасында және оттықтың жоғарғы бөлігінде 

жану өнімдерінің температурасы жалын ядро қарағанда  біраз төмен болып 

келеді. Оттық газдарындағы күлдің ұшпа бөлшектері жалын ядросынан 

салыстырмалы төмен температуралы облысқа түсіп салықндайды және қатты 

күйге өтеді. Күлді біршама бөлігі (шамамен 10-15%) салқын шұңғыма астында 

орналасқан қож бункерына түседі. Ал күлдің қалған бөлігі оттық газдарымен 

бірге қазанның газ жүрісіне әкетіледі. 

С ұ йы қ  қ о ж  ж ою  оттықтары бір камералы және екі камералы болып 

бөлінеді. Бір камералы оттықтарда (1.4, б сурет) жанарғылар оттықтың 

көлденең подына белгілі бір бұрышыпен олардан биігрек орналасады, осының 

әсерінен жалын ядросы оттықтың төменгі жағында араласады. Подтан 

шамамен 4-5 метр биіктікке дейінгі барлық экрандар жылуоқшаулағыш 

материалмен жабылады, бұл олардың жылу қабылдауын күрт төмендетеді. 

Мұның барлығы оттық подының айналасында 1500-1600
0
С температураның 

пайда болуымен байланысты, бұл жадайда қож сұйық балқыған күйде болады.  

 

1.3 сурет. Отынды 

жалынды әдіс 

бойынша жағудың 

сұлбасы 
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1.4 сурет. Қатты отын үшін жалынды оттықтар. 

а-құрғақ қож жоюлы оттық, б-сұйық қож жоюлы бір камералы отық, в- 

сұйық қож жоюлы екі камералы отық. 

 

Жиналатын сұйық қож қожды ваннасын түзеді, оның ішін қождар 

үздіксіз құйғыш арқылы жойылып отырылады. Оттықтың жоғарғы жағында 

экранды беттермен сәулелі жылуалмасу әсерінен жану өнімдерінің 

температурасы және оның құрамындағы күл бөлшектері төмендейді.  

Екі камералы оттықтарда (1.4, в сурет) отынның жану процесі мен жану 

өнімдерінің салқындауы бөлек болады. Жа н у  к а м е р а с ы  деп аталатын 

бірінші камера горизонатльды подтан және футерленген (яғни жылу 

оқшаулағыш материалмен қапталған) экрандардан жасалған. Бірінші және 

с а л қы н д а т у  к а м е р а с ы  деп аталатын, екінші камера арасында, жану 

өнімдерінің ағыны құрамындағы балқыған күл тамшыларын ұстауға арналған 

бірнеше футерленген құбыр бар. Ұсталмаған күл бөлігі салқындатқыш 

шұңғымаға түседі, ал қалған бөлігі қазан газходына әкетіледі. Салқын 

шұңғымадағы күлдің қатты бөлшектері жану камерасындағы сұйық 

қождармен бірге қож бункеріне түседі. 

Сұйық қож жойғыш оттықтарда ұшпа күл мөлшері, құрғақ қож жойғыш 

оттықтармен салыстырғанда аз болады. Ол бір камералы оттықтарда 30-40%, 

ал екі камералы оттықтарда 50-60% құрайды. 
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Сұйық қалдықтарды жоятын оттықтарда 

минералды қалдықтар құрғақ қалдықтарды 

жоятын оттыққа қарағанда аз, бірақ сонда да 

жеткілікті мөлшнрде. Ол бір камералы 

оотықтарда орта есеппен 30-40% құраса,ал екі 

камералы оттықтарда 50-60% құрайды.  

Отынды жағудың құйынды әдісі құйынның 

тасымалдау қабілетіне тікелей негізделген. 

Оның сұлбасы 1.5 суретте көрсетілген. Жану 

камерасында ауаның ағынының тұрақты 

құйынды қозғалысы пайда болады, онымен 

бірге отында қозғалады. Ортадан тепкіш күштері әсерінен жану камерасының 

периферияларына лақтырылатын отын бөлшектері толығымен жанып 

үлгереді. Жану камерасында құйынды ағынды тудыруы үшін ауаға 

тангесальды әдіспен қозғалыс береді. Жану камерасынан оттық газдары 

салқындату камерасына барады. 

Қатты отынды жағу үшін қолданылатын құйынды оттық құрылғылары 

ц и к л о н ды  оттықтар деп аталады.  

Қазіргі кезде энергетикада негізінен екі типті циклонды оттықтар 

қолданылады: 

а) тік бөлек оттықты 

б) көлденең бөлек оттықты 

 

 

1.6 сурет. Циклонды оттықтардың сұлбасы. 

а-тік бөлек оттықты; б- көлденең бөлек оттықты; 1-жану камерасы; 2-

салқындату камерасы; 3-қож аулағыш құбырлар. 

 

 
1.5 сурет. Отын жағудың 

құйынды сұлбасы. 
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Тік бөлек оттықты (1.6, а сурет) оттықтарда жану камерасы биіктігінің 

диаметріне қатынасы L/D=4-6 цилиндрлік бөлекоттықтан орындалған. 

Салқындатқыш камераларға олар төменгі жағында қосылады. Көлденең 

біріктіргіш газ жолы қож аулағыш құбырлар орналастырылған. Жану кезінде 

бөлек оттықтан әкетілетін  қож тамшыларының бөлігі осы құбырда сақталып 

қалады да құбыр арқылы ағып қожды ваннаға түседі. Көмір шаңы ауаның бір 

бөлігімен оттыққа аксиальды беріледі; ал қалған ауа тангенсальді әдіспен 40-

60 м/сек жылдамдықта енгізіледі. Бұл оттықтарда 80-85% дейін қожды сұйық 

түрде шығаруға болады. Бұл бөлекоттықтарда жоғары температураның пайда 

болуынан, жалынға айналмалы қозғалыс беру әсеріен және оттық 

камерасының шығысында футерленген құбырлардың орналасуына 

байланысты жүзеге асады. 

көлденең немесе аз көлбеулі циклонды оттықтарда (1.6, б сурет) 

циклонның ұзындығы мен оның диаметрінің қатынасымен L/D= 1-1,5 

орындалады. Оларға ауа негізгі массасы тангенсиальді өте үлкен 

жылдамдықта (120-180 м/сек) беріледі. Циклоннан жану өнімдері, оның 

орталық бөлігінде орналасқан диаметрі 0,4-0,5 (циклон диаметрінен) болатын 

арнайы тесік арқылы шығарылады. Ағынның құйынды қозғалысы 

нәтижесінде отын және күл бөлшектерінің жану камерасында болуы уақыты 

жану өнімдерінің болуынан біршама көп болады. 

Жоғары температура және циклондарда отын мен күлдің көп уақыт 

болуына байланысты, бұл оттықтарда өлшемі 5мм  дейінгі көмір 

бөлшектерінің жағуға және қожды сұйық түрде 90-95% дейін аулауға 

мүмкіндік береді. 

 

 

2 Қабатты оттықтар 

 

2.1 Отын қабаты қозғалмайтын оттықтар 

 

Қабатты оттықты ең қарапайым түрі ол қозғалмайтын колосникті торлы 

отын жүктелуі және торды қождан тазартуы қолмен орындалатын оттық 

болып табылады. Бұл оттықтардың механизациясы механикалық отын 

лақтырғышы және колосниктердің тербелетінін немесе бұрылатынын қою 

арқылы қол жеткізуге болады. 

2.1 суретте механикалық айналмалы отын лақтырғышы бар және 

т е р б е л м е л і  к о л о с н и к т і  к ө л д е н е ң  т о р л ы  о т т ы қ  бейнеленген. 1 

жүктемелі  бункерден скребкалы қоректендіргіш 2 арқылы отын сағат тіліне 

қарсы айналатын  3 лақтырғышқа беріледі. Лақтырғыштың айналу 

жылдамдығы 300-600 айн/мин шамасында болады. Айналым санының 

осындай көп  болуы көмір бөлшектеріне қажетті қашықтыққа ұшуға 

қамтамасыз ететін бастапқы жылдамдығын туғызады. 

Лақтырғыш үстіндегі оттық шығысында отын бөлшектерінің ұшу 

ұзақтығын реттейтін бұрылғыш жапқыш 4 бар. 



12 
 

Оттықтың фронтты қабырғасында лақтырғыштың астанда оттық есігі 

орналасқан, ол арқылы торды қолмен реттеуге болады. 

Тордың алдыңғы бөлігі  (фронттық қабырғадан санағанда, лақтырғыш 

орналасқан жерде) дөңгелек немесе сопақша қуыстары бар тікбұрышты 

тақташалар тәрізді қозғалмайтын шойынды колосникті плиталардан 6 

жасалған. Ал тордың қалған бөлігі  тербелмелі колосниктерден 7 тұрады.  

Тербелмелі колосниктердің осьтері 8 тарту арқылы біріктірілген, ол арқылы 

колосниктерді қолмен 9 рычаг арқылы немесе механикалық жетекпен бұруы 

орындалады. Колосниктердің бұрылу бұрышы 20-25   -ке жетуі мүмкін. 

Ауа 10 ауақұбыры арқылы тор астына беріледі. Ауа колосниктер 

арасындағы саңылаулар арқылы өткен соң, отын қабатына түседі. Ауа берілуі 

қол жетегі бар 11 жапқыш көмегімен реттеліп отырады. 

Тербелмелі колосниктер тордың қождан тазартылуын жеңілдетеді. 

Колосниктердің жиі тербелуі кезінде торда пайда болатын қож қабаты ыдырап 

колосниктерді бұру кезіндегі олардың арасындағы үлкейген саңылаулар 

арқылы 12 қож бункеріне түседі. Қож бункерінің төменгі бөлігі оттыққа артық 

ауаны өткізбейтін 13 тығыз шибермен жабылған. Осы шибер арқылы қож 

бункері белгілі уақыт өткен сайын жиналып қалған қалдықтардан тазартылып 

отырады.   

Тербелмелі колосниктері бар торлардан басқа қозғалмайтын колосникті 

плитадан жасалған көлденең немесе аз көлбеген торлары бар конструцияларда 

бар. Осындай торлардан қожды жою үшін бірнеше айналмалы колосниктерге 

бөледі. 
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2.1 сурет. Механикалық айналмалы лақтырғышы бар  және  тербелмелі 

колосникті оттық. 

1-жүктегіш бункер, 2-скребкалы қоректендіргіш, 3-механикалық айналмалы 

лақтырғыш, 4-бөлшектерінің ұшу ұзақтығын реттейтін бұрылғыш жапқыш, 

5-оттық есігі, 6-пликталы колосниктер, 7-тербелетін колосниктер, 8-тарту, 9-

рычаг, 10-ауақұбыры, 11-жапқыш, 12-қож бункері, 13-шибер. 

 

 

2.2 Отынның тор бойынша қозғалысы бар оттықтар 

 

Отынның тор бойынша қозғалысы бар оттықтарда қозғалыс отынның өз 

салмағы немесе механизмдер көмегімен еріксіз күш түсіру арқылы жүреді. 

Отынның еріксіз жылжуы и і л г е н - и т е р г і ш   т о р л ы  о т т ы қ т а р д а  

жүзеге асады (2.2 сурет). 

Өз салмағы әсерінен көмір жүктемелі бункерден кезекті қозғалатын 1 

және қозғалмайтын 2 сатылы орналастырылған колосниктерден тұратын 

колосникті торға түседі.  Тордың көлбеу бұрышы 15-18 
0
 -қа тең. Отынның 

тор бойынша қозғалуы 1 колосниктердің қайтымды-қайталанғыш 

қозғалысынан болады. Осы қозғалыспен үздіксіз отын қабатының көселуі 

жүреді. Сондықтан иілген-итергіш торларда жанғыш сланцтарды, күлділігі 

көп және ылғалдығы жоғары қоңыр көмірін және ұшпалы заттары көп тас 

көмірлерін жағуға болады. Бұл оттықтарда ұшпа заттары аз отындарды 

(мысалы, антрацит, өнімсіз көмір және т.б.) жағуға болмайды, себебі қатты 

қызған кокспен колосниктер жанасқанда олар тез тозады. 

Отын қабатына ауаның берілуі колосниктер арасында пайда болатын 

көлденең каналдар арқылы іске асады. Бұл иілген-итергіш торды маңызды 

артықшылықтарының бірі. 

Иілген-итергіш торлы оттықтар буөнімділігі 50 т/сағ дейінгі 

қазандықтарда орнатылады.  

Тор бойынша отынның еріксіз қозғалысы бар оттық конструкциясының 

бір түрі 63 суретте бейнеленген көсеу планкасы бар отттық. Ол ортасында 

жіңішке ұзын қуысы бар қозғалмайтын колосникті тордан тұрады. Осы қуыста 

бір шетіне ұзындығы колосникті тордың еніне тең шойынды кесек – көсеу 

планкасы бекітілген тұйықталған шынжыр бар. Ол алдыңғы қырында үлкен 

көлбеу бұрышты, ал артқы қырында кіші көлбеу бұрышты үшбұрыш пішінді. 

Планка отын бункерінен оттықтың артқы қабырға бағытына қарай және кері 

қайтымды-қайталанғыш түрде төмен жылдамдықпен (шамамен 15м/мин) 

қозғалады. Әр қадам сайын алыстап отырады. Планка соңғы (алтыншы-

жетінші) қадамды қожтүсіргішке дейін жасайды. 
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2.2 сурет. Иілген-итергіш торы бар оттық. 

1-қозғалатын колосниктер, 2-қозғалмайтын колосниктер, 3-қожды 

колосниктер, 4-қозғалатын рамалар, 5-жетекті механизм, 6-үрлегіш зоналар, 

7-отын қабатының қалыңдығын реттеуге арналған шибер. 

 

Планканың алға жүруі кезінде оттыққа жаңа отынды ығыстырылады, ал 

кері жүргенде артқы қырдың иілу бұрышының аз болуынан ол тек қана отын 

қабатын қопсытады. Осылайша, отынның тор бойынша қозғалысы оның кіру 

орнынан қож бункеріне дейін жүруі және отынның толық жануына себепші 

болатын қабаттың көселуі жасалады. 

Мұндай оттықтарда ауаның берілуі тордың астында орналасқан бірнеше 

зоналар арқылы жүреді.  

Көсеу планкасы оттық қазандық өнімділігі 20т/сағ дейін жететін қоңыр 

көмірді және ұшпалы заттар мөлшері 25%  көп болатын тас көмірлерін жағуға 

қолданылады. 
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2.3 сурет. Көсеу планкалы тор. 

1-жүктегіш бункер, 2-секторлы жапқыш, 3-отын қабатының қалыңдығын 

реттегіш, 4-көсеу, 5-тордың қозғалғыш бөлігі, 6-бағыттағыш жұлдызша, 7-

бағытталатын шкив, 8-редуктор, 9-электромотор, 10-қозғалмайтын плиткалы 

колосниктер, 11-қожтүсіргіш, 12-сумен салқындатылатын бұйір панельі, 13-

ауа беруге арналған канал. 

 

 

2.3 Тізбекті торлы оттықтар 

 

Қабатты механикалық оттықтың ең жетілген түрі - т і з б е к  т о р л ы  

о т т ы қ т а р  болып табылады. Тізбекті торлар дегеніміз – үстіндегі отынды 

тасымалдай отырып қозғалатын шексіз колосникті төсем. 

2.4 суретте көмірді жағуға арналған ойқысыз тізбек тор көрсетілген. 

Қазан фронтында орналасқан 1 жүктемелі бункерден  отын өз салмағы әсрінен 

колосникті төсемге өтеді. Тормен бірге қозғала отырып отын жану 

процессінің барлық кезеңінен өтеді (қыздырудан бастап қождың пайда 

болуына дейінгі процесс). Тордың соңына жеткенен кейін қож бункерге 

тасталады. Осылайша, тізбек торлы оттықтарда отын беру, оның орын 

ауыстырылуы және қождың жоюдың механизациясы жүзеге асады. 

2 секторлық бекітпе арқылы жүктемелі бункер жабылып отынның торға 

өтуі тоқтатылуы мүмкін. 
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Тордағы отын қабатының қалыңдығы 3 шибермен белгіленеді. Ол 

отқатөзімді кірпішпен толтырылған метал рама түрінде болады. Шибердің 

төменгі жағында сулы салқындатуы бар құбыр орнатылған. 

Оттықтың қабырғаларында отын қабатының деңгейінде сумен 

салқындатылатын 4 панельдер орнатылады. Оттық панельдері жанып тұрған 

отынның жоғары температурасы және қождың химиялық әсерінен 

обмуровканың тозуынан қорғауға көмектеседі.  

Тізбек торы бір-бірімен болттар арқылы бекітілген параллель тегіс 

тізбектенден жинақталады. Торлар 4 тен 12 дейінгі мөлшердегі тізбектерден 

тұруы мүмкін. Сәйкесінше тор ені 1,5 м -ден 4,5 м -ге дейінгі шамада болады. 

Тордың жұмысшы ұзындығы, яғни реттеуші шибер 3-тен қожтүсіргіш 5-

ке дейінгі қашықтық әдетте 5,5-тен 8,0-ге дейін болады. 

Осылайша, тізбекті тордың жану аумағының ең үлкен мәні (тор енін 

оның жұмысшы ұзындығына көбейтіндісі) 36 м
2  
болады. 

Тізбек торларды кейде жұпталған түрде жасайды. Бұл жағдайда оттық ені 

екі тор ендерінің қосындысына тең болады. 

Тізбекті тордың жылдамдығы 2-ден 25 м/сағ аралығында реттеліп 

отырылады. Ал отынның жануына қажетті ауа колосниктің астынан тор 

арасындағы саңылаулар арқылы өтеді. Ауаның өтуіне отын қабатының 

кедергісі тор ұзындығы бойынша отынның жануына байланысты төмендейді. 

Соңында оның күлділігіне байланысты аз немесе көп қож мөлшері қалады. 

Сондықтан зоналық үрлеу болмаған жағдайда ауа шығыны тордың 

ұзындығына байланысты артады. 

Бірақ та торда отынның жану зонасының әртүрлі болуына байланысты 

колосникті төсем ұзындығы бойынша ауа қажеттілігі де әртүрлі болады. 

Ауаның ең аз мөлшері отынның жалындану және қождың жанып біту 

зоналарында қажет болады, яғни тордың басы мен соңында. Ал ауаның 

максималды шығыны тордың ортаңғы зоналарында болуы қажет, мұнда 

отынның жануы белсенді жүреді.  

Тізбекті торларда әдетте 4-5 үрлеу камералары болады. Ауа үлестірілімі 

әр үрлеме зонасында тордың ені және ұзындығы бойынша бірдей болуы 

қажет. Ауа зоналық камераларға біржақты немесе екіжақты болып беріледі. 

Кейде ауа алдымен зонааралық камераралға барып содан соң біріктіргіш 

коробка зоналық камераларға түседі. 

Отынның тормен бірге қозғалуына байланысты оның барлық жану 

процесстерінің кезеңдері төсем ұзындығы бойынша белгілі аумақтарда өтеді. 

2.5 суретте тізбекті тордағы отын қабатының жануы және оның 

ұзындығы бойынша жану өнімдері мен оттегінің өзгеру қисығының сұлбасы 

көрсетілген. 
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Тордағы отын қабаты 4 зонаға бөлінуі мүмкін:  I - жаңа отын зонасы, II - 

ұшпа заттардың шығу және жану зонасы, III - кокстың жану зонасы; а- 

тотықтырғыш реакциялар облысы, б - қалпына келу реацкциялар зонасы; IV - 

қожды өртеу зонасы. 

Жаңа отын зонасында отынды қыздыру және кептіру жүреді. Ондағы 

жылудың негізгі көзі оттық газдарының сәулелену жалыны болып табылады. 

Жылудың кейбір мөлшері жақын орналасқан жанып тұрған отыннан 

жылуөткізгіштік арқылы өтеді. 

О1К жаңа отын зонасының шегі ұшпа заттар шығуының басы болып 

табылады. 

О1К сызығының көлбеу бұрышы тор қозғалысының жылдамдығына және 

отын қабаты қалыңдығына тәуелді. Олардың мәні ұлғайған сайын тордың 

ұзындығы бойынша ол процесс алыс қашықтықта аяқталады. 

О1К сызығы отын жалындану аумағы деп те қарауға болады. Сәйкесінше 

О1О2ЛКО1 зонасында отынның пирогенетикалық ыдырауы және түзілген 

жанғыш қоспалардың тотығуы жүреді. О2Л зонасының шегі таза кокс шығу 

фронты болып табылады.. 

 

 Жаңа отын зонасы 

 Ұшпа заттардың шығу және жану зонасы 

Кокстың жану зонасы: 

 а) тотықтырғыш реакциялар зонасы 

 б) қалпына келу реакция зонасы 

 Қожды өртеу зонасы 

2.5 сурет. Тізбекті торда отын қабатын жағудың сұлбасы. 

I - жаңа отын зонасы, II - ұшпа заттардың шығу және жану зонасы, III - 

кокстың жану зонасы; а- тотықтырғыш реакциялар облысы, б - қалпына 

келу реацкциялар зонасы; IV - қожды өртеу зонасы. 
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Кокстың жануы О2О4О5МЛО2 зонасында жүреді. О2О3О5МЛО2 зонасында 

жатқан кокс қабатында тотығу реакциялары орындалады, ал О3О4О5О3 – 

қалпына келу реакциялар. О4NMO5O4  зонасында қождың жануы жүреді. 

Жаңа отын зонасында О1 нүктесіне дейінгі, қабаттан өтетін ауадағы оттек 

концентрациясы тұрақты болып қалады және көлемі бойынша 21% құрайды. 

О1К сызығынан төмен отын бөлшектері арасындағы зонада да оттегі мөлшері 

өзгермейді. О1О2ЛКО зонасында ұшпа заттардың тотығуы әсерінен оттегі 

концентрациясы төмендейді. Жану өнімдері пайда болады. О3 нүктесінде бос 

оттегі болмайды және жану өнімдерінің құрамында көмірқышқыл газы СО2 

максималыд болады.  

Отын қабатының О3-тен О5-ке дейінгі облыста оттегі тапшылығы 

байқалады. Оның себебі, О2Л сызығынан төменде ол отынның қалың 

қабатының ұшпа заттарын тотықтыруға жұмсалады, ал О3О5 сызығынан 

төменде ол кокстың жануына жұмсалады. 

Бос оттегі жоқ жану өнімдерінің ағыны шоқтанған кокс қабатының 

О3О4О5О3 зонасы арқылы өткен кезде толық жану өнімдері СО2 және Н2О 

арқылы көміртектің қалпына келу реакциялары жүреді. Ол жану өнімдерінде 

көмірқышқыл газының СО2 азаюына және толық емес тотығу өнімдерінің - 

көміртек қышқылы СО және сутегінің Н2 ұлғаюына әкеледі. Тек О4 нүктесінің 

оң жағында ғана кокс қабаты кішірейеді де оның тотығуына оттегі жеткілікті 

болады. Ал қабат қалыңдығы жұқарған сайын тіпті газадар ағыныда артық 

оттегі пайда болады. СО2 мөлшерінің қисығы қайта жоғарылап 2-ші 

максимумға шамамен О5 нүктесінде жетеді, ал СО концентрациясы 

төмендейді. Тор соңында  кокс қабаты өте жұқа және онда өртеніп кеткен қож 

қабаты болатын жербе, газ ағындарында бос оттегінің айтарлықтай көп 

мөлшері болады. 

Сонымен, тізбек торының жұмыстық ұзындығының бастапқы және соңғы 

бөліктеріндегі отын қабатының жоғарсына көтерілетін газдар ағынында артық 

оттегі болады (α>1), ал ортаңғы бөлігіннен оттыққа салыстырмалы түрде 

толық жанбау өнімдерінің мөлшері көп болады, олардың ішінде бастысы 

көміртек қышқылы СО және сутегі Н2, ал бос оттегі мүлдем болмайды. 

Осылайша, тізбекті тордағы жану процессі отын айтарлықтай 

газификациясымен жүреді. Зерттеулер көрсеткендей, енгізілетін отын 

жылуының шамамен 50-60% оның қабатта жануы кезінде бөлінеді, ол қалған 

бөлігі – оттық камерасына көтерілетін толық жанбау өнімдерінде химиялық 

байланыста болады. 

Оттықта толық жылубөлінуді қамтамасыз ету үшін оттық көлемінде 

толық жанбау өнімдерінің өте жақсы тотығуын ұйымдастыру қажет. Бұған 

тордың алдынғы және сонғы  бөліктері бойынша көтерілетін арттық оттегісі 

бар газдардың, тордың отра бөлігінен көтерілетін оттегісі жетіспейтін газдар 

ағынымен интенсивті араласуын ұйымдастыру арқылы қол жеткізуге болады. 

Газдар араласуын интенсификациялау үшін тор үстіндегі оттық камераны 

тарылтады және өткір үрлеме орнатады, яғни оттық газдарының ағынына 

бастапқы жылдамдығы үлкен (50-80 м/с) екіншілік ауа енгізеді. Әдетте 
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екіншілік ауаның мөлшері отынның жануына қажетті барлық ауаның 5-10% 

құрайды. 

2.5 суретте көрсетілген тізбекті тордағы қабатты жанудың сұлбасы әр 

түрлі отындарға сәйкес келеді. Отын қасиеті реттегіш шиберден отнынның 

жалындану фронтының қашықтығына О1К және ұшпа заттар шығу зонасының 

еніне әсері байқалады.  

Ылғалдылығы жоғары отын үшін отынның жалындану фронты тордың 

соңына дейінгі қашықтықа кететді, себебі оның алдынғы бөлігінде отынның 

кебуі және қызуы ұзақ жүреді. 

О1К жалындану сызығы ұшпа заттары аз және жалындану температурасы 

жоғарғы отындар үшін де оттықтың түбіне кетеді. Мұндай отындарда 

ұшпалардың шығу зонасы О1О2ЛКО1 өте жіңішке. 

Қабат бетіндегі жаңа отын зонасының кішірейуі, яғни ОО1 қашықтығын 

азаюна  колосникті төсем астынан берілетін ауа температурасы және оттық 

камера конфигурациясы қатты әсер етеді. 

Бірақ, колосникті төсемнің температуралық шарттарын онсызда күрделі 

болғандықтан үрлеу ауасының температурасын шектеуге тура келеді. 2.1 

кестеде әртүрлі отындар үшін ауаның ұсынылатын температура мәндері 

берілген. 

Кесте 2.1. Қабатты оттықтардағы үрлеу ауа температурасының 

ұсынылатын мәндері 

Оттық түрі Отын 
Үрлеу ауасының 

температуарсы, 
0
С 

Тізбекті торлы оттықтар 

Қоңыр көмір 

Тас көмірі 

Антрацит 

25-250 

25-200 

25-150 

Шахта-тізбекті оттықтар Кесеті торф 250 

Көсеу оттықтар 
Қоңыр көмір 

Тас көмірі 

25-200 

25-150 

Иілген-итергіш торлы 

оттықтар 

Қоғыр көмір 

Сланецтар 

200 

200 

 

2.6 суретте қоңыр көмірі мен тас көмірі үшін тізбекті торлы оттық 

конфигурациясы берілген. Мұнда отынды қыздыру үшін негізгі жылу көзі 

оттық газдарының сәулелік жылуы болғандықтан, оның өзуақытылы ерте 

жануына оттық камерасының алдыңғы ашық бөлігі септігін тигізеді. 

Оттықтың алдынғы бөлігіндегі биік дөңес оттықтың айынмалы жүкемесінде 

отынды дайындау зонасында жоғары температураны ұстап тұруға да 

көмектеседі. Алдынғы және артқы дөңес тор үстінде оттық камерасының 

тарылуын түзеді, ол өз кезегінде толық жанбау өнімдерінің ауамен жақсы 

араласуына қолайлы жағдай туғызады. 

Тізбекті торлы оттықтарда антрацит жануы үшін артқы дөңесті төмен 

етіп орналастырады (2.7 сурет).  Бұл ең белсенді жану зоналарындағы жоғары 

температуралы оттық газдардың оттықтың алдыңғы бөлігіне сығылуына 
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әкеледі және нәтижесінде жаңа отынға түсетін сәулелік жылу мөлшерін 

көбейтеді.  

 

 

2.6 сурет. Қоңыр және тас 

көмірлері үшін тізбекті торлы 

оттықтардың конфигурациясы. 

Қоңыр көмірлері үшін h1=1,5-2,5 

м; h2=0,9-1,5 м; а1=(0,35-0,4)l м; 

а2=(0,25-0,35)l м. 

2.7 сурет. Антрацит үшін 

тізбекті торлы оттықтың 

конфигурациясы. 

h1=1,5-3 м; h2=0,9-1,0 м; 

а1=(0,15-0,4)l м; а2=(0,35-0,6)l м. 

Тас көмірлері үшін h1=2-3 м; h2=0,9-1,5 м; а1=(0,25-0,3)l м; а2=(0,25-0,3)l 

м. 

 

Өте ылғал отындарды жағу үшін тізбекті торларды қосымша кептіруші 

шахталармен жабдықтайды. 

Отын өз салмағы әсерінен жүктелетін  тізбекті торлы оттықтардың негізгі 

кемшілігі  олар сортталған отынды қажет етеді, яғни отын бөлшектері бірдей 

болу қажет. Сортталмаған отында өте ірі бөлшектердің болуы торда кратерлі 

(ошақты) жануға әкеледі. Ал өте ұсақ болуы әсерінен оттықтың жұмыс 

үнемділігі, отынның механикалық толық жанбауынан азаяды. 

Тізбекті торлы оттықтар жұмысының үнемділігін арттыру мақсатында 

отын торға жоғарыдан лақтырылатын конструциялар жасалды. Бұл жағдайда 

отын дайындау процессі қозғалмайтын колосникті торлы оттықтар сияқты екі 

жылу көзі арқылы өтеді, сондықтан ол отын жүктелуі ауырлық күші арқылы 

жүзеге асатын тізбекті торлы  оттық конструциясына қарағанда интенсивті 

жүреді. Сонымен қатар отынды торға жоғарыдан лақтырылуы кезінде ұсақ 

бөлшектердің бөлінуі, олардың қызуы және оттық газдар ағынында олардың 

кейбір бөлігінің жануы болады. Ұшу барысында жанып үлгермеген ірі 

бөлшектер торда жатқан отынның жанып тұрған қабатына түседі. Мұндай 

оттықтар ж а лы н ды - қ а б а т т ы  деп аталады. 
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2.8 суретте ВТИ-Комега 

жүйесінің жалынды-қабатты 

оттығы берілген. Скребкалы 

қоректендіргішке жүктегіш 

бункерден берілетін отын 

үдеткіш плитаға түседі, онда 

отын бөлшектері үлек 

кесектердің тордың алдынғы 

бөлігіне түсуге қажетті 

жылдамдық алады. Үдеткіш 

плита астындағы тар 

горизонталды қуысқа үлкен 

емес қысымда (шамамен 

орташа 20 мм су бағ.) ол 

отынның кіші бөлшектерін 

алып тордың алшақ бөлігіне 

жеткізетін ауа  беріледі. Бұл 

оттықтарда құрамында 30 % ға 

дейін ұсақ бөлшегі бар қоңыр 

көмірі тиімді жағылды.  

Тізбекті торлы оттықтар өнімділігі ауа мен отын мөлшерін өзгерту 

арқылы реттеледі. Отын шығыны тор жылдамдығы мен қабат қалыңдығына 

байланысты реттеледі. Торға берілетін отын және қабатқа үрленетін ауа 

мөлшерінің ұлғаюы оттық өнімділігінің артуына әкеледі. 

Тізбек торлы және зоналық үрлемесі бар оттықтар жақсы реттеледі және 

жүктемені тез форсировкалауға және түсіруге жақсы мүмкіндік береді. Ол 

берілетін ауа мөлшерін өзгерту арқылы жүзеге асырылады. 

Тізбек торлы оттықтар салыстырмалы түрде кең таралған. Басқа қабатты 

оттықтарға қарағанда оларда ылғал және күлді отыннан бастап, мысалы, торф, 

төмен реакциялы антрацит сияқты отындарға дейін отынның кез-келген түрін 

жағу қабілеттілігімен ерекшеленеді. Одан басқа тізбекті торлы оттықтар қазан 

агрегаттарының бу өнімділігін 100-150 т/сағ ұлғайта алады.  

Бірақ камералық оттықтардың қабатты оттықтарға қарағанда көп 

артықшылыққа ие болуына байланысты оттық техникасында камералық 

оттықтардың кең тарауына әкелді. 

Ірі энергетикада оттық құрылғылардың негізгі түрі камералық оттықтар 

болып табылады. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.8 сурет. Жалынды-қабаттық оттық (ВТИ-

Комега) 

1-жүктегіш бункер, 2-скребкалы 

қоректендіргіш, 3-үдеткіш плита, 4-ауа беру 

коробкасы. 
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3 Камералық оттықтарда отынды жағуға дайындау 

 

3.1 Жалпы түсінік 

 

Газтәрізді отынды жағуға дайындау 

 

Энергетикалық қазан агрегаттарда табиғи және жасанды жанғыш газдар 

жағылады. Жанғыш газдар улы және жарылғыш болып табылады. Сондықтан 

газ қолданатын құрылғыны конструкциялау және эксплуатациялау кезінде 

сәйкес қауіпсіздік ережелерін қолдану қажет. 

Газтәрізді отынды жағу дайындау – ол оны жұмыстық қысымға дейін 

дроссельдеп оттыққа жеткізу болып табылады. 

Әдетте газ электрлік станцияға құбырлар арқылы 6 ата қысыммен 

келеді. Берілетін газ қысымы тұрақты емес. Ол газды қолдану шамасына 

байланысты өзгереді. Жеке қазандықтарға берілетін газ шығынын реттеуді 

жеңілдету үшін қазандық магистральдарында газ қысымын тұрақты ұстап 

тұратын реттегіштер орнатылады. 

Қазан агрегаттарын газбен жабдықтау сұлбасы 3.1 суретте көрсетілген. 

Газ желісінің үлестіргіш құбырынан газ қазандықтың газді магистральіне 

беріледі. Үлестіргіш құбырларға біріктірілген жерде станциялық 

газқұбырларында электржетекті жапқыштар мен қысым реттегіш орнатылады. 

Олардың артында қысымның қатты артып кетуі кезінде ашылатын сақтағыш 

клапандар орналасқан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-сурет. Электростанцияны газбен жабдықтау сұлбасы. 
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1-газдық желіні таратқыш құбыры; 2-қазандықтың газқұбырлары; 3-

электржетекті жапқыш; 4-қысым реттегіш; 5-сақтағыш клапандар; 6-өлшегіш 

шайба; 7-бөлетін жапқыш; 8-қазандықтың газды магистарльі; 9-электржетекті 

сөндіретін жапқыш; 10-реттегіш заслонка; 11-свеча; 12-қазанға газқұбыры; 13-

жанарғыларға жапқыш; 14-арматурадан үрлеу линиясы; 15-дренеж. 

 

 Газдың температурасы мен қысымын бақылау үшін станциялық газ 

желісінің әртүрлі жерлерінде сәйкес термометрлер мен манометрлер 

орнатылған. Берілетін линияда газ шығының бақылау үшін және 

автоматикалық калориметрге газ сынамасын алу үшін өлшегіш құралдар 

қойылған. 

Қазандықтың газдық магистральі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 

ыңғайлы болуы үшін бөлетін жапқыш арқылы секцияланған. Газқұбырының 

екі бөлігінде де көлбеу бар. Ол төменгі нүктеде конденсацияланған ылғалды 

жинап, оны үрлеу арқылы жоюға мүмкіндік береді. 

Қазандықтың басты магистралінен газ қазандықтарға беріледі. 

Қазандыққа дейінгі газқұбырында электржетекті жапқыш, қазандық 

жүктемесін реттегіш жапқышы және өлшегіш құрылғылары тізбекті 

ораналасады. Онда кейін газқұбыры жартысақина түрде екіге тармақталады, 

одан газ екі жапқыш арқылы жанарғыларға беріледі. Жартысақинаның бітетін 

жерінде свечкалар және газқұбырын үрлеу үшін жапқышпен әкету болады. 

Газқұбырының бір бөлігін газдан босату қажет болған кезінде оны 

сөндіргіштермен өшіріп атмосфераға ауамен, бумен, кей кезде бейтарап 

газдармен – азот және т.б. үрлейді. 

Кейбір құрылымдарда газ қысымының реттегіш түйіні қазандық 

ғимаратының сыртында, газреттегіш станция деп аталатын бөлек жерде 

орналасады (3.2 сурет). Бұл жағдайда қазандық газды көп дроссельдеу кезінде 

пайда болатын шудан жойылады. 

Станция аумағындағы 

газқұбырлары жер астында және 

бетінде де орналасады. Жер астындағы 

газқұбырлары тұрғын және өндірістік 

ғимараттардан, жылужелі, кабельді 

және т.б. каналдарынан алшақ болуы 

тиіс. Газқұбырларын жер үстінде  

орналастыру кезінде бұл шектеулер 

қолданылмайды және газқұбырының 

бағасы төмендейді. 

Жоғары келтірілген сұлбалар тек 

табиғи газды жағу кезінде қолданады. 

Жасанды газдарда қатты қоспалар мен ылғалдың көп мөлшері болуы 

мүмкін. Бұл жағдайда қоспалардан тазарту қазандыққа кіреберісте 

орнатылатын фильтрлер арқылы жүзеге асырылады. Ал жерасты 

газқұбырынан ылғалды жою үшін арнайы су жинағыштар оранатылған, 

 
3.2-сурет. Газреттегіш 

станцияның сұлбасы. 

1-газқұбыры; 2-станциялық 

газқұбырынан магистарльдікті 

бөлетін жапқыш; 3-қысым реттегіш; 

4-қазандық қабырғасы. 
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олардан дренажды құбырлар арқылы су жиналған сайын жойып отырылады 

(дренирленеді). 

Жасанды төменкалориялы газдың бірлік көлемін жағу үшін 1,2-1,5 ауа 

көлемі қажет. Сондықтан қыздырылмаған газды жағу кезінде жанудың 

теориялық температурасы салыстырмалы төмен болады. Ол оттық жұмысын 

нашарлатып, жану процесстерінің үнемділігінің қамтамасыз етілуін 

қиындатады. 

Жасанды газды алдын-ала қыздыру жанудың теориялық температурасын 

ұлғайтады. Газды 100 
0
С қыздырғанда жанудың теориялық температурасы 

шамамен 50-60 
0
С-ге көбейеді. Газдың көп көлемді шығыны әсерінен 

шығарынды газдарды терең салқындату арқылы оны қыздыруға болады. Бұл 

жағдайда газ қыздырғышы түтіндік газдар жолында ауа қыздырғыштан кейін 

орналасады. Түтін газдарды салқындату арқылы газ қыздыру қазандың п.ә.к.-

ін жоғарылатуға көмектеседі. Бірақ осы уақытқа дейін газқыздырғыштар өте 

сирек қолданылып келді, себебі олардың жарылыс қаупінен оны ұйымдастыру 

күрделендіреді. 

 

 

Сұйық отынды жағуға дайындау 

 

Сұйық отынды жағуға дайындау - оны қыздыру, механикалық тазалау 

және шашырату болып табылады. 

3.3 суретте станцияның мазуттық шаруашылығының сұлбасы 

көрсетілген. Мазут цистерналардан бак-сақтағыштарға құйылады, әдетте олар 

жер астында орналасады. Сақтағыш-бактарда иректүтікті бу қыздырғыштары 

орналасқан, олар арқылы мазут тұтқырлығын төмендету үшін белгілі 

температура сақталып отырылады (шамамен 70 
0
С). Сонымен қоса бұл 

бактарда мазуттың судан бөлінуі жүреді, су бактің төменгі бөлігіне жиналып 

дренажды насос арқылы жойылады. Бактан мазут құбырлар арқылы 

фильтрден өтіп мазут насосына беріледі. Арынды құбырда бу қыздырғыш 

және одан кейін мазутты екінші ретті тазалауға арналған фильтр орналасқан. 

Фильтрден өткенен кейін мазут қайта қыздырылып, қазандық магистральіне 

беріледі, одан соң оны шашыратуға арналған форсункаларға бағытталады. 

Фильтрлер мазутты қатты қоспалардан тазалауға көмектеседі. Ол қатты 

қоспаларды жоймаса, олар форсунканы бітеп оның жұмысын бұзады. Сору 

насосына кедергісі төмен ірі фильтрлер орналасады. Ал арынды линияда 

кдергісі жоғары тесіктері кіші фильтрлер болады. 

Мазут қатып қалмау үшін мазут құбырлары мықты оқшауланады. Бу 

линияларын мазутты жылыту мақсатында мазут линияларының  жаныда 

орналастырады. Мазут линияларының шеткі бөліктері бактармен байланысқан 

кері линиямен біріктірілген; бұл мазуттың тұрып қалуын, сәйкесінше қатып 

қалуын  болдырмайды. 
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Мазутты жылыту оның фильтрлеу, 

тасымалдау және шашырату жеңіл болуы 

үшін жасалады. Қазандықтарда 

жағылатын мазуттар өте тұтқыр болып 

келеді, сондықтан олар салыстырмалы 

жоғары температурада қатып қалады (20-

40  
0
С). Әдетте мазут түріне қарай 70-90 

0
С 

дейін қыздырылады. Жоғары парафинді 

мазуттар өте тұтқыр болғандықтан олар 

жоғары температураға дейін 

қыздырылады (кейде 100-105 
0
С дейін). 

Мазут қыздырылуы ирек типті беттік 

жылуалмасытрғышта төмен қысымды 

бумен (6-12 ат) жүргізіледі. 

Поршендік мазуттық насостарды 

қолдану кезінде арынды линияда 

сақтағыш клапандарды орнатады. 

Құбырдың берігтігімен анықталатын 

қысым шекті мәнінен асып кеткен кезде 

клапан ашылып мазуытты сорғыш 

линияға лақтырады. Сонымен қатар, 

поршендік насостардың арынды жағында 

шығынды реттеу үшін арналған ауа 

қақпағын орнатылған. 

Мазутты шашырату оттық 

камерасына кірер жерге орнатылатын 

форсункаларда жүреді, сондықтан 

мазутты форсункалар жанарғы 

құрылғысының бір бөлігі болып 

табылады. 

 

 

 

Қатты отынды жағуға дайындау 

 

Қатты отын электростанцияға әртүрлі өлшемдегі бөлшектер түрінде 

түседі (мм үлесінен 100-200 мм дейін және  жоғары). Оның құрамында аз 

мөлшерде металл сынықтары және жаңқа (щепа) болады. Дайындау 

процессінде отын сызықтық өлшемі микрон үлесінен миллиметр үлесіне 

дейінгі құрғақ ұнтаққа (көмір шаңы) айналады. 

Қатты отынды дайындау процессінде оның көптеген қасиеттері 

анықталады (ылғалдылығы, көмір бөлшектерінің ірілігі және т.б.). 

 

3.3-сурет. Станцияның 

мазутқұбырыныың сұлбасы. 

1-мазутты бактер; 2-мазутты 

қыздыру үшін иірек; 3-мазутты 

магистарльдер; 4-фильтрлер; 5-

насостар; 6-мазут 

қыздырғыштар; 7-мазут 

форсункалары; 8-мазут шығын 

реттегіштер; 9-шығынөлшегін; 

10-жапқыш; 11-кері клапан; 12-

кері бағыт. 
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Көбінесе шикі отындардың жақсы сусымалылық
2
 қасиеті болады (табиғы 

еңес бұрышы 40-50
0
 кем емес). Көмірді беруге арналған каналдар оның табиғи 

еңіс бұрышынан, көмірді жақсы тасымалдауға көмектесетін үлкен бұрышпен 

жасалған. Тек қатты ылғал көмірдің кейбір сорттары  ғана сусымалылық 

қасиетін жоғалтады. Бұл кезде табиғи еңіс бұрышы 90
0
 дейін асып кетеді де 

отын бункерлар мен ағындарда тұрып қалады. Сонымен қатар қатты 

ылғалданған отын жабысқақ болып отындайындау механизмдерінің 

қабырғалары мен жұмыстық органдарына жабып қалады. Бұл отын 

дайындаудың өнімділігі мен үнемділігін төмендетеді. 

Жағылу және сусымалылық қабілетін жоғалтуы ылғалдылықты 4-6 %-ға 

төмендеткен кезде жойылады. 

Отынның кейбір түрлерінде қыс кезінде отынберуші құрылғылар 

қабырғаларында тоңып қалу қасиеті болады және өзінің сусымалылық 

қасиетін жоғалатды. Ол кезде отын тасымалдануы қиындап, отынберу 

өнімділігі төмендейді және толық жұмысының тоқтауына әкеледі. 

Отында барлық ылғал тоңып қалмайды, тек оның органикалық және 

минералдық массасымен байланыспаған бөлігі ғана тоңады. Мысалы тоңуы, 

тас көмір үшін W
ж

>4—5% кезінде, АШ үшін  W
ж

>7 —7,5%, қоңыр көмір үшін 

W
ж

>15 —16%, караганды және мәскеу қоңыр көмірлері үшін W
ж

  > 22—26% 

болады. Ұсақ көмірлер үшін тоңыу ылғалдылық төмен кезінде басаталады. 

Тоңумен күресудің негізгі тәсілі ол, отынды түсіру және тасымалдау 

ғимараттарын жылыту болып табылады. 

Қ а т ты  о т ы н ны ң  е л е к т і к  а н а л и з і .  Отындайындауыш 

жабдықты таңдауда және оны эксплуатациялау оттының фракциондық 

құрамынна тәуелді, яғни көмір бөлшектерін өлшемі бойынша үлестіру. Белгілі 

бір өлшемнен үлкен көмір бөлшектерінің мөлшері електе қалған қалдықтар 

бойынша анықталады. Алынған отын сынамасы бірнеше електен өтеді. Елек 

сызықты өлшемі 150, 100, 50, 25, 13, 6, 3 және 0,5 мм болатын квадрат 

формалы ұяшықтардан тұрады. х өлшемді електе қалған қалдық Rx деп 

белгіленеді және пайызбен беріледі. Ұяшық өлшемінен електе қалған 

қалдықтың тәуелділік қисығы көмірдің ұнтақталу сипаттамасын береді. 

Мысал ретінде 3.4 суретте кейбір қоңыр көмірлерінің ұсақталу сипаттамалары 

берілген. Бөлшектің максималды өлшемі деп осы өлшемдегі електе қалдық 

1% болатын кезді айтады. Көмірдің ұнтақталу сипаттамасы отын түрінен және 

алу шарттарына тәуелді. 

                                                           
2
 «сусымалылық» – кандай да бір заттың қасиеті, бір-бірімен бірікпеген, жабыспаған ұсақ бөлшектердің 

жинтығы. ор. «сыпучесть», ағыл. «flowability» 
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3.5-сурет. Қатты отынды дайындау сұлбасы. 

1-бөлшектегіш қондырғы; 2-шаң дайындау жүйесі; 3-отынды алдын ала 

кептіру. 

 

Қатты отын дайындау әдетте екі кезеңде жүреді: бөлшектегіш құрылғыда 

алдын ала ірі бөлшектерге бөлшектеу мен металл және жаңқадан тазарту; 

шаңдайындау жүйесінде ұсақтау мен кептіру. Ылғал отындардың кейбір 

сорттарында, бөлгіш құрылғыларға жабысатын көмірлерді бөлшектегіш 

қондырғыға беру алдында кептіріледі (3.5 сурет). Отынды алдына ала кептіру 

булы кептіргіштерде (қыздырғыш будың жылуы арқылы) немесе газды 

кептіргіштерде (отынды жағу кезінде алынатын жылу арқылы) жүзеге 

асырылады.  

 

 

3.2 Қатты отынды бөлшектеу  

 

Бөлшектеу қондырғысына (3.6 сурет) отын ленталық транспортермен 

беріледі.  

Лента бойымен қозғалатын көмір қабатынан металды алу транспортер 

соңында орнатылған электромагнит көмегімен жүзеге асырылады. Металдан 

ажыратылған отын елекке жіберіледі, онда ұсақ фракцияның сұрыпталуы 

жүргізіледі. Бұл бөлшектегішті отынның ұсақ бөліктерінен босатады, сол 

арқылы қондырғының өнімділі артады және бөлшектеуге жұмсалатын 

электрэнергиясын азайтады.  

Қалған отынның үлкен бөлшектері бөлшектеуішке төгіледі. Сұрыпталған 

және бөлшектенген отын транспортер бойымен жаңқааулауыш арқылы өтіп, 

шаң дайындау жүйесіне беріледі. Егер жаңқа алынбаса шаң дайындау 

жүйесіне енген соң ол механизмдер мен каналдарға тұрып қалуы мүмкін.  

 

3.4-сурет. Қоңыр көмірдің ұнтақталу сипаттамасы.  
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Магнитті сепараторлар қондырғысы сұлба түрінде 3.7 суретінде 

көрсетілген. Транспортер лентасы үстінде отын қабатының бетінен металды 

ажырататын электромагнит ілінген. Қабат түбіндегі металл шкивті 

электромагнитпен алынады. 

   

 

 

3.6-сурет. Бірсатылы бөлшектегіш қондырғының сұлбасы. 

1-магнитті шкивті сепаратор; 2-елеуіш; 3-бөлшектегіш; 4-болатты 

бөлшектерді әкету. 



29 
 

3.7-сурет. Магнитті сепаратор қондырғысының сұлбасы. 

1-ілінген сепаратор; 2-шкивті сепаратор; 3-отын ағысы; 4-металл 

ағысы; 5-транспортер лентасы; 6-металл. 

 

Қабат қалыңдығы аз (150 мм)  болған жағдайда тек ғана шкивті магнитті 

сепараторлар қолданылады, олардың диаметрі   0,4-1,2 м және ұзындығы  0,4-

1,3 м.  Сонымен қатар шкивтің айналмалы жылдамдығы 0,85-2 м/с 

аралығында болады.  Магнитті сепаратордың көмір бойынша өнімділігі лента 

еніне байланысты  35-600 т/сағ  құрайды. Магнитті спараторлар кернеулігі  

110-120 в тұрақты токпен қоретендірілді.  Металды алуға электрэнергиясының 

шығыны көп емес және  0,01-0,02 квт∙ сағ/т  отынды құрайды. Шнекті магнит 

сепараторымен ауланған металл бункерге түседі. Ілінген сепаратордан металл 

қолмен алынады. 

Е л е у і ш т е р  жылжымалы және жылжымайтын болып бөлінеді. Ең 

қарапайым жылжымайтын елеуіш болып табылады, ол көкжиекке 40° 

бұрышпен көлбеген ұзындығы 2 м  колосниктерден құралған. Лентадағы отын 

елеуішке 1,5 м биіктіктен құлайды. Көмірдің ұсақ бөлшектері елеуіш бойымен 

жылжығанда төменгіге қарай желпушітәрізді кеңейетін каналдар арқылы 

түсіп кетеді. Каналдардың мұндай құрылымы және құлаған үлкен көмір 

бөлшектерінің тұрып қалған ұсақ бөлшектерді шығару қабілеті елеуіштің 

бітеліп қалуына жол бермейді. Жылжымайтын желпушітәрізді елеуіштер ұсақ 

бөлшектерді өткізудің  75-90% -мен 140 т/с  өнімділікпен  жұмыс жасайды. 

Тербелмелі елеуіш арнайы механизммен 

тербеліске келтірілетін тордан тұрады. 

Тордағы саңылау өлшемі  елеуіш арқылы 

өтетін көмір бөлшектерінің максималды 

өлшемімен анықталады. Ең кең 

қолданылатыны жирационды елеуіш (3.8 

сурет). Оның негізгі элементі серіппемен 

бекітілген елек. Елек ортасынан иінді вал 

өтеді. Валды электромотормен айналдырған 

кезде елек беті айналу радиусы 1,5-3 мм 

болатын шеңбер бойымен қозғалысқа келеді. 

Сол арқылы елек үстіндегі отын сілкінеді келеді. Елеуіш валының айналым 

саны 600-1800 ай/мин. 

Жирационды  елеуіш тор өлшемі  800х1600-ден 1250х2500 мм дейін 

болады, ал көмір бойынша максималды көлемді өнімділік   70-300 м
3
/ сағ 

аралығында. 

Електің меншікті көлемдік өнімділігі саңылау өлшеміне тәуелді. Мысалы 

елек саңылауы 5, 10 және 25 мм болса, онда ол сәйкесінше 11, 19 және 31 

м
3
/сағ∙м

2
 тең. 

Елеуіш өнімділігіне ұсақ фракциялардың аулауну дәрежесі және отын 

ылғалдылық, көмірдің ұсақ және үлкен бөлшектерінің құрамы әсер етеді. Бұл 

тәуелділік эмпирикалық тәсілмен анықталады.  

 

3.8-сурет. Жирационды 

елеуіш. 

1-иінді вал; 2-серіппе; 3-шкив; 

4-елек. 
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Жаңқа аулағыш (3.9 

сурет) айналмалы ирек тісті 

ротор болып табылады. 

Айналу барысында ротордың 

ирек тістері трансопртердан 

шаң дайындау жүйесінің 

бункеріне түсетін  көмір 

ағынын тарайды. Көмір ирек 

тістер арасынан өтеді, ал 

жаңқа арнайы бункерге 

лақтырылады. Жаңқа аулағыш 

шамамен  90% жаңқаны 

тазалайды, бұл орташа 1 мың 

т отынға  0,85-1 м
3 
құрайды (көмірді шахталық өндіріс кезінде).  

Бөлшектегіш отынды белгілі бір фракциялық құрамға дейін бөлуге 

арналған. Бөлшектеудің көрсеткіші бөлшектеуге дейінгі және бөлшектеуден 

кейінгі максималды көмір бөлшектерінің қатынасы арқылы анықталады: 

 

 

макс

кболш

макс

дболш

l

l
е

..

..  
(3.1) 

 

Бөлшектеу еселігі бөлшектеуіштің құрылымына тәуелді. 

Бөлшектенген көмірдің фракциялық құрылымы шаңдайындау 

қондырғысының жұмысына әсер етеді. Бөлшектеуден көмірдің ірілігі артқан 

сайын диірмендердің өнімділігі төмендейді, ұсақтауға электрэнергия шығыны 

артады және ұсақтағыш детальдарының тозуы жиілейді.   

Шаңдайындау құрылғылар жұмысының тәжірибесі негізінде 

бөдшектеудің келесі өлшемі ұсынылады:  тордағы қалдық 5х5 мм  R5= 20% 

және 10х10 мм R10 = 5%  бөлшектің максималды өлшемі  15 мм аспайтын.  

Егер отын бөлшектегішке жабысатын болмаса, онда одан да кіші етіп 

бөлшектеуге болады. Керісінше бөлшектегішке жабысатын отындар 

өлшемдері ірі кетіп бөлшектенуі қажет:  R5 = 30-35% және R10= 11-14%   

бөлшектің максималды өлшемі 25 мм аспайтын болу керек. 

Энергетикада отынды бөлшектеуде негізінен дестелеуіш және балғалы 

бөлшектегіштер қолданылады. Дестелеуіш бөлшектегіштер екі түрлі болады: 

қылқанды және тегіс дестелеуішпен, ең көп қолданылатыны қылқанды 

бөлшектегіш.  

Қылқанды дестелеуіш бөлшектегіш бір-біріне қарама қарсы айналатын 

екі барабаннан тұрады  (3.10 сурет). Барабандарға қылқан тістер орнатылған, 

олар үлкен бөлшектердің ұсталуын жақсартады.   

 Дестенің бірі жылжымайтын, екіншісі жылжымалы сырғанайтын 

рамадағы подшипниктерде айналады. Айналмалы подшипниктер орнатылған 

төсемдерге серіппемен қойылады. Металл немесе басқа да қатты материал 

бөлшектері түскен жағдайда жылжымалы десте өзінің бастапқы орнына 

 

3.9-сурет. Жаңға аулғыш. 

1-транспортер барабан; 2-иірек тісі ротор; 3-

елеуіш; 4-көмір үшін ағыс; 5-жаңғақ үшін 

ағыс. 
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жылжыйды. Металды лақтырғаннан кейін серіппе әсерімен ол бастапқы 

орнына қайта келеді. Бөлшектегіштің көмірдің үлкен бөліктерімен толып 

қалуының алдын алу үшін дестенің диаметрі үлкен көмір бөліктерінен 3-4  есе 

артық болуы тиіс.   

Дестелі 

бөлшектегіште бөліну, 

езу және шытынау 

есебінен жүзеге асады. 

Бөлшектенген көмірдің 

максималды өлшемі 

дестелер арасындағы 

саңылауға тең. 

Орнатылған төсемдер 

кешенімен дестелер 

арасындағы 

арақышықтықты 

өзгертуге болады, сол 

арқылы алынатын 

отынның мөлшерін де 

реттейміз. 

Дестелі бөлшектегіштің 

айналу жылдамдығы 2-6 

м/с. Дестелі бөлшектегіштер бөлу еселігінің аз санымен жұмыс істейді е=4-5 

және өлшемі 30-40 мм болатын үлкен көмір бөлшектерін өндіреді. Бұл 

олардың қолдану облысын шектейді. Бөлшектеуге жұмсалатын электрэнергия 

шығыны бөлшектеу еселігі мен көмір түріне байланысты 0,15-0,4 квт∙сағ/т. 

Дестелі бөлшектегіштердің өнімділігі 40 тан 300 т/сағ дейін. 

Балғалы бөлшектегіш корпустан, ротордан, подшипник және жетекті 

муфтадан немесе маховиктан тұрады (3.11 сурет). Ротордың валына балғалы-

соққыштар шарнирлі бекітілген дисктер отырғызылады. Корпустың жоғарғы 

бөлігі соққыш плиталармен, ал төменгі бөлігі саңылаулы плитамен қапталған 

(торлар).  

 

 

 

7-10-сурет. Дестелеуші бөлшектеуіш. 

а-жалпы бейне; б-дестенің детальдары; 1 және 2 –

валиктар; 3-қылқандар. 
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3.11-сурет. Балғалы бөлшектегіш. 

1-корпус; 2-вал; 3-соққыш; 4-диск. 

 

 

Бөлшектегіштің жоғары тесігі арқылы келетін көмір  соққышпен 

бөлшектенеді және ұрылу плитаға лақтырылады, оған соғыла отырып көмір 

қосымша бөлшектенеді. Көмірдің соңғы бөлшектенуі торда болады, ол 

тордың өлшемі бөлшектеу өлшемімен анықтайды. Тор мен соққыш 

арақашықтығы шашамен  5-10 мм.  Бұл арақашықтық азайған сайын 

бөлшектер өлшемі кішірейе түседі. Бөлшектегішке жіберілетін көмір өлшемі 

250-300 мм  аспауы қажет. Бөлшектеу еселігі әдетте   8-10, алайда 15-20 дейін 

арттырылуы мүмкін. 

Ротордың айналым саны 500-1000 ай/мин, айналмалы жылдамдық 35-50 

м/с. Бөлшектеу саны 6-12  кезінде және көмір түріне байланысты 

түтынылатын қуаттылық 0,6-1,5 квт-сағ. Көмірмен соқтығысу нәтижесінде 

соққыш тозады. 

Тозу барысында соққыш пен тор арасындағы арақашықтық артады, бұл 

өнімділікті азайтады және бөлшектеу сапасын төмендетеді. Соққыш пен тор 

арасындағы арақашықтық   20-30 мм  жеткенде соққыш алмастырылады. 

Металдың тозу шығыны 10-20 г/т отынға тең. Соққыштың тозуған бөлігі 

соққыштың жалпы массасының  10-20%  тең екендігін ескерсек, металдың 

толық шығыны 100-200 г/т отынға дейін жетеді.  

Соққыштың үздіксіз жұмыс мерзімін арттыру үшін соққыштың 

жұмыстық бөлігін ауырлатады (3.12 сурет). Бұл жағдайда металды пайдалану 

коэффициенті артады. Соққыш жұмысының ұзақтығы отынның қасиеттеріне 

және соққыш материалына байланысты.  

Балғалы бөлшектеуіш  бірнеше типті 2,5-нан 276 т/сағ дейін 

өнімділікпен шығарылады. 

 

 

3.3 Көмір шаңының қасиеттері мен сипаттамалары   

 

Көмір шаңы әр түрлі өлшемдегі дұрыс емес формадағы бөлшектерден 

құралған құрғақ ұнтақ: бірнеше микрон үлесінен  300-500 мк дейін болатын. 

 

3.12-сурет. Балғалы бөлшектегіштің соққышы. 

а-пластинкалы; б-ауырлаған. 
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Құрғақ шаң ауаны адсорбциялайды және жеңілқозғалғыш болады. Оның 

кішігірім саңылаулардан ағып кетуі қабілеті болады. Жаңа шаң ауамен 

араласа отырып, құбыр бойымен оңай тасымалданады. Жаңа шаңның 

меншікті салмағы 0,45-0,5 т/м
3
. Бірақ уақыт өте келе шаң жинақталады және 

оның меншікті салмағы 0,8-0,9 т/м
3
 дейін артады. 

Ұшпа заттар көп отын шаңы ауаның белгілі бір концентрациясында 

жарылыс қаупіті болады. Сондықтан шаңауалық қоспадағы оттегінің үлесі 

азайту қажет. Оны шаңауалық қоспаға инертті (оттық) газдарын қосу арқылы 

жүзеге асырды.  

Ұнтақтау жүйелерінде шаң ағыннан бөлініп және тетіктер мен қисайған 

орындарда жиналады. Уақыт өте келе ұшпа заттары көп отын шаңының 

қабаты өздігінен жанады. Бұл жану ошағын шаңауалық қоспаның жарылыс 

қаупіті концентрациясымен шайып өткенде жарылыс қауіпін тудырады. 

Сондықтан шаң дайындау жүйесінде шаңауалық ағынның төмен 

жылдамдықты көлденең және азкөлбеген участкілерін пайдаланудан бас 

тартады.   

Шаңдайындау жүйесінде шаң 

белгілі бір ылғалдылыққа дейін 

құрғатылуы тиіс. Ылғал шаң бір-

біріне жабысып, ұшқыштығы 

төмендейді. Сол арқылы оның 

жанарғыға жіберілуі қиындайды. 

Ылғалдылығы жоғары шаң нашар 

жалынданады, бұл жану процессін 

нашарлатады. Антрацит және 

жартылай антрациттен басқа 

барлық көмір шаңы қатты 

кептірілгенде 

өздігіненжалындануыға бейім.  

Әдетте дайын шаңның 

ылғалдылығы Wш  келесі 

қатынаста көмір түріне байланысты таңдалады:  өнімсіз көмірі, антрацит және 

жартылай антрацит үшін Wш ≤ W
a
; тас көмір үшін 0,5W

a
≤Wш≤W

a
; қоңыр көмір 

және сланец үшін  W
a
≤Wш≤W

a
+8%; фрезторф үшін Wш≥25%;. 

Әдетте шаңды кептіру отынды ұнтақтаумен қатар жүреді, бұл жағдайда 

кептіру ұнтақтауды жақсартады. Сонымен қатар ұнтақтау барысында кептіру 

көмірдің жаңа қабаттарының қалыптасуына байланысты белсенді жүреді.  

Дайындау жүйесінен шығатын шаң шық нүктесі температурасынан артық 

температураға ие болуы тиіс. Олай болмаған жағдайда ылғал шаң 

өткізгіштерінің қабырғаларына конденсацияланып, оның жабысуына әкеледі.  

Алайда жарылыс қаупі бар отын үшін шаң температурасы жарылыс 

тұрғысынан қауіпті шамасынан аспауы тиіс. Бұл температура шаң дайындау 

жүйесінің типіне тәуелді және коңыр мен тас көмірлері үшін 70-80 
0
С, өнімсіз 

көмірі үшін  130
0
С. 

 

3.13-сурет. Көмір шаңының анализі 

үшін електер жиынтығы. 
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Шаң дайындау жүйелерінің жұмысын бағалау және оның жану 

тиімділігін анықтау үшін фракция өлшемі бойынша шаңның үлестірілуін білу 

қажет.  

Фракция бойынша шаң анализін стандартты саңылау өлшемі бар елек 

жиынтығынан өткізу арқылы жүргізеді. Нәтижесінде ш а ң ны ң  е л е у  

а н а л и з і н  алады.  

Елек түбіне сеткамен тартылған диаметрі 200 мм, биіктігі 50-80 мм  

цилиндр түрінде жасалады. Електің төменгі бөлігі жіңішкертілген, сол арқылы 

бір елек екіншісіне кигізіледі (3.13 сурет).  Електің жоғарғы бөлігі қақпақпен 

жабылады.  

Електің сеткасы стандартты өлшемдегі сымнан жасалады, оның диаметрі 

саңылау өлшеміне байланысты. Қазандық техникада електер саңылаулардың 

сызықтық өлшемімен сипатталады. Електің келесі өлшемдері жиі 

қолданылады (3.1 кесте). 

 

Кесте 3.1. Шаңды анализдеуге арналған електердің  өлшемі 

1см 

ұзындықтағы 

саңылаулардың 

өлшемі 

1см
2 

аудандағы   

саңылаулардың 

өлшемі 

Саңылаулардың 

сызықтық 

өлшемі, мк 

Сымның 

диаметрі, мк 

30 

50 

70 

80 

100 

900 

2500 

4900 

6400 

10000 

200 

120 

90 

75 

60 

130 

80 

55 

50 

40 

  

Шаң сынамасы електер жиынтығынан үлкен өлшемдісінен бастап, 

кішісіне қарай өткізіледі. Сынама шаңы електің берілген өлшеміндегі 

қалдығы сынаманың жалпы салмағынан пайыз бойынша сипатталады және Rx 

әрпімен белгіленеді.  Х индексі саңылау өлшемін көрсетеді. Мысалы,  

R90=55%  белгісі шаңның 55% 90 мк асатын өлшемге ие екендігін көрсетеді. 

Шаңның аталған өлшемдегі електен өтуі Dк әрпімен белгіленеді. Електің әр 

өлшемі үшін қатынас дұрыс  

 

   (3.2) 
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Шаңның фракциялық құрамын қалдық көлемімен және өту көлемімен де 

сипаттауға болады. Шаңдайындау техникасында шаң жіңішкелігін бағалау 

електегі қалдықпен анықталады.  

Шаң ның  ұ н т а қ т а л у  с и п а т т а м а сы .  Електік анализінің 

мәліметтері толық емес ұнтақталу сипаттама құруға мүмкіндік береді, ол 

електе қалған қалдық көлемінің тәуелділігін бөлшектердің өлшем функциясы 

ретінде сипаттайды  (3.14 сурет). Бұл сипаттамада   40 мк  аз, шаңның 

фракциялық құрамының мәліметтері жоқ, себебі  бұл облыс електік анализбен 

анықтала алмайды.  

Шаң өлшемі азайған сайын електің берілген өлшеміндегі қалдық мәні 

артып, бөлшек өлшемі нөлге тең кезінде, шекті мәні 100% ұмытлуы тиіс 

екендігі анық. Бұл облыстағы қисық формасы арнайы лабораториялық зерттеу 

нәтижесінде құрылады (ауа ағыны, седиментация, микроанализ және т.б.). 

Шаң бөлшектері өлшемдерінің барлық диапозоны үшін құрылған шаңның 

ұнтақталу сипаттамасы толық деп аталады (3.15 сурет). 

 

  

3.14-сурет. Шаң көмірінің толық емес 

ұнтақталу сипатамасы. 

1- қоңыр көмір (шарлы диірмен); 2-тас 

көмір (шахталық диірмен). 

3.15-сурет. Көмір шаңының 

толық ұнтақталу сипаттамасы. 

 

Ұнтақталу сипаттама бөлшектенудің белгілі физикалық заңын анықтайды 

және математикалық тұрғыдан өрнектеледі: 

  

   (3.3) 

 

мұнда х - бөлшек өлшемі (елек саңылауы),  мк; 

b, п - тұрақты  коэффициенттер: b-бөлшектеу жіңішкелігін анықтайды, 

ал, п - шаңның ішкі құрылымы. 

(3.3) теңдеуінде екі тұрақты өлшем бар, оларды анықтау үшін електің екі 

өлшемінде қалған қалдықтың мәнін білу қажет. Бұл, екі қалдық бойынша 

толық бөлшектеу сипаттамасын құруға мүмкіндік береді. 
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Қазандық техникасында әдетте шаң сапасы електерде қалған R200 және 

R90 қалдықпен бағаланады. 

Бұл електердегі қалдық және (3.3) теңдеу мәліметтері бойынша 

коэффициенттер мәні келесідей болады: 
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 , (3.4) 
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(3.5) коэффициент мәнін (3.3) теңдеуіне қойған кейін кез-келген електегі 

қалдық мәнін R90 арқылы білдіруге болады: 
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(3.6) 

 

Бұл байланыс екі електің қалдығын береді, мысалы 

 

 n

R
R

27,2

90

200
100

100 







  

(3.7) 

 

Берілген диірмен құрылғысы үшін п коэффициенті х=60-200 мк 

диапозонында тұрақты. Сондықтан, (3.6) теңдеуді пайдалана отырып, електегі 

бір қалдық бойынша шаң сипаттамасын құруға болады. Өлшемі  40-60 мк аз  

шаң құрамы үшін п коэффициенті шаң жіңішкелігі артқан сайын артады. Бірақ 

теориялық есептер кезінде коэффифиент мәнін шартты түрде дәнді 

сипаттаманың барлық диапозонында тұрақты ретінде қабылданады.  

Ұнтақталу сипаттама (3.3) теңдеуінен шаң бөлшектерінің ірілігі бойынша 

таралу тәуелділігін алуға болады. Шыныменде, Rx =f(x) қисығының  Rx 

ординатасы х үлкен барлық өлшемді бөлшектердің қосындысын білдіреді. 

Сәйкесінше, ұнтақталу сипаттма бөлшектердің ірілік спектрі бойынша 

интералдық қиысығы болып табылады. Сондықтан бөлшектердің ірілігі 

бойынша таралу заңын анықтау үшін  (3.3) теңдеуін диференциалдап,  кері 

таңбамен ауыстыру қажет  

 

 
%100 1 nbxnx ebnx

dx

dR
у   (3.8) 

 

3.16 суретте шаңның ұнтақталу сипаттамасы берілген және оған сәйкес 

келетін   (3.3) және (3.8) теңдеулері бойынша құрылған бөлшектердің ірілігі 

бойынша спектр қисықтығы келтірілген. Графиктен көріп отырғанымыздай 

шаңда өлшемі 20-40 мк болатын бөлшектер басым. 
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Шаң бөлшектердің ірілігі 

бойынша үлестірілу формасы (3.8) 

теңдеуден көріп тұрғадай  

айтарлықтай деңгейде п  

коэффициентінің мәнімен 

анықталады. n<1 кезінде қисық 

максимумға ие, себебі  х артқан 

сайын x
n-1 

функциясы артады, ал  
nbxe
мәні азаяды. п=1 кезінде (3.3) 

және (3.8)  теңдеулер тек тұрақты 

b  коэффициентімен ажыратылады. 

Бұл жағдайда фракцияның көп 

бөлігінің өлшемі нөлге жақын 

болады (3.16 сурет ).  n<1 кезінде х 

азайған сайын (3.8) теңдеудің оң 

жақ бөлігі шексіздікке ұмтылады. 

Бұл п<1 кезінде шаңда жіңішке 

фракциялар көп дегенді білдіреді 

(яғни шаң тым ұсақталған).   

Отынды жағу үлкен 

бөлшектердің жану шартымен 

анықталады, сондықтан шаңды 

тым ұсақтау жану процессін 

жақсартпайды, тек ұнтақтауға 

кететін энергия шығынын 

арттырады. Бұдан шығатын қорытынды тым жіңішке фракциялар мөлшері 

төмен шаң өндірген дұрыс. Бұл шартқа n>1 сипаттамасы жауап береді. 

Шарлы, барабанды диірмендерде п мәні 0,8-1,2 шамасында, ал шахталық 

диірменде 1,2-1,5. Осылайша шахталық диірмендер бір текті құрамдағы шаң 

өндіреді.  

 

 

3.4 Отынды ұнтақтаудың заңдылықтары  

 

Отын механикалық әсер кезінде бөлшектерге бөлінетін материал болып 

табылады. Бөлшектегіш пен диірмендерде материалды ұсату ең алдымен 

соққы, езу және үйкелу есебінен жүргізіледі. Әр түрлі құрылғыларда бұл 

тәсілдер әр түрлі үйлесімде болады.  

Материалдың бұзылуы нәтижесінде жаңа еркін беттер түзіледі. Шаңның 

еркін беті фракциялық құрамына тәуелді. Материал ұсақталған сайын еркін 

бет артады. Жаңа бет түзу үшін молекулааралық байланыс күшін бұзу қажет, 

ол үшін белгілі бір жұмыс жұмсалады. Тәжірибе жүзінде бөлшектеуге 

жұмсалатын жұмыс еркін беттерге тура пропорционалды екендігі анықталды 

 

7-16-сурет. Ұнтақталу сипаттама және n 

коэффицентінің әртүрлі мәнінде 

шаңның бөліктерінің ірілігі бойынша 

үлестірілуі 



38 
 

(Ретингер заңы). Жіңішке бөлшектер көп болған сайын беттер үлкейеді және 

сәйкесінше ұнтақтауға жұмсалатын электрэнергиясы артады:  

 

 )( 12 ООАЭф   (3.9) 

 

мұнда, Эф – меншікті энергия шығыны, кВт∙сағ/м
2
; 

А - отын құрамына тәуелді пропорционалдық коэффициенті, кВт∙сағ/м
2
; 

O1, О2 - отынның бөлшектерінің бастапқы және соңғы еркін беттері, м/кг. 

Шаңның ірілігі бойынша үлестірілуін біле отырып (егер алдын ала шаң 

формасы (шар, куб) белгіленсе) оның бетін анықтауға болады. Бұл жағдайда  
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   м

2
/кг 

(3.10) 

 

мұнда  Т
С



450
 - сандық коэффицент. 

Шаңның шынайы формасы дұрыс геометриялық фигурадан өзгеше (шар, 

куб), сондықтан оның бетін (3.10) формуламен анықталғаннан үлкен болады. 

Диірмен жүйелерінде ұнтақтауға жұмсалатын электр энергиясының 

шығыны теориялықтан үнемі артық [(3.9) теңдеу бойынша]. Энергияның бір 

бөлігі Эбөл ұнтақтаушы органдар бетін бұзуға және онда иілгіш пен 

пластикалық деформация туғызады жұмсалады, сонымен қатар жылу шығыны 

және т.б.. Бұл шығын тобы ұнтақтау процессімен байланысты және 

ұнтақтауға жұмсалатын энергия шығынына пропорционалды. Сонымен қатар 

диірменнің  бос жүріс Эбж шығыны да бар.  

Осылайша, ұнтақтауға жұмсалатын қосынды, теориялық электрэнергия 

шығыны тең 

 

 
бжболфтеор ЭЭЭЭ   (3.11) 

 

Диірмен құрылымына тәуелді бөлшектеу процессімен байланысты 

шығындар Эбөл қатты өзгеше болады. Ортажүрісті диірмендерде олар шар 

барабанды диірменге қарағанда 2 есе төмен. Шар барабанды диірменде 

энергияның басым бөлігі кіші жүктемеде шарлардың бір біріне соғылуына 

жұмсалады.  

Ұнтақтауға жұмсалатын элекртэнергиясының меншікті шығыны 

отынның механикалық қасиеттеріне тәуелді, ол  (3.9) теңдеуінде А 

коэффициентімен өрнектелген. Оны тікелей анықталу қиын, сондықтан 

отынның ұнтақтау қасиетін есептеуді эксперимент жүзінде анықталатын 

ұнтақтауқабілеттілігі коэффициентімен жүргізіледі.  

Ұнтақтау қабілеттілігінің лабораториялық коэффициенті эталонды және 

анықталатын отынды бөлшектеуге жұмсалатын электрлік энергия 
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шығынының қатынасымен есептеледі. Бұл жағдайда отынның екі сортыда ауа 

құрғақ күйінде зертханалық стандартты диірмен шаңның бірдей ірілігінен 

бірдей жіңішкелігіне дейін ұнтақталады 

 

 

анк
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Э

Э
К  . (3.12) 

  

ВТИ және ЦКГИ  әдістерінде эталонды отын ретінде қатты отындардың 

бірі  (АШ) қабылданған. 

Жұмсақ отынның ұнтақтау қабілеттілік коэффициенті бірден жоғары, ал 

эталондықтан қатты отындарда бірден кіші. Екі сортты отынды диірменді 

бірдей жүктеп ұсақтайтын болсақ ұнтақтауқабілеттілік коэффициенті берілген 

отында диірменнің өнімділігі эталондыққа қарағанда қаншалықты үлкен 

екенін көрсетеді.  

Ұнтақтау қабілеттілігінің лабораториялық коэффициентін Кло анықтауға 

арналған ВТИ әдістемесінде анықталатын және эталонды отын сынамасы 

зертханалық диірменінде бірдей уақытта ұнтақталады. Бұл жағдайда энергия 

шығыны отынның екі сорты үшін де бірдей болады, себебі ол диірменнің 

жұмыс уақытымен анықталады. Алайда бұл жағдайда алынған шаң 

жіңішкелігі әр түрлі болады. Анықталатын және эталонды отындардың 

алынған жіңішкелігі бойынша ұнтақтау қабілеттілігінің коэффициенті келесі 

формула бойынша есептеледі:   
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мұнда р-дәрежелік көрсеткіш, зертханалық диірмен құрылымына тәуелді 

(р≈1,5). 

ЦКТИ әдісінде ұнатқтау қабілеттілігінің лабораториялық коэффициенті 

сыналатын Всын және Вэт  отынды ұнатқтау кезіндегі зертхана диірменінің 

өнімділігінің қатысты арқылы анықталады: 

 

эт

анк

ло
В

В
К  . 

 

Диірмен өнімділігі 90 мк елегіш арқылы өту шамасы және х ұнтақтау 

уақыты бойынша анықталады: 
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эт

эт

эт

эт

bD
В

100

90 , 

 

мұнда bанқ және bэт  - сәйкесінше сыналатын және эталонды отын 

салмағы,  кг. 

Кло АҚШ-та екі әдіспен анықталады:  Хардгров және Тау бюросы.  

Бірінші әдіс   ВТИ әдісіне ұқсас. Тау бюросы әдісімен анықталатын және 

эталондық отынның бірдей сынамсы зертхана диірменінде бірдей жіңішкелік 

шаң мөлшеріне дейін ұнтақталады. Бұл жағдайда:   

 

анк
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 , 

 

мұнда ұнтақтауға жұмсалатын электрлік энергиясы немесе диірменнің 

жұмыс уақытымен есептеледі.  

Қарастырылған ұнатқтау қабілеттілігі коэффициенттерінің арасындағы 

байланыс 3.17 суреттегі график бойынша анықталады. 

 

 
3.17 сурет. Ұнтақталу қабілеттілігі коэффициенттері арасындағы 

байланыс әртүрлі тәсілмен анықталады. 
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3.3 кестеде ВТИ бойынша ұнатқтау қабілеттілігінің коэффициенттерінің 

мәндері бойынша мәліметтері келтірілген.  

Көмір шаңын экономикалық ұнтақтау бір тонна бу өндіруге жұмсалған 

минималды шығын қосындысына сәйкес.  Шаң жіңішкелігі артқан сайын (3.9) 

және (3.10) теңдеуден көргеніміздей шаң дайындауға кететін шығын артады. 

Сонымен қатар отынның толық жанбауынан болатын жылу шығындары 

төмендейді (3.18 сурет). Шаңның белгілі бір жіңішкелік аумағында қосынды 

шығын минималды болады.  

Ұнтақтаудың экономикалық мәні көмір сортымен, диірмен типімен, 

оттық құрылғысы және оның жұмыс режимімен анықталады. Әр нақты 

қондырғы үшін оны эксплуатациялау барысында тәжірибе жүзінде 

анықтайды. 

Шаңды ұнтаудың экономикалық мәнін анықтаудың негізгі факторы ұшпа 

заттардың шығуы. Ұшпа шығарындылары көп отын қарқынды жанады, 

сондықтан оны ірі көлемде жағуға рұқсат етіледі.  

 

Кесте 3.3. Отынның кейбір сорттары шаңының сипаттамасы  
Кендерінің атауы Ұнтақтау 

қабілеттілігінің 

коэффициент 

тері (ВТИ 

бойынша) 

Шаң сипаттамалары 

Ылғалды

лық 

ШБД және 

ОД үшін 

ортадан 

тепкіш 

сепараторы 

мен 

ОД үшін 

айналма 

сепаратор

ымен 

Шахталық 

диірмен үшін 

Кло Wпл R90 R90 R90 

- % % % % 

Көмірлер 

Донецктік бассейн 

Кузнецктік бассейн 

Мәскеу түбіндегі 

бассейн 

Өзбекістан 

Урал 

Қазақстандық 

Краснояр 

аймағындағы 

-          - 

Кемеров облысы 

Сланец 

Эстондық 

 

1,05 

1,46 

0,95 

1,5 

1,5 

 

1,75 

1,8 

1,10 

1,30 

 

1,24 

1,0 

1,15 

 

2,5 

 

2,0÷3,0 

0,5÷1,0 

0,5÷1,0 

0,5÷1,0 

1,0÷1,5 

 

14,0÷16,0 

20,0÷23 

14,0÷16,0 

1,0÷1,5 

 

14,0÷16,0 

16÷18 

18÷20 

 

1,0÷2,0 

 

25 

21 

6-7 

21 

9,0 

 

35 

38 

38 

20 

 

38 

38 

38 

 

43 

 

- 

25 

- 

- 

12 

 

- 

55 

52 

- 

 

55 

- 

53 

 

- 

 

- 

30 

- 

- 

- 

 

55 

65 

60 

- 

 

60-65 

60 

60 

 

60 

 

Тас көмірдің ең тиімді ұнтақталу мөлшері эмпирикалық қатынас арқылы 

анықталады 
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 pAR 7,0690  . (3.13

) 

 

Қоңыр көмірі ірі болып бөлшектенеді тіптен R90 =40-60% дейін. 

 

 

Шаң ұнтақталуының экономикалық мәні  7.3 кестеде келтірілген. 

Пайдалану барысында  оларды қазандық құрылғысының жылу тексерісі 

арқылы бақылап отыру қажет. 

 

 

3.5 Көмірді ұсақтау диірмендерінің конструкциясы 

 

Көмірді ұсақтау үшін диірменнің бiрнеше үлгісі қолданылады, олар 

жұмыс істеу принципімен, айналу санымен, констукциялы орындалуымен 

бойынша бір-бірінен өзгешеленеді. Диірмендерді бұл көрсеткіштері бойынша 

қатал классификациясы жоқ. Көмірді ұсақтау үшін шарлы барабанды, 

шахталық, ортажүрісті диірмен және ұсақтағыш вентилятор қолданады. 

Диірмендерде отынның кептірілуі мен ұсақталуы жүреді. 

Шарлы барабанды диірмен (ШБД) ішінде диаметрі 30-60 мм шарлары 

бар диаметрі 2-4 м және ұзындығы 3-8 м цилиндрдан (барабаннан) тұрады 

(3.19 сурет). Барабанның ішкі қабырғалары жуан плитамен (сауыт) қапталған. 

Барабан электрқозғалтқыштан редуктор арқылы 16-25 айн/мин жылдамдықпен 

айналады. Барабанның айналуы кезінде шарлар білгілі бір биіктікке көтеріліп 

төмен құлайды. Отынның ұсақталуы шарлардың соққысы арқылы да, сонымен 

қатар шарлармен үйкелесу әсерімен де жүреді.  

 

3.18-сурет. Ұсақтаудың экономикалық жұқалығын анықтау. 

q3–ұсақтауға кеткен электрэнергиясының шығыны; qп–механикалық толық 

жанбаудан жоғалту; ∑q-суммарлық шығыны. 
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3.20-сурет. ШБД көлденең қимасы. 

1-корпус; 2-сауыт; 3-асбесті оқшау; 4-киізді оқшау; 5-болатты оқшау. 

 

Сауыт отынды ұсақтауға қатыспайды. Ол тек шарларды көтеруге және 

олардың соққысынан барабанды қорғау үшін арналған. Шарлардың көтерілуі 

сауыт плиталарының формасынан тәуелді. Әдетте олар толқынды формада 

орындалады (3.20 сурет). Барабан сыртынан жылу және дыбыс оқшауы 

болады.  

 
3.19- сурет. Шарлы барабанды диірмен. 

1-корпус; 2- бастаушы шестерня; 3-басты шестерня; 4-сепаратордан қайту; 5, 

6-диірменнің ауызы; 7- подшипник; 8- редуктор; 9- қозғалтқыш; 10- май 

жүйесі. 
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Барабан алдынғы және артқы мойнының цапфасы арқылы сумен 

салқындатылатын подшипниктерге тіреледі. Бұл цапфа арқылы 

температурасы 350 
0
С газ өткенде подшипниктің сенімді жұмысын 

қамтамасыз етеді.  

Отын диірменнің алдынғы мойнына біріктіргіш құбыр арқылы беріледі, 

ал шаң артқы жағынан әкетіледі. Біріктіргіш құбырлар 45
0
 бұрышпен 

орнатылады. Бұл олардың көмір немесе шаңмен тығылып қалуын 

болдырмайды.  

Ұнтақталған отын диірменнен кептіргіш агент ағынымен әкетіледі, оның 

жылдамдығы әкетілетін шаң ірілігін анықтайды. Әдетте барабанның толық 

қимасына қатысты агент жылдамдығы 1-3 м/с құрайды, оған диірменнің 100-

250 мм су бағ. кедергісі сәйкес келеді. Шарлар қабаты арасындағы шаң қиын 

әкетіледі және шарлар қозғалысының үйкелісіне ұшрайды, сондықтан бұл 

диірмендер қатты ұнтақталған шаңды береді. 

Ұнтақтаудың тиімділігі диірменның шарлармен жүктелуіне тәуелді. 

Әдетте диірменнің барабаны шарлары толық көлемінен 20-35% толтырылады. 

Ұсақтау процессінде шарлар тозады және диаметрі азаяды. Шар кішірейгенде 

олардың орнына үлкен өлшемді шарлар салынады. Шардың және сауыттың 

тозуы 100-300 г/т отынның сәйкес. 

 
3.21-сурет. Диірмендегі барабанның айналу санына байланысты шар 

қозғалысы a–n<<nкр, б–n<nкр, в–n>nкр 

 

Ұсақтаудың өнімділігі мен тиімділігі диірменнің айналу санына тәуелді. 

Айналу аз кезінде шарлар үлкен емес биіктікке көтеріліп құлайды (3.21 сурет). 

Бұл жағдайда ұсақталу нашар жүреді және шарлар қабатынан шаңның әкетілуі 

қиындайды. Барабанның айналу санын арттырған кезде шарлар жоғары 

биіктікке көтеріліп, параллельді траекториямен құлайды. Ол ұсақталу мен 

отынды әкетуді жақсартады. Айналу санын одан әрі арттырғанда 

ортадантепкіш күш әсерінен шарлар барабанға жабысып құлауын тоқтадады. 

Шарладың құлауы тоқтайтын айналу саны критикалық деп аталады. Бұл 

айналу санын шарға әсер ететін күштер балансы арқылы есептеуге болады 

(ауырлық күші мен отрадантепкіш күш): 

 

 
минайн

D
n

б

кр /
3,42

 . (3.14) 



45 
 

Сонымен, айналымның критикалық саны барабанның диаметріне Dб м 

кері пропорционал. ШБД критикалық жылдамдықтан төмен болған кезде 

(әдетте критикалықтан 75%) тиімді жұмыс істейді. 

Шарлы барабанды диірмендер бірнеше өлшеміде шығарылады. 

Диірменнің типөлшемі бөлшекпен белгіленеді. Оның алымында барабанның 

диаметрі, ал бөлімінде ұзындығы сантиметрмен беріледі. Диаметрі толқынды 

сауыт плиталарының орталық сызығына дейін өлшенеді, ал ұзындығы 

цилиндрдің ішікі өлшемі бойынша. 3.4 кестеде ШБД сипаттамалары 

көрсетілген.  

Диірменде отынның ұсақталуы мен кептірілуі жүргендіктен, оның 

өнімділігін сәйкесінше ұ с а қ т а у  ж ә н е  к е п т і р у  деп бөледі. Ұсақтау 

өнімділігі ұсақтауға энергия шығынының шарты бойынша ұсақталатын отын 

мөлшерін сипаттайды.  

Диірменнің кептіру өнімділігі кептіру шартымен анықталады және 

диірменде берілген ылғалдылыққа дейін кептірілетін отын мөлшерін 

анықтайды.  

Диірменнің жұмыстық өнімділігі тек ұсақтау немесе тек кептіру шарты 

бойынша шектелуі мүмкін. Құрғақ және қатты отындар үшін жұмыстық 

өнімділік ұсату бойынша анықталады. Керсінше, жұмсақ және ылғал отындар 

үшін жұмыстық өнімділік кептіру өнімділігі бойынша анықталады.  

 

Кесте 7.4. ШБД сипатаммасы 

Атауы Өлше

м 

бірлік 

160/

235 

207/26

5 

220/3

30 

250/

350 

250/3

70 

287/4

10 

287/

410 

Барабанның 

айналым саны 

айн/м

ин 

25 23 21,5 20 20 19 19 

Диірмен 

салмағы 

(шарсыз және 

электрқондырұр

ылғысыз) көп 

емес 

т 

23 32 40 47 48 60 67 

Жүктелетін 

шарлар салмағы 
т 

5 10 14 20 25 30 35 

Түтік диаметрі 

мм
 

350 

450 

500 

600 

600 

750 

700 

800 

900 

700 

800 

900 

800 

950 

800 

950 

Барабан қимасы 

және көлемі 
м

2
/м

3
 

2,01/

4,7 

3,36/8,

9 

3,8/12

,5 

4,91/

17,7 

4,91/1

9,2 

6,46/2

6,5 

6,46/

30,4 

Қоректенетін 

қуат, көп емес 
кВт 

60 125 170 250 330 450 550 

АШ бойынша 

өнімділік 
т/сағ 

2 4 6 8 10 12 16 



46 
 

Rэф=6-8% 

болғанда АШ 

бойынша 

электрэнергиян

ың меншікті 

шығыны 

кВт∙с

ағ/т 

25 26,5 26,5 31,5 31,8 30,2 30,4 

 

ШБД ұнтақтау өнімділігі эмпирикалық қатынаспен анықталады: 

 

 

90

21

6,08,04,2

100
ln

09,0

R
П

ППКпLD
В

бол

ылыл

ВТИ

лобббб 
 , 

(3.15) 

 

мұнда D6, L6-барабанның диаметрі мен барабан ұзындығы, м;  

пб–айналым саны, айн/мин; 

бш

ш

б
V

G


   –барабанның толу деңгейі, 9,4ш -шарлардың меншікті 

салмағы, т/м
3
; Gш-шарлар салмағы, т;  

V6-барабан көлемі, м
2
;  

Пыл1-отынды ұнтақтау қасиетіне ылғалдың әсерін ескеретін коэффициент: 

 

   

   22

22

1
аж

макс

орт

ж

макс

ыл

WW

WW
П




  

 

мұнда 
ж

максW  және ортW -отынның максималды және орташа ылғалдығы, ол 

мына формуламен анықталады: 

 
жж

макс WW 06,14  

4

3/

шд

орт

WW
W


 , 

 

мұнда 
/

дW -диірмен алдындағы отын ылғалдығы. Оның мәні 

шаңдайындау жүйесіне түсетін көмір ылғалдылығынан төмен. 

 

))(5040()100(

))(5040()100(/

ш

ж

ш

ш

ж

ш

ж

д
WWW

WWWW
W




 , 

 

Пыл2 –орта ылғалды көмір салмағынан шикі көмір салмағына өткізетін 

коэффициент: 
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ж

орт

ыл
W

W
П






100

100
2

, 

 

Пбөл-бөлшектенген көмір құрамына тәуелді коэффициент, 3.22 суреттегі 

график бойынша анықталады.  (АШ үшін Пдр=1) 

Диірмен жетегі үшін қажетті қуаттылық келесі формула бойынша 

анықталады 

 

  кВтnLDКпLDN ббботбшббб

элжет

коз 1,0094,0
1 9,03  


. (3.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл жерде (3.15) формулада қолданылатын шамалардан басқасы: 

ηжет-жетек пәкі 0,75-0,8; 

ηэл-электр қозғалтқыш пәкі 0,92; 

Ктл -отын қасиетін ескеретін коэффициент. Антрацит үшін Кот = 0,95; 

қалған отындар үшін Кот=1,05. Диірменнің бос жүрісі кезінде Кот=1. Бұл 

жерден көрінгендей бос жүрістің қуаттылығы диірменнің жұмыстық 

қуатыннан қатты өзгешеленбейтіні көрінеді. 

Ұсақтауға меншікті электрэнергия шығыны (3.15) және (3.16) 

теңдеулерінен есептеуге болады: 

 

ткВт
В

N
Э коз

мен /
 

 

Формуладан көріп тұрғандай мұндай диірмендер үшін электрлік энергия 

шығыны өнімділік азайған кезде артады. 

Шарлы барабанды диірмендер баяу жүрісті диірмендер классына жатады. 

Оларда көмірдің балық сорттарын ұсақтауға болады. Бірақ, ұшпа 

 
3.22-сурет. Пдр-ның R5-дан тәуелдік коэффиценті 
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шығарындылары көп жұмсақ көмірлерді ұсақтау кезінде бұл диірмендерде 

электрэнергия шығыны басқа диірмендермен салыстырғанда көп болады. 

Ортажүрісті диірмен шамамен 60-300 айн/мин жасайды. Негізінен шарлы 

және валкалы диірмендер қолданылады.   

Ортажүрісті шарлы диірмендер шарлардың орналасуы бір қатарлы және 

екі қатарлы болып жасалады және сыртқы түрі үлкен шарикті-подшипникке 

ұқсаған. Шарлардың бір қатарлы орналасуы кезінде мотордан редуктор 

арқылы астыңғы сақинаның айналуы жүреді (3.23 сурет). Жоғарғы сақина 

айналудан тіреуіштер арқылы ұсталады. Үстіңгі сақина шарлардың тозуы 

бойынша серіппе және өз салмағы әсеріне вертикаль бойынша қозғалады. 

Үстіңгі шеңберге үш-төрт серіппелер әсер етеді. 

Отынды бөлшектерін ұнтақтау 

қозғалатын шарлардың езуі және қыруы 

арқылы жүреді. Шарлардың отынға 

қысымы шардың өз салмағы және 

серіппенің сәйкес қысуы бойынша 

болады.  

Шарлар 15-20 мм саңылаумен 

сақиналы жолдарға орналасады. 

Шарлардың диаметрі 200-270мм, ал 

үлкен диірмендерде 400мм дейін болады. 

Шардың тозуы бірқалыпта жүреді, 

сондықтан олардың диаметрін 

бастапқыдан 65% дейін кішірейтуге 

болады.  Шарлардың тозуынан 

саңылаулар арасын кішірейту үшін 

олардың арасына жаңадан, тозған шарлар 

өлшеміндей шарлар салады. 

Отын сақинаның ішкі жағына 

ауырлық күшінің әсерінен ұсақтағыш 

жолға түседі.  Ұнтақталған отын 

ортадантепкіш күш әсерінен қабырғаның 

дөңгелек саңылауына  лақтырылады. 

Температурасы 350 
0
С ыстық ауа  дөңгелек саңылауға түседі де, ұнтақталған 

отынды диірмен корпусында орналасқан сепараторға әкетеді. Сепаратордан 

өткен кейін шаңауалық қоспа жанарғыға беріледі, ал сепарацияланған ірі отын 

бөлшектері қайта ұсақтағышқа жіберіледі.  

Ұсақталмаған колчедан, металл, қатты заттар бөлшектері шарларды 

өткеннен кейін корпустағы арнайы саңылауға түседі және одан кейін қоқыс 

жинағышқа барады.  

 

 

 

 

 

3.23-сурет. Ортажүрісті шарлы 

диірмен. 

1-шиікі көмір ағысы; 2-шаң 

сепараторы; 3-ауа қорабы; 4-

астынғы сақина; 5-жоғарғы 

сақина; 6-шарлар; 7-вал; 8-

шестерня; 9-қалта. 
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Кесте 3.5. Ортажүрісті диірмендердің сипаттамалары 

Диірме

н типі 

Ұсақтағы

ш 

сақинаны

ң орташа 

диаметрі, 

мм 

Қысаты

н 

серіппе 

саны 

Шарлар Диірмен 

электрқозғалт

қышының 

қуаты, кВт 

Өнімділі

гі 

(өнімсіз 

көмір 

бойынш

а), т/сағ 

Саны Диаметр, 

мм 

Е-26 

Е-35 

Е-47 

Е-56 

660 

889 

1194 

1425 

3 

4 

4 

4 

8 

11 

13 

16 

237 

237 

267 

267 

49,0 

76,5 

110 

147 

2,7 

4,2 

6,6 

8,7 

 

Шарлармен әкетілетін көмір бөлшектерінің өлшемі, шарлармен өлшемі 

мен отынның үйкелісі коэффициентінен тәуелді. Үйкеліс коэффициенті 0,3 

болса, көмір бөлшектерінің максималды өлшемі мен шарлар диаметрі 

арасындағы  тәуелділік келесідей болады:  

 

шмакс dl 1,0  

 

Сондықтан, 7-5 кестеде берілген шарлар диаметрі кезінде ірі 

бөлшектердің өлшемі 25-30мм аспауы қажет.  

Ортадантепкіш күш пен үйкеліс күші балансының теңдеуін шешу 

негізінде айналу саны мен сақина диаметрінің арасындағы келесідей 

тәуелділік алынады: 

  

сD
n

115
 айн/мин, 

 

мұнда Dс - орталық сызық бойынша сақина диаметрі, м.  

Бұл диірмендердің өнімділігі келесі фомула бойынша есептеледі: 

 

 

90

21

5,1

100
ln

6,5

R
П

ППКD
В

бол

ылыл

ВТИ

лос т/сағ. 
(3.17) 

 

Ауа жылдамдығы өскен сайын шан іріленеді және өнімділік артады. 

Өнімсіз көмірі бойынша электрэнергия шығыны R90=15% кезде 12-15 

кВт∙сағ/т болады. 

Ортажүрісті шарлы диірмендер көмірлердің аз түрлеріне қолданылады. 

Ылғал көмір оларда алдын ала құрғатудан кейін ұсақталады; ондай болмаған 

жағдайда көмір шарларға жабысып қалады. Бұл диірмендер үйкеліс 

коэффициенті үлкен көмірлерге жарайды.   
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Горизонталь үстелі бар валкалы 

ортажүрісті диірмен (ВОД) екі 

валкадан, үстел мен корпустан 

тұрады (3.24 сурет). Валка осьтері 

корпусқа шарнирмен біріктірілген 

подшипниктерде тұрады. Өзінің 

салмағы және серіппе күшінің 

әсерінен валкалар тарелкаларға 

жабысып тұрады. Тарелканың 

айналуы кезде валкалар отынды 

езіп, домалайды. Көмірдің 

ұсақталуы негізінен езу арқылы 

жүзеге асады. Ол үшін серіппе 

валкаға бірнеше тоннаға жететін 

қысым түсіреді. 

Ауа 350
0
C температурада 

диірменге тарелкалардың айналасы 

бойынша беріледі. Ұсақталған және 

кептірілген шаң ауамен корпусқа 

біріктірілген сепараторға әкетіледі 

(3.25 суретте көрсетілмеген). 

Сепаратор айнымалы айналым санын жасайтын мотор арқылы айналады. Бұл 

шаңды ұнтақтауды реттеуге мүмкіндік береді.  Кейбір валкалы диірмендердің 

мәліметтер 3.6 кестеде берілген.  

Бұл диірмендердің өнімділігі келесі формула бойынша анықталады:  

   

90

21

3

100
ln

9,5

R
П

ППКD
В

бол

ылыл

ВТИ

ло
 т/сағ, 

(3.18) 

мұнда D – үстел диаметрі, м. 

Диірмен мен вентилятордың тұтынатын қуаты: 

  

 кВтDDNжал

3)15115(   (3.19) 

 

Кесте 3.6. Горизонталь үстелді валкалы ортажүрісті диірмен 

 

3.24. Ортажүрісті валкалы диірмен. 

1-тарелка; 2-валка; 3-серіппе; 4-ауа 

коробы; 5-камера; 6-редуктор. 

Аты 
Өлш

емі 

Тип және өлшем 

ВОД 

800/610 

ВОД 

900/690 

ВОД 

1050/800 

ВОД 

1150/880 

ВОД 

1250

/950 

ВОД 

1400/

1070 

Үстел диаметрі 
мм 800 900 1 050 1 150 1 250 1 400 
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Сәйкесінше ұсақтауға және пневмотасымалдауға электрэнергияның 

меншікті шығыны тең:  

B

N
Э жал

мен   

 

Тезжүрісті соққылы диірмендер екі негізгі түрге бөлінеді: шахталық және 

диірмен-вентилятор. Тезжүрісті диірмендердің роторы 750-1500 айн/мин 

бұрыштық жылдамдықпен айналады.  

 

Валка диаметрі 

ең үлкені   мм 610 690 800 880 950 1070 

Айналым саны айн/

мин 
78,3 78,3 61,5 61,5 61,5 52 

Диірмен 

электрқозғалтқ

ышы мен 

вентилятор 

қуаты   

кВт 75 75 ПО 155 215 280 

Өнімділік 

(өнімсіз көмір 

бойынша К
вти

ло 

= 1,9 

R90=12%) 

т/ч 4,0 6,0 9,5 12,0 16,0 22,0 

 

3.25-сурет. Шахталық диірмен. 

1–ротор; 2–корпус ; 3–шахта; 4–оттықа шығу; 5–отынды келуі; 6–ауа берілуі; 

7-қозғалтқыш. 
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Шахталық диірмен ротордан, кожухтан және шахтадан тұрады (3.25 

сурет). Отын айналатын роторға келіп түседі, содан соң бил соққыларымен 

ұнтақталады. Ыстық ауа ось бойынша (аксиалды) немесе шеңбер бойынша 

(тангенциалды) беріледі; бірінші жағдайда олар ШМА деп белгіленеді, ал 

екінші жағдайда – ШМТ. Ауа ағыны отынның ұсақ бөлшектерін ұстап алып, 

оларды шахтаға шығарады. Бұл жайдайда шахта гравитационды сепаратор 

рөлінде. Шаңның ұсақталу жұқалығы шахтадағы ауа жылдамдығымен 

анықталады, ол әдетте 1,5-3 м/с. Ірі бөлшектер ағыннан шығып, қайта 

ұнтақталуға. Отынның құрғақталуы оны ұнтақтау процессінде қарқынды 

жүреді және тіпті ол ротор аймағында аяқталады.  

Дайын шаң шахтадан оттыққа тікелей түсуі мүмкін. Бұл жағадйда шахта 

амбразурасы қарапайым түрдегі жанарғы ретінде болады. Үлкен қуатты 

қазандарда шахталық диірмендер үрлеу кезінде жұмыс істейді. Диірменнің 

жоғарғы бөлігі бұл жағдайда екі, төрт, алты шаңқұбырына бөлінеді. Олар 

арқылы шаңауалық қоспа жанарғыларға жіберіледі.  

Шахталық диірменнің роторы шпонкалармен дискілер бекітілген валдан 

тұрады (7-26 сурет). Дисктерге шарнирмен билұстағыштар орнатылған. 

Билұстағыштарға билдер шарнирлі бекітілген.  

 

 

 

 

 

 

 

3.26-сурет. Ротор мен шахталық 

диірмен корпусының құрылысы. 

1–корпус; 2–ротор; 3–дисктер;  4–

соққышұстағыштар; 5–соққыш; 6–

подшипник. 
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Жоғары өнімділікті диірмендерде ротор дискпен бірге орындалады. 

Ротор салқындатылуы, оның центріндегі кананл бойынша су арқылы жүзеге 

асырылады. 

Отынның амбразивті қозғалысы нәтижесінде соққыш тозады. Бұл оларды 

ауыстыру қажеттілігін тудырады. Соққыштың тозу дәрежесі отынның 

амбразивті қасиеті мен диірменің құрылымдық қасиетіне байланысты. Кейбір 

өлшемтипті шахталық диірмендер сипаттамалары 3.7 кестеде берілген.  

 

Кесте 3.7. ШМА мен ШМТ сипаттамалары  

   ШМА   ШМТ  

Атауы Өлшемі 

Ш
М
А
 

8
0
0
/3

9
1

/9
6
0
 

Ш
М
А
 

1
5
0
0

/1
1

8
1

/7
3

0
 

Ш
М
А
 

1
6
0
0

/2
0

0
4

/7
3

0
 

Ш
М
Т
 

1
0
0
0

/4
7

0
/9

8
0

 

Ш
М
Т
 

1
3
0
0

/1
3

3
2

/7
3

5
 

Ш
М
Т
 

1
3
0
0

/2
5

6
4

/7
3

5
 

Ротор диаметрі  мм 800 1 500 1 660 1 000 1 300 1 300 

Соққыш бойынша ротор 

ұзындығы  

мм 391 

1 181 

2 004 470 1 332 2 564 

Ротордың активті қимасы м
2
 0,313 1,77 3,33 0,47 1,73 3,34 

Валдың айналу саны  айн/мин 960 730 730 9^0 735 735 

Толық жинақтағы саққыш 

саны 

дана 

21 

90 

108 

24 55 

100 

Диірменнің 

электрқозғалтқышсыз 

салмағы т 2,1 7,5 18 3,3 9,5 15 

Электрқозғалтқыш қуаты  кет 30 175 320 40 155 245 

Құрғату агенттің максимал 

температурассы 

°С 350 350 450 350 450 450 

 

Жоғары қуатты шахталық диірмендер (30-50 т/сағ) қептіргіш агенттің 

тангенциалды жіберілуімен орындалады. Бұл сериялы диірмендер роторының 

диаметрі  1500 мм (айналу саны 985 айн/мин кезінде). Шеңберлік жылдамдық 

77,3 м/с тең. Соққыштар мен диірмендердегі корпус арасындағы саңылау 30 

мм дейін. Осының барлығы диірменнің меншікті өнімділігін арттырады және 

ұнтақтауға кеткен электрэнергия шығынын азайтады.  

Шахталық диірмендердің ұнтақтау өнімділігі: 

 

 
143,1

100
ln

10255,0

.

90

21

3,365,29








xx
бол

ылыл

ВТИ

ло

N

N

R
П

ППКLnD
В т/сағ, 

(3.20) 

 

мұнда D,L- ротор диаметрі мен ұзындығы, м. 
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Бос жүрістің қуаты Nxx: 

кВт
z

z
LпDN хх 










  48,052,01025,1

0

4,24,36

.
,       (3.21) 

zо, z - жинақтағы бил саны. 

N диірмен қуаты: 

DLNN мен кВт, 

 

Nмен-ротордың меншікті жүктемесі, кВт/м
2
. 7.8 кесте бойынша табылады.  

 

Кесте 7.8. Ротордың меншікті жүктемесі 

 

 

 

 

 

 

Меншікті қуат әдетте   xxмен NN .4,13,1   тең. 

Диірмен-вентилятор (ДВ) қозғалмайтын соққыш бар доңғалақтан, 

сауытталған корпус  пен сепаратордан тұрады (3.27 сурет). Олардың барлығы 

бір агрегатта орналасқан. Бұл осы диірменді жинақты (компактті) қылады.  

Өңделмеген көмір ұнтақтайтын доңғалақтың шетінен беріледі. Соққыш 

соғуы есебінен көмір ұсақталады. Шаң диірменнен кептіргіш газбен 

сепараторға шығарылады. Ірі фракциялар қайтадан ұнтақтайтын доңғалаққа 

келіп түседі, ал ұнтақтары газ ағынымен сепаратордан шығып, жанарғыға газ 

арынымен беріледі. Айналым саны 1500 айн/мин дейін болатын диірмен-

вентилятор тракт кедергісінен өтіп 150-200 мм су бағ. қысым тудырады. 

Ұнтақтайтын доңғалақ камерасында қысымның төмендеуі болады. Бұл 

кептіруге оттық газдарының жіберілуін көмектеседі.  

Бұл жағдайда көмірдің қарқынды құрғақталуы диірмен алдындағы 

шахтада жоғары температуралы (900-1100
0
С) оттық газдары есебінен жүреді. 

Кептіргіш агент температурасы ауа мен газды араластыру арқылы 

өзгеретіледі. Көмірді алдын ала кептіріді ұйымдастыру мүмкіндігі ұшпа 

заттары көп жұмсақ ылғал көмірлер үшін   диірменді-вентиляторларды 

қолдану тиімді екендігін көрсетеді. Қоңыр көмірлерді R90=55% дейін ұсақтау 

кезінде және диірменнің орташа жүктеме кезінде электрэнергияның меншікті 

шығыны 6-8 кВт∙сағ/т шанға тең. Диірменді жүктеуді азйтумен ұнтақтауға 

кеткен электрэнергиясының шығыны өнімділіктің төмендеуіне пропорционал 

өседі. Бұл диірмендер қоңыр көмірі бойынша 25 т/сағ дейін өнімділікте 

шығарылады.  

Диірмен түрі 
айн/мин 

730 970 

Аксиалды 50 кВт/м
2
 27 кВт/м

2
 

Тангенциалды 45 кВт/м
2
 27 кВт/м

2
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Ди і р м е н  т ү р і н  т а ң д а у  

отынның физикалық қасиетіне 

(ұнатқтау қабілеттілігінің 

коэффициенті, ұшпалардың шығуы) 

және қазан агрегатының қуатына 

байланысты. Таңдалған диірмен 

құрылымы қазан агрегаттың тиімді, 

үнемді жұмысын  минималды капитал 

шығындау кезінде қамтамасыз ету 

керек.  

Шарлы барабанды диірмен 

бастапқы бағасы үлкен, айтарлықтай 

өлшемді және ұнтақтауға 

электрэнергия шығынының жоғары 

болуымен сипатталады. Сондықтан 

шарлы барабанды диірмендер қиын 

ұнтақталатын отындар және 

реакциондық қасиеті төмен болуына 

байланысты жұқа ұнтақтауды қажет 

ететіт отындар үшін қолданады. Бұндай 

отындарға антрациттер, жартылай 

антрациттер және 

ұнатқтауқабілеттілігінің коэффициенті 

Кло <1,2 болатын тас көмірлерінің кейбір сорттары жатады. Одан басқа, бұл 

диірмендер құрамында көп колчедан бар отындарға да қолданылады 

( %76ж

кS ). ШБД буөнімділігі 20 т/сағ болатын қазандарға қолданылады.  

Салыстырмалы жұмсақ және ұшпа заттры көп отындар шахталық 

диірмендерде ұсақталады. Ұшпа заттар шығуының көп болуы ірі ұнтақтауға 

мүмкіндік береді.  

 

Кесте 7.9. Диірмен түрін таңдау 

Отын 
Ұнтақтауқабілеттілік 

коэффициенті 

Ұсынылатын 

диірмен 

түрі
ВТИ

лоК  

Ауыстыратын 

диірмен түрі 

Антрациттер - ШБД - 

Тас көмірлері мен 

жартылайантрациттер 
≤1,1 ШБД - 

Байытудың 

қалдықтары 
≤1,2 ШБД - 

Байытудың 

қалдықтары 
>1,2 ШБД ОД 

Тас көмірлері және 

жартылайантрациттер 
>1,1 ОД ШБД 

 

3.27 сурет. Диірмен – 

вентилятор. 

1–ұнтақтайтын доңғалақ;  2-

корпус; 3–сепаратор; 4–шикі отын 

мен отындық газды жіберу. 
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Тас көмірлері 

V
г
>30%  кезінде 

>1,2 ОД ШД, ШБД 

Қоңыр көмірлер Шетеуі жоқ ШД ДВ 

Келтірілген 

ылғалдылығы W
n
=15-

30 қоңыр көмірлер 

(шаңдайындаудың 

жабық жүйесінде) 

Шетеуі жоқ ДВ ШД 

Сланец Шектеуі жоқ ШД ШБД 

 

Шахталық диірмендерде әдетте қоңыр көмірлері, сланецтар және ұшпа 

шығарындылары көп отындар ұсақталады. ШД өнімділігі 12 т/сағ көп 

шаңкөмірлік қазандар үшін қолданылады. 

 Ортажүрісті диірменді үйкелу коэффициенті жоғары болатын тас 

көмірлері үшін қолдану тиімді. Күлділігі жоғары көмірлер А
қ
>30% үшін 

оларды қолданбайды. Бұл диірмендерді өнімділігі 12 т/сағ артатын қазандар 

үшін орнатады. 

 Отын қасиетіне тәуелді диірмендерді рационалды қолдану облысы 7.9 

кестеде көрсетілген. 

 

 

3.6 Көмір шаңын дайындау жүйесі 

 

Шаңдайындау жүйесі екіге бөлінеді: орталықтанған және жекешелеген.  

Орталықтанған жүйеде көмір шаңы бөлек ғимаратта-шаңзауытында 

дайындалады. 

Жекешелеген жүйеде әрбір шаңдайындайтын құрылғы тек өзінің 

қазанына жұмыс істейді және басқа қазандарға шаңды белгілі бір аз мөлшерде 

беру мүмкіндігі болады. Бұл жағдайда отынды кептіру және дайын шаңды 

пневмотасымалдау ауа және шаңжүйесі орнатылған қазанның газдарымен 

жүзеге асырылады. Шаңдайындаудың жекешеленген жүйесінің жабдықтары 

қазандық ғимараттында қазан жанында орналасады. 

Қазіргі кезгі электростанцияларда тек жекешелеген шаңдайындау жүйесі 

қолданылады. Олар құрылымы жағынан қарапайым, арзан және өте төмен 

бағалы шаң алуға мүмкіндік береді. Төменде тек жекешелеген шаңдайындау 

жүйесі қарастырылады. 
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Шаңдайындаудың жекешелеген 

жүйесінің сұлбасы және оның 

жабдықтары отынның сортына, 

оның ылғалдығына, диірмен 

типіне, оттық құрылғысының 

түріне және қазандық жұмысының 

тәртібіне байланысты. 

Шаңдайындау кептіргіш 

газдардың қозғалысы бойынша 

тұйық және ашық сұлбада болуы 

мүмкін. Тұйық сұлбада кептіргіш 

газдар (қыздырылған ауа, оттық 

газдары), шаңдайындау жүйесін 

өткеннен кейін су буымен бірге  

қазандыққа лақтырылады. 

Шаңдайындау жүйесінің ашық 

сұлбасында кептіргіш газдар мен 

су булары атмосфераға 

лақтырылады. 

Барлық шаңдайындау 

қондырғыларыы 3,5 ати қысымға 

есептеледі, себебі шаңның 

жарылыс кезінде бұзылуларды алдын алу үшін. 

Т у р а  ү р л е у л і  ш а ң д а йы н д а у д ы ң  т ұ йы қ  с ұ л б а с ы  ең 

қарапайым болып табылады. Оларда шаң диірменнен тікелей қазандық 

жанарғысына беріледі. Тура үрлеулі тұйық сұлбада шахталық, ортажүрісті 

диірмендер және ұсақтағыш желдеткіштері қолданылады. 

Тура үрлеулі шаңдайындаудың тұйық сұлбасы аксиалды шахталық 

диірменімен 3.28 суретте көрсетілген. Отын шикі көмір бункерінен шикі 

көмір көректендіргішіне барады, ол арқылы диірменге берілетін отын мөлшері 

отынберуші органның жылдамдығын өзгерту арқылы реттейді. 

Қоректендіргіштен отын арық арқылы диірменге түседі. Диірменге салқын ауа 

түспеуі үшін арыққа тығыз клапанды (мигалка) шлюздік тығын орнатылады. 

Шаңды кептіру және тасмалдау ауақыздырғыштан келетін ыстық ауа арқылы 

жүзеге асырылады. Ауа температурасы диірмен алдында, үрлегіш 

вентиляторның арынды қорабынан алынатын салқын ауа присадкасы есебінен 

төмендетіледі. Кептіру мен ұсақтау диірменде жүреді. Көмір шаңы шахтадан 

жанарғы құрылғыларына барады. 

Диірмен вентиляциясы (құрғатқыш агент қозғалысы) диірмен мен 

үрлегіш вентиляторының арыны арқылы пайда болатын төмен қысым арқылы 

жүзеге асырылады.  

Шаңның ұнтақталу жұқалығы шахтадағы құрғатқыш газдың 

жылдамдығына тәуелді. Құрғату шартын өзгертпей, шахтадағы газ 

жылдамдығын салқын ауа присадкасы арқылы арттыруға болады. 

 

3.28-сурет. Шахталы диірменді 

шаңдайындаудың жекеленген сұлбасы. 

1-бункер; 2-автотаразы; 3-шибер; 4-

көмір қоректендіргіші; 5-шикі көмір 

арығы; 6-салқын ауа присадкасы; 7-

диірмен; 8-шахта; 10-үрлеуіш 

вентиляторы; 12-жанарғы; 13-екінші ауа 

қорабы; 14-қазан; 16-ауақұбыры; 17-

ауақыздырғышы; 19-белгі бергіш. 
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Температурасы 350–400 
0
С ыстық ауа көмегімен бұл сұлбада ылғалдығы 30-

40% көмірді, 55% фрезторфты кептіруге болады. 

Тура үрлеу сұлбасында диірмен өнімділігі қазан жүктемесін анықтайды. 

Қазан өнімділігін реттеуде диірмен жүктемесі шикі көмір мен құрғатқыш 

агентінтің берілуін өзгерту арқылы өзгертіледі. 

Ортажүрісті диірменді қолданған кезде тура үрлеу жүйесі диірмендік 

сепаратордың  кедергісі жоғары болу себебінен диірмендік вентилятор орнату 

қажет болғандықтан жүйе күрделенеді (3.29 сурет). Диірмендік вентилятор 

диірмен алдында да, артында да орналастыруға болады. Бірінші жағдайда 

диірмен жоғары қысымда, екіншіде атмосфералықтан төмен қысымда болады. 

 

3.29-сурет. Ортажүрісті диірменмен шаңдайындаудың жекелеген 

жүйесі, артық қысымда жұмыс істейтін. 

1-бункер; 2-автотаразы: 3-таразылы бункер; 4-қоректендіргіш; 5-

шибер; 6-шаңқұбыры; 7-диірмен; 8-сепаратор; 9-вентилятор; 10-шаң 

бөлгіш; 11-салқын ауа присадкасының клапаны, 12-жанарғы; 13 -

екіншілік ауа қорабы; 14-қазан; 15-көмір ағыны; 16-ауақұбыры; 17-

ауақыздырғыш; 18-үрлейтін вентилятор. 

 

3.30-сурет. Ортажүрісті диірменді шаң дайындаудың жекелеген 

жүйесі, төмен қысымда жұмыс істеуі (белгілену 3.29 суреттегідей). 
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Диірмендік вентиляторды диірмен алдына орналастыру кезінде оның сенімді 

жұмыс істеу шартынан ыстық ауа 350 
0
С температурадан аспауы қажет. 

Сонымен қоса, кептіру агентінің көлемі көбейгендіктен диірменнің 

вентиляциясына кететін электроэнергия шығыныда артады. Диірмендік 

вентиляторды диірмен артына орнату кезінде кептіру газының температурасы 

диірмен конструкциясымен анықталады және 700 
0
С дейін көртерілуі мүмкүн. 

Диірмендік вентилятор арқылы диірменде салқындатылған кептіргіш газдар 

өтеді. Бұл вентиляциялауға кеткен электроэнергия шығынын төмендетеді. 

Бірақ бұл кезде көмір шаң өтетіндіктен диірмендік желдеткішітің қатты тозуы 

байқалады. Шаңдайындау сұлбасының ортажүрісті диірменнінде тас көмірі 

мен жартылай антрацит қолданылады.  

 Диірмендік вентилятормен шаңдайындаудың жүйесі 3.31 сурет көрсетілген. 

Оның ерекшелігі кептірегіш шахтаның орнатылуынада. Жарылыс кезінде 

жүйенің бұзылу қауіпінің алдын алу үшін сепараторда жарылғыш клапандар 

орнатылған. Олар қысымның шеткі мүмін мәнінен артуы кезінде атмосфераға 

жол ашады. Ол нормадан жоғары қысымда ашылады да атмосфераға 

шығарады. Бұл диірмендер әдетте қазанға жақын орналасады. 

 

3.31-сурет. Диірмен-вентиляторлы шаңдайындаудың жекелеген жүйесі. 

1-бункер; 2-шибер; 3-қоректендіргіш; 4-шахта; 5- диірмен-вентилятор; 6-

сепаратор; 7-жанарғы; 8-газқоршаушы терезе; 9-шибер; 10-қазан; 11- үрлегіш 

вентилятор; 12-ауақыздырғыш; 13- ауақұбыры; 14-екіншілік ауа қорабы; 15-

жарылғыш клапан; 16-ауа өткізгіш. 
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3.32-сурет. Шаң бункері бар шаңдайындау сұлбасы. 

1-бункер; 2-таразы; 3-таразылы бункер; 4-қоретендіргіш; 5-азаятын қораб; 6-

мигалка; 7-диірмен; 8-сепаратор; 9-диірмендік вентилятор; 10-қораб; 11-

салқын ауа клапаны; 12-жанарғы; 13-қораб; 14-қазан; 15-газқұбыры; 16-

ауақұбыры; 17-ауақыздырғыш; 18-үрлегіш вентилятор; 19-жарылғыш клапан; 

20-араластырғыш; 21-ағын; 22-циклон; 23-клапан; 24-шибер; 25-шнек; 26-

шаң бункері; 27-араластырғыш; 28-шайба; 29-ылғал сорғыш; 30-ре-

циркуляция; 36-шибер; 37-шаңқоректендіргіш; 38-газ қорғаныс терезе. 

 

Шаң  б у н к е р і  б а р  ш а ң д а й ы н д а у  ж ү й е с і  шарлы барабанды 

диірмендерде қолданылады. 3.32 суретте отын кептірілуі ыстық ауаме 

қамтамасыз етілетін сұлба көрсетілген. 

Шикі көмір қоймасынан отын арық арқылы таразыға түседі. Таразыдан 

соң отын көмір қоректендіргішіне барады, ол арқылы диірменге отынның 

берілуі реттеледі. Одан кейін отын ыстық ауа берілетін диірменнің көлбеген 

арығына түседі. Ұзындығы 2-3 м арық бойынша отын қозғалуы кезінде отын 

ылғалдығы 40% дейін төмендейді.  

Көмір мен кептіргіш газдар түсетін диірменде көмір ұсақталуы және 

оның соңғы кептірілуі жүреді. Газ ағынымен шаң диірменнен сепараторға 

әкетіледі. Сепараторда алынған отынның ірі фракциялары қайта диірменге 

бағытталады. Дайын шаң сепаратордан газ ағынымен цикланға барады, ол 

жерде шаңнан газдың бөлінуі жүреді. Циклоннан шаң дайын шаң бункерына 

түседі. Оның төменгі бөлігінде жанарғыға шаң берілуін дозалайтын шаң 

қоректендіргіштері орнатылған. Кептіргіш газдар циклоннан диірмендік 

вентилятор арқылы сорылады және одан кейін аз ғана артық қысыммен 

құбырлар арқылы шаңды жанарғыға тасымалдайды. Сонымен, шаң тракты 

диірменнен, сепаратордан, циклоннан, дайын шаң бункерінен, шаң 

қоректендіргіштен және диірмендік вентилятордан тұрады. 

Бұндай жүйеде диірмен, циклон, сепаратор төмен қысымда болады. 

Жоғары қысым тек шаңды жанарғыларға тасымалдайтын қыбырларда болады. 
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Дайын шаңды циклоннан қазанның бiрнеше жүйесін біріктіретін шнекке 

беруге болады. Бұл шнек көмегімен қажет болған жағдайда көрші қазандарға 

көмір шаңын беруге болады. 210 т/сағ қазаны үшін шаңдайындау 

қондырғысының 3.32 суреттегі сұлба бойынша орындалған компоновкасы 

3.33 суретте көрсетілген.  

Диiрмендік вентиляторының арынды коробкасы рециркуляция 

линиясымен диірменнің кіріс аузына біріктіріледі. Кептiргiш газдардың 

рециркуляциясын диірмен жылдамдығын арттыру үшін қолданады. Бұл 

құрғақ көмiрдi ұсақтау кезінде қажет болады, өйткенi кептіру үшін қажетті 

ауаның мөлшері аз және диірмен жыладмдығы төмен болады, оның әсерінен 

диірменде шаң қатты ұсақталады.  

 
3.33-сурет. 230 т/ч қазаны үшін шаңдайындау құрылғысының компоновкасы. 

1–бункер; 2-шаң қоректендіргіш; 3-диірмен; 4-диірмендік вентилятор; 5-

сепаратор; 6-циклон; 7-жарылғыш клапан; 8-шаңды шнек; 9-шаң бункері; 10- 
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шаң қоректендіргіш. 

 

Ылғал отынды қолданған кезде кептіру ыстық ауа мен оттықтан 

алынатын газдың қоспасы арқылы жүргізіледі (3.34 сурет). Бұл жағдайда 

рециркуляция линиясын қолдану қажеттелігі төмендейді.  

Антрацит және жартылай антрацитті ұсақтауға арналған шаңдайындау 

жүйелерiнде бункерден жанарғыға шаң ыстық ауамен түседі. Кептiргiш газдар 

оттыққа негiзгi жанарғының жоғарсында орналасатын лақтырғыш 

жанарғыларымен лақтырылады. Шаңды тасымалдау үшiн отынды кептіруге 

немесе екіншілік ауа ретінде қолданылатын ауа арынанан көп арын қажет. 

Сондықтан мұндай сұлба кезінде ауа қыздырғыштың бөлігін жоғары арынды 

арнайы ветилятордан жұмысы үшін арнау қажет (3.35 сурет). 

Антрацит, жартылай антрацит және өнімсіз көмірленіне басқа барлық 

көмiрлер үшiн отын дайындау жүйесінің тракты бойынша жарылғыш 

клапандар арнатылады. 

Аралық бункері бар жүйеде дайын шаңның белгілі бір запасы болады. 

Сондықтан диірменнің жұмыс тәртібі қазан жүктемесіне тәуелді емес. Олар ең 

үнемдi болып табылатын толық жүктемеде жұмыс iстей алады. Қазанның аз 

жүктемесi кезінде артық шаң бункерды толтырады немесе көрші жүйеге шнек 

көмегімен беріледі. Бункер толған кезінде диірмен тоқтатуға болады. 

 

 
3.34-сурет. Кептіруе газ алынуы бар шаң бункерлі шаңдайындаудың 

сұлбасы  

1–бункер; 2-шаң қоректендіргіш; 3-диірмен; 4-диірмендік вентилятор; 

5-сепаратор; 6-циклон; 7-жарылғыш клапан; 8-шаңды шнек; 9-шаң бункері; 

10- шаң қоректендіргіш. 
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3.35-сурет. Отынды ыстық ауамен тасымалдауы бар аралықбункерлі 

шаңдайындаудың сұлбасы. 

1-14- белгіленулер 7-32-суреттегідей; 15, 16-ауақұбырлары; 17-

ауақыздырғыш; 18-үрлегіш вентилятор; 19-жарылғыш клапан, 20-шаң 

қоректендіргіші; 21-шикі көмір арығы; 22-циклон; 24-лақтырғыш шибер; 25- 

шнек; 26-шаңды бункер; 27-араластырғыш; 28-шибер; 29-ылғал сорғыш; 30, 

31-вентилятор және біріншілік ауақыздырғышы; 32-лақтырғыш жанарғы; 33-

қорап. 

 

Ашы қ  ц и к л д і  ж ә н е  о т ы н  шы ғ а ры н д ы  г а з д а р м е н  

к е п т і р і л е т і н  ш а ң д а йы н д а у ды ң  ж е к еш е л е н г е н  ж ү й е с і  3.36  

суретте көрсетіген.  

Отын бункерден көмір қоректендiргiші арқылы шахталық диірменге 

беріледі. Бұл жерге алдын ала күлден тазартылған шығарынды газдар да 

беріледі. Диірменде отынның ұсақталуы, кептірілуі және дайын шаңның ірі 

фракциялардан сепарациясы болады. Дайын шаң газдар ағынымен шаңды 

бөліп алу құрылғысының жүйесіне өтеді. Шаңнан тазартылған газдар су 

буларымен бірге түтіндік құбыр арқылы атмосфераға лақтырылады. 

Құрғақ шаң шаңбөлгiш құрылғысынан дайын шаң бункерына түседі. 

Одан шаң қоректендіргіші арқылы жанарғы құбырларына беріледі. Жанарғыға 

шаңды тасымалдау ыстық ауа көмегімен жүзеге асады. 

Шаңдайындау жүйесiнде шығарынды газдар 65-70 
0
С температурасына 

дейін салқындатылады. Бұл айтарлықтай деңгейде шығарынды газдармен 

жылу жоғалтуларды төмендетеді. Өте ылғал отындарды құрғатуы үшiн 

шығарынды газдардың салыстырмалы үлкен температурасы қажет 250-350 
0
С. 

Осыған байланысты қазанда газдардың терең салқындату қажеттілігі 

төмендейді. Бұл қазанның соңы жағындағы қыздыру беттерін 

қарапайымдатады және арзандатады. Оттыққа құрғақ отынды беру жану 

процессін жеңілдетеді және оның тиімділігін арттырады. 

Ашық циклды қолданған кезде тазалағыш құрылғыларында (п.ә.к.-і 

шамамен 0,98) ұсталмаған көмір шаңымен жоғалтулар артады. Сонымен қатар 

шаңдайындау жүйесi және қазан арқылы күлдің көп мөлшері өтеді, ол күлді 
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қырылу қауіпін тудырады. Шаңдайындау жүйесі өте үлкен және қымбат 

болады. Сондықтан ашық циклды жүйені қолдану тек ылғалдылығы өте 

жоғары отындар кезінде тиімді болады (Wкел>20%). 

 

 

3.7 Шаңдайындау жүйесінің элементтері 

 

Шаңдайындау жүйесінің элементтеріне шаң сепараторы, шаңбөлгіш 

(циклондар), тығыны бар көмір және шаң арығы, көмір және шаң бункері 

сәйкес порциялайтын механизмдерімен (қоректендіргіштерімен).  

Шаңдайындау жүйесінде қолданылатын шаң сепараторлары 3 түрге 

бөлінеді: жылжымайтын немесе бұрылмалы қалақшалары бар ортадантепкіш, 

айналатын соққыш қалақшасы бар ортадантепкіш, гравитациялы (шахталы). 

Диірменнің көптеген конструкцияларында сепараторлар диірмен 

қондырғысымен біріккен.  

Айналатын қалақшасы бар ортадантепкіш сепараторлар бірінің ішінде 

бірі орналасқан екі конустан тұрады (3.37 сурет). 

Шаңауалық ағын сепараторға 15-20 м/с жылдамдықпен беріледі. 

Сепараторда оның жылдамдығы 5-6 м/с дейін төмендейді, осының әсерінен 

отынның үлкен бөліктері түсіп қалады, олар сепаратордың төменгі бөлігінде 

орналасқан арық көмегімен диірменге қайтадан барады. Одан кейін 

шаңауалық қоспа сақиналы қуыс бойымен жоғары көтерiледi және iшкi 

конусқа терезелер арқылы өтедi. Бұл терезелер бұрылғыш қалақшалардан 

тангенциальды орналасу арқылы құрылған. Қалақшалардан өткен ағын 

бұрмаланады. Ортадантепкіш күш әсерінен отынның ірі бөлшектері бөлініп, 

 
3.36-сурет. Тұйқталмаған циклді шаңдайындау жүйесi. 

1- бункер; 2-автотаразы; 3-шибер; 4-көмір қоректендіргіш; 5-шаң 

қоректендіргіш; 7-диірмен; 8- шахта, 10-біріншілік ауа қорабы; 11-клапан; 12- 

жанарғы; 13 -екіншілік ауа қорабы; 14-қазан; 15-газ құбыры, 15- ыстық ауа 

құбыры; 17-ауа қыздырғыш; 18- үрлегіш вентилятор;; 19-жарылғыш клапан; 

21-шикі көмір арығы; 22-циклон; 24-лақтырғыш шибер; 25-шнек; 26-шаң 

бункері; 27-араластырғыш; 28-күлаулағыш; 29-ылғал сорғыш; 30-түтін 

сорғыш; 33-белгі беру құралы 
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сыртқы конуса ірі шаң жинағышқа құлайды. Сепаратор жұмысы қалақша 

орнымен реттеледі. Дайын шаң орта құбыры бойынша әкетіледі.  

Сепаратор жұмысының сапасы шаң ағынынан жұқа фракциялардың 

қаншалықты толық алынатынымен анықталады.  

Айналатын соққыш қалақшалы сепараторларда шаңның ірі бөшлектері 

қалақшалармен соғылып, ұсақтағыш құрылғысына түседі (3.38 сурет). 

Сепарацияланған шаң жанарғыға бағытталады. Қалақшалардың айналу 

саныны өзгерту арқылы ұсақтаудың жұқалығы реттеледі. 

Циклондық шаңбөлгiштер аралық бункері бар шаңдайындау жүйесінде 

ағыннан шаңды бөліп алу үшiн қолданылады. Циклонда шамамен 85-90% шаң 

ұсталады, қалған 15-10% өте ұсақ шаңдар кептіргіш газдарымен бірге оттыққа 

енгізіледі.  

Циклон ортадантепкіш шаң бөлгіш болып табылады (3.39 сурет). 

Кептіргіш газдардың шаңдалған ағыны 18-22 м/с жылдамдықпен корпусқа 

қатысты тангенциальды орналасқан түтікшеге барады. Бұрмаланған ағын 

винттік линия бойынша қозғалып циклонның конустық астына түседі. 

Ортадантепкіш күштермен шаң бөлшектері корпусқа жабысып, төмен түседі. 

Шаңның қосымша сепарациясы ағынның орталық әкету құбырына бұрылған 

кезде жүреді. Әкету түтікшесінде орнатылған қалақша оған ағынның плавный 

кіруін қамтамасыз етеді. 

Шаң дайындау жүйесінің ашық циклінде кептiргiш газдардан шаңның 

ұстауын жоғары п.ә.к. 98-99% ұйымдастыру қажет. Олай болмаған жағдайда 

отын жоғалтуы өте жоғары болады. Бұл жағдайда кіші диаметр элементті 

батареялық түтікті шаңбөлгіштерді қолданады (3.40 сурет). Шаңдалған ағын 

шаңұстағыш корпусына түсіп, батарея элементтері бойынша параллельді 

жүретін екі бөлек ағынға бөлінеді, әрбір элементте винттік қыстырмасы бар 

сақиналық саңылау болады.  

 

 
3.38-сурет. Айналмалы қалақшалы сепаратор. 

1-сепаратор корпусы; 2-айналатын қалақша; 3-жетекті 

шестернялар; 4-диірменнен шаң, 5-диірменге қайту; 6-дайын шаң. 
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3.40-сурет. Түтікті шаң ұстағыш. 

 

Винт ағынға айналу қозғалысын береді, соның себебiнен шаң сыртқы 

құбыр қабырғасына жабысып, шаңжинағышқа түседi. 

Тазаланған ағын бұрылады және iшкi түтiкшелер бойымен камераға 

түседі. Циклонға қарағанда бұл шаң бөлгiштердің гидравликалық кедергісі 

жоғары. Әдетте түтiкті шаңбөлгiшті екi сатымен орнатады, ол жиынтық п.ә.к. 

98% алуға мүмкіндік береді. 

Шаңдайындау жүйесінде көмір және шаңгазды қоспа темір қағазынан 

көбінесе дөңгелек қимада орындалатын арық және шаңқұбыр бойымен 

араласады. Кейбір элементтерде дәнекерленген стандартты құбырлар 

қолданылады. Көмір шаңқұбырлары мен арықтар газдың әртүрлі қысымында 

ағатын шаңдайындаудың бөлек элементтерімен біріктіріледі. Сорулардың 

алдын алу үшін қарапайым автоматикалық клапандар орнатады периодты 

түрде көмір немесе шаңды басқа қысым облысына жіберу үшін. Бұл 

қозғалатын клапандар мигалкалар деп аталады. 

3.41 суретте жабушы клапанның көлбеу орналасқан мигалкасы 

көрсетілген. Мигалка клапаны жүкті рычагпен ішкі құбырдың қиғаш қиығына 

тақалады. Клапан отын салмағы әсерінен ашылады. Ол түскеннен кейін 

клапан жабылады. Жақсылап тығыздау үшін тізбекті түрде екі мигалка 

қойылады. 

Жақсы тығыздық пен шаңның біркелкі берілуі конусты мигалка арқылы 

жүзеге асырылады (3.42 сурет). Бұл конструкцияда клапан рычаг инесіне 

жүкпен еркін отырғызылған конус түрінде орындалған. Отын салмағының 

әсерінен отын төгілетін сақиналы саңылау ашылады. Отын төгілген кезде 

 
3.39-сурет. Циклон. 
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оның қабаты құбырды тығыздайды да газдың бір жерден екінші жерге өтуіне 

мүмкіндік бермейді.  

 

1-шаңқұбыры; 2-конусты клапан; 3-қаңқасы; 4-рычаг; 5-жүк; 6-

призмалы тіреуіштер; 7-люк қақпағы 

Аралық бункері бар жүйеде шаң жанарғы құбырларына отынның 

берілген шығынын қамтамасыз етуі қажет шаң қоректендіргіштерімен 

беріледі. Отын шығыны қоректендіргіштің айналым санымен реттеледі.  

Шаң шығынының тура порциялануы шаң қасиетінен және 

қоректендіргіш пен бункер конструкциясынан тәуелді. Шаң бункерде 

тығылып қалуы мүмкін, бұл шаң қоректендіргішінің қабылдау бөлігіне түсуін 

бұзады. Шаң қабатының үлкен биіктігі (4-5 м) кезінде және бункер қабырғасы 

қатты көлбеген кезде бұл болмайды. 

 
 

3.41-сурет. Клапанды тығын 

(белгі беру құралы). 

3.42-сурет. Конусты белгі 

беру құралы. 
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Негізінен екі типті қоректендіргіш 

қолданылады қалақшалы және шнекті. 

Қалақшалы қоректендіргіштер 

жетекті валға орнатылған екі дискіден 

тұрады (3.43 сурет). Дискілермен 

қалақшалар арасында жорғары қақпақ 

терезесіне қатысты 180
0 

 бұрышпен 

орнатылған терезесі бар аралық доскасы 

орналасқан. Бункерден шаң жоғары 

қақпақ терезесі арқылы қалақша дискінің 

арасындағы ұяшықтарға түседі, оның 

бұрылыс жасуы кезінде ол аралық терезе 

доскасы арқылы екінші диск ұяшығына 

шашырайды. Екінші дискінің келесі 180° 

бұрышқа айналуы кезінде шаңқұбырына 

біріктірілген шаң қабылдағыш құбырға 

шашырайды. Аралық доскасы бар екі 

дискінің орнатылуы жақсы тығыздық 

жасауға және шаңның өздігінен ағуының 

алдын алады. Бұл қоректендіргіштер 

ылғалдылығы 10-12% аспайтын тас көмірі 

және антрацит шаңы үшін қолданылады.  

 Шнекті қоректендіргіште шаңды 

беру айналмалы шнекпен жүзеге асады (3.44 сурет). Шнекті винт 

ленталарының арасындағы ұяшықтардың тұрақты көлемді кезінде бункердан 

шаң бірқалыпты емес алынады, әсіресе бункерда шаң қабатының биіктігі 

төмен кезінде. Бункер қимасын дұрыс қолдану үшін шаңды алу кезінде 

қабылдағыш түтікті ұлғайтады, ал шнекті сатылы қылады (3.45 сурет). 

Шнектің бұндай формасында шаң бункердан шнектің барлық қабылдағыш 

бөлігінің ұзындығы бойынша алынады.  

Шнекті қоректендіргіштер жоғары ылғалдылықты қоңыр көмірлерін беру 

үшін қолданылады. 

 

 
3.43-сурет. Қалақшалы шаң 

қоректегіш. 

1-қаңқасы; 2, 3-қалақшалы 

дискі; 4-аралық дискі; 5-вал; 6-

редуктор. 
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3.44-сурет. Шнекті шаң сорғыш. 

 

 
 

3.45-сурет. Шнекті шаң қоректендіргіш МЭИ-Мосэнерго. 
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4 Камералы оттықтар 

 

4.1 Жалпы ережелер 

 

Кез-келген оттық құрылғысы сияқты камералық оттықтар ауа 

артықшылық коэффициентін  мүмкін болатын аз мәнінде отынның толық 

жануын қамтамасы етуі қажет.  

Айтарлықтай мөлшерде салыстырмалы жеңілбалқитын минералды 

қоспалары бар отындар үшін газдармен әкетілетін ұшпа күлдің қатуын 

қамтамасыз ететін температураға дейін оттық камерасында газтәріздес жану 

өнімдерін салықндау қажет. 

Оттыққа түсетін күлдің бөлігі оттық камерасынан үздіксіз жойылуы және 

радиациялық қыздыру бетінле көп мөлшерде жиналмауы тиіс. 

Камералық оттықтың кез-келген техникалық құрылғы сияқты 

жетілгендігі оның бастапқы құнымен және оған қызмет көрсететін 

құрылғылар мен эксплуатациялық шығыны арқылы анықталады. 

Сондықтан камералық оттықтың жұмысы отынды дайындауға, ол 

отынды ауамен бірге оттық камерасына беруге және ондан қожды жоюға 

меншікті энергия шығыны аз кезінде жүруі қажет. 

Қазіргі уақытта толықтай экрандалған қалыпты шартта жұмыс істейтін 

камералық оттықты жөндеуге шығындар көп емес, және де ол оттықтарға 

күрделі және қымбат құрылғылар мен механизімдер қажет емес. Қамералық 

оттықтың бастапқы бағасына әсер ететін негізгі фактор – ол оттық 

камерасының габариті болып табылады. Қазіргі кездегі қазан агрегаттарында 

бұл габариттер өте үлкен және олар барлық қазан агрегаты мен қазандық 

ғимаратарының айтарлықтай деңгейде көлемін анықтайды. Оттық 

камерасының габариті артқан сайын оның құныда жоғарылайды, себебі бұл 

жағдайда оттықтың беттік қабырғасы да артады, яғни жылулық оқшау, каркас, 

қаптама бағасы ұлғаяды. 

Сондықтан оттық камерасының меншікті габариттін кішірейту, яғни 

оттық көлемінің жылулықкернеуін арттыру от

ж

т VBQ / МДж/м
3
∙сағ өте маңызды. 

Қатты отындар үшін, бұдан басқа шаң дайындау жүйесінің бағасы мен 

габариті, онымен қоса шаң дайындау жүйесінің тозған бөліктерін ауыстыруға 

және жөндеуге шығындар маңызды болып табылады. Бұл шығындарды 

оттықтың тиімділігін бағалаған кезде ескеру қажет, себебі олар отынның 

толық жануына және оттық көлемінде жанудың мүмкін болатын жүктемесене 

әсер ететін отын шаңының жұқалығынан  тәуелді. 

Құйынды (циклонды) оттықтарда ірі шаңды және тіпті тек бөлшектелген 

көмірді жағу кезінде оттық көлемінің жоғары форсировкасы жасалады, бірақ 

ол үшін оттыққа берілетін ауа арыны айтарлықтай артады, және сәйкесінше 

үрлу желдеткішінің жетегіне энергия шығындары ұлғаяды. Тіпті сұйық 

отынды жағуға арналған оттықтарда да көлемнің жоғары форсировкасын алу 

үшін, және сонымен қоса отынның толық жануы үшін жанарғылар алдындағы 
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ауа арынын арттыру қажет, яғни үрлеуге меншікті энергия шығынын арттыру 

қажет.  

Бұнымен қоса, берілген оттық көлемін толық пайдалануға мүмкіндік 

болатындай етіп оттық аэродинамикасын да жақсы ұйымдастыру қажет. 

Оттықтың аэродинамикасы отын мен ауаның бірқалыпты араласуында да 

маңызды роль атқарады. Сәйкесінше ол ауаның аз шығынында отынның 

толық жануын қамтамасыз етеді. Оттыққа түсетін отынның тез қызуы мен 

жылдам жалындануын оттықтың жақсы ұйымдастырылған аэродинамикасы 

қамтамасыз етеді. Күлділігі жоғары отынды жағу кезінде газдар ағынын 

дұрыс ұйымдастырғанда экрадық беттерде қож жиналуының алдын алады. 

Қатты отындағы камералық оттық профильіне оттық камерасынан қожды 

жою жүйесі қалай ұйымдастырылғаны қатты әсер етеді. 

Құрғақ қожжою кезінде қождың түсу зонасындағы (оттық камерасының 

төменгі бөлігі) температура қождың толық қатуына қажетті дәрежеде төмен 

болуы керек. 

Сұйық қожжою кезінде бұл температураның жоғарылығы, тек қана 

қождың балқуын қамтамасыз ететін емес, сонымен бірге оны жеңіл 

қозғалатын (тұтқырлығы шамамен 10 Па∙с) температураға дейін қыздыруға 

жеткілікті болуы керек. 

Сұйық қожжоюлы оттықтарда қалатын қож мөлшері құрғақ қожжоюлы 

оттықтармен салыстырғанда көп. Оны оттықты аэродинамикасын сәйкес 

ұйымдастыру жасап, қабырға арқылы ағып бара жатқан сұйық қожқа күл 

бөлшектерінің лақтырылуын қамтамасыз ететін етіп төмендетуге болады. 

шығарудағы қоқыс бөлігі құрғақ қоқыс шығаруға қарағанда өте аз болып 

келеді,оны оттықтың аэродинамикасына байланысты ұлғайтуға болады. 

Оттықтан сұйық күйде шығарылатын күл көп жылуды әкетеді. Оны 

тиімді пайдалну қазіргі уақытқа дейін табылған жоқ.  

Кейбір жағдайларда сұйық қожды құрылыс материалдарын алға 

қолданады бұл қож арқылы жылу жоғалтудың орнын толтырады.  

 

4.2 Газтәріздес отын оттықтары 

 

Негізгі энергетикалық газтәрізді отын - табиғи газда минералды қоспалар 

өте аз болады. Сондықтан, оны жағуға арналған оттықтар жану камерасынан 

қожды шығаруға арналған құрылғылармен жабдықталмайды. 

Жасанды  газтәрізді отын - домендік процессте немесе көмірді жерасты 

газификациялаудан алынған газ құрамында өлшемді минералды қоспалар көп 

болады, бірақ бұл бөлшектер жеңіл алынады және бұндай электростанцияға 

тазаланған күйінде келеді. Тазартылғаннан кейінгі қалған күл қалдықтары көп 

емес болғандықтан, жасанды газ жағуға арналған оттықтарды да қожжою 

жүйесімен жабдытамайды. 

Газтәріздес отынды жағу процессі гомогенді өтеді, сондықтан онда қатты 

отынның жануында болатын (ұшпалардың бөлінуі, кокстың газификациясы, 

қожтүзілу) бірнеше фазалар жоқ. 
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Газтәріздес оттының жану процессі 3 сатыдан құралады: қоспа түзілу, 

қыздыру және жану. Кейбір жағдайда газ бен ауаны жанарғыға беру алдында 

араластыруын қолданады, бұл жағдайда оттықта тек қоспа қызуы мен жануы 

жүреді (алдын-ала араластыру жанарғылары). Басқа жағдайда оттықта газ бен 

ауа бөлек берілетін жанарғылар қолданылады, және жанғыш қоспаның түзілуі 

турбулентті диффузия арқылы оттық камерасында жүреді (дуффузиялық 

жанарғылар). Кейде аралық типті оттықтар қолданылады. 

Ал ды н - а л а  а р а л а с т ы р уы  б а р  ж а н а р ғ ы л а р  жанарғыға түсу 

алдында дайындалған газ бен ауаның жанғыш қоспасынад жұмыс істейді. 

Ондағы ауа артықшылық коэффициенті 1,05-1,1 аралығында. Сондықтан, 

жану тұрақты ауа артықшылық коэффициентінде біртекті ортады жүреді. 

Бұндай жанарғыдан қоспа оттыққа жалын фронтының нормальді таралу 

жылдамдығынан артық жылдамдықта түсуі қажет. Сонымен қатар, жанарғы 

шығысында жану фронты жанудың нормальды таралу жылдамдығы wнор және 

ағын жылдамдығының нормальды құраушысы wнор∙сos арасында тепе-теңдік 

орнығу нәтижесінде конус пішінді жалын түзіледі. Жанарғының үлкен қуаты 

кезінде конус биіктігі (жалын ұзындығы) айтарлықтай жоғары болады. Оны 

ағынды бірнеше кіші қималы каналдарға бөле отырып кішірейтуге болады.  

Энергетикалық қазан агрегаттарында алыдн-ала араластыруы бар 

жанарғылардың ішінде т у н е л ь д і  ж а н а р ғ ы л а р  қолданылады. Бұндай 

жанарғы саңылаулы каналдары бар отқатөзімді материалдан жинақталған 

жүйе болып табылады (4.1 сурет), ол саңылауларға газауалы қоспа беріледі. 

Жанарғы жұмысы кезінде тунель қабырлары қызып жану процесін 

тұрақтандыратын алғашқы жалындандырушының рольін атқарады. Отынның 

көп бөлігі туннельдің өзінде  

 

жану көлемінің өте 

жоғары жылулық кернеуінде 

тун

ж

т VBQ / (209,5∙10
3
 

МДж/м
3
сағ) жанады. 

Жанғыш қоспаның қалған 

бөлігі тунель шығысында 

қуатты жалын түзбей 

жанады, сондықтан бұндай 

жанарғыларды ж а лы н сы з  

деп те атайды. Бұл 

жанарғылар ауа 

артықшылығының кіші мәнінде отынның толық жануын қамтамасыз етеді 

және жану процессінің толық бітуі үшін оттық камерасының айтарлықтай 

үлкен көлемін қажет етпейді. Бұл доменді газ және көмірдің жерасты 

газификациялану газы сияқты отындарды жағу кезінде маңызыд, себебі 

бұндай газдар инертті газдармен өте қатты балласталған және қарапайым 

шартта ұзын жалынды және отынның толық жанбауын береді. 

 

4.1-сурет. Төменкалориялы газ үшін 

тунельді (саңылаулы) жанарғы. 
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Қуаттылығы кіші ескі қазандарда жану камерасының шағын болуына 

байланысты тунельді жанарғыларды табиғи метан газын жағуғада 

қолданылады. 

Алдын-ала араластыруы бар жанарғылар үлкен көлемді оттықтарды 

қажет етпейді, олардың өздерінің габаритті айтарлықтай болады. Бұл 

қоспаның шығу жылдамдығының төмен және араластырғыш құрылғысының 

үлкен ұзындығының болуымен түсіндіріледі, әсіресе бірлік қуат үлкен 

оттықтарда. Әдетте бұндай жанарғылар өнімділігі көп емес қазандарда 

қолданылады. 

Нашар газбен жұмыс істейтін үлкен қазандар үшін ауа мен газдың 

араласуы жанарғы форкамерасында болатын қ ы с қ аж а лы н ды  

ж а н а р ғ ы л а р  қолданылады.  

Бұндай жанарғының бірі 4.2 суретте бейнеленген. Бұл жанарғының жану 

жылулығы шамамен 4,19 МДж/нм
3
 (1000 ккал/нм

3
) домендік газ бойынша 

өнімділігі (10-12)∙10
3 

нм
3
/сағ, яғни әрбір жанарғы шамамен 15 т/сағ бумен 

қамтамасыз етеді. Суретте көрсетілгендей домендік газ биіктігі 500 мм және 

ені 70 мм төрт канал бойынша беріледі, ауа газбен эжекциясын күшейту үшін 

газ каналдарының шығысының ені 50 мм дейін кішірейеді, номиналды 

жүктеме кезінде газдың шығу жылдамдығы  35 м/с тең. 

Ауа қыздырылған күйінде беріледі, оның араласу жеріндегі жылдамдығы 

(tы.а≈250 
0
С) шамамен 6 м/с. Бұл шарттарда жанарғы алдындағы газдың 

қажетті арыны 200 мм су бағ., ал  ауа үшін – шамамен 25 мм су бағ.. Бұндай 

жанарғылар қысқа жалаын береді (2 м) және ауа артықшылық коэффициенті 

шамамен 1,05 кезінде химиялық толық жанбауы %1,03 q  болып жұмыс істей 

алады. 

Ауаның артықшылығы тіпті газ – ауа араластырғыш автоматы болған 

кезде де белгілі мәндер аралығында жатады. Сондықтан эксплуатация кезінде 

%1,05,03 q  жағдайында да ауа артықшылық коэффициентінің орташа мәнін  

көтеріңкі (αорт≈1,1) ұстау дұрсы. 

Доменді газдың құрамында жеңілбалқитын шаңның біраз мөлшері 

болғандықтан, ол туннелдерде сұйық қож түзеді, оның ағып түсуі үшін 

жанарғылар 10-15
0
 бұрышпен төмен иілуі қажет.  

Алын-ала араластыруы бар жанарғылар оттық камерасының көлемін кіші 

қылуға мүмкіндік береді. Алайда қуатты қазанагрегаттарында мұндай 

жанарғыларды қолдану кезінде экрандалған салқындату камерасы ретінде 

оттық салыстырмалы үлкен көлемі болғаны дұрыс. Себебі, жоғары 

температура (1200 
0
С жоғары) кезінде оттық көлемін толтыратын газдардың 

сәулеленуі арқылы берілетін жылу, құбырлардағы конвекция арқылы 

берілетін жылудан тиімді болады. 

Газбен жұмыс істейтін энергетикалық қазандарда әдетте мазутты резервті 

отын ретінде жағуы қарастырылады. Олар газдар салқындауы 
//

оmt  шамамен 

1200 
0
С дейінгі от

ж

т VBQ /  1047,5 МДж/м
3
∙сағ аспайтын оттық камералары 

жабдықталады.  
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Кейбір жағдайларда мұндай қазандарды қатты отын жағу мүмкіндіктері 

қарастырылады. Онда көмір шаңының жануын және жану өнімдерінің 

қожтанудан төмен температурасын қамтамасыз ету үшін жану камерасы үлкен 

көлемді болып алынады. 

Қуатты оттық камерасында ( 5,1047/ от

ж

т VBQ ккал/м
3
∙сағ) ауа және газ 

бойынша аз кедергісі бар д и фф у з и я л ы қ  ж а н а р ғ ы  көмегімен газ жақсы 

жанады. Кедергілердің аз болуына байланысы алдын-ала ауа мен газдың 

араласуын қажет етпейді және оттық қа газ бен ауаның үлкен жылдамдықта 

шығуын рұқсат етеді. Бұндай жанарғыларды қолдану кезінде отқатөзімді 

тунельдарды қолдануды қажет етпейді. 

Диффизиялық жанарғыларды газомазутты жағуға арнап жеңіл 

құрастыруға болады (қажет болса қатты шаңтәрізді отын үшінде). Ондағы 

отын газ бойынша да және мазут бойынша да жақсы жанады. 

Сондықтан табиғи газды немесе доммендік газды және көмір шаңын 

жағатын қуатты қазанагрегаттарында әдетте диффузиялық немесе аралас 

типті жанарғылар қолданылады. 

 

4.2-сурет. Үлкен қуатты қысқажалынды газді жанарғы. 

1-араластырғыш, 2-форкамера, 3-тунельдер. 
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Диффузиялық жанарғыларда ауа мен газ 

оттыққа бөлек беріледі және олардың араласуы 

оттық камерасында жүреді. Сол кезде, әдетте ауа 

газбен араласу алдында жанудың қарқынды 

жүруіне қажетті температураға дейін 

қыздырылып үлгереді. Сондықтан  жану 

процессі өте тез жүреді және жану фронты, яғни 

жанғыш пен тотықтырғыш (ауа) қоспасын және 

жану өнімдерінің артық ауамен қоспасын 

бөлетін жанудың диффузиялық зонасы өте жұқа 

қабат болып келеді. 

Аралық типтегі жанарғыларда отынның 

ауамен араласуы жартылай жанарғыда және 

қалған бөлігі оттықта жүреді. 

Аралық типтегі жанарғының мысалы 8-3 

суреттегі табиғи метанды газ бен мазутқа 

арналған  Мосэнерго жанарғысы болып 

табылады. Жоғары калориялы метанды газдың 

көлемі, жануға қажетті ауа көлемінің шамамен 

10 % құрайды (домендік газда шамамен 110-

120%). Сондықтан жанарғыдағы газдың шығар 

қимасы ауаның шығу қимасымен салыстырғанда 

өте аз, бұл ауа ағынына газды жіңішке ағын 

арқылы беруге көмектеседі.  

 

Араласуды жақсару және жылдамдату үшін негізгі ауа ағыны амбразура 

кірісінде қалақшалар жүйесінен өте отырып бұрмаланады. Қалақшалардың 

бұрылу арқылы  ағын бұрумалануының қарқындылығын өзгертуге болады. 

Бұл жанарғымен оттыққа берілетін жалынның алысқаатуын реттеу үшін 

қолданылып. 

Әдетте ірі жанарғыларды бір-екі қатарда камера қабырғасының 

біржағына немесе екі қарама-қарсы қабырғаларына орналастырады. 

Жанарғыларды біржақты етіп орналастыру кезінде шығу жылдамдығы мен 

амбразура қимасы жанарғының алысқаататындығы оттық көлемін толтыратын 

және қарама-қарсы қабырғаға жалын соққысы болмайтын есептемелерден 

таңдалады. 

Жанарғыларды екі жақты орналастыру кезінде жанарғының алысқаатуы 

қатты үлкен болмауы қажет, себебі, газдардың ең үлкен көтерілу жылдамдығы 

оттық центрінде болады, ал оның шеттері тиімді қолданылмайды. 

Сонымен қатар жанарғының алысқаатуы өте үлкен кезінде қарама-қарсы 

қабырғалардағы жанарғы жүктемесінің кішкене өзгеше болуы камерадағы газ 

ағындарының бұзылуына әкеледі. 

Оттық камерасындағы жанарғы компоновкасы оттынның химиялық 

толық жанбауына  белгілі бір  әсерін тигізеді. Жеке жанарғыларда түзілетін 

 

 

4.3-сурет. Табиғи газ 

бен мазутқа арналған  

Мосэнерго жанарғысы 

1-ауа қорабы; 2-ауа 

ағынын бұрауға арналған 

қалақшалар; 3-газ берілуі; 

4-мазутты форсунка; 5-

газды канал; 6-газ шығару 

арналған саңылаулар; 7-

амбразура. 
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ағынның жақсы араласуы кезіндегі арттық оттегіні басқа ағындардағы 

жанғыш қоспаны жағуға болады. Бұндай келесі араласулар оттық камерада 

сәулеленумен жылуберілуді жақсартады. 

Жанарғы маңында ауа мен газдың қарқынды бірқалыпты араласуы ауа 

артықшылығының аз мәнінде отынның химиялық толық жанбауын төмен 

болуына көмектеседі. Бірақ бұл кезде нашар жарқындайтын жалын және 

оттықтың экрандық бетіндегі жылуберу төмен болады. Қорытындылағанда, 

экранның шаңтәріздес оттықпен салыстырғанда аз ластануына қарамастан, 

оттықтың тікелей жылуберуінің суммалық шамасы құрғақ көмір отынынан 

газға өткенде азаяды. Сондықтан жарқындайтын жалын алу үшін 

жылдамдықты және жанудың бастапқы сатысында толық қоспатүзілуді  

шектеу  дұрыс, және отын жауының химиялық толық жанбауын төмендету 

үшін оттық көлемінің келесі бөліктерінде араласуды толық ұйымдастыру 

қажет. Соңысына оттық аэродинамикалық дұрыс ұйымдастыру арықыл қол 

жеткізуге болады 

Табиғи газда жұмыс істейтін оттықтардағы ауа артықшылық 

коэффициенті шамамен 1,1от . Ал химиялық толық жанбаудан жоғалтулар – 

1-1,5%. 

 

4.3 Сұйық отынға арналған оттықтар 

 

Жоғарыда айтылғандай казанагрегатында сұйық отын ретінде мазут 

қолданылады. Оттыққа сұйық отын мен ауа жанарғы арқылы беріледі, ондағы 

ауаның берілуі құнарлы газды жағуға арналған диффузиялық жанарғығана 

ұқсас болады. Соңғысындай, ауа жанарғы  амбразурсына ағын бұрмалаушы 

қалақша (көбінесе бұрушы) жүйесі арқылы түседі. Бұндай жанарғы ортасында 

сұйық отын ф о р с у н к а с ы  (шашыратқыш) орналасады (4.4 сурет).  

Жұмыс істеу принципі бойынша м а з у т т ы қ  ф о р с у н к а л а р  

механикалық және булық (ауалық) болып бөлінеді. Механикалық форсункада 

мазуттың шашырауы ағынның кинетикалық энергиясына байланысты болады. 

Булық (ауалық) форсункаларда мазуттың шашырауы  бу немесе сығылған ауа 

ағынының кинетикалық энергиясына байланысты жүреді. 

Булық форсункалар құрылымы жағынан өте қарапайым, бірақ олар көп 

бу тұтынады, сондықтан олар үнемді емес. Оларды энергетикалық 

қондырғыларда қосымша, жағу құрылғылары  ретінде қолданады. 

Булық форсункалар саңылаулы және дөңгелек болады. Саңылаулы 

форсункада бу төменгі тіктөртбұрыш саңылау арқылы өтіп жоғарғы 

саңылаудан ағатын мазут ағынын шашыратады. 

Дөңгелек форсункада бу мен мазут осьтес орналасқан дөңгелек каналдар 

арқылы жүреді. Шухов форсункасында отын орталық құбыр бойымен, ал бу 

сыртымен сақина арқылы қозғалады. Бу ағыны мен мазуттың араласуы 

тікелей оттық камерада жүреді. 

Главэнергопромның дөңгелек форсункасында бу орталық канал арқылы 

қозғалады, ал сұйық отын жіңішке дөңгелек сақина бойымен жүреді. Отын 
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эжекторлық эффект әсеріне  кеңейетін сопло алдында камераға сорылады. 

Отын мен бу ағыны араласуы форсунканың өзінде болады. 

Булық форсункаларының өнімділігі көп 

жағдайда үлкен емес 400-500, кейде 700 

кг/сағ мазутқа дейін болады. Форсунканың 

өнімділігі бу қысымына байланысты ұлғаяды 

(шамамен қысым шамамен квадраттық 

түбіріне пропорционал). 

Бұл форсункалардағы бу шығыны көп 1 

кг мазутқа 0,3-0,6 кг буды құрады, ол 

қазанның п.ә.к.-ін 2-3,5 % төмендетеді. 

Форсунка іске қосу кезде алдымен бу, 

содан кейін отын жібереді. Өшірген кезде 

алдымен отын берілуі, содан кейін бу 

тоқтатылады. Бұл отынның оттық астына 

түсуіп және оның газификацияланып 

газауалық қоспасының жарылуның алдын 

алады. 

Механикалық форсункалар  корпустан, 

құбыр мен шашыратқыштан тұрады. Мазут 

14-15 ат (1,37-1,47 МПа) қысыммен 

шашырататын шайб арқылы өтеді, онда 

қысымның потенциалдық  энергиясы 

ағынның кинетикалық энергиясына ауысады. 

Сонымен қатар, мазут ағыны шашыратқышта айналмалы қозғалыста алады. 

Мазут ағыны оттық камерсына шығу кезінде әр түрлі өлшемдегі жеке 

тамшыларға ыдырайды. 

БПК механикалық форсункасында, цилиндрлік шашырату камерасына 

қатысты тангенциальді орналасқан саңылаудан ағыу нәтижесінде  ағын 

айналмалы қозғалыс алады. Мазуттың бұрмаланған ағыны оттық камерасына 

шашыратқыш шайба арқылы шығады. Штокты қозғалта отырып винттік 

линияда орналасқан каналдар қимасының жабуға болады. Бұл форсунка 

өнімділігінің шашырату сапасын түсірмей өзгертуге мүмкіндік береді. 

Сұйық отынның шашырау сапасы тамшының фракциондық құрамы және 

олардың ағын көлденең  қимасында таралу сипатымен анықталады. 

Сұйықтық ағынның шашырауы қоршаған газдың көлемімен бұрмаланған 

ағынның әрекеттесуімен анықталады. Сұйықтық ағыны газды ортамен 

әрекеттесу нәтижесінде пульсацияланып және жеке тамшыларға ыдырай 

бастайды. Ағынның пульсациялық сипаты оның ағу жылдамдығынан тәуелді 

болады. Ағынның ыдырауы ағынның еркін бетінің тепе-теңдігі беттік керілу 

күшінің әсері нәтижесінде бұзылады деп санауға болады. Оның әсерінен 

сұйықтың бетінде амплитудасы өздігінен үлкейтін толқындар пайда болып, 

ағынның жеке тамшыларға ыдырауына әкеледі. 

 

4.4 сурет. Мазутты 

жағуға арналған жанарғы 

1-форсунка, 2-қорғау 

конусы, 3-бұрылу 

қалақшалары. 
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Жеке тамшылар өзкезегінде белігі бір шектен асатын жылдамдықта газды 

ортамен әрекеттесіп одан да кіші өлшемді тамшыларға ыдырайды.. 

Тамшының орташа диаметрінңғ , форсунканың өту саңылауның 

диаметріне  қатынасы тең: 
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мұндағы,  А-пропорционалдық коэффициенті, форсунканың түрі мен 

сұйық типіне байланысты; 
w -тамшы қозғалысының жылдамдығы; 
 -сұйықтықтың бетік керілуі; 

г -газды ортаның  тығыздығы. 

(4.1) теңдеуінен тамшының орташа диаметрі форсунка саңылауның 

диаметрі аз және тамшы қозғалысының жылдамдығы көп болған сайын кіші 

болады. Сондықтан өте кіші етіп шашырату үшін көп энергия мөлшерін 

кетіреді, оның меншікті шығыны тамшының орташа диаметрінің квадратты 

кері пропорционал болады. 

Тамшылның фракция бойынша таралуы ықтималды қисық бойынша 

үйлестіру заңына бағынады және келесі формула бойынша өрнектеледі: 

 

 























 ор

i

d

d

m
Г

i e
G

G
1

1

, (4.2) 

 

мұндағы 
G

Gi –үлкен  
id  өлшеммді тамшылардан тұратын cұйықтықтың 

үлесі; 

m-тамшылардың үйлестірілуін сиппаттайтын параметр. Оның мәні 

форсунканың түріне байланысты. Тәжірибелік мәліметке сәйкес, m=2,0-3,0. 

(4.1) және (4.2) теңдеулерінің бірге шеше отырып берілген жылдамдық w  

үшін тамшылардың үлестірілуін анықтауға болады. 

Қазан оттықтарында әдетте қолданылатын шашыратуы ортадантепкіш 

форсункаларда сұйықтық ағында конус тәрізді ыдырайды. Ең ірі тамшылар 

(отынның негізгі бөлігі) оның сыртқы бөлігіне ұшып, ауаның ағынымен 

әсерінен қосымша ыдырайды. 

Отынның жалын көлденең қимасында үлестірілуі ортадантепкіш 

форсункалар кезінде 4.5 суретте көрсетілген түрде болады. 
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Жанарғының қарапайым сұлбасында 

ауа ағынының өзі ағынды 

бұрмаландыратын қалақшалармен 

жабдықталған (4.4 сурет), ол да конуспен 

таралады. Бұған форсунка айналасында, 

жалынның жанудың тоқтауынна 

қорғайтын және және өзінің артынан 

төмен қысымды аймақты 

қалыптастыратын, қорғау конусын 2 

орналастыру әсер етеді. Нәтижесінде ауа 

ағыны қатты сыртқа беріледі, және де 

ашылу бұрышын айналы қалақшалар 

арқылы реттеледі. Сыртқы жағында 

ауаның бұл ағыны өзін қоршайтын оттық 

газдармен қарқынды араласып өзімен 

әкетеді. Конус осьі бойымен қысым төмен 

болуына байланысты оттықтан оттық 

газдарын тартып және оны ауамен 

араластырады (4.6 сурет). 

Осылай, мазуттың тамшылары ұшып 

бара жатып ыстық газдармен араласу әсеріне және сәулеленудің әсерінен тез 

қызады. Қыза отыра, тамшылар буға айнала бастайды, ал қайнау 

температурасында жеткенде мазуттың жеңіл фракциялары, бутәрізді күйге 

өтеді. Процесстің бұл фазасында буланудың жылдамдығы тамшыларға 

жылудың конвекция арқылы берілу қарқындылығымен анықталады. 

Ақырында, жеңіл фракциядың буы жалынданады және сол кезден булану 

тамшының қызуы тек конвекция ғана емес, сәулеленменде артуына 

байланысты тез ұлғаяды. 

Әртүрлі өлшемдегі тамшылар бұл кезеңді әртүрлі жылдамдықта өтеді, 

жалынданудың біріншілік фронты үлкен тамшылардың қайнау сатысына 

жетпей тұрып кішкентай тамшылардың тез булануымен басталуы мүмкін. 

Егер отын мен ауаның араласуы  жақсы өтетін және булану процессі 

жеткілікті ауа мөлшерінде жүретін болса, онда жану бутәріздес фазада жүреді. 

Ауа жеткіліксіз болғанда жану, қождың көп бөлінуімен және толық жанбау 

газтәріздес өнімдерінің болуымен, толық жүрмейді. 

 

4.5-сурет. Жанарғы 

жанындағы жалынның көлденең 

қимасындағы отынның 

үлестірілуі 
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Ауа мен отынға құнарлы ағын келесі араласу 

жанғыш газдардың тез жануына әкеледі; ал қож 

баяу жанады, себебі оның жану процессі 

гетерогенді сұлба бойынша жүреді және оттегі 

қатты бөлшектерге тек диффузия арқылы өтеді. 

Дегенмен пирогенетикалық ыдырау арқылы 

түзілген қож өте ұсақ болады, және сондықтан ол 

жанып үлгереді, егер жалынның барлық 

нүктелерінде араласу қарқынды жүретін болса. 

Тек қана жалын соңының бөлек зоналарында 

(нашар араласу, орташа ауа артықшылығы аз) 

оттегінің тікелей жеткіліксізідігі кезінде оттықтан 

шығып бара  жатқан жану өнімдеріде жанғыш 

газдар мен қож болады. Қождың үлкен 

дисперстілігі, газдардың құрамында қождың аз 

болуына қарамастан, мазуттың жану өнімдеріне 

үлкен оптикалық тығыздық береді. Әдетте түтіндік газдар қарқынды қара-

қоңыр түске боялсада, онда қож мөлшері салыстырмалы аз болады 

(механикалық толық жанбауы отынның жану жылулығынан 1% аз болатын). 

Бірақ бұл кезде жану өнімдерінің құрамында жанғыш газдардың мөлшері көп 

болады, олардың суммалық жану жылулығы химиялық толық жанбаудың 

үлкен мәніне тең болатын. 

Сондықтан, сұйық отынды жағу кезінде түтіндік газдардың қақынды 

боялуы 
3q  үлкен суммалық мәнін білдіреді. Нормальды шарттарда түтіндік 

газдар қатты боялмаған және 1,5%-13 q  құрайды. 

Стационарлы мазутты қазандарда қолданылатын оттық көлемінің 

жылулық кернеуі ( 1260840/ от

ж

т VBQ МДж/м
3
∙сағ) кезінде тіпті 

салыстырмалы үлкен тамшылар ауамен араласу жақсы болғанда буланып 

және жанып үлгереді. 

Сондықтан бұндай оттықтарда шашыратылатын мазуттың қажетті 

өлшемі, тамшы инерция немесе ауырлық күші  әсерінен ағыннан бөлініп 

оттық қабырғаларына  немесе астына түспейтіндей болуы қажет. Бұл 

жағдайда экрандық құбырлардың төмен температуралы беттерінде жабысқақ, 

қиын жойылатын қабаттар түзіледі, ал қатты ыстық беттерде өте қатты мұнай 

кокс қалдықтарының түзілуіне әкелетін коксталу жүреді. Жалпы от

ж

т VBQ /  

төмен кезінде (~ 1050 МДж /м
3
∙сағ  дейінгі ) отын мен ауаның араласуы 

негізгі рөлді атқарады. Ол қазанагрегатының дербес жүктемесі кезінде ерекше 

орын алады, реттелмейтін шығу қимасы бар қарапайым форсункаларда, 

форсунка алдындағы мазут қысымын төмендетпеу үшін олардың бөлігін 

сөндіреді. Бұл жағдайда жұмыс істемейтін жанарғларға ауа берілуінде бір 

уақытта тоқтату керек, оның тек қана жанарғы детальдарын күйіп кетуден 

сақтай минималды берілуін қалдырып. 

 

4.6 сурет. Жанарғы 

жанында газдардың 

қозғалысы. 
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Отынның толық жанбауы кезінде және төмен жүктемелі оттықтарда 

толығымен буланбаған мазут тамшылары мен қож оттығтан әкетіліп салқын 

қыздыру беттеріне (ауақыздырғыштың төмен температуралы бөлігі) жабысуы 

мүмкін. Бұл отырындылар көбінесе ауақыздырғыштардың өртенуіне әкеледі, 

олар тез тотығып металл бөлігін балқытады.  

Оттық көлемінің жоғарғы кернеуі кезінде ( 62002000/ отт VBQ  

МДж/м
3
∙сағ) оттық камерасында газдардың болу уақыты күрт төмендейді 

және қоспатүзілу, булану мен тамшының жану процессі  сәйкесінше 

интенсивтелген болуы қажет. Осындай шарттарда, жанарғыдағы мазутты өте 

ұсақ етіп шашыратуға және ауа ағынының құйындылығын арттыруға тура 

келеді. Олардың екеуіде мазутты насосқа және үрлеу вентиляторына қосымша 

ауа шығынымен байланысты.  

Қазандықта қолданылатын сұйық отында күл айтарлықтай көп мөлшерде 

болмайды, сондықтан мазутты оттықтарда оттық камерасынан оны жоятын 

арнайы құрылғылармен жабдықталмайды.  

Бірақ, күлдің көп емес мөлшеріне қарамастан (0,1-0,2%), ол 

қазанагрегатының эксплуатациясына көп қиыншылықтар әкеледі. Бұл мазут 

күлінің химиялық құрамының ерекше болуымен байланысты, ол мұнай кені 

орнына және оны өңдеу процессіне байланысты.  

Мазут құрамындағы күкірт маңызды рөл атқарады. Оның мөлшері 3% 

және одан көп. Әдетте күкірт мазуттың жанғыш массасының органикалық 

қоспалар құрамына кіреді. Бірақ жану кезінде түзілетін күкірт  қышқылдары 

күлмен әрекеттесіп әртүрлі қосылыстар түзеді. Одан басқа да күкірттің кейбір 

бөлігі SO2 дейін емес SO3 дейін жануы мүмкін, ол шықтану нүктесінің
3
 

артуына әкеледі.  

Мазут күлінің бөлек құраушыларының ішінде эксплуатацияға ең қатты 

зиянын тиігізетін в а н а д и й  ж ә н е  с і л т і л і  м е т а л л д а р  (әдетте натрий). 

Керсінше, мазут күлінің элементтерінде көмір құрамында болатын – кремний, 

алюминий, темірдің болуы оны зиянсыз етеді. 

Жану кезінде ваннадий V2O5 түрінде салыстырмалы жеңіл балқығыш 

болып шығады (tбал=690
0
C). Құрамында көп ванадийі бар күл 

буқыздырғыштар құбырларында үрлеумен жойылмайтын қатты қабаттар 

түзеді. Бұл түзілген қабаттар жоғары температура кезінде құбыр металлының 

бетіндегі қорғау қышқылды қабықшасының бұзылуына әкеледі және 

жоғарытемпературалық коррозияны туғызады, tст=600
0
C кезінде қарқынды 

жүреді. 

Құрамындағы натрий мөлшері көп күлде де шөгінділер айтарлықтай 

түзіледі. Бұл шөгінділерде көбінесе Na2SO4 (t≈880
0
C), кейбір кезде Na4V2O8 

(t≈630-650
0
C) қоспалары болады. Бұндай шөгінділер де үрлеу арқылы 

жойылмайды және тек қана механикалық немесе шаю арқылы жойылады 

(олар әдетте суда жақсы ериді). Осындай күлді мазутты жағу кезінде түзілетін 

                                                           
3
 шықтану нуктесі – бұл газдың құрамындағы булардың қанығып коненсациялана басталу 

температурасы. Ол газдың қысымынан тәуелді. 



82 
 

шөгінділерді жою үшін, сонғы уақытта оттыққа берілетін ауаға немесе тіке 

газжүрісіне ұсақ доломит порошогін қосады (mCaCO3+nMgCO3). 

Доломитті мазут салмағынан 0,2-0,5% мөлшерінде (яғни күл салмағынан 

көбірек) қосады, ол минералды қоспалардың  балқу температурасының қатты 

артуына әкеледі. Минералды қоспалардың жалпы мөлшері біраз артады, бірақ 

жұмасық түрінде шөгеді және оңай жойылады.  

Күкіртті мазуттарда доломит артқы қызыдру беттерініңде коррозиясын 

күрт төмендетеді. Оның себебі, қыздыру беттерінде сілтілі сипаттағы СаО 

және MgO шөгінділерінің түзілуі. Бұл шөгінділер SO3-ні бейтарап тұздарға 

(СаSO4, MgSO4) байланыстыра отырып қыздыру беттеріне күкірт қышқыл 

қоспасының конденсациялануына жол бермейді. 

Мазутты жағуға арналған қуатты стационарлық қазанагрегатының оттық 

камерасының қабырғасы толығымен экрандалады және подды кірпішпен 

қаланады. Соңғысы арзан болуына және эксплуатациялық сенімділігіне 

байланысты. 

Жанарғыларды әдетте екі және одан да көп қатармен оттық 

қабырғасының бір немесе екі қарма-қарсы жағынан орналастырады. 

Жанарғылар бөлігі сөндірулі кезінде жүктемені реттеу үшін, олардың санын 

көп етіп алады. Жанарғы амбразураларының жіңішке қималарында ауа 

жылдамдығы 25-30 м/с. 

Фронтальды орналасқан жанарғылар үшін оттықтың минималды 

тереңдігі, кіші жанарғылар (Bжан=200-250 кг/сағ) үшін 3 м кем емес және 

үлкен жанарғылар (Bжан=500-1000 кг/сағ) үшін 4 м кем емес. 

Жанарғыларды бұйір қабырғаларға булануып үлгермеген мазут 

тамшыларының түсуінің алыдын алу үшін, оларға жақын орналастыруға 

болмайды (жанарғы осінен бұйір қабырғалардан қашықтығы 1-1,2 м аз 

болмауы қажет). 

Сұйық отындарды жағуға арналған оттықтардың жанарғысының 

компоновкасы тек мазутты және одан басқа қандай отын жағылатына 

байланысты әртүрлі болады. 

 

4.4  Шаңтәріздес отын оттықтары 

 

Ұсақталған қатты отынды жалынды жағу көп жағдайда сұйық отынды 

шашыратып жағумен ұқсас болып келеді. Бірақ та қатты отын шаңының жану 

спецификациясы және күл құрамының көп болуы оттық процесстерін 

ұйымдастырғанда біраз ерекше болады. 

Қатты отын бөлшектерінің жалындану температурасы жоғары және ұшпа 

заттары аз шығатын отындарда температура өте үлкен болады. Кейде 

антрацитте  800 
0
С дейін жетеді. 

Қиын жалынданатын отындарды жағу кезінде таңдалған жанарғы типі 

мен олардың аэродинамикалық тәртібі аэрошаңның тез қызуын жалын түбіне 

оттық газдарын интенсивті сору арқылы қамтамасыз ету қажет. Жанарғылар 

мен экрандардың орналасуы жанарғылар орнатылған зонада газдар 
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температурасы жоғары болатындай етіп таңдалу қажет. Сондықтан, АШ жағу 

кезінде жанарғы зонасына жақын экрандардың бір бөлігін жабады. Осы 

арқылы  зонадан жылу әкетілуді азайтылады. 

Ол үшін әдетте экран құбырларын қысқа металл тікенектерімен қаптайды 

және оларды отқа төзімді массамен сылайды. Экрандардың бұл зонасын 

жандырғыш белбеуі деп атайды. 

Керісінше, ұшпа заттары көп отынды, әсіресе жоғарыреакционды қоңыр 

көмірлерін жағу кезінде жалындану жанарғы аузында басталады, сол себептен 

жанарғының жанып кетуінен және қожтануынан қорғау үшін жалын ядросын 

жанарғыдан әкетуге арналған шаралар қолдану керек болады. 

Оттыққа қатты отынның минералды құрамдастарының әрекеттері үлкен 

рөл атқарады. Көп жағдайда күл бөлшектері камералы отықтарда балқиды 

немесе жұмсарады. 

Бұндай бөлшектер экрандалған беттерде жеңіл қожтанады. Сондықтан 

жанарғы мен оттық камерасының аэродинамикасы балқыған күл бөлшектері 

болатын газдар ағынымен экрандарды қарқынды шаюды болдырмау қажет. 

Құрғақ қожжоюы бар оттықтарда бұл шарт оттық камераның кез-келген 

жерінде орындалу қажет. 

Сұйық қожжоюы бар оттықтарда қожды шығару зонасында температура 

өте жоғары деңгейде сақталу қажет. Сондықтан ол зонадағы экрандар әдетте 

арнайы отқатөзімді массамен қапталады. Ол бетке түсетін күл тамшылары 

жиналмайды, оттық астына сұйық қож пленкасы түрінде ағып түседі. 

Оттықтың бұл зонасындағы экрандар бетіне балқыған күлдің түсуі дұрыс 

болады. Оның себебі, ол оттықтан жойылатын күлдің мөлшерін ұлғайтады 

және конвективті газоходқа кететін газдардың құрамындағы күлді азайтады. 

Сондықтан сұйық қожжоюы бар оттықтарда экранның жабық бөліктерін 

немесе оттық астыны жалынмен қарқынды шаю арнайы ұйымдастырылады. 

Газдардың келесі салықындау зоналарында экрандарды газ ағынымен шаю 

жарамайды. 

Әрине, осының барлығы жанарғылар аэродинамикасына және жалпы 

оттық көлеміне белгілі бір талаптар қояды. 

Жанарғы таңдауға және отындық камера пішініне, жанарғыларға 

отынмен бірге берілетін біріншілік ауа температурасы мен мөлшерін 

шарттайтын шандайындау жүйесіне де әсер етеді. Кейбір жағдайларда шан 

дайындау әдісі біріншілік ауа үшін жанарғылардың шекті мүмкін кедергісін 

анықтайды. 
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4.7-сурет. ТКЗ-ЦКТИ шаңкөмірлі жанарғы. 

1 – аэрошаң берілуі; 2 – екіншілік ауаның берілуі; 3 – екіншілік ауа 

ұлуындағы реттегіш «тіл» 

 

Бірақ бұл әр түрлілік бірнеше негізгі типтерге жіктелуі мүмкін, әсіресе 

құрғақ қожжоюы бар оттықтары үшін. Сұйық қожжоюы бар оттықтар үшін 

оттық профилі алуан түрлі болады. 

Құрғақ қожжоюы бар оттықтарда д ө ң г е л е к  жанарғылар кеңінен 

қолданылады. Оларда аэрошаң жанарғының орталық бөлігінен беріледі, ал 

екіншілік ауа оның периферияларынан беріледі. 

Бұндай жанарғылардың алыссоққылығын азайту үшін жалынның ашылу 

бұрышын ұлғайтады. 

ТМД елдерінде кеңінен қолданылатын ТКЗ-ЦКТИ жанарғыларында 

(4.7сурет) бұл екі ағынның – аэроқоспа мен екіншілік ауаның оттыққа шығу 

кезінде екі ағынның қарқынды айналуын қамтамасыз ететін «ұлулық» берілу 

арқылы жүзеге асырылады. Бұл айналуды екіншілік ауа ұлуындағы арнайы 

тілді жабу арқылы артуға болады. Ол ағын жылдамдығының тангенциалды 

құраушысын үлкейтеді. Бұндай жанарғының жүктемесінің өзгерту және тілдің 

тұрақты орналасуы кезінде жалынның ашылу бұрышы мүлдем өзгермейді. 

Себебі, жылдамдықтың тангенциалды және аксиалды құраушыларының 

қатынасы жанарғы арқылы ауаның шығынына тәуелді емес. 

ТМД елдерінде кең қолданыс тапқан ОРГРЭС жанарғысында (4.8 сурет) 

да екіншілік ауа ұлу арқылы беріледі, ал аэрошаң орталық құбырдың тіке осі 

бойынша беріледі, бірақ құбырдың шығу тетігіне арнайы конусты (таратқыш) 

орнату арқылы жан-жаққа тарайды. 
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Екі жанарғыда да ағын оттыққа қуыс конус (4.9 сурет) түрінде шығады, 

оның ішкі беті аэрошаң ағыны, ал сыртқы беті екіншілік ауа ағыны болып 

табылады. 

 

 

4.8-сурет. ОРГРЭС шаңкөмірлі жанарғысы 

1 – аэрошаң берілуі; 2 – екіншілік ауа берілуі; 3 – аэрошаң ағынын 

ашатын конус (таратқыш) 

 

Осы екі жанарғыда ағын отындыққа ішкі беті ретінде аэрошан болатын, 

ал сыртқы беті екіншілік ауа ағыны болатын  қуыс конус түрінде шығады. 

Жанарғымен берілетін ағын және көлемді толтыратын оттық газдары 

арасында турбулентті араласу және жалынға оттық газдарын сору жүреді. Бұл 

сору негізінде аэрошаң ағынының қыздырылуы мен оның жануын қамтамасыз 

етеді; сәулеленумен жалынның қыздырылуы кіші рөл атқарады. Кері 

токтардың қарқындылығы (4.9,а және б суреттері) жалынның ашылу 

бұрышының үлкеюімен артады. Сондықтан АШ мен өнімсіз көмірлерін жағу 

кезінде жалынның ашылу бұрышының артуына және сәйкесінше оның түбіне 

оттық газдарының сорылуына балық шаралар жасалынады. Әсіресе, газдарды 

жалын осі бойынша сорылуы тиімді. Олар сол жерде аэрошаңмен тікелей 

араласады. Сондықтан, ОРГРЭС жанарғыларында АШ жағу кезінде үлкен 

ашылу бұрышы бар (120
0
) конусты қолданады, ал ТКЗ-ЦКТИ 

жанарғыларында амбразурадан шығуына дейін және шығу соңында ашылуы 

бар ұзартылатын құбырлар қолданылады (4.10 сурет). 
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Егер шаң оттыққа диірменді-

кептіру жүйесінде төмен 

температуралы (70-100
0
С) ауамен 

өңделіп жіберілетін болса, аэрошаңды 

қыздыруға қажетті жылу шығынын 

азайту үшін АШ жағу кезінде 

біріншілік ауа пайызын 15-20% дейін 

азайтады. Кептірілген агентті  оттыққа 

арнайы т а с т а ғ ыш  ж а н а р ғ ы л а р  

арқылы тасталуы тиімді. Әдетте, 

тастағыш жанарғылары негізгі 

жанарғылардан жоғарырақ орналасады 

және жіңішке вертикальды саңылау 

болып табылады. Ол саңылау арқылы 

кептірілген агент және оның 

құрамындағы ұсақ шаң (циклонда 

ұсталмаған) оттыққа 30-40 м/с 

жылдамдықта үрленеді. Бұл 

жағдайда шаң оттыққа ыстық 

ауамен (300-400 
0
С) беріледі, ол 

оның қыздырылуын жеңілдетеді. 

АШ жағуға арналған 

оттықтарда жалын түбіне 

сорылатын газдар температурасын 

жоғарлату үшін салқын воронканы 

изоляциялауға және оның 

экрандарын отқатөзімді массамен 

жабуға үлкен мән беріледі.  

Эксплуатациялау процессінде 

отқатөзімді масса сұйық қожпен шайылады, бірақ ол масса мен тікенектер 

арасында экрандардың салқындауын төмендететін жұқа қож қабаты пайда 

болады. 

Нәтижесінде қазандықтың үлкен жүктемесі кезінде бұндай оттық 

(4.11сурет) сұйық қож берумен жұмыс істейді, ал жүктеме азайған кезде біраз 

қожды құрғақ түрде беруі мүмкін.  

 

 

4.10-сурет. АШ жағу үшін 

арналған ТКЗ-ЦКТИ жанарғы 

сұлбасы 

1 – аэрошан жіберу; 2 – 

екіншілік ауа жіберу; 3 – кеңейетін 

каналдар. 

 

4.9-сурет. Жанарғы жанында оттық 

газдар мен ауаның қозғалыс сұлбасы 

а) ОРГРЭС жанарғысы; б) ТКЗ-

ЦКТИ жанарғысы. 
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Ең радикалдысы  оттық асты жазық 

қарапайым сұйық қожжоюға көшу болады 

табылады. Бірақ бұл тек базисті жүктемеде 

жұмыс істейтін қазандықтар үшін 

қолданылады. Себебі, температураның 

төмен жүктемесі кезінде қож сұйық түрде 

шығуы тоқтатылады, ал оттық астына 

жиналып оттықтың дұрыс жұмыс істеуіне 

кедергі жасайды. 

Салқын воронканы тығыздау қожды 

ванна-дан үздіксіз шығарумен 

гидравликалық тығынды қолдану арқылы 

жүзеге асады (4.12 сурет). АШ жағатын 

оттықтардан қожды үздіксіз шаю қолайсыз, 

себебі шаю кезінде гидравликалық тығын 

жұмыс істемейді және салқын ауаның 

оттыққа жіберілуі АШ жану процессіне кері 

әсер етеді. 

Жоғарыда көрсетілген шарттарды орындағанда АШ жағу үнемді болады: 

химиялық толық жанбаудан жоғалту нөльге шамалас, ал мехникалық толық 

жанбаудан жоғалту (ортаэксплуатациялық) шамамен 3-4% тең. Бірақ бұндай  

нәтижелерге жету үшін оттық кеңістігінің кернеуі аз болуы ( от

ж

т VBQ /  шамамен 

520 МДж/м
3
∙сағ), жұқа ұнтақталу (R90≈6-8%) және ауа артықшылығы көп 

(αm≈1,25) болу қажет. 

 

8-11-сурет. АШ жағуға арналған изоляцияланған воронкасы бар оттық 

 

4.12-сурет. Қожды 

герметизациялық үздіксіз 

шығаруға арналған 

құрылғысы. 

1 – гидротығын; 2 – 

скребкалық транспортер; 3 – 

қожды воронка шахтасы; 4 – 

гидрокүлжойғыш жүйесіне 

қожды жинау. 
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Өнімсіз көмір оттықтарында да ауа артықшылығы жоғары болады, ал 

от

ж

т VBQ /  670 МДж/м
3
∙сағ дейін көтерілуі болады егер оттықтағы газдарды 

салқындату шарты бойынша мүмкін болса. Механикалық толық жанбау 1,5 % 

дейін төмендейді. 

Ұшпа заттары көп шығатын көмірлерді жағу кезінде жалындану 

киындықсыз өтеді, себебі ондай отын шаңының жалындану температурасы 

төмен. Кейбір қоңыр көмірлердің жалындану температурасы екіншілік ауа 

температурасынан төмен және аэрошаңның ауамен араласуы кезінде қоспаны 

жалындануға жақын температураға дейін қыздырады. Сондықтан, ұшпа 

заттары көп отындарды жағу кезінде (жалындану жанарғы жанында 

басталатын) жанарғылар күйіп кетпес үшін және олар орналасқан қабырғаға 

қожды жиналдырмау үшін жалынның ашылуын азайтады. 

Мұндай оттықтар үшін бастысы жақсы қоспа түзілу болып табылады. 

Қоспа түзілуге байланысты ауа артықшылығының төмен мәнінде отынның 

толық жануы жүреді. Құрамында ұшпа заттары көп отындарды жағу кезінде 

қоспа түзілуді жақсарту үшін біріншілік ауа мөлшерін көбейтеді: 

жартылайөнімсіз көмірлерінде (V
г
=17-30%) 25-30% дейін және ұшпа заттары 

көп тас және қоңыр көмірлері үшін 30-45% дейін.  

Ұшпа заттарының шығуы көп тас көмірлерін жағу кезінде отынның 

механикалық толық жанбауы өнімсіз көмірлеріне қарағанда аз, бірақ көп емес 

химиялық толық жанбаулар пайда болады. Ал эксплуатациялау кезінде толық 

жанбаудан жоғалтулар қосындысы 1,5-2,0% жақын. Қоңыр көмірлер үшін q4 

0,5% дейін түседі, ал q3+q4 қосындысы 1% дейін. 

Сонымен қоса, қоңыр көмір үшін  от

ж

т VBQ /  840 МДж/м
3
∙сағ дейін 

көтеруге болады, егер ол оттықтағы газдардың салқындау шартына сәйкес 

болса. 

Қоңыр көмірлер үшін біріншілік ауаның жоғарылауы шаңдайындау 

жүйесінде ылғал көмірдің кептірілуін қамтамасыз ету үшін де қажет. 

Ылғал қоңыр көмірді және тұйық шандайындау жүйесідегі барлық 

кептіргіш агентті оттыққа беру кезінде оттық камерасындағы температура 

төмендейді. 

Егер көмірдің келтірілген ылғалдылығы үлкен емес болса, онда бұл жану 

процессіне кері әсерін тигізбейді, себебі қоңыр көмірдің жоғарыреакционды 

шаңы төмен температурада да жақсы жанады. 

Бірақ Wn=30 кезінде температуралар қатты төмендеп жануды 

нашарлатады. Бұл жағдайда жану процессін кептіргіш агентті лақтырғыш 

жанарғылар арқылы жалын ядросының жоғарсынан беріп, осылайша отынның 

негізгі массаның жоғары температура зонасында жануын және одан кейін 

құрамында су булары көп кептіргіш агенттің оттық газдарымен араласуын 

қамтамасыз ету арқылы жақсартуға болады. Бірақ шандайындаудың 

тұйықталмаған жүйесіне өту тиімді болып табылады. Онда оттықтағы 

температураның жоғарылаумен бірге шығарындар газдармен жоғалтуларды 

төмендету арқылы қазанагрегатының ПӘК-і (отынның газды кептірілуі 
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кезінде) немесе станция циклінің ПӘК-і (отынды турбина алымдарынан бумен 

кептіру кезінде) артады. 

Шаңдайындаудың тұйықталмаған жүйесіне Wn=20 кезінде өту қажет. 

Дөңгелек жанарғылардың жылулық өнімділігі (ауа шығыны арқылы 

анықталатын) 50-60 млн. ккал/сағ дейін болады. Бұл бір жанарғыда 

жоғарыкалориялық көмірді 8 т/сағ дейін жағуға және бір жанарғыда 60-70 

т/сағ дейін бу өнімділігімен қамтамасыз етеді. 

Бірақ бірлік қуаты үлкен жанарғыны қолдану қатты қожтанатын 

көмірлерді жағу кезінде көптеген кедергілерге тудырады. Бұл бөлек 

ағындардың үлкен қуаты кезінде экрандардың оттық газдармен шайылуын 

және олардың қожтануын болдырмауына, оттық көлемінің газдармен біркелкі 

толтыруына қол жеткізу қиын болумен байланысты. Сондықтан бірнеше 

үлкен емес жанарғыларды қолданған дұрыс. 

Дөңгелек жанарғыларда ауаның шығу жылдамдығы (толық жүктемесі 

кезінде) аоэрошаң үшін 12-16 м/с-тен (АШ) 20-26 м/с дейін (тас және қоңыр 

көмір үшін); екіншілік ауа үшін сәйкесінше 18-22 м/с-тен 20-30 м/с дейін. 

Жанарғылардың форнтальды орналасуы кезінде оттықтың тереңдігі 4-5 

м-ден кем болмау қажет (аз қуатты қазандықтарда 12-50 т/сағ) және үлкен 

қазандықтар (200 т/сағ және одан жоғары) үшін 7 м болады. 

Дөңгелек жанарғылардың кемшілігі экрандалған оттықтарда үлкен 

дөңгелек амбразураны (диаметрі 1,5 м) жасау қиындығы болып табылады. 

Себебі ол үшін жанарғы айналасына экранды құбырлардың орналастыру 

қажет, ол олардың біркелкі емес қыздырылуына әкеледі. 

Жанарғылар айналасына құбырларды орналастыру с а ңы л а у лы  

ж а н а р ғ ы л а р ды  қолданған кезінде айтарлықтай жеңілдейді. Бұндай 

жанарғыда жіңішке ұзын саңылау арқылы аэрошаң және екіншілік ауа да 

беріледі. Саңылаулы жанарғылардың алыссоққылығын азайту және қоспа 

түзілуді жақсарту үшін шығысының жалпы қимасы үш-төрт саңылауға 

бөлінеді, олардың жуан жағы экран құбырларына параллелді орналасады. 

Табиғы циркуляциялық қазандардың оттықтарында сағылаулы жанарғылар 

вертикальды орналастырылады.  

Экранды құбырлары көлденең немесе көлбеумен орналасқан Рамзин 

типті тура ағында қазан оттықтарында горизонталь саңылаулы БПК 

жанарғылары қолданылады (4.13 сурет). 
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Саңылаулы жанарғылар ішінде ең 

көп қолданылатыны оттық 

бұрышында орналастырылатын, 

б ұ р ыш ты қ  деп аталатын 

жанарғылар (4.14 сурет). Бұл 

жанарғылар алыссоққылы болады 

және ортаңғы канал бойымен 

берілетін аэрошаң мен екіншілік 

ауаның салыстырмалы төмен 

араласуын береді. Әдетте бұрышты 

жанарғылар осьтері отындықтың 

орталығындағы жорамал дөңгелекке 

тангенциальды бағытталады (4.15 

сурет). Сонымен қоса, оттықта 

отынның жақсы араласуын, оттық 

көлемінің тұрақты гидродинамикасын 

және оның барлық қабырғаларының 

біртекті қызуын қамтамасыз ететін 

газдардың құйынды қозғалысы түзіледі. Шығудың өте жоғары жылдамдығы 

кезінде вертикальді ось айналасында жалынның айналуы артады және оттық 

орталығында газдың жіберілуін баяулататын қозғалыс зона пайда болады. 

Осының алдын алу үшін аэрошаң мен екіншілік ауаның шығу 

жылдамдықтарын  30-35 км/сағ асырмау қажет. Дегенмен, бұл жылдамдық 

дөңгелек жанарғылармен салыстырғанда айтарлықтай үлкен, ол шығудың кіші 

суммалық қимасын береді, сәйкесінше экрады құбырлардың олардың 

айналасында орналастырылуын жеңілдетеді. 

 
 

 

4.13-сурет. БПК саңылаулы 

жанарғысы 

1 – аэроқоспа каналдары; 2 – 

екіншілік ауа берілуі; 3 – екіншілік 

ауаның шығу насадкалары. 
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4.14-сурет. Бұрыштық жанарғы. 

1 – екіншілік ауа; 2 – аэрошаң; 3 – 

шибер; 4 – жетек; 5 – рычагты 

жіберу; 6 – шарнир. 

4.15-сурет. Бұрыштық 

жанарғылардың тангенциальды 

орналасуы 

 

Бұрышты жанарғылар биіктік бойынша бірнеше қатарда орналасыу 

мүмкін; үлкен қуатты қазандықта қатарлар саны  алтыға дейін жетуі мүмкін 

(4.16-сурет). 

Тангенциалды орналасқан бұрыштық жанарғылардың тиімді жұмысы 

үшін оттықтың көлденең қимасы квадратқа жақын болу керек (жақтарының 

қатынасы 1,2 көп емес). 

Өте үлкен қуатты қазандар үшін бұл жанарғыларды оттық көлемін ені 

бойынша (фронты) екі-үш квадрат қимаға бөлу кезінде қолдануға болады 

(4.17-сурет). 

 

4.17-сурет. Бұрыштық жанарғысы мен 

екіжарықты экраны бар оттық сұлбасы 

Қазіргі кезде бұрыштық жанарғылар 

ұшпа заттар шығатын көмірлер үшін ғана 

емес өнімсіз көмірлері үшін де қолданылады. 

Бұрыштық жанарғылар әдетте 

горизонтальді ось айналасында айналмалы 

етіп орындалады (4.14 сурет); бұл жалынды 

салықын воронкаға тереңірек түсіруге немесе 

оны жоғары көтеруге мүмкіндік береді. 

Осылайша оттық шығысындағы газдар 

температурасын өзгертуге болады, және 

сәйкесінше бу қатты қыздырылуын да. 

Шет елдерде, әсіресе АҚШ-та құрғақ 

қожжоюы бар қазандарда жанарғылар оттық 

төбесінде орналасқан және газдары оттық 

астында, салқын воронка үсінен әкетілетін и н в е р т т і  о т т ы қ т а р   жиі 

қолданылады (8-18 сурет). Бұл жанарғы жанында бұрылыстар 

болмағандықтан оттықтың жалынмен толуын және оттық шығысында 

бірқалыпты температура полясын қамтамасыз етеді. Соңғысының себебі, 

 

4.16-сурет. D =640 т/сағ 

қазандық оттығында 

бұрыштық жанарғылардың 

көп қатарлы орналасуы 

(Англия) 
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қатты ыстық және сәйкесінше жеңіл ағындар төмен түсу қозғалысы кезінде 

ағыстан үлгермей артта қалады және оның салқындануына көп уақыт болады. 

Бұл оттықтарда қождың салықндауы да жақсы қамтамасыз етіледі, себебі 

салқын воронка оттық камераның шығысында орналасқан, яғни оның ең 

салқын жерінде. Бұндай оттықтарда шығу жылдамдығы жоғары алыссоққыш 

жанарғылар қолданылады. Оттықтың бұл типі камераның жақсы 

толтырылуын береді, қабырғаға жалынның соғу қаупін және экрандардың 

қожтануын азайтады. Әсіресе екіжақты экраны бар қуатты қазандықтарға 

жарамды. 

Осындай құрылымның кемшілігі ұзын шаңқұбырлары мен газдың шығуы 

оттық астында орналасуы болып табылады. 

Жоғарыда сипатталға копмоновкалардың барлығы қарапайым 

шаңдайындау сұлбаларында қолданылады. Бұл сұлбалар  жанарғылар мен 

шаңқұбырлар кедергісі үлкен болсада қолдануға мүмкіндік береді. 

Шахталық диірменді оттықтарда бұл процесстердің барлығы басқаша 

болады. 8-19-суретте аэрошаңның шахтадан шығуы үшін ашық терезе 

(амбразура) қолданылатын шахталық диірменді оттық көрсетілген.  

Аэрошанның шығу жылдамдығы төмен 4-6 м/с шамасында, ал екіншілік ауа 

амбразураның төменгі және жоғарғы жағында орналасқан соплолар арқылы 

20-40 м/сек жылдамдықпен беріледі. Екіншілік ауаның эжекторлық дәрежесі 

шахтада да, және сәйкесінше диірменде де төмен қысым тудырып 

аэрошанның шығу кедергісін жояды.  
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4.19-сурет. Шахталық диірмені бар ашық амбразуралық отындық. 

1 – аэроқоспа шығысы; 2 – екіншілік ауа беретін сопло 

 

Бұл сұлба өте қарапайым болғадықтан төмен және орта қуатты 

қазандарда қоңыр көмір мен фрезторфты  жағу кезінде қолданылады. Бірақ 

аэрошаңның біріншілік ауамен баяу шығуы  (шахталық диірмендердегі үлесі 

40 % қатты отын үшін  және 50-70 % фрезторф үшін) оттық көлемінің толуын  

қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан бұндай оттықта ұшпа шығарындылары 

көп тас көмірлерін жағу кезінде толық жанбауы жоғары болады. 

Қоңыр көмірде жұмыс істейтін қуатты қазандарда ашық амбразуралы 

оттықты қолдану тиімсіз. Себебі, амбразураның үлкен қимасынан (2,50 м
2
) 

шығатын ағын шығу жылдамдық төмен болса да қатты алыссоққыш болады, 

ал екіншілік ауаны біріншілік ауамен араластыру қиынға соғады. Осының 

нәтижесінде экранның қатты қожтануы және тас көмірін жағу кезінде толық 

жанбау көп болады. Бұл көрсеткіштер ЦКТИ э ж е к ц и о н ды  

а м б р а з у р а л а р ы н  қолдану кезінде айтарлықтай жақсарады (4.20 сурет). 

Бұндай құрылғыларда екіншілік ауа тура амбразураға кезекті төмен және 

жоғары бағытталған арнайы каналдар бойынша жіберіледі. Бұл оның 

аэрошаңмен араласуын жақсартады. 

Екіншілік ауа аэрошаңды эжекциалай отырып жанарғыдан жалынның 

ашылу бұрышын ұлғайтады (қарапайым амбразураларда жанарғының ашылу 

бұрышы 40
0 
аспайды). Осының барлығы аэрошаңның жалындануын және 

оттықтың жалынмен толтырылуын жақсартады және толық жанбауды 

азайтады. Бірақ эжекционды абразура кезінде жанарғыны реттелуі жеткіліксіз 

болып қалады. Бұл қож жоюды қиындатады. Сондықтан артқы қабырғаны 

қорғау үшін онда әдетте екіншілік ауаны 35-40 м/с жылдамдықпен беру үшін 

соплалар орналастырады. 

Шахталық диірмендердің ең үлкен кемшілігі оттықтағы газдардың нашар 

араластыруы және температуралық ауытқулар пайда болуы табылады, әсіресе 

бір диірменді тоқтату кезінде. 

4.18-сурет. Құрғақ қож жоюы бар инвертті оттық 
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Температура өрісінің айтарлықтай теңесуі оттықтың бұрыштырына 

диірмендерді ағындарға тангенциальді бағыта  орналастырғанда жүзеге асады 

(4.21 сурет). Бірақ бұндай орналасу диірменге отын беруді қиындатады. 

  

4.20-сурет. ЦКТИ эжекционды 

амбразура 

4.21-сурет. Шахталық 

диірмендердің тангенциалды 

орналасуы 
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Шахталық оттықтарда қарапайым 

ОРГРЭС типті жанарғысын қолданған 

дұрыс (8-22 сурет); сонда қоса 

диірменде ауа қысымын 40-60 мм су 

бағ. болу қажет. 

Шахталық оттықтарда 

модернизацияланған амбразурны 

қолдану кезінде ұшпа 

шығарындылары V
г
>30% тас 

көмірлері, қоңыр көмірлер, сланецтар, 

фрезторфтар жақсы жанады. Бұндай 

оттықтардың нашарлаған 

аэродинамикасы ауа 

артықшылығының жоғары болуын 

(αm=1,25) және оттық көлемінің 

жүктемесі аз болуын қажет етеді: 

630540/ от

ж

т VBQ МДж/м
3
∙сағ. Осы 

кезде химилық толық жанбау 0,5-1,0% 

шамасында және механикалық толы 

жанбау 1%-дан (қоңыр көмір және 

фрезторф үшін) 3-4 % дейін болады 

(тас көмірін жағу кезінде). 

 

 

 

 

 

4.5 Сұйық қожжоюы бар оттықтар 

 

Қарапайым біркамералы құрғақ қожжоюы бар оттықтарда барлық күлдің 

10-20% түседі (жоғары күлді отындарда ол көп болады). Сұйық қожжоюы 

кезінде бұл сан 30-40%  дейін өседі. Оттыққа түсетін күл үлесінің артуы 

конвективті қыздырғыш беттеріне келетін газдардың күлденуін азайтады. Бұл  

құбырлардың  ұшпа күлмен тозуын төмендетеді. Тозудың азаюы тек газ 

күлденуінің азаюна ғана байланысты емес, сонымен қатар ұшпа күлдің 

фракционды құрамының өзгерісіне де байланысты. Күлдің ірі бөлшектері 

оттықта қалып қояды. 

Екінші жағынан,  оттықта күлдің терең ұсталуын ұйымдастырғанды (85-

90%), газоходқа күлдің тек ұсақ бөлшектер кеткен кезде, қыздыру беттеріне 

ұсақ күлдің отырындылары артады. 

Оттыққа түсетін күл үлесінің артуы отынның механикалық толық 

жанбауын азайтады, себебі оттықтан шығарылатын сұйық қождың жанғыш 

құрамы нөльге жақын болады. Бірақ, ол кезде оттықтан жойылатын сұйық 

 

4.22-сурет. ОРГРЭС типті 

жанарғылар бар шахталық 

диірмендердің компановкасы. 

1 – сепарационды шахта; 2 - 

жанарғылар 
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қожпен физикалық жылу жоғалтуы артады (бұл жоғалту 400-450 ккал/кг 

қожқа тең). 

Балқыған қож оттықтан жоғарыпотенциалды жылуды әкетеді, бірақ оны 

қолдану қиынға соғады. Оны қолданудың ең қарапайым тәсілі ол суды 

қыздыру, онда қож гранулирленеді, бірақ су 80 
0
С жоғары қыздырылмайды, ал 

бұндай потенциалдың энергетикалық құндылығы үлкен емес.  

Ең тиімдісі әрі қиыны ол – қож жылуын ауаны қыздыру мақсатында 

қолдану. Әзірше, сұйық қож жылуын жоғалту ретінде қарастырады. 

Ұшпа заттары аз шығатын көмірлерді жағу кезінде, әкетілетін газдар 

құрамында жанғыштар салыстырмалы көп болатын кезде, жанғыштарды 

толық жағу арқылы жылуды арттыру қождың физикалық жылу жоғалтуының 

артуынан көп болады және қазанагрегатының п.ә.к.-і оттыққа түсетін күл 

мөлшерінің артуымен жоғарылайды. Жоғарыреакционды отындарды жағу 

кезінде, әсіресе келтірілген күлділігі жоғары отынды және әкетілетіндерді 

жақсы жағу кезінде қождың физикалық жылуымен жоғалтудың артуы 

жанғыштарды толық жағу арқылы жылуды арттырудан көп болады және 

қазанагрегатының п.ә.к.-і оттықта күлдің ұсталуы артқан сайын азаяды. 

Қожжою түрін таңдаған кезде тек қазанагрегатының п.ә.к.-нің өзгреуіне 

ғана емес онда да басқа факторларды ескеру қажет. Түйіршікті қож 

салыстырмалы ірі шыңытәріздес бөлшектер қоспасынан тұрады және оны жол 

құрылысында, құрылыс материалдарын өндіруде қосымша қоспа ретінде 

қолдануға болады. Ол шаң түзбейді және тасымалдау кезінде ешқандай 

кедергі тудырмайды. Өте майда, қатты шаңданатын ұшпа күлді құрғақ түрде 

тасымалдау қиынға соғады. Гидравликалық күлжою кезінде ұшпа күл 

тасталатын суларды қатты ластайды. 

Сондықтан, сұйық қожжою кезінде күлаулағышта ұсталған ұшпа күлді 

қайта оттық әкеліп оны толық жағып және күлді балқыған қожқа ауыстыру 

жиі қолданылады. 

Оттықта күлді ұстаудың жоғары дәрежесі күлаулағыштың п.ә.к.-не 

талаптарды төмендетеді, кейбір кезде оны қолданбауға мүмкіндік береді. 

Құбырлардың күлден тозуы қазанагрегатының эксплуатациялық 

беріктігін жоғарылатады және газоходта үлкен жылдамдықты қолдануға 

мүмкіндік береді. Бұл жылу жіберу коэффициентін өсуіне әкеледі және 

газоход қимасы мен қыздыру беттерінің өлшемін кішрейтуге мүмкіндік 

береді. 

Жоғарыда айтылғандай, біркамералы сұйық қожжоюы бар оттықтарда, 

әдетте, 30-40% қож ұсталынады. Бұл қождың бір бөлігі оттық астына 

жалыннан ұсақ бөлшектердің агломерациясы арқылы тікелей түседі, бірақ 

қождың негізгі бөлігі тікенекті экранды құбырлар бетіне жиналып, қож қабат 

түзілумен бірге балқып оттық астына ағады. 

Оттық астының аумағында қож температурасы оның еркін қозғалысы 

мен летка арқылы еркін ағып түсуін қамтамасыз ету керек. Сондықтан сұйық 

қожжоюы бар оттықтарда жанарғылар оттық астына жақын ораналасады. Осы 

арқылы сол жерде максималды температура орнатылады. 
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Сұйық қозғалмалы қож қарапайым отқатөзімді материалды жеңіл 

ыдыратады. Сондықтан оттық астында қождың қалың қабаты болады (200мм). 

Ол қабаттың деңгейі летка босағасының орналасуымен сипатталады. Бұл 

босаға қожпен шайылмас үшін ол сулы салқындатуы бар болат немесе шойын 

құймадан жасалады (8-23 сурет). 

Қож жиналып, леткадан 

төгіледі және су толтырылған 

ваннада түйіршіктенеді. 

Қожды ваннаның жоғарғы 

жағында қождың қозғалысты 

күйін қамтамасыз ететін 

температура сақталады, бірақ 

төменгі қабаттар жылуәкету 

мен қождың жылуөткізгіштікгі 

төмен болғандықтан жоғары 

тұтқыр немесе қатып қалған күйде болады, бұл оттық астын қожтан 

ыдырауынан сақтайды. Кейбір құрылымдарда оттық астыда экрады құбырлар 

орналасады, ол қожды интенсивті салқындатады. 

Біркамералы оттықтарда балқу зонасы салқындату зонасынан бөлінбеген; 

бұл оттық астына жақын жердің температурасын төмендетеді және 

қиынбалқитын күлді отындарды қолдануды шектейді. 

Балқу зонасында температураны жоғарылату үшін кейде екі зона 

арасындағы жолды тарылтады (4.24 сурет). 

Балқу зонасының  салқындату зонасынан толық бөлінуі және оттықта 

күлді ұстап қалудың артуы екікамералы оттықта жүзеге асады (4.24 сурет). 

Бұл оттықтарда бірінші камера қабырғалары тікенекті экранды құбырлармен 

қапталған, ал одан шығар жолда барлық жағынан тікенекпен қапталған екі 

немесе үш қатарлы құбырлар түйіні орнатылған. Бірінші камерада отынның 

жануы аяқталады. Барлық жері тегіс құбырлармен экрандалған екінші камера 

салқындату камерасы болып табылады. Бірінші камерада жанарғылар 

көбінесе төбеде орналасады және жалын сұйық қож қабатымен қапталған 

оттық астына бағытталады. Соның арқасында күлдің ұсталуы болады. 

 

4.23-сурет. Сұйық қожжоюы бар 

оттықтың қожды летка 



98 
 

 

4.25-сурет. Сұйық қожжоюы бар 

екікамералы оттық 

 

Жану камерасында жылулық кернеу (2000 – 3300) МДж/м
3
∙сағ тең, ал 

бұл камера шығсында температура 1500-1600 
0
C және одан жоғары болады. 

Бұндай температурада күл балқыған күйде болады және оның тамшылары 

салқындату камерасына шығуында орнласқан футерленген құбырлар түйініне 

түсіп, олардан қожды ваннаға ағады. Екікамералы оттықтарда құбырлар 

түйінімен қосымша күл ұсталынуымен, ол құбырларда 50-60% күл жиналады, 

ал көпкүлді отын кезінде 70% дейін жетеді. 

Мұндай оттықтар жақсы жұмыс істеуі үшін, отын құрамында жеткілікті 

мөлшерде ұшпа заттар болуы және жану бірінші камерада аяқталып үлгеруі 

қажет. Одан басқа, күлдің балқу температурасы өте жоғары болмау қажет. 

Қиынбалқитын күлді отынды қолдану кезінде бірінші камера 

қабырғалары бойынша ағатын қож қабатының температуарсы қатты 

жоғарылайды. Сәйкесінше бұл қабаттың жалынға кері сәулеленуі де артады. 

Ол экрандардың жылужұтуын айтарлықтай төмендетеді. Экрандардың 

жылуәкетуінің төмендеу жану камерасының температурасының артуына 

әкеледі. 

Оттық камерадағы жылуалмасуға оттық жүктемесінің төмендеуі  қатты 

әсер етеді. Бұл кезде байқалатын температураның төмендеуі (экранның бірлік 

бетіне жылубөлінудің азаюына байланысты) қабырғалардағы қож қабатының 

қалыңдануынан экрандардың жылуқабылдағыштық қабілетін төмендетеді. 

Қарастырылған оттықта жеңіл балқитын күлді өнімсіз көмірін жағуға 

жарамайды. Әсіресе қазанагрегатының төмен қуатты кезінде. 

 

 

4.24-сурет. Балқу мен 

салқындату зоналар арасындағы 

тарланған жолы бар оттық 
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4.6 Құйынды (циклонды) оттықтар 

 

Жоғарыда қарастырылған оттықтарда барлық отын жалынды жағу 

принципіне негізделген. Онда отынның ұсақ бөлшектері газ ағынымен бірге 

қозғалып ауада жанады. Ондай оттықтарда отынның кез-келген бөлшегінің 

жану уақыты оттық камерада газдардың болу уақытынан аспау қажет және ол 

оттық камера көлемінің жылулық жүктемесіне кері пропорционал және 

оттықтың жалынмен толу дәрежесін ескерсек 630/ от

ж

т VBQ МДж/м
3
∙сағ 

кезінде 3 cекундқа, ал 2100/ от

ж

т VBQ  МДж/м
3
∙сағ кезінде шамамен 1 

секундқа  тең. 

Ондай аз уақыт ішінде бөлшектердің жанып аяқталуы үшін олардың 

мөлшері 100 мк аспау керек (ұшпа заттары аз шығатын отындар үшін). 

Жоғарыреакционды отындар үшін бөлшектердің максимал мөлшері үлкенірек 

болуы мүмкін, бірақ кез-келген отын үшін  (фрезторфтан басқа, олардың 

бөлшектері желкенді болады) ірі бөлшектердің ағыннан шығып кетпеу 

мақсатында олардың өлшемдері 0,5 мм көп болмауы қажет. 

Құйынды оттықтарда ірі бөлшектер ауада алдынғыоттық циклондарында 

түзілетін қуатты құйын күші арқасында тұрады (4.26 сурет). Сондықтан отын 

бөлшектер 5-6 мм және онда ірі болған кезде де ағыннан шығып кету қаупі 

болмайды. 

Сонымен бірге бұндай оттықтарда циклоннан салықндату камерасына 

газдар шығатын тесік қиманың тек орталық бөлігін алады және оған ірі 

бөлшектер түсе алмайды. 

Отын бөлшектері циклонда толық жанғанша немесе оларды шығу 

тесігінен газдар ағыны әкете алатын өлшемге дейін жанғанша айналады. 

Циклонды алындалаоттықтарда қолданылатын шығу тесігінің өлшемі мен 

ағынның айналу жылдамдығын ескерсек, олардан тек өте кіші өлшемді, 10 мк 

жақын, әдетте тек қана күлден тұратын ұсақ бөлшектер шыға алады. 

Сондықтан циклонды оттықтарда ірі бөлшектердің жану уақыты оттық 

газдарының циклонды алдыналаоттықта болу уақытымен шектелмейді. 

Циклонды алдыналаоттықтарда тек көмір шаңын емес, сонымен қатар 

ірібөлшектенген көмірді де жағуға болады. Бөлшектердің мүмкін болатын 

ірілігі құйынның айналу интенсивтілігіне байланысты. Ол өз кезегінде 

тангенциальді берілетін ауаның жылдамдығымен анықталады. 

Көлденең (сонымен қатар аз көлбеулі) циклонды алдыналаоттықтарда 

(4.27 сурет) ауаның шығу жылдамдығы 120 м/с және одан да көп. Ол үшін ауа 

қысымы шамамен 600-900 мм су бағ. болуы қажет, бірақ ол 5-6 мм өлшемді 

көмір бөлшектерін жағуға мүмкіндік береді.  
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Горизонталь циклондардың 

ұзындығының диаметрге қатынасы аз 

болады (Lц/Dц= 1-1,3). Горизонталь 

циклондардың диаметрі әдетте 1,8-ден 

2,7 м аралығында, бірақ кейбір 

жағдайларда кіші диаметрлі циклондар 

да қолданылады (1,1 м дейін). 

Бұл оттықтар оттық камера 

қимасының ц

ж

т VBQ /  (42-55)∙10
3
 

МДж/м
3
∙сағ және оның көлемінің 

ц

ж

т VBQ / (13-25)∙10
3 

МДж/м
3
∙сағ жоғары 

форсировкасымен сипатталады. 

Бірақ осындай форсировка 

болғанымен бір ірі циклон тек 120 т/сағ 

буөндіргіштікпен қамтамасыз ете алады. 

Сондықтан үлкен қуатты қазандықтарда 

бірнеше көлденең циклондар 

орнатылады. Сонда да циклон саны 

жанарғылар санынан 2-4 есе аз болады. 

Бұл қазанагрегатын реттеуді жеңілдетеді. 

Отын R5=5-10% дейін бөлінеді. Ауаның негізгі массасы (70-80%) 

екіншілік ауа ретінде, тангенциалды болып циклонды алдыналаоттықтың 

жоғарғы құраушысында орналасқан оның 2/3 ұзындығы болатын  сопло 

арқылы беріледі. Екіншілік ауа жылдамдығы 120 м/с және одан да жоғары. 

Циклоннан газдардың шығуы диаметрі циклон диаметрінен 40-45% болатын 

тесік қылта арқылы жүзеге асады. Бұл қылта тікенекті экранды құбырлардан 

түзілген және циклонның цилиндрлік жағының 30% ұзындығына дейін 

циклон ішіне қарай көлбеген; жанарғы орналасқан циклон кесігі конусқа 

ұқсас  пішінді. 

Ағынның интенсивті қозғалысы мен жоғары температура (1 700
0
C) 

әсерінен қоспа түзілу мен жану өте белсенді өтеді. Әсіресе сұйық қож 

пленкасына лақтырылатын және оған жабысатын бөлшектер тез жанады, 

оның себебі олар үлкен жылдамдықты ағынмен үрленеді. Ол бөлшектер қож 

пленкасымен қапталғанша жанып үлгереді. 

 

4.26-сурет. Горизонтальді 

циклонды алдыналаоттық 

1 – екіншілік ауа беру;  2 –

жану өнімдерінің  оттыққа шығуы; 

3 – сұйық қождың шығуы. 
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1-циклонды оттық; 2-салқындату камерасы; 3-отын мен ауаның берілуі; 

4-қож ұстайтын түйін. 

 

Күлдің балқыған бөлшектері циклонның футерленген қабырғаларына 

лақтырылып және онда цилиндрлік құраушының төменгі бетіне ағып түсетін 

сұйық қож пленкасын түзеді. Ол жерден сұйық қож летка арқылы екінші 

камераға әкетіледі. Газдар екінші камераға шығатын қылта арқылы үлкен 

жылдамдықпен ұшып шығады (200 м/с). Көптеген қондырғыларда екінші 

камера қож жоюдың екінші сатысы болып табылады. Ол ортасында леткасы 

бар сұйық қожды ванна түріндегі футерленген оттық астынан тұрады. 

Қылтаға қарама-қарсы оның бір диаметріне тең қашықтықта тікенекті 

құбырлар қабырғасы орналасқан. Қылтадан шыққан газдар осы қабырғаға 

соғылып, онда қосымша күл мөлшері жиналады, содан соң ол газ ағыны 

қожды ваннаға қарай бұрылады. Ванна жанында ағынның алдымен 

горизонтальді және содан кейін жоғары бағытта бұрылыс болады. Салқындату 

камерасына тікенекті құбырлар түйінінен шығу кезінде газдан тағы біршама 

қож жойылады. Нәтижесінде осындай типті оттықтарда қождың жалпы 

мөлшерінен 90% және одан да көп пайызын ұсталынады. Екінші ретті ұстап 

алуы жоқ оттықтарда (қылтадан тіке салқындату камерасына баратын) 

шамамен 85% қож қалады. 

Германдық вертикальді циклонды оттықтарда (4.28 сурет) әдетте шығу 

жылдамдығы төмен (20-40 м/с) болады. Сондықтан оларда ірі шаңды жағумен 

шектеледі (R90≈30-40%). 

Сонымен қоса вертикальді циклондар әдетте горизонтальді циклондарға 

қарағанда үлкен диаметрге ие болады. Бұл ауаның бірдей шығу жылдамдығы 

кезінде ортадантепкіш күшін азайтады. 

  

4.27-сурет. Тік циклонды алдын 

ала берілетін оттық 

4.29-сурет. Көлденең циклонды 

алдын ала берілетін  оттықтың 

сұлбасы 
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Бұл оттықтар қимасының ц

ж

т VBQ / =(12,5-14,6)∙10
3
 МДж/м

3
∙сағ және 

көлемінің ц

ж

т VBQ / =(4,19-5)∙10
3 

МДж/м
3
∙сағ форсировкасы төмен болады. 

Қожды ұстау дәрежесі 75-80% құрайды. 

Циклонды оттықтарға ВТИ жоғары қож ұстауы бар оттығы ұқсайды (4.29 

сурет). Бұл оттықта жану камерасы ретінде диаметрі 2 м және биіктігі 10-12 м 

болатын вертикальді дөңгелек алдын ала оттықтар рөл ақарады. Олар 

салқындату камерасының айналасында орналасқан. 

Әрбірінің жылулық қуаты 50∙10
6 

ккал/сағ алдыналаоттық төбесінде, 

екіншілік ауаның жылдамдығы төмен кезінде (35-40 м/с) жалынның қарқынды 

айналуын қамтамасыз ететін қалақшалы аппаратты немесе ұлулы бір дөңгелек 

жанарғы орналасқан. Айналу кезінде пайда болатын отрдантепкіш күштермен 

 

4.29-сурет. Қож ұстау жоғары ВТИ оттығы 

1 –негізгі жанарғы; 2 –қалақшалы аппрат; 3,4 –біріншілік және екіншілік 

ауа берілуі; 5 – жандыру жанарғысы; 6,8 – сопло қабаттары; 9 – қож ұстайтын 

түйін; 10 – летка; 11 – қожды комод; 12 – қожды босаға; 13 – салқындату 

камерасы; 14 – салқындатқыш суды беру; 15 – қожтүсіргіш люк; 16 – 

гидротығын. 



103 
 

күл бөлшектері жан-жаққа лақтырылып алдыналаоттық қабырғасына 

жиналып, олар арқылы ағып түседі. 

Алдын ала оттықтың кіші радиусы мен оның үлкен биіктігі күл ұстаудың 

тиімділігін күшейтеді және алдыналаоттықта 80 % күл ұсталуын қамтамасыз 

етеді. Алдыналаоттық шығысында экрандардан тікенекті құбырлардан 

тұратын екі қатарлы құбыр түйін түзілген. Тікенекті құбырлар қосымша қож 

ұстап қалады. Мұндай алдын ала оттықтар ұшпа заттары көп шығатын тас 

көмірде жұмыс істегенде алдын ала оттық көлемінің 6,3∙10
3
 МДж/сағ 

жүктемесін алуға мүмкіндік береді және алдын ала оттықта барлық көмірдің 

97-98 % жағумен қамтамасыз етеді. Алдын ала оттық 1,05-1,1 ауа 

артықшылығымен жұмыс істейді. Алдын ала оттық шығысында жану 

өнімдерінің құрамында болатын жанғыш газдар мен жанбаған бөлшектер 

салқындату камерасында жанады. 

Өнімсіз көмірлері мен антрацитте жұмыс істеген кезде екіншілік ауа 

жоғары жылдамдықта (60-70 м/с) тангенциалды тікбұрышты соплалар арқылы 

беріледі. 

Екі камералы оттықтардың барлығында екінші камера өлшемі 

конвективті қыздыру беттерінің қождануының шартының қауіпсіз 

температурасына дейін газдарды қажетті салқындатумен анықталады. 

Салқындату камерасының габариттері оның ішіне екіжақты экрандарды, 

ширмны және т.б. орналастырумен кішірейтіледі. 

Циклонды отықтардың артықшылығына, әсіресе көмір бөлшектерін жағу 

кезінде, оттық мен отын дайындау құрылғыларын жөндеуге шығынның аз 

кетуі. Ол қарапайым жалынды оттықтарды жөндеуге шығынның 25 % 

құрайтын. 

Бөлшектенген жоғары калориялы көмірлер жағатын циклонды 

оттықтарда өзіндік қажеттіліктерге энергияның суммалық шығыны 

қарапайым жалынды оттықтардағымен бірдей. Себебі, ұсатуға кеткен 

шығынның азаюы желдеткіш қуатының өсуімен теңгеріледі. Төмен 

калориялы, қиын ұсатылатын көмірлерді қолдану кезінде, бөлшектерді жағуға 

өту өзіндік қажеттіліктерге энергия шығын төмендетеді. 

Циклондық оттықтарда конвективті беттердің ұшпа күлмен толуы, 

барлық терең күл ұстауы бар оттықтардағыдай өседі, бірақ оттық 

камерасының қождануы азаяды. 

Күл ұстап қалудың жоғары дәрежесі тіпті күл ұстағыштар қолдануын 

қажет етпейді немесе оттықта күл ұстаудың төмен дәрежесінде және жоғары 

күлді отынды жағу кезінде төмен п.ә.к.-ті газтазалағышты қолдануға болады. 

Бірақ, бұл жағдайда күл өте ұсақ және циклондарды қолдану тиімсіз екенін 

ескеру қажет, сондықтан бұл жағдайда электрлік фильтрлерді немесе ылғал 

күл ұстағыштарды қолданған дұрыс. 

Күл ұстағыштарды қолдану кезінде ұшпа күлді қайтадан циклонды 

камераға жіберу қажет. Бұл ұшпа затты тасымалдау құрылғыларын 

қолданбауға және бүкіл күлді тұйіршікті қож түріне айналдыруға мүмкіндік 

береді. 
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5 Төмен сапалы отынды өртеуге дайындық 

 

5.1 Электрстанцияларындағы төмен сапалы отынды жағу кезіндегі 

отынмен қамтамасыздандыру трактының жұмысы 

 

Төмен сапалы энергетикалық отындағы (ТЭО) электр станциясының 

сенімді жұмысын қамтамасыздандыру үшін отынмен қамтамасыздандыру 

жабдықтары қайталанылады. Сонымен қатар, әр бір жеке отынмен 

қамтамасыздандыру желісінің жұмысы номиналды жүктемені тасымалдауын 

қамтамасыздандыру қажет. 

Отынмен қамтамасыздандыру тракты бойынша жоғары күлділікті 

отындар мен оларды байыту өнімдерінің көп түрінің өтуі, кейбір, күлділіктің 

өсуі бар, еркін ағындық қасиетінің нашарлауына қарамастан аса ерекше 

қиындық туындатпайды. [4]. Күлділіктің жоғарылауы сазды затшалардың 

есебінен болғандағы жағдайлар қатарында, күлділік өскен кезде отынның 

еркін ағындық қасиеттері отынмен қамтамасыздандыру жұмысының 

тоқтамауын қамтамасыздандыру үшін арнайы іс-шараларды жүзеге асыру 

қажеттілігі туындайтындай нашарлайды. Мысалға, мұндай отындарға 

башқұрттық, кейбір Мәскеу маңындағы, ангрендік және бикиндік қоңыр 

көмірді жатқызуға болады. 

Төмен сапалы отынды, дәстүрлі отыннанТЭО жағуға өткен кезде,  

жабдықтарды бұрынғырлаумен біріктірілмейтін жағдайларды  отынмен 

қамтамасыздандыру трактының өнімділігін жоғарылату қажеттілігі 

туындайды. Сонымен қатар, қондырғылардың өнімділігін жоғарылату бөлігі, 

дәстүрлі отын мен ТЭО пайдаланудың ПӘК-не жану жылуының өнімі 

қатынасына пропорционал. 

Отынның аса қатты ылғалданған жағдайында, отынмен қамдау және 

ошақтық-оттық кешенінің қанағаттандырарлық жұмысын 

қамтамасыздандыруға арналған, біртектілік дәрежесіндегідей мөлшерде 

негізгі отынмен араластыру қажеттілігі туындайды. Қатты отынның резервтік 

ылғал сиымдылығының аз қорын есептегендегі ТЭО бөлігі өте аз болады. 

Негізгі отынмен ТЭО-ны біртекті араластыру кезіндегі, отынмен 

қамтамасыздандыру жұмысын қанағаттандыруға байланысты қарағандағы 

максималды мүмкін болатын ТЭО қосымшасының массалық үлесін келесі 

формула бойынша есептейді. 

 

, 

 

мұнда, ВТЭО және Восн - сәйкесінше негізгі отын мен ТЭО-ның массалық 

шығыны, т; Wр.н, W
р
 және W

р
ТЭО – негізгі отынның жабысуының есептік 

ылғалдылығы және негізгі отын мен ТЭО-ның нақты жұмыстық 

ылғалдылығы, %. 

КСРО аймағының игерілген бөлігі үшін жоғары ылғалдылықты ТЭО-ны 

жөнелту және негізгі отынмен араластыру тек жылы мезгілде ғана мүмкін. 
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Осыны есепке алғанда, бір жылдағы араластыру сызбағы бойынша 

максималды мүмкін болатын ТЭО шығынын келесі формула бойынша 

есептеуге болады. 

 

, 

 

мұнда, n- жылдың жылы кезеңіндегі электрстанция жұмыс күндерінің 

саны. 

ТЭО-ны сақтауға арналған стектермен аймақтарға ұсынылатын негізгі 

талаптардың бірі болып ылғал өнімділігі бар негіздің болуы есептелінеді. 

Стектерге орналастырылған ТЭО-ны ылғалсыздандыру дренаждау және беткі 

қабатының кебу нәтижесінде жүзеге асады. 

Қолайлы ауа райыныңшарттары және материалдың жеткілікті ұзақ 

мерзімге шыдамдылығы кезінде максималды мүмкін болатын ылғал шығынын 

келесі формула бойынша есептеуге болады. 

 

, 

 
мұнда, W

р
 – берілген ТЭО алынатын, бастапқы отынның жұмыстық 

ылғалдылығы, %. 

Бірақ көмірдің ылғал байытылуының қалдықтары ұсақ дисперсті 

болуынан және оларда сазды материалдың қосымша мөлшері жинақталуымен 

байланысты, және де сақтау үрдісінде ТЭО-ның қатты нығыздалуы 

салдарынан олардың ылғалсыздандырылуы аса баяу жүзеге асады. Осыны 

есепке алғанда, аса ылғалды ТЭО-ны КСРО-ның аридтік аумақтарында 

пайдаланған мақсатты, оларға келесі аумақтар жатады: УСРО оңтүстік бөлігі, 

Ростов облысы, Краснодар аймағы, Каспий аумағы және Орта Азия 

республикалары. 

Аса жоғары метаморфоздалған қатты көмір және антрацит аз ғана 

резервтік ылғалсиымдылыққа ие болғандықтан аса ылғалдандырылған ТЭО-

ны бастапқы жұмыстық отынмен емес, әлсіз метаморфоздалғандармен 

араластырған жөн. Сонымен қатар, отынның түрлі (әр-түрлі акциондық) 

маркаларымен ұсатқыш қондырғыларға,  оттық және ошақтық қондырғыларға 

қойылатын шектеулерді төмендету қажет. Өйткені отынды шығару және 

байыту кезіндегі ТЭО үлесі сол маркадағы негізгі отынмен араластыру 

үрдісінің мүмкіндіктерін мағыналы ұлғайтады, осы мәселені радикалды 

шешуінің қажеттілігі туындайды. 

Отынды алдын ала кептіру, оның отынмен қамтамасыздандырылуға 

түсуіне дейінгі, сонда орнатылған қондырғылардың сенімді жұмысын 

қамтамасыздандырады.  Бірақ ол әрдайым мақсатты болмайды. Осыған 

байланысты отынмен қамтамасыздандыратын қондырғылардың қолданыста 

барларын жаңарту және қағидалық жаңаларын жасау қажеттілігі туындайды. 
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Қатты отында жұмыс атқаратын ЖЭС-ның отынмен қамдау жүйесі 

вагондық салмағы бар подъездік жолдардан, еріткіш құрылғыларынан, 

вагонаударғыштардан, көтеру бункерлерінен, көмір қоймасы, тиегіш 

крандардан, траншеядан,  ленталық конвейірден, ұсақтағыш бөлімнен, 

қосымша төгу түйіндері және ылғал көмір бункерлерінен тұрады. 

Аса ылғалдандырылған және құрамында саз бар ТЭО-ны пайдалану 

кезіндегі келесі отынмен қамтамасыздандыру құрылғылары және буындары 

аса осал болып келеді: толтыру түйіндері, экрандар, ұсақтағыштар, 

ағыншалар, қоректер және ылғал отын бункерлері. Және тасымалдағыш 

ленталарға аса ылғалды отын тозаңының жабысуы, шеп және металл 

ұстағыштарының жұмыс тиімділігінің төмендеуі белгіленеді. Аса 

ылғалдандырылған ТЭО, шамамен 90° тең, табиғи көлбеу бұрышына ие, ол 

отынмен қамдауды көлбеу бұрыштарын орналастыру шарттары бойынша 

максималды мүмкіндіктері бар ағыншалар және толтыру түйіндерін 

жабдықтауын талап етеді. 

                                                  
                                                                 а)                                        б) 

5.1. Сурет. Кеңейтілуі 

бар ағынша.  

5.2. Сурет. Науалардың түрлері: а- ашық 

науа; б- қақпағы бар науа. 

 

[6] сәйкес, саңылаулардың түзілу ықтималдылығы науаның өту 

қимасының төмендеуі және отынның ылғалдылығы жоғарылаған кезде 

ұлғаяды, ал науадағы отынның бөгелуі ең алдымен тарылу және бұрылу 

орындарында жүзеге асырылады. Бұл орындарда отын сығылуға ұшырайды. 

Жабысуды болдырмау үшін ұлғайтылған қимасы бар кеңейтілетін ағыншалар 

қолданылады (5.1 сурет). 

Қандай да бір себептермен ағыншаның қажетті көлбеуін ұстап тұра 

алмаған жағдайда, ағынша орнына ашық науаларды орнатады (5.2 сурет). 

Осыдан басқа, отынды толтыру түйіндерін санын азайту үшін ленталық 

тасымалдағыштарды максималды мүмкін мөлшерде ұзарту ұсынылады. 

Ағыншаларды, 70-75°-тан аз емес жоғары ылғалды отындарға арналған 

көлбеу бұрыштары бар, дөңгелек қима ретінде орындаған мақсатты. 

Толтыру түйінін бұлынғырлаудан алдын алу көзқарасынан, отынның 

берілетін ағымының ені ағыншаның қабылдағыш терезесінің енінен 

аспайтындай, және қоршау жамылғының қабырғаларын тәмамдап, дәл осы 

терезеге түсетіндей, барабан айналымының жылдамдығы және отынды 

жүктеу элементтерінің геометриялық өлшемдеріне қатынасы мен өзара 

орналасуы тиімді. 
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Ағыншалар мен толтыру түйіндеріндегі бұлынғырлауды болдырмаудың 

аса тиімді тәсілі болып олардың қабырғаларын 120-140°С дейін қыздыру 

саналады [7]. Бұл шараның тиімділігі электрстанциялар қатарының ұзақ 

мерзімде жұмыс атқару тәжірибесімен расталды (ЖЭО-22 Мосэнерго, ЖЭО-

17 Ленэнерго, Рязанск МАЭС) [4]. 

Ағыншаның аса қауіпті аумақтарын гидрофобты төмен фрикциялық 

жабынмен (мысалы, парақшалық фторопласт) қаптау аса тиімді шараларға 

жатады, оны Иркутск ЖЭО-10 жұмысының тәжірибесі растайды. Ағыншалар 

арқылы ТЭО өтуінің шарттарын жақсарту үшін оларда вивраторлар орнату 

ұсынылады. 

                  
5.3-сурет. Соқа тазартқыш 

1- қырғыз соқа; 2- ось; 3- 

рычаг; 4- жүк. 

 

5.4-сурет. Гидропневматикалық тазартқыш. 

1- конвейер лентасы; 2- келтіргіш барабан; 3- 

саңылаулық саптама; 4- ванна; 5- қожөткізгіш; 

6- сығылған ауа желісі. 

 

Конвейерлік ленталар мен барабандардың тиімді тазалау, әсіресе ылғал 

және сазды материалды бергенде, отынмен қамдаудың сенімді жұмысының 

негізгі шарттарының бірі. Лентаның отынмен бұлынғырлануы пайдасыз 

тасымалданатын жүк массасының мағыналы өсуіне соқтырады, отынмен 

қамдаудың көлемдік өндірулігін төмендетеді, барабан мен роликтік тіректерге 

отын бөлшектерінің түсуін келтіреді. Ол өз қатарында, өз қажеттіліктеріне 

қажетті энергияның шығындалуына келтіреді, отынмен қамдаудың сенімді 

жұмысын төмендетеді. 

Конвейерлік ленталарды тазалау үшін, Том-Усинск МАЭС және ПО 

Союзтехэнерго құрылымының, қырғыш түріндегі соқа тазалағыштары 

қолданылады (5.3-сурет) [4]. Қырғыштар қалыңдығы 6 мм парақшалық 

болаттан жасалады, көрші соқалардың шеттері бір-бірін жабады,  екі жақтық 

және ортақ оске отырғызылған болып орындалады. 

Ленталарды тазартқыштарға келтірілген барабандардың астына 

орналастыру қажет. Бұл бөлікте лента беті тегіс және аса қатты дірілдемейді, 

және де, бұл лентадан тазартылатын отынды конвейердің толтыру 

ағыншасына жою мүмкіндігін береді. Бұл мақсаттарға өзін жіпшелік 

тазартқыштар жақсы ұсынды. Ол, келтірілген барабандағы лентаға жабысқан, 

тығыз тартылған диаметрі 4-6 мм сымнан құралады (серіппелі болат). Томь-

Усинск МАЭС және Новосибирск ЖЭО-3 тазартқыш тексерілген. 

Иркутск ЖЭО-10 гидропневматикалық тазартқыш сәтті сыналған (5.4-

сурет). Тазартқыштың кемшілігі болып қалыптасқан шламның алыну 
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қиындығы және жылуландырылмайтын бөлмелерде қолданылмайтындығы 

жатады. 

Конвейерлік лентаның жоғары ылғалды және жоғары сазды 

отындарымен бұлынғырлану қарқындылығына бөлме температурасы әсер 

етеді. Лентаның бұлынғырлануының төмендеуіне бу құбырларына, жылыту 

қондырғыларының тасымалдағыштарына және т.б. жақын орналасуы аса 

жағымды әсер етеді. 

Лента торының құрамына немесе оның беттік қабатына, мықтысы болып 

фторопласттар және фторолондар есептелетін, гидрофобтық материалдарды 

енгізу шамамен конвейерлік ленталарға аса ылғалды ТЭО бұлынғырлауын 

толық алдын алады. Сонымен қатар, фторопласттық беттерге барлық 

материалдардың үйкеліс коэффициенті өте төмен болғандықтан гидрофобтық 

бетті конвейерлардың көлбеу бұрыштары бірнеше төмендетеді. 

Отын ұсақтағышқа келмес бұрын, ұсақталуға дайын өнімді бөліп алу 

үшін електен өткізіледі, ол өз қатарында ұсатуға жұмсалатын энергияның 

шығындалмауын, ұсату элементтерінің тозуын төмендетуді, ұсату үрдісінің 

үнемділігі мен сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Осымен қатар 

ұсатқыштардың отын ұсақтарымен бұлынғырлану мүмкіндігін көп 

төмендетеді, әсіресе жоғары ылғалды және сазды отындарымен жұмыс 

атқарғанда. 

Отынды електен өткізу тиімділігі «күрделі» және «қиындатушы» 

фракция құрамы аз болған сайын жоғары болады. Күрделі деп 3/4-тен елек 

ұяшығының толық өлшеміне дейінгі өлшемге ие бөлшектерді айтамыз; 

қиындатушы - ұяшықтың бірден бір жарым өлшеміне дейін. Ұяшықтың 

өлшемінен 3/4 бөлігіне аз өлшемді бөлшектер «жеңіл» деп, ал 1,5 асқандары – 

«бейтарап» деп аталады [8]. 

Електің тиімділігіне отынның ылғалдылығы әсер етеді, ең алдымен 

сыртқы ылғалдың құрамы. Елек тесіктерін ластаушы сұйық пленка түзілуінің 

нәтижесінде електеудің тиімділігі қатты төмендейді, ал кейбір шектік 

ылғалдылық кезінде бөліну үрдісі толық тоқтайды. Материал 

ылғалдылығының жалғасымды өсуінде ортаның қозғалымы ұлғаяды, және 

үрдіс ылғалды електеу аймағына өтеді. Металл ылғалдануының өсуі бар 

електеу тиімділігінің өзгеру сипаты 5.5-суретте келтірілген. 

Ылғалды материал қозғалтқыштығы беттік белсенді заттардың (ББЗ) 

қосылуымен ұлғайтылуы мүмкін. Одан басқа, бөлу тиімділігін гидрофобты 

материалдардан електеуіш електерін дайындау жолымен ұлғайтылуы мүмкін. 

Ылғал саз отынды қаптауға бейім, оңай нығыздалатын материалды 

болады. Бұл тор үстіндегі өнімге «жеңіл» және «күрделі» дәндердің түсуіне 

келтіреді. Сазды және тұтқыр материалдардың електеу електің ірі тесіктері 

болғандығы кейбір жағдайларда ғана мүмкін. 
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5.5-сурет. Материал ылғалдылығынан електеу тиімділігінің тәуелділігі. 

1 - ылғал сыйымдылықсыз материал; 2 - ылғал сыйымдылықты материал. 
 

Электрстануияларда көбіне көлбеу тесіктері бар циклонды веер тәріздес 

торлар түріндегі електерді пайдаланады. Отынды жақсы төгуді төменге қарай 

тарылатын торлардың қатарларының трапециялық және үшбұрыш қимасы 

қамтамамыздандырады. Жоғары ылғалды ТЭО-ны төгу үшін 55° дейінгі 

көлбеу бұрышы бар ұзартылған електерді пайдаланған жөн. Ылғалды ТЭО 

үшін сабақтар арасындағы төменгі саңылау 20-35, ал жоғарғы - 18-21мм 

болғаны ұсынылады. 

Осы түрдегі електер үшін аса оңай жуылатын болып көлденең 

жолақтарға жеке жолақтарды бекіту орындары саналады. Оны болдырмау 

үшін УОВТИ-да қосымша қабатшалардың көмегімен төменде орнатылған 

торларға көлденең жолақтары бар електер құрылған (5.6-сурет). Үккіштердің 

төменгі ұштары төменге майыстырылған. Елекке құлайтын отынның 

оптималды биіктігі 1,2-2,0 м. Черепетск МАЭС және басқа да 

электрстанцияларда електеудің тиімділігін арттыру үшін електің жұмыс 

беттерін қыздырады. 

Бұлынғырлаудың алдын алу үшін, және де отынды тиімді бөлу үшін елек 

ені бойынша бірқалыпты жүктемені, оның беті бойынша өнім 

жылдамдығының тұрақты жылдамдығын қамтамасыздандыру қажет. Електер 

құрамында саз бар, Мәскеу маңындағы қоңыр көмірде жұмыс атқарғанда 

Тулаэнерго электрстанцияларында үккіш електердің орнына, қысымы 0,3-0,6 

МПа бу өтетін құбырлар қолданылады. Осылайша, қыздырылған құбырларға  

отын іс жүзінде жабысады [6]. 

20 мм саңылаумен орнатылған, бөлек металл сақиналарына тұратын 

барабанды елек Каширск және Черепетск МАЭСте жоғары ылғалды Мәскеу 

маңындағы көмірді ( Wp>40÷41%) електеу кезінде сәтті пайдаға асырылады. 

Барабан айналымының саны 18 об/мин, үлкендігі 0-100 мм дейінгі көмір 

350т/сағ дейін, 0-20 мм өлшемді фракция 230т/сағ дейінгі өндірулікті; 

електеуге кеткен энергия шығыны 0,031 кВт·ч/т. Қондырылган үккіш тордың 

елегі өнімді үш фракцияға бөледі. 

Аса ылғал және сазды ТЭО-ны електеу үшін 5.7- суретте көрсетілгендей 

електерді ұсынуға болады. 
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Елек бір төгетін бетте материалды үш фракцияға бөлуге мүмкіндік 

береді. Келтірілген барабанда олардың алынуы кезінде үккіштер арасынан 

өтпеген кезде, қабылдағыш бункеріне 8 келеді, орташа және ұсақ фракция 

лентаның төменгі майыстырылған лентасына түседі, онда ұсақ-фракция ол 

арқылы еленеді, 5 бункерге жөнелтіледі,  ал орташасы - 6 бункерге, созылған 

білікте қайталама лентаның ашылуы болғанда жөнелтіледі. 

 
5.6-сурет. УО ВТИ елегі. 

1 - желдеткіш тәріздес тор 

(металл таяқшалар жиыны); 2 

- тор тірегі; 3 - пластина; 4 - 

келтірілген барабан. 

 

5.7-сурет. Үккіш елек. 

1 - жүктеуші бкнкер; 2 - үккіш тор; 3 - 

келтірілген барабан; 4 - кернеулік барабан; 5 - 

орта фракциясының бункері; 6 - ұсақ 

фракциясының бункері; 7 - тазартқыш; 8 - ірі 

фракция бункері. 

Кернеулік білік келтірілгенмен салыстырғанда аз диаметрмен 

орындалатындықтан, ондағы үккіштер кеңдеу ашылады.  Осы типтегі електер 

үшін «күрделі» және «қиындатылған» дәндер болмайды. Електер өтетін бетті 

тарту және оның екі жаққа жұмысы бір циклда қос ашылу болатындығымен 

байланысты осы елек өзін-өзі тазарту қасиеттеріне ие. Електің өндірулігі 

үккіштердің Н-тәрізді пішімінің есебінен мағыналы ұлғаяды. 

Ұсақтауға кеткен энергия шығынын төмендету мақсатында фракциялық 

құрамы кең диапазондағы ТЭО- ны пайдалану кезінде ұсақтауды екі 

қабылдауда өткізеді. Ең ірі фракцияны ұсақтау үшін көбіне біліктік тісшелі 

және дисктік тісшелі ұстағыштарды пайдаланады. Қозғалмайтын үккіштік 

торлармен  жабдықталған, балғалық ұсақтағыштардың кемшілігіне жоғары 

ылғалды және сазды отындарда жұмыс атқару кезінде олардың аса жоғары 

бұлынғырлануын жатқызған жөн. Осымен қатар, үккіштік торлар ғана емес, 

соққыш плиталар мен роторлардың өздері де бұлынғырланады. Осының 
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барлығы ұсатқыштың отынмен толуына келтіреді. Мұндай ұсатқышты 

тазартуға көп қол еңбегі жұмсалады. 

Тау-кен өндіруші өнеркәсібінде жоғары ылғалды және сазды 

материалдарды ұсақтау мақсатында үккіш торлары жоқ балғалық 

ұсақтағыштарды пайдаланады. Оларда қажетті ұсақтау сапасы ротордың 

жоғары айналу жиілігімен жетіледі. Бірақ ЖЭС-да үккіштік ұсақтағыштарда 

қанағаттандырарлық ұсақтауға қол жеткізген жоқ. 

Жоғары ылғалды және саз құрамды ТЭО-ны жағу үшін балғалық 

ұсақтағыштарды жұмысын жақсартудың келесі тәсілдері ұсынылуы мүмкін: 

- електердегі отындық ұсақтарды максималды мүмкін жоюын 

ұйымдастыру; 

- ұсатқыш кірісінің енін ұлғайту; 

- балғаларды қысымдау (осылай, Иркутск ЖЭО-20 да алты балға 

қаьарының орнынан үш қатар ұсатқыштар пайдаға асырылады); 

- жойылған үккіш торлардың орнына қозғалмалы (жағдайын өзгертуге 

болатын) қоршауларды орнату және соққы плиталарының орналасуын 

өзгерту; 

- бұлынғырлану жағдайында ұсақтағыштарды және ұсатқыштарға дейінгі 

және кейінгі ағыншаларды тазартуға арналған пневматикалық құлауы бар 

ұсатқыш корпустарын, қабырғаларын қыздыруды ұйымдастыру. 

Осы мақсатта кейбір электрстанцияларда үккіш торларының орнына 

ілмектерге ілінген шыбықтар орнатылған. Оларға отынның соғылуынан 

шыбықтар ауытқиды, жабысқан материалдардан өзін-өзі тазартады. Бірақ, бұл 

іс-шара толығымен ұсатқыштардың бұлынғырлануын жоймайды. 

Тау-кен өнеркәсіптерінде ылғал кенді және сазды материалдарды ұсақтау 

үшін, ұсатқышқа орнатылған, өзімен ауыр пластиналық конвейерді, 

жылжымалы соққыш плитасы бар балғалық ұсатқыштар қолданысын тапты. 

Одан басқа, бұл ұсатқыш балғамен қосымша лақтырылатын сазды жою үшін 

қосымша конвейермен жабдықталған. Соққы плитасын алмастыратын 

конвейер ұсату материалдарын ұсатқыш бөліміне ұсынады. Мұндай 

ұсатқыштарды Новосибирск ЖЭО-4 (өндірулігі 500-600т/сағ, ДМН 2100×1850 

типті) пайдаланып көру ендірілген конвейерлердің отынмен толуының 

себебінен әсер берген жоқ. 

Қазіргі уақытта, жіңішке ұсатудың балғалы ұсатқыштарының 

бұлынғырлануының алдын алу үшін аса көп пайдаланылатын тәсіл болып 

жеке плиталарды 120-140˚С температурасына дейін қыздыру есептелінеді. 

Бірақ, өнімнің үлкендігі бойынша қанағаттандырарлығын табу мүмкіндігі 

туындаған жоқ. ТЭО-ның қоспасын отынмен және отынды осы 

электрстанциясы үшін дәстүрлі жағуды кезектеген кезде және ТЭО-ны 

дәстүрлі қатты отынның қоспасы түрінде пайдалану кезінде ұсақтау үрдісі 

күрделене түседі. Осы отынның түрлері ұсақтағыш қондырғыларына 

ұсынатын талаптарға қарсы келуімен негізделген. 

Жақсы ұнтақталатын дәстүрлі отынды жағу кезінде балғалық және үккіш 

торлардың арасындағы саңылау минималды мүмкін (10 мм дейін) талап 
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етіледі; саңылаулары шағын (20 мм дейін) үккіш торлар қажет; отынның 

келтіру ағыншасы, отын бөлшектерінің балғалармен соғылуының аса 

рационалды бұрышы көзқарасынан, тиімді көлбеу бұрышқа ие болуы қажет 

(50-55˚С). Жоғары бұлынғырлайтын ТЭО-ны ұнтақтау кезінде ағыншаның аса 

күшті көлбеулері, балғалар бойынша жұқартылған роторлар, ұлғайтылған 

саңылаулар және т.б. қажет. 

 

5.2 Бункерлерге бірікпелердің түзілуі және оларды жою 

 

Электрстанцияның отынмен қамтамасыздандыруына вагон 

аударғыштарда қондырылатын қабылдағыш бункерлерінен және диірмен 

алдында қондырылатын көмірді ылғал ұнтақтау бункерлері (ЫҰБ) жатады. 

Қабылдағыш бункерлерде шағын ыдыс, үлкен кіріс және шығыс тесіктері бар; 

оларға ұнтақталмаған отын түседі. Жылдың жылы кезеңінде қабылдағыш 

бункерлерін пайдаға асыруда ерекше қиындықтар белгіленбеген. Қысқы 

кезеңде осы бункерлердің нашар жылумен қамтамасыздандырылған 

бөлмелерде орналасуына байланысты олардың жұмысында келесі кемшіліктер 

белгіленеді: 

-қабырғаларда отынның қатуынан пайдалы қолданылатын көлемнің 

қысқаруы; 

-бункер үстіндегі торлардың қатқан отын кесектерінің толуы; 

-олардың қабырғаларында отынның қатуымен болған, қоректегіш 

жұмысындағы ақаулар. 

ЫҰБ-ге бастапқымен салыстырғанда аса жұқа құрамды ұнтақталған отын 

түседі. Осыған байланысты оның қадағалануы, қабырғаға жабысуға және 

бірікпелердің түзілуінің бейімділігі қабылдаушы бункерлеріне түсірілген 

отынға қарағанда әлдеқайда жоғары.  

ЫҰБ-ге ұсынылатын отын қоры қазанның номиналды бу өндірулігі 

кезінде 4-6 сағаттық шығынға сәйкес. Жоғары ылғалды ТЭО және саз 

құрамды отында жұмыс атқару кезінде бұл қор қысқарады. Ол екі негізгі 

себептен туындайды: бункер қабырғаларында отынның ілінуі және шығыс 

тесіктеріндегі бірікпелердің түзілуі.  

ТЭО-ды жағу кезінде әрдайым дейірменге отын беру болжаусыз 

бұзылатын болғандықтан тозаң жүйелерін өндірістік тозаң бункерлерімен 

жабдықтау ұсынылады. Бұл қазанның пайдаға асыру сенімділігін мағыналы 

ұлғайтады. Бір қарағанда, орталық тозаң зауытында тозаң отынды дайындау 

кезіндегі ЖЭО жұмысының сенімділігі одан да жоғары. Бірақ, бұл 

артықшылық ұсатқыш бөлімнің алдында аса ылғалданған ТЭО-ды алдын ала 

кептіру қондырғыларының жоқтығынан жүзеге аспайды. 

Бункерлерде жоғары орналасқан қабаттармен жасалынатын қысыммен 

сығу нәтижесінде дәнді материалдардың үгітілуі мағыналы дәрежеде 

нашарлайды.  

Бункердегі отынның тік қысымы келесі формуламен анықталады 
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, 

 
мұнда R=4S/F- ыдыстың гидравликалық радиусы (F және S – бункердің 

көлденең қимасының ауданы мен периметрі); ρнас – материалдың төгілу 

ауданы; µ, - сыртқы үйкеліс коэффициенті; n – қарастырылатын қима 

үстіндегі материал қабатының биіктігі; κ – осы қимадағы тік қысымға көлбеу 

қимасының тең қатынасындағы, бүйірлік қысым коэффициенті.  

h ұлғайған сайын ехр(-κһµ1,/R) мүшесі тез азаяды, және жақшадағы өрнек 

бірге жақын. Сондықтан Py=Rρнас/kµ1, 

Қабырғадағы қысымды келесідей жазуға болады: Рх=kPy, ал көлдеу 

қабырғадағыны келесідей жазамыз.  

 

,                                                                                 (5.1) 

 

мұнда α – бункер қабырғасының көлбеу бұрышы. 

Бункердің бүйір қабырғаларында қысылудың болуы одан отын кратері 

деп аталатын ағынына әкеледі. Бұл жағдайда отынның ағуы бүліну аумағы 

арқылы оның ең жоғарғы қабатының есебінен жүзеге асады (5.8 – сурет). 

Соңғысы өзімен жіберуші тесіктің үстінде орналасқан эллипсоидті білдіреді. 

Эллипсоид өлшемі отын бағанының биіктігінен, бункер ені (диаметр) және 

шығыс тесігінің диаметрі (ені) қатынасынан тәуелді. Бүліну аумағының 

жоғарғы бөлігі өзімен, нақты осы ТЭО үшін сипатты, табиғи қисаюдың 

бұрышын тең немесе біршама асатын, отын бетінің көлбеуі бар шұңқырды 

білдіреді. Бұл бұрыш бункердің толық босауына дейін сақталады. 

Бункерге отынның үзіксіз келу жағдайында, және ағымның кратерлік 

сипаты кезінде бункерге отынның толық қосылуын болдырмаумен 

байланысты отынның тоқырау аймақтары пайда болады. Дәл осы аймақтарда 

ең алдымен жоғары ылғалды және саз құрамды ТЭО-дар ілінеді және 

қадағаланады.  

(5.1) формуласын талдау бойынша ең көп қысымды ТЭО қабаты 

бункердің көлбеу қабырғаларына беретіні көрінеді. ТЭО-ның жоғары 

адгезиондық – когезиондық қасиеттерін есепке ала, бұл белсенді бірікпе 

түзілуіне келдіреді. Ағымның басқа түрі – гидравликалық – жоғары ылғалды 

отын жағдайында мүмкін емес.  

Электрстанцияларда жоғарғы бөлігінде тікбұрышты көлденең қималы 

бункерлер және төменгі бөлігінде симметриялық орналасқан шығыс тесігі бар 

іргелес кесілген призмалық бункерлер кең тараған. ЫҰБ-ның осы пішімін 

таңдаудың шешуші факторы болып оларды бункер-деаэраторлық этажеркада 

ыңғайлы орналастыру мүмкіндігі есептелінеді. Дөңгелек қималы 

бункерлермен салыстырғанда тікбұрышты пішімдегі бункерлердің 

геометриялық ыдысы 27% ұлғаяды.  
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5.8-сурет. Дәндік материалдың 

краторлық ағуы. 

5.9-сурет. Бункерлерде көмірдің ілінуі. 

 

 

Сонымен бірге, жоғары ылғалды көмірде тікбұрышты бункерлерді 

пайдалану тәжірибесі олардың нақты пайдаланылатын сиымдылығы 40-50% 

аспайтындығын, кейде тек 20% болатындығын көрсетті. Бұл отынның ең 

алдымен бункерлің тікбұрышты қимасының бұрыштары бойынша іліну мен 

тығыздалуына байланысты. Кептеліп қалған отынмен жұмыс істейтін көлем 

дірілдеткіштерді қысқа мерзімде қолданған жағдайда да іс жүзінде 

қолданылмайды. Төмен сұрыпты отынды пайдалану кезінде дірілдеткіштерді 

ұзақ қосу мүлдем рұқсат етілмеген, өйткені тоқырау аумақтарында отынды 

тығыздайды және бункердің жылдам толуына келтіреді. Оны АШ және АШ 

шлам қоспасын жағатын. Змиевск МАЭС жұмысының тәжірибесі көрсетті 

(5.9-сурет). 

Дөңгелек қималы бункерлерде бұрыш жоқ, яғни негізгі талаптардың бірі, 

тұрып қалған отынмен бункердің өсу қарқындылығы. Одан басқа, дөңгелек 

қималы бункердің қабырғалары тек созылуға жұмыс атқарады, ал 

тікбұрыштікі – майысу мен созылуға. Дөңгелек қималы бункерлер құрылыс 

кезінде әлдеқайда технологиялық, дөңгелек бункерлердің құрылысына кететін 

шығын төмен. Көмірді флотациялық байыту фабрикаларында жинақталған 

тәжірибе дөңгелек қималы бункерлерді пайдаланудың жоғары тиімділігін 

растады. Олар шығыс шұңқырлардың асимметриялық орналасу кезінде 

ерекше тиімді.  

Тікбұрышты бункерлерді, параболалық контурға ие, бункерлермен 

жабдықтау ұсынылады, сонымен қатар бір қабырғасын тігінен жасаған жөн. 

Мұндай тікбұрышты бункерлерді пайдалану тәжірибесі дәстүрліге қарағанда 

артықшылығын көрсетті.  
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5.10-сурет. Дәндік материалдағы 

шектік түйісу кернеуін 

анықтауға арналған Мор 

жартылай дөңгелегі.  

5.11-сурет. Бункердегі жинақталу 

түзілуінің сұлбасы.  

 

 

Бункер жұмысының сенімділігін қатты шектеуші себептердің екіншісі 

оларда отын жинақталуының түзілуі. Бұл бастапқы сәттерде бункер 

қабырғасына жақын түйіршікті материалдың қозғалу ерекшеліктеріне 

байланысты, ал келесіде – қабырғаға ТЭО қабатының жабысу маңында. 

Түйіршікті материал бекітілген бетке жақын тежеліп, бункердің орталық өсіне 

бағытталған айналмалы қозғалысқа ие болады. Осы кезде материалда, күмбез 

пішімді, сығылу аумақтары пайда болады. Осы жиынтықтың беріктігі бір саты 

жоғары жатқан отын қабаттарының қимасын жеңуге жеткілікті болуы мүмкін. 

Соңғы жағдайда бункерде отын беру тоқтайды.  

Жақсы қозғалатын материалдардың кетуі жағдайында да жинақталудың 

үздіксіз түзілуі мен бұзылуы орын алады. Бірақ осы жағдайда да төзімді 

жинақтың қалыптасуы белгіленеді. Жинақтардың төзімділігі осы отын түріне 

қысу кернеуі шектен төмен болғанша сақталынады. Жинақтың түбінде пайда 

болатын шектік кернеу Мор жартылай шеңберінің, τ осіне жанасатын және 

шекті жанасу кернеулерінің сызықтары көмегімен анықталады (2.20-сурет). 

Мор қисығымен абсцисса осі арасындағы аумақ тұрақты күйді сипаттайды, ал 

қисықтан жоғары – тұрақсыз, қисықтың өзі материалдың шектік кернеулі 

күйіне сәйкес.  

Шектік кернеу  

 

, 

 

мұнда, φ – абсцисса осіне тіке бұрылу бұрышы, яғни τ=φ(σ). 

Жинақталу түзілу қөзқарасынан алғанда τ0 және φ материалдық 

физикалық қасиеттерімен сипатталатын негізгі өлшемдер болады. Жинақ 

түзілуінің сұлбасы 5.11-суретте көрсетілген. Жинақ түбіне қатысты күш 
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моментінің теңдеуі – жинақтың тұрақтылығын анықтайтын орын, келесі 

өрнекте. 

 
 

Парабола тәріздес жинақ қисығының теңдеуі келесідей: 

 

, 

 
мұнда Н0 – жинақ сызығына қатысты бағытталған қатты қысым; Ру – 

жоғарыда орналасқан отын қабатының жүтемесі.  

Жинақ түбіндегі реакция: 

 

 және , 

 

мұнда, Nx – реакцияның қалыпты күйі; Т – жинақтың реакциялық тірегі.  

Бункерлерді пайдаға асыру тәжірибесі ауытқусыз тік беттерде (жинақ 

түбіне тірек болатын шұңқырлар, дөңбектер түріндегі локалды біркелкілік 

жоқ болғанда) жинақтардың түзілуін байқалынбайды.  

Ауытқушылық болмаған кезде жинақтардың түзілуі бункердің 

тарылтатын төменгі бөлігінде орын алады. Осы немесе басқа орындарда 

жинақ түзілуі үшін тұрақты тозаң қалыптасуына арналған шарттардың болуы 

және қабырғалардың алшақтығы белгілі мәннен кіші болуы қажет.  

Егер шығыс тесігінің мөлшері, жинақпен жабылуы мүмкін болатын 

минималды қашықтықтан үлкен болса, жинақтың түзілуі мүмкін емес. 

Р.А.Зеньков, жинақпен жабылмайтын, минималды гидравликалық радиус Rсв-

ты анықтау үшін келесі формуланы ұсынады: 

 

, 

 

мұнда dср – материал бөлігінің орташа өлшемі; φ – үйкеліс бұрышы.  

Бұл формула тек жеңіл төгілетін отындарға қолданылады.  

Қиын төгілетін отындар үшін қор коэффициентін k=1,5÷2 ендіру 

ұсынылады. 

Егер шығыс тесігі дөңгелек болып жасалса, оған қажетті диаметр келесі 

формуламен есептеледі. 

 

, 

 

Практика бункерлердің шығыс тесіктеріндегі максималды мүмкін 

өлшемдерін пайдалану қажеттігін растайды. Осымен қатар мұндай өлшемдер 

отын бойынша оның өндірулігімен және қорек үстелінің өлшемімен 

байланыста болуы тиіс.  



117 
 

Бункер тесігінен шығындалатын отын шығыны қанағаттандырарлық 

дәлдікте келесі формуламен анықталады.  

 

, 

 

мұнда ϵ=0,2÷0,25 – көмірге арналған ағу коэффициенті. 

Осы формуланы талдау диаметрі 1 м тесік арқылы отын шығыны 1500 т 

аса екендігін көрсетті яғни, диаметрдің шамасы толығымен тұрақты жинақ 

түзілу шарттары арқылы анықталады. ЖЭС пайдалану тәжірибесі, ТЭО-ды 

пайдалану кезінде бункердің шығару тесігі кез келген бағытта 1200-1400 мм 

төмен емес өлшемге ие болуы тиіс екендігін көрсетті.  

Тесік үстіндегі отын қабатының биіктігі, шығатын тесіктің диаметрінен 

асып кеткен кезде шығыс жылдамдығы қабат биіктігіне тәуелді емес. Бұл 

жинақтың пайда болуы мен бұзылуы арасындағы тепе-теңдік күйінің пайда 

болуымен де байланысты.  

Отынның бункерден кету жағдайын нашарлатпау және жарылыс қаупін 

арттырмас үшін дейірмен жанынан бункерлерге газдардың түсуіне жол 

берілмейді. [6] сәйкес, тесіктегі газдың жылдамдығы 3 м/с болғанда тесіктің 

диаметрі шамамен 40% кемиді. 

Томь-Усинск және Өскемен ЖЭО-да ылғалдылығы жоғары Кузнецк 

көмірін және осы көмірдің дымқыл концентрациясындағы қалдықтарды жағу 

кезінде дірілдеткіштерді суб бункерлермен бірге қолдану арқасында оң 

нәтиже алынды. Суб бункерлер осы кезде ЫҚБ-ға серіппелі ілгектері арқылы 

бекітіледі. Бұл іс-шара отынның тұрақты жиынтығының болмаған кезінде 

ғана тиімді болды. 

Жинақталу болған жағдайда діріл кері нәтиже береді, жинақты 

нығайтады. ЫҰБ-не қондырылған дірілдеткіш және суб бункерінің сүлбесі 

5.12-суретте көрсетілген. Аса сенімді, технологиялық және үнемді болып 

электрдірілдеткіштер шықты.  

Бункер қабырғаларын тазартуға және оларда жинақтүзілуді болдырмауға 

арналған механикалық қондырғылардың қатарынан болашағы бар болып 

пневматикалық жастықшалар (5.14 және 5.15 – сурет) және айналмалы 

штангаға бекітілген шынжырлармен (5.13-сурет) бункер қабырғаларын 

тазартуға арналған құрылғылар есептелінеді. 5.13-суретте көрсетілген 

құрылғыда, бункер осі бойынша айналым саны 45-60 об/мин болатын айналма 

штанга қондырылған. Оның бойында 1,5-2,0 м алшақтықта, етегінде трос 

кесіктері ілінген, шынжырлар бекітілген. Тростардың көмегімен шу деңгейі 

төмендетіледі және бункер қабырғаларын тазарту сапасы жақсарады.  

Үрленген жастықшалардың көмегімен тазарту тәсілі – АҚШ, ФРГ, 

Франция және басқа елдердің электрстанцияларында кең таралымға ие. Біздің 

елімізде үрленген жастықшалар әдісі көмір мен торфта жұмыс атқаратын 

ЛенГЭС-2-де сыналды. Жастықша өзімен, бункер қабырғасына қысқыш 

жолақтарымен бекітілген, қалыңдығы 12 мм резеңкелік парақшаларды 

білдіреді. Бункер қабырғасына 0,15-0,2 МПа артық қысымды ауаны келтіру 
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штуцері пісірілген. Тұрқының жастықшамен иемденген ауданында, 

жастықшаны қатты созатын кездегі ауаны жіберу қақпақшалары орналасады. 

Қақпақша резіңке парақшасына екі жерден біріктірілген шынжырлар 

көмегімен ашылады. Егер парақша алдын ала анықталып қойған шынжыр 

ұзындығының өлшемінен артық созылса, онда автоматты түрде қақпақша 

ашылады.  

Бункер қабырғаларында жастықша симметриялық емес 

орналастырылады. Бункердің шығу тесігінде отын жоқ болған кезде 

автоматты түрде ауа беріледі. Н.М.Михайлов және А.Т.Шарков төмен 

төгілетін отындарда резеңкелік жастықшаларды пайдалану тиімділігінің аз 

жөнінде ұсынымдарын айтады.  

                   
5.12-сурет. Негізгі бункерде 

дірілдеткіші бар суб бункерінің 

орналасуы.  

1- негізгі бункер; 2- суб бункер; 3- 

дірілдеткіш. 

5.13-сурет. Айналма штангаларына 

бекітілген шынжырлармен отынды 

бункер қабылдағышынан тазарту 

құрылғысы.  

 

Бункер қабырғаларының өсіп-кетуі мен оларда жинақтар түзілуінің 

тиімді алдын алу болып арнайы саптамалар көмегімен пневматикалық 

ұсатқыш жүйесі есептелінеді (5.16-сурет). Отынды тиімді түсіру үшін саптама 

алдындағы қысым 0,5-0,8 МПа болуы тиіс. Бункер қабырғаларының төменгі 

бөлігіндегі саптамалар арасындағы қашақтық көлденең бойынша 1-1,2; 

биіктігі бойынша 1,5-2 м құрайды. Саптамаларды бункердің призматикалық 

бөлігіне отын қабатындағы кернеу концентрациясы және жинақ түзілгіштігі 

ең ықтимал жерлерінде орнатылады (бұрыштар, құрылымдық ақаулар және 

т.б.). Саптамаларды бункердің призмалық бөлік қабырғасына 20˚ бұрышпен 

орнатылады және 30˚ тен ашылу бұрышы болады. 
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5.14-сурет. Резеңке жастықшаларын бункерге орналастыру. 

1- жастықша; 2- сығылған ауаны келтіру; 3- бункер. 
 

Қабырғаға саптамасы 20˚ бұрышпен орналастыру көмір қабатын кесу 

үшін тиімді шарттар түзеді және олардың көмірмен толуын жояды. Ауа 

беруге арналған үлестіру коллекторларын диаметрі 300-400 мм болатын 

құбырлардан орындау және оларды бункерлердің бойымен төсеу ұсынылады. 

Бункерлер бойынша таратуды 100 мм диаметрден асатын құбырлармен 

орындаған жөн. Диаметрі 300 мм кем емес құбырдан орындаған коллектор 

қабылдағыштың рөлін жақсы атқарады және нақты бір бункердің саптама 

деңгейінің бірінде іске қосылған жағдайында лезде қысымды қалпына 

келтіреді. Әр-бір деңгей өзінің лезде әрекет ететін артық арматурасы бар жеке 

қорек линиясымен жабдықталуы тиіс. Саптамалардың лезде қосылуы мен 

сөнуі (2-3 с кейін) екі жұмыс жағдайында болатын: ашық – жабық, 

мембраналық магнит қақпақшасымен жүзеге асырылады.  

Әр-бір нақты саптамада отынның құлауы саптаманың төменгі деңгейін 

қосумен басталады және ең жоғарғысымен аяқталады. Әр-бір келесі деңгейдің 

қосылуынан бұрын коллекторларға қысым оптималдыға дейін қалпына 

келтірілетіндігіне көз жеткізіледі. Саптамалық пневматикалық құлату отынды 

кесіп қана қоймай, оны мағыналы қопсытады. Саптамаларды үнемі қосу 

кезінде отынның пневматикалық құлауы көбінде бірінші реттен жүзеге асады. 

Бқл жүйені іске қоспай отынды ұзақ мерзімде іске асырудан бункердің 

призмалық бөлігіндегі қабырғаларды тазарту және толық құлатуға қол жеткізу 

үшін бес-алты қайталама қосу қажет болады.  

 
5.15-сурет. Бункер қабырғасындағы жастықшалардың болжаулық 

орналасуы.  
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5.16-сурет. Бункердегі пневматикалық құлау саптамасының қондырғысы.  
1- бункер; 2- саптама.  

 

Оңтүстік-Кузбас МАЭС, Иркутск ЖЭО-10 секілді электрстанцияларының 

пайдаға асыру тәжірибесі саптамалық пневмо құлаудың жоғары тиімділігін 

көрсетті. Бұл тәсілдің кемшіліктеріне арнайы сығымдағыш қондыру 

қажеттілігінен туындаған жоғары құнын, өшіру клапандарының, тарату 

сызықтарының коллекторларының күрделігі мен қаттылығы, өздігінен жануға 

бейім және ұшқыр затшалардың жоғары дәрежеде шығуы бар отындар үшін 

қолдану мүмкіндігі жоқ болуын жатқызамыз. Бірақ әлсіз ағынды ТЭО-дар 

үшін бұл жүйе жеткілікті тиімді. 

Саптамалық пневмо құлау жүйелеріндегі жоғары реакциялық отындар 

үшін буды пайдалану ұсынылады. Осы мақсатта Криворожск МАЭС-2де 4 

МПа қысымды және 307˚ температуралық екіншілік турбина алымының буын 

пайдаланады. Сонымен бірге бункерге бу жіберу оның үлкен және суық отын 

массасына түйісу кезіндегі оның конденсациясына келтіреді және осылайша 

отынның ылғалдылығын жағымсыз жоғарылатуын тудырады.  

Бункерлерде отынның толуын және жинақтама түзілуінің алдын алу 

радикалды тәсілінің бірі болып бункер қабырғаларын гидрофобты 

жабындармен қаптау саналады. Әсіресе фторопласт негізіндегі жабын тиімді. 

Олар барлық материалдардың ішінде (гидрофобтық және гидрофильдік) ең 

төмен үйкеліс коэффициенттеріне ие.  

Нақты гидрофобты материалдың Эпок тиімді пайдалануын жабынға Апок 

осы отынның адгезиясымен салыстыру бойынша болат пластинасына Аст отын 

адгезиясының қатысуымен анықтайды, яғни Эпок=Аст/Апот. 

Кейбір гидрофобтық материалдардың Эпок тиімді пайдалану мәні төменде 

келтірілген: 

 

Фторопласт            18.15 Капрон                       3,92 

Силикон эмаль       12.2 Эпоксидтік лак          3,03 

Сіңдірілген ағаш  

Парафинмен           6.38 Болат                           1,0 

Полиэтилен            4,0 Шиша                          0,73 
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Дегенмен, бункерлердің қабырғаларын жабудың әлі күнге дейін дамыған 

технологиясы жоқ. Сондықтан, осы күнге дейін қабылданған осындай 

жабындарды пайдалану әрекеттері олардың механикалық қабыршақтану 

кесірінен сәтсіз аяқталды.  

Мұндай жабындардың тиімділігі отынның аз адгезиясында қабырғаға 

жабыспайтындығымен шартталған. Одан басқа, аз адгезия жинақ түзілуін 

бөгеттейді, өйткені мағыналы аумақтық кернеудің пайда болу мүмкіндігінің 

алдын алады. Сыртқы үйкелістің коэффициенті төмен болған сайын, 

жинақпен бөгеттелетін қашықтық аз болуы мүмкін.  

Бірқатар шетелдік электрстанцияларында бункерлерден нашар төгілетін 

отынды жеткізуді күшейту үшін пневматикалық жетектері бар дыбыстық діріл 

генераторлары қолданылады. Генераторларды бункер осі бойынша 

қондырады және олар ықшамдалған пішінге ие. Дыбыстық діріл ұсақ 

түйіршікті тығыздалған материалды қарқынды қопсытуын 

қамтамасыздандырады.  

ТЭО сәтті жағу үшін келесілер қажет: бункерлердің іске қосылу графигін 

қатаң сақтау (7-10 күнде бір реттен кем емес); кез келген ұзақ мерзімде 

қазанды тоқтату кезінде, қадағалау мен тұрып қалу шарттары үшін отын 

шығыны міндетті болады.  

ЖЭО-ның тозаң жүйелерін және толығымен отынмен қамдау жүйесінің 

үздіксіз жұмыс атқаруы шикі отын қоректендіргіштерінің сенімділігінен 

тәуелді.  

Электрстанцияларда кеңінен қолданылатын таспалы қоректендіргіштер – 

тегіс жұмысты ленталы тармағы бар, қысқа таспалы конвейерлер. Таспалық 

қоректендіргіштің өндірулігі лентаның тұрақты қозғалыс жылдамдығын 

сақтау кезіндегі шибер көмегімен лентада отын қабатының қалыңдығын 

өзгертумен, немесе отын қабатының тұрақты қалыңдығы кезінде келтіру 

қозғалтқышының айналу жылдамдығын өзгерту арқылы реттелінеді. 

Бункерлерде отынның тұрып қалуының алдын алу көз қарасы бойынша екінші 

нұсқаның артықшылығы бар.  

Табақшалар арасындағы ағып кету арқылы отынның төгілуінің алдын алу 

үшін қоректендіргіш беті қозғалыс жүрісі бойынша алдынғы жағында ғана 

бекітілетін, конвейерлік лентадан кесіп алынған, бөлек табақшалармен 

жабылған, ал бос етегі, осы кезде, келесі табақшаның тойтарылған бөлігін 

жабады. Осы мақсатта Назаровск ГРЭСде қоректендіргіш беті арнайы 

бұрандалы кергішпен жабдықталған, конвейерлік лентаның толықтай бір 

бөліктен орындалған.  

Ленталық қоректендіргіштерді лента ені 1,4-1,6 м болатындай, ал 

табақшалықты 2,4 м дейін бет кеңдігімен қабылдаған жөн. Бұл жағдайда 

шығыс тесігінің максимал өлшемі 1,2-1,4 ×2,5-3 м құрауы мүмкін. Сонымен 

қатар, отын қоректендіргішпен бункердің шығыс тесігінен, толық енінен емес, 

қоректендіргіш лентасындағы отын қабатының 4-5 биіктігіне тең бөлігінен 

ғана алынатындығын ескеру қажет. Осыған байланысты ТЭО-ні жіберу 
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кезінде қоректендіргіш үстелінде биіктігі бойынша максимал мүмкін отын 

қабаты болуы тиіс. 

Жақсы нәтижеге, айналмалы қадамы бар жеке қалақшалардан 

орындалған бұрандасы бар, бір немесе бірнеше пісірілген шнек түріндегі 

қоректендіргішті қондыру кезінде алынды. Шымтезек брикетті зауыттардың 

тәжірибесі осы қоректендіргіштер бөгде қосындылардың үлкен құрамы бар 

жоғары ылғалдылықты шымтезекті сенімді беретіндігін көрсетті. Диаметрі 0,6 

м болатын үш шнектен құралатын қоректендіргіш қабылдағыш тесіктеріне 

1,8×1,8 м өлшемінде болуға мүмкіндік береді. Тесіктің мұндай өлшемінде 

бункерде отынның бөгеттелуі байқалынбайды.  

Құрғақ массаға 40-45% күлділігі және 57-62% дейін ылғалдылығы бар, 

қалыңдығы үлкен отын қабаты бар (0,4 м дейін), ленталық 

қоректендіргіштермен үйлесімдегі шығыс тесігінің үлкен өлшемі бар 

бункерлердің сәтті көп жылдық пайдаға асырылуы тәжірибесі жинақталған. 

Бұл бункерлердің шығыс тесігі 1,4×3,5 м, ал төменгі призмалық бөлімінің 

қабырға көлбеуінің бұрышы 70˚ тең.  

 

 
5.17-сурет. Қоректендіргіш.  

1- қоректендіргіш тұрқысы; 2- бункер; 3- өнімнің ағуы; 4- қырғыш бет; 5- 

үстел; 6- бөгде қосылулардың нүктесі; 7- шибер; 8- дірілдеткіш. 
 

ПНР электрстанцияларында жоғары ылғалдылықты қатты 

бұлынғырланатын отында жұмыс атқару кезінде қалақшалық 

қоректендіргіштер сәтті пайдаға асырылады. Қалақшалық 

қоректендіргіштердің кемшіліктеріне бөгде заттар мен отынның ірі 

бөліктерінің оларға түсуі кезіндегі төмен сенімділікті жатқызуға болады.  

[9]-да бункерлерде жинақ түзілудің мағыналы төмендеу мүмкіндігі бар 

қоректендіргіш сипатталған. Қоректендіргіш (5.17-сурет) тұйықталмаған 

ұйашықтары бар шексіз тор түрінде орындалған қырғыш беттен, және екі 

құбыршадан құралған. Біреуі көмірді дейірменге жіберу үшін, ал екіншісі – 

бөгде ірі габаритті заттарды шығару үшін арналған.  

Тордағы тесіктің өлшемі отын бөлігінің максималды рұқсат етілген 

өлшеміне тең. Дайын өнім тордың жоғарғы бөлімі бойынша төменгі қырғыш 
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тармаққа және үстелге түседі. Осының нәтижесінде отын қабатының нақты 

биіктігі қоректендіргіш жамылғысының ішкі бөлігінің биіктігіне тең болады 

(1м жоғары болады). Өз ретінде, қабат биіктігінің ұлғаюы бункердегі жинақ 

түзілуінің ықтималдылығын төмендетеді. Одан басқа, бұл қоректендіргіш ірі 

өлшемді материал мен бөгде қосындыларды бөлек ағынға жоюын 

қамтамасыздандырады.  

 

5.3 Төмен сұрыпты отынның қатуы және оның алдын алу бойынша 

іс-шаралар 

 

Қату ылғалдылығынан жоғары ылғал болуы кезінде отын жылдың суық 

кезеңінде өндіріс орнынан тасымалдау және стектерде сақтау кезінде қатады. 

Отынның қатаюы ауа температурасы 2 ден 4˚С дейін болғанда басталады.  

Жоғары күлділікпен, көп мөлшерде ылғал құрамына және жоғары төгілу 

массасына байланысты ТЭО қатуға деген жоғары ықтималдылыққа ие. Аса 

ылғалданған ТЭО қатуының нәтижесінде шектік жоғары беріктілігі бар 

монолит материалына өзгереді, ол ТЭО-ды ұзақ мерзімде сақтауға мүмкіндік 

бермейді. Мұндай отындарды жылдың суық мерзімінде көбіне жөнелтілмейді.  

Вагондағы отынның температурасы жолда болу ұзақтығымен, және оның 

салқындауының салыстырмалы бетімен (вагонның ашық бетінің көлеміне 

қатынасы) анықталады. 

Вагонның жүк көтерулігі жоғары болған сайын, оның салыстырмалы 

салқын беті төмен болады. Қысқы мерзімде ТЭО-дытасымалдау үшін аса 

мақсатты болып «гондола» түріндегі көпжүкті вагондар саналады. Ағаш 

қабырғалы вагондар отынның баяу салқындауын қамтамасыздандырады, 

сонымен қатар олар аз қызмет көрсету мерзіміне ие, және мұндай вагондарда 

отын, жылытқыштарда нашар ерітіледі. 

Қыс мерзімінде отынның қатуы КСРО-ның барлық аймақтарында 

мүмкін. Отынның вагондарда қату ұзақтығы сібір мен қиыр шығыста жеті ай 

жалғасады, ал Кавказ және Украинада – төрт ай. 

Ауа температурасы суық болған сайын, салқын температураның әсер ету 

кезеңінің ұзақтығы, сақтауға қойылған отынның жоғары ылғалдылығында, 

отындағы ұсақ фракциялардың көп құрамы, стектің жоғарғы қабаты қаттірек 

сырғытылған болған сайын, отын стектерінің қатаюы қаттірек болады. 

Осымен қатар бұрыштық стектерде ереже ретінде тек ең жоғарғы қабат қана 

қатаяды. Бұл стектерде сақтау кезінде отынның өздігінен қыздырылуы 

арқылы шартталған. Осының арқасында ірі стектердің 1 м тереңдіктен артық 

қату жағдайлары белгіленген жоқ. Стекке түскен қар отынның белсенді 

салқындауын төмендетеді. Жоғарыда келтірілген факторлардың ішінде қату 

көзқарасы бойынша анықтаушы болып ылғалдылық есептелінеді. Мұзға тек 

отынның сыртқы ылғалы айналады. Практикада қауіпсіз ылғалдылық ω
б
 деп 

ұзақ мерзімде салқындағанда төгілу қабілетін сақтайтын отын саналады. 

Қауіпсіз ылғал, отынның метаморф дәрежесі жоғары болған сайын және күл 

құрамы жоғары болған сайын төмен болады. Ал осы уақытта бөліктерінің 
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өлшемі 25 мм асатын сорттық отын қатпайды деуге болады. ЖЭС-на 

жеткізілетін отын теріс температурада әрдайым қатуға ұшырайды, өйткені 

оның жұмыстық ылғалдылығы ω
б
 асады.  

Стектерде отынның қатуын болдырмау үшін ЖЭС қоймаларының жұмыс 

тәжірибесінде келесі шаралар қолданылады: бетінің қопсытуының алдын алу, 

стекті құрғақ көмірмен жабу, стек бетінен аса ылғал отын қабатын жою, 

отынға беттік-белсенді затшаларды қосу, реагенттік еріту.  

Беттік профилактикалық қопсытудың мәні 0,5-1 м тереңдікке дейін беттік 

қатқан қабатты мерзімдік механикалық қопсытуға келтіреді. Беткі қабатты 

1,5-2 ай мерзімділікпен қопсыту. Егер стек беті әрдайым қармен бүркелген 

болса, оны қопсыту ұсынылмайды, өйткені беттік қабаттың ылғалдануының 

жоғарылуына келтіреді. Басында ескерілгендей, ылғалдылықтың жоғарылауы 

– ол қабаттық қайталама қатуының лезде белсенділенген мүмкіндігі. Егер 

бетінде қар жоқ болса, онда оны қопсыту жеткілікті тиімді болады. Бұл беткі 

қабаттан ылғалдың қатаюымен және стектің үстінде қауіпсіз ылғалдылықтағы 

отын қабатының түзілуімен шартталған.  

Көлбеулер көбіне жүктегіш крандарының көмегімен қопсытылады, 

стектік көлденең беті – қатқан және тас грунттарды қопсыту үшін 

қолданылатын арнайы ілгіш қопсытқыштармен немесе бульдозерлер 

көмегімен қопсытылады.  

Жүктегіш крандарының көмегімен қопсыту грейфермен жүзеге 

асырылады. Шұңқырлы қоршау нәтижесінде пайда болған жердің үстінде 

грейфер көтеріледі, және отын бастапқы орнына төгіледі. Грейферді көлденең 

беттерді қопсыту үшін де қолдануға болады, бірақ ол, осы мақсатта 

бульдозерлер мен ілгіш қопсытқыштарды қолдануға қарағанда тиімділігі аз.  

Бетті бульдозермен қопсыту кезінде бульдозердің пышақтары стектің ең 

етегінен кеседі, пышақтарды ақырын көтере отырып шетіне ғарай бульдозер 

кішкене жылжиды. Содан соң бульдозер артқа шегініп бірінші операция 

нәтижесінде түзілген ойық алдына отынның жаңа үлесін алады да, отынның 

келесі үлесін қопсыта отыра, оған тастайды. Бұл операция көлденең беттің 

толық бойымен қайталанады. Мұндай, бетті қопсытудың тәсілі, өзінің 

арзандығымен, байланысты, Урал және Сібір шарттарында кең 

пайдаланылады.  

Стек бетін термо оқшаулаудың рөлін атқаратын, құрғақ қатаймайтын 

көмірмен жабу жеткілікті тиімді іс-шара болып есептелінеді. Осы уақытта 

ЖЭС-да күзгі-қысқы кезеңде осы мақсаттар үшін пайдалы (ω
б
 аз 

ылғалдылықты отын, 25 мм асатын өлшемі бар сұрыпталған отын) отынның 

келуі өте аз.  

Төменсұрыпты отындар үшін стек бетінен отынның аса ылғалды қабатын 

жоюмен байланысты тәсіл мүмкін емес, өйткені ТЭО жағдайында бұл қабат 

аса құрғақ болып есептелінеді. ТЭО стегіндегі қатқан беткі отын қабатын 

болдырмау үшін беттік-белсенді заттарды (ББЗ) пайдалану ЖЭС-да кең 

қолданылымға ие болмайды, өйткені бұл әдіс аса төмен температурада 

қолданылады. Ұсақ дисперсті ТЭО үшін ББЗ шығыны негізсіз үлкен болады.  
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Отынның қатуын болдырмау үшін ТЭО-да химиялық реагенттермен 

өңдеу әрекеттері қабылданды – реагенттік әдіс тұздың сулы ерітінділерімен 

қату температурасын мағыналы төмендетуге негізделген. Аса белсенді және 

арзан реагенттер болып магни (-55˚С кезінде қататын қаныққан ерітінді) және 

натри (-21˚С кезінде қататын қаныққан ерітінді) хлоридтері саналады. Бірақ 

хлоридтер қазандардың қыздыру бетінің хлоридтік коррозиясын қатты 

күшейтеді; 0,4-0,6% жоғары хлор құрамды отын жоғары қождаушы болып 

табылады.  

Бұл реагенттер көбінде ұнтақ түрінде (құрғақ әдіс) стек беттеріне немесе 

қаныққан ерітінді түрінде вагон қабырғаларына жағылады. Осыған 

байланысты реагенттермен өңделген отынның бөлек порцияларында хлор 

концентрациясы 0,4-0,6% көп болуы мүмкін. Хлоридтер құрамында 

легірленген қоспа ретінде никель тот баспайтын болаттардың коррозиясын 

қатты жылдамдатады.  

Жақсы ерітілетіндігімен байланысты бұл тұздар жауын шашынмен 

жақын орналасқан су қоймаларына жуылады, қоршаған ортаны ластайды.  

Соңғы кезде Сібір және Қиыр Шығыс аумақтарында пайдалы қазбаны 

өндіру кезеңін ұлғайту үшін грунт бетінде жылумен оқшауланатын қатты 

көбікті құру әдісі кең қолданыс табуда. Бұл тау-кен өндірісіне жыл бойы 

жұмыс атқаруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс, егер реагенттік-көбік түзгіштердің 

аса арзан түрін таба алсақ, стектерде ТЭО-ды сақтау кезінде кең қолданымға 

ие болады. Қазір ЖЭС-да аса кең қолданысқа стектердің беткі қатқан қабатын 

бұзудағы түрлі әдістері ие, мысалы қоңыр-жарылғыш және экскаваторлық 

тәсілдерімен, клин-бабой және қопсытқыштармен. Қопсытқыш қондырғылар 

тракторға орнатылады, зауыттық өндірістегі қопсытқыштар бар, 

электрстанциялардың қатарында өзіндік құрылысындағы қопсытқыштар 

қолданылады. Көп таралымға жану әдісі ие болуда. Ол үшін, стектердің әр-бір 

шаршы метр бетіне,  қатқан қабаттың қалыңдығынан кішкене аз тереңдіктегі, 

диаметрі 60-70 мм скважиналар бұрғыланады. Скважиналарға жарылғыш 

заттардың аз зарядтары орналатырытады, олардың жарылуы кезінде беті 

жақсы қопсытылады. Бұл әдісті жүзеге асыру барысында жарылмаған 

жарылғыш затты қазан ошағына, ұсақтағыш және ұсақтағыш ұнтақтағыш 

қондырғыларға түсіп кетпеуін болдырмау тиіс. 

Отынның қатқан қабатын алу үшін экскаваторларды пайдалану жақсы 

тиімділігін көрсетті. Бұл әдістің кемшілігі, табиғи бұзылуы тек жылы ауа-

райының түсуімен болатын, қатқан мұздармен көмір қоймасының аумағы 

бөгеттелуі есептелінеді. 

Қазіргі уақытта, ЖЭС-да тараған әдіс болып, экскаваторға қондырылған, 

клин-бабы  көмегімен, қатқан қатар қабатты бұзу есептелінеді. Бұл әдіс 

салыстырмалы арзан, әр-бір электрстанцияларына қолжетімда. 

Стектерде отын әрдайым аз немесе көп мөлшерде, температураны 

ұлғайтуға әкелетін (50-80˚С дейін және көп), отынның қышқылдану үрдісі 

жүреді. Бұл жылуды стектің қуатын алдын алу үшін пайдалану мүмкіндігі 

ұсынылады. 
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Стекте газ ортасының белсенді айналымын болдырмау және отынның 

төмен жылу өткізгіштігін есепке ала, жылуын пайдалану үшін жылулық 

құбырлар ұсынылуы мүмкін. Олардың төменгі етектері тотығу аумағында 

қаланған болуы тиіс, ал жоғарғысы стектен отынның іске асуы кезінде 

ыңғайлы алынуы үшін бетіне шығарылады.  

Осы тәсілмен отынның жоғарғы қабатының қатуын алдын алу үшін 

өздігінен жану және тотығу үрдістерінің ағымы нәтижесінде отын 

жоғалтулары төмендейді, және стекте 40˚ дейін және төмен температураға 

дейін төмендеуге қол жеткізіледі. 

Соңғысы торф, қоңыр және Д мен Г маркалы ұнтақталған тас көмірі үшін 

актуалды. Д және Г, Ж және Т маркалы көмірлерді 6 ай бойы сақтау кезінде 

4,9 және 1% дейін сәйкестікте жану жылуы төмендейді. Өздігінен тотығу 

үрдісі отынның өздігінен жану сатысына өткен жағдайда, бұл шығындар көп 

мөлшерде ұлғаяды. 

 

5.4. Отынмен қамдау тракті бойынша қатқан отынның өтуі кезіндегі 

қиындықтарды жою 

 

Қатқан отында отынмен қамдау жұмысы оны вагоннан жүктеу сатысында 

қиындайды. Қоймада және вагондарда отынның қатуын болдырмаудың 

технологиялық әдістері мен арзан болмауымен байланысты, қатқан отында 

электрстанцияның қанағаттандырарлық жұмысын қамтамасыз ете алатын, іс-

шаралардың қатары жасалған.  

Қатқан отынның ағындылығын қалпына келтірудің әдістері ЖЭС-да 

қолдануды жылулық және механикалық деп бөлуге болады. Жылулық әдісті 

еріткіш қондырғылар көмегімен жүзеге асырылады. Бұл мақсатта 

энергетикада конвективтік, радиационды және радиационды-конвективті 

жылыжайлардың типтері пайдаланылады.  

Бу калориферлерінде 100-120˚С дейін қыздырылған, жылу тасымалдағыш 

ретінде ыстық ауа пайдаланылатын, конвективті еріткіш қондырғысының 

типтік жобасы Харьков «Жылулық электр жоба» институтының бөлімінде 

жасалған. Сонымен бірге вагон қабырғаларын қолмен тазарту жойылады. 

Пайдаға асыру тәжірибесімен вагон қабырғасындағы және түбіндегі отынды 

қалыпты жүктеу үшін 20-30 мм дейін тереңдікке қыздыру қажеттігі 

анықталған. Жылужайдан қыздырылмаған отын вагон аударғышпен вагоннан 

түсіру кезінде сынады немесе ұсатқыш-фрезерлік машиналар арқылы 

қабылдағыш бункерінің торларында бүлінеді. Жылужайлардың 

артықшылықтарына құрылым қарапайымдылығын және игерімділігін 

жатқызуға болады, ал кемшіліктеріне – оларда көмірдің аз интенсивті 

қыздыруын жатқызады. Соңғысы жылулық ағымның төмен тығыздығымен 

түсіндіріледі – шамамен 2,1*10
3
 кДж/(ч*м

2
). Жұмыс күйінде жылужайды 

үстемелеу үшін буды жылыжай жұмысы барысында, және отыны бар 

вагондардан жіберу арасындағы аралықта да.  



127 
 

Қыздыру жылдамдығы бойынша аса тиімді болып, өзінің моторесурсын 

өңдеуден кейін жылужайларда орнатылған газтурбиналық авияциялық 

қозғалтқыштардың кетер газдарымен қыздырылатын жылужайлар 

есептелінеді. Бұл жағдайда жылу ағынының тығыздығы 4200-6300 

кДж/(сағ*м
2
), ал қысымдық құбыршаның тесігінен шығудағы газдардың 

температурасы 200˚С жетеді. Жылужайларда вагондардың аз уақыт 

болатындығымен байланысты тежегіш жабдықтары онда 55˚С рұқсат етілген 

температурадан жоғары қыздырылмайды.  

Газтурбиналық қозғалтқыштары бар жылужайлардың техника-

экономикалық көрсеткіштері аса жоғары, бірақ олар діріл мен шудың жоғары 

деңгейімен ерекшеленеді, және де оларды пайдалану барысында вагон 

аударғыш машинисттерінің жұмыс орындарындағы газданудың деңгейін 

көтеру мүмкін емес. Бұл жағдайлар олардың қолданылуын шектейді.  

Харьковтық ЖЭЖ бөлімінде отынды радиационды және конвективті 

қыздыру тәсілдері үйлесетін, біріктірілген жылужайдың типтік жобасы 

жасалды. Ондағы сәулелендіргіш ретінде, 1,0-1,2 МПа қысымдағы бу 

берілетін, бүйірлік және төбелік құбыр панельдері қызмет етеді, ал беру 

саптамалары мен ыстық ауаны қыздыру әдісі конвективтік бу 

жылужайындағыдай болып қалдырылған. Бұл жылужайлар оларды вагон 

аударғышқа дейін орнатқанда тиімді. Кемшіліктері дәл конвективті бу 

жылужайларындағыдай. 

Қазіргі уақытта аса болашағы бар болып, сәулелегіш ретінде 

электрқыздырғыштары бар, радиационды жылужайлар есептелінді. Олар 

шетелдік ЖЭС-да кең таралымға ие болды.  

Мұндай типтегі жылужайларды пайдаланудың оң тәжірибесін Томь-

Усинск ГРЭС жинақтаған. Онда 20 мин ұзақтығындағы қыздыруға ие 

түтңкшелі электрқыздырғыштары қолданылған. Қондырғы жұмыстық 

тәртіпке қосылғаннан соң 3 мин кейін шығады, ал өшіргеннен соң 3 мин кейін 

жылулық ағынның қуаты 30% номиналдыны ғана құрайды. Бұл типтегі 

жылужайлар үшін жеңілдетілген құрылыс құрылымдарын пайдалану 

экономикалық расталған. Өзінің үнемділігі бойынша авия қозғалтқыштары 

бар жылужайлардан кейінгі орында, бірақ экологиялық көзқарасқа сай олар 

мағыналы артық. 

Бүтін-металдан жасалған вагондардағы көмірді еріту үшін оларды 

қыздырудың индукционды әдісінің болашағы бар болуы мүмкін. Бұл 

жағдайда ерітуге кеткен шығын электр радиациондық әдіс кезіндегіге 

қарағанда, бірнеше рет төмен болуы мүмкін. 

Мәскеу энергетикалық институтының және Исочинск акад. Атындағы тау 

кен жұмысы институтының Промтрас НИИ жоба мамандарымен құрылған, 

электрфизикалық индукциялық қондырғы сәтті саналған. Көмірі бар жарты 

вагонды өңдеуге ол бірнеше минут шығындайды. Бұл қондырғының өтелу 

мерзімі бір жарым жыл. Қондырғыда, катушкада (индукторда) электр тоғымен 

қозатын, лагниттік өріс қабілетін пайдаланады, вагонның металл қабырғасын 

қыздыру және бір уақытта оларда дірілдік тербелістерді қоздыру. Жылу мен 
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тербелістің әрекетінен қабырғалық қабат белсенді ериді және қопсытылады. 

Бұл қондырғының үлкен өндірулігімен байланысты ол вагон аударғыш 

алдында орнатылуы мүмкін. 

Вагондардан вагон аударғыш арқылы жоғары ылғалдылықты ТЭО-ды 

жақсы жоюды қамтамасыздандыру үшін соңғысын Днепропетровск жоба – 

құрастырушы технологиялық институтының құрылымындағы діріл-

тазартқыш қондырғысымен жабдықтауды ұсынады. 5 с арасында дірілі бар екі 

рет сәйкестіктегі аударуы ұсынылады. 

Вагон аударғыштардағы оң температураны үстемелеу үшін вагон 

аударғыш ғимаратының есігінде жылулық ауа перделері пайдаланылады. 

Жылужайдан шыққан жылы ауа вагон аударғыш ғимаратына бағытталады.  

Вагон аударғыш ғимаратының оң температурасын үстемелеу 

гидроқұрғатуды қолдануға, тежегіш жүйелердегі майдың қатуын жоюға, 

экстремалдық төмен ауа температурасындағы шарттарда металл құрылымның 

жұмыс сенімділігін жоғарылатуға, жөндеу жұмыстарын сапалы және ыңғайлы 

өткізуге мүмкіндік береді.  

Қабылдағыш бункерінің торындағы қатайғандарды ұсату үшін ұсатқыш 

фрезерлік машинадан басқа, Тольяттинск ЖЭО-да дисктісшелі ұсатқыштан 

роторы бар ұсатқыш қондырғы сәтті пайдаға асырылуда.  

ЖЭС-ның ТЭО жұмыс атқару жағдайында қабылдағыш бункерлерінің 

торларын бункер ішіндегі кеңейтілуімен бірге орындаған ұсынылады. 

Ұсатқыш-фрезерлік машиналарды ұсақ ұяшықты торлармен сәйкестікте 

пайдалану, үлкен экономикалық әсерді беретін, ірі ұсақтау ұсатқыштары мен 

шуынан бастартуға мүмкіндік береді. Қабылдағыш бункерінің 

қабырғаларындағы жабысқандардың алдын алу үшін оларды дөңгелектейді, 

ал қабырғалардың температурасын түтікшелі электр қыздырғыштары немесе 

бу көмегімен 100˚С жоғары үстемелейді.  

 

5.5. Отынды кептіру 

 

Қауіпсіз ылғалдылыққа дейін отынды кептіру электрстанцияларында 

отынды жағуға тасымалдау және дайындау кезінде пайда болатын бөгеттерді 

жоюға мүмкіндік береді. Кептіруді ТЭО өндірісінің орындарында жүзеге 

асырған жөн. Бұл балласттың мағыналы мөлшерін тасымалдаудың алдын алар 

еді. Бірақ ЖЭС-да кептірілген отынды сақтау және тасымалдау үрдістері 

келесі қатумен байланысты жауын-шашын есебінен қосымша ылғалдануы 

мүмкін. Осының салдарынан, ТЭО-ды отынмен қамдау трактына тікелей 

кептірілген отынды келесіде жеткізуді орындау орындарында кептіру 

қажеттілігін туындатады.  

Кептірудің екі нұсқасы бар: бастапқы ылғал өніммен оны келесіде 

араластыруы бар отынның кептірілген бөлігін немесе отынның толық 

массасын. Отындарды кептіруге арналған кептіргіштерді ұсақтағыш алдына 

қондырады. Ұсатқыштардың қазандардан мағыналы алшақ болуына 



129 
 

байланысты оларда түтін газдарын пайдалану күрделі. Бұл жағдайда жеке 

оттықтары бар газдық кептіргіштерді пайдалану аса мағыналы. 

Отынды кептіру жүйесі кептіруге арналған түтін газдарын отын 

бөлшектерінен тазарту үшін арнайы құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Ол 

отын шығындарының алдын алуға және қоршаған ортаны ластауын 

төмендетуге қажет. Сонымен қатар, отын бөлігін терең кептіру нұсқасы ең 

қолайлы. Оның кемшіліктеріне ТЭО-ның негізгі кептірілмеген бөлігін сапалы 

ығыстыру буының және оның аса кепкен бөлігін ұйымдастыру қажеттілігін 

жатқызуға болады.  

Салқындатылған массаны жылыту және мұз еруіне кететін қосымша 

энергия шығынын болдырмау үшін ТЭО-ды жылдың жылы мезгілінде 

кептірген жөн және кепкен отынның бөлігін жылдың салқын мерзімінде осы 

отынды жағу үшін стектерге жинау қажет.  

Отынды қыздыруға кеткен жылу бөлігі АШ және тас көмірлері үшін 50-

60% құрайды, ал қоңыр көмір үшін -25 -40% (қысқы кезең, көмір 

температурасы -15˚С тең) қыздыру мен буландыруға жұмсалған жанудың 

суммалық шығыны. Қыс мерзімінде қоңыр көмірді кептіруге кеткен жылудың 

үлесі терең емес кептіру кезінде (қатудың алдын алу) 2,5-2,6%, ал осы 

отынның тозаңына нормаға сай ұсынылатын ылғалдылыққа дейін кептіру 

кезінде отынның 10-21% дейін потенциялдық жылуына тең. АШ және тас 

көмір үшін бұл үлес отынды терең кептіру кезінде де 2,5% аспайды. 

Отынды кептіруге кеткен кептіргіш агент шығыны (кг/кг) келесі 

формуламен есептелінеді  

 

 ,                                                                                       (5.2) 

 

мұнда c
ʹ
вл және с

ʹʹ
вл – ылғал газдардың бастапқы ылғал құрамы және 

бастапқы және соңғы температурасы кезіндегі нақты жылусыйымдылығы; ∑q 

– 1кг буланған ылғалға қатысты отынның суммалық шығыны.  

(5.2) формуласын талдау, әкетумен болатын отын шығынын, газ 

шығынын төмендету, қоршаған ортаны отынмен ластауын төмендету 

мақсатында максималды қол жетімді газ температурасымен жұмыс жасау 

қажет екендігін көрсетті. Осының нәтижесінде қондырғының металл 

сыйымдылығы төмендейді, q2 және q5 кептіру үрдісінде төмендеуінің есебінен 

ПӘК жоғарылайды. Одан басқа кептіргіш агенттің бастапқы 

температурасының жоғарылауы кептіру қондырғысының жеке 

қажеттіліктеріне кеткен энергия шығынын төмендетеді. 

Салыстырмалы көп энергетикалық шығындарға қарамастан ТЭО кептіру 

экономикалық және технологиялық мақсатты. 

Отынды кептіру үшін отын қабатын ыстық газбен кептіруге негізделген 

қондырғылар қатары сыналған. теориялық тұрғыда бұл үрдіс тиімді 

болғанына қарамастан, жылуалмасуға отынның бөліктерін толық бетін 

қатыстыруымен байланысты ол практикалық қолданысқа ие болмады. Бұл 

келесі факторлармен шартталды: жоғары температуралық кептіргіш агентті 
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қолдану газ жүрісі бойынша алғашқы рет отын қабаты тез қыздырылды және 

өздігінен жанды; төменгі қабаттардан отынның жоғарыдағы қабаттарына 

ылғалдың буланған конденсаты есебінен және онсызда жоғары қабат кедергісі 

10-15 есе ұлғайды. Қолданыста бар тартқыш-үрлеу қондырғылары мұндай 

кедергіні жеңе алмайды.  

Көмірдің өздігінен жануын кептіргіш агентінің төмен параметрлеріне 

алмасу арқылы алдын алуға болады. Сонымен қатар, қоңыр көмір және 

торфтың өздігінен жануы 120-140˚С газ температурасында басталады. Мұндай 

төмен температуралық газдармен кептіру кептіргіштердің металл 

сыйымдылығын лезде ұлғайтады және одан басқа, олардың ПӘК қатты 

төмендетеді.  

Кептіру үшін қабылдағыш траншеялар, бункерлер, табақшалық 

конвейерлер, әр-түрлі құрылымдағы шахталар сыналды. Олардың барлығы 

тиімсіз болып шықты. Оларды пайдаға асыру кезінде кептірілетін отын 

қабатын оның толық қалыңдығы бойынша үздіксіз орын ауыстыруының 

қажеттілігі анықталды. Бұл әдіс отынның өздігінен жануын және ондағы 

ылғал конденсатын болдырмауға мүмкіндік береді. Өздігінен жануды кептіру 

үрдісіне кеппеген отынды қосу жолымен жоямыз, ал конденсацияның алдын 

алу конденсат қабатының қалыңдығынан аспайтын өлшемге дейін қабат 

қалыңдығын тиімді төмендету нәтижесінде асырылады.  

Бұл қағидада Ф.Э. Дзержинский атындағы ВТИ-да шнектік кептіргіш 

жасалған. Онда отын шнектің бүйір қабырғалары бойымен орналасқан 

саңылауларға қауырсындық шнекпен қыздырылады. Газ саңылауларға 

тангенсалды келтіріледі. Кептіргіш шнектің 15-40% толтырылуымен жұмыс 

атқарады. Бөлек қалақшалардан жасалған қауырсындық шнектерді қолдану 

кептіргішті кез келген отын қалдықтарымен бұлынғырлануын жояды, соның 

ішінде, майлы саз секілді, аса жабысқақ түрімен де. Отын және қабатынан 

өткен газды шнектің жоғарғы қақпағында орналасқан тесік арқылы жояды. 

Шнектан соң олар барабанның циклонға түседі, онда отын тозаңынан тазарту 

жүзеге асады, содан соң түтін құбырына жіберіледі. 

Шнектік кептіргіштің артықшылығы деп ондағы екі функцияны қатар 

жүргізу мүмкіндігін атауға болады: кептіргіш және бұлынғырламайтын 

қоректендіргіш. Ол үшін оны шикі көмір бункерінің астына орналастырады. 

Бункер астында орналасқан шнек бөлігі отынмен толық толтырылатындығын 

ескере, ал кептіргіштің сәтті жұмысы үшін оны тек 15-40% ғана толтыру талап 

етілетіндігімен байланысты, шнектің қалған ұзындығында қалақша 2 есе аз 

қабылдауға болады. Бөлек қалақшалар арасында отын қабатын жақсы орын 

ауыстыруына арналған сызықтар пісіріледі. Шнек шығысындағы газдың 

массалық жылдамдығы 12-14 кг/(м
2
*с) асқанда шнекке отын түспейді, 

отынның белгілі бір бөлігі ілінген күйге ауысады, және тек ең үлкен 

бөлшектері (≥3 мм) шнекпен тасымалданады. Қайнау қабаты кептіру үрдісін 

қатты күшейтетіндігімен байланысты, температурасы 500-700˚С түтін 

газдарын кептіргіш агент ретінде пайдалану мүмкіндігі туындайды.  
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Шнектік кептіргіштер дейірмендермен немесе барабандық 

кептіргіштермен жақсы құрастырылады. Барабандық алдында шнекті 

кептіргішті қолдану жағдайында, біріншісі барабандық кептіргіштің ішкі 

беттерінде отынның жабысуын болдармау үшін пайдаланылады.  

Барабанды кептіргіш орнатылған белгілі бір бұрышпен айналатын 

цилиндрден құралады. Араластыру және цилиндірдің ішкі бетіндегі 

материалды араластыру үшін қалақшалар немесе сөрелер орнатылады. 1,5 м 

диаметрден асатын барабан кептіргіштер барабан ішінен бөгеттегіш арқылы 

секторларға бөлінеді. Отын мен кептіру агенті қозғалысының екі сұлбасы 

мүмкін: тура ағын және қарсы ағын. Бірінші жағдайда отын да, кептіру агенті 

де барабанның көтерілген етегінен келеді. Екінші жағдайда отын барабанның 

көтерілген етегінен, ал саз – кептірілген отын шығысы жағынан келеді. 

Барабандық кептіргіштер 400 мм дейін бөлшек өлшемі бар 

материалдарды өңдеуге рұқсат ететіндігімен, ал оларда кептіру агенті 1000˚С 

дейін температурада келе алатындығымен байланысты, олардың жылумен 

қамдау трактінің басындағы ірі ұсақтау ұсақтағыштарының алдына орнатқан 

жөн. Бұл кептіргіштер шығыстағы отын температурасын 70-80˚С тең, ал 

газдарда – 80-100˚С тең болуын қамтамасыз етеді.  

Оларда отынның үлкен мөлшерінің жұмыс атқаруы кезінде (25-35% 

көлем бойынша) отынның келуіндегі қысқа мерзімді үзілісте кептіру агентін 

беруді өшіруге мүмкіндік береді. Барабан кетпіргіштер отын бойынша 350 

т/сағ дейін өндірулікке ие, ал буланған ылғал бойынша – 35т/сағ дейін. 

Отынның белсенді қозғалысының арқасында бұл кептіргіштерде жануы 

белгіленбеген.  

Жұмыс атқарған газдар барабаннан өзімен бірге 3-тен 8% дейін отынның 

ұсақ бөлшектерін әкетеді. Оларды аулау үшін батарейалық циклондар 

қолданылады. Терең тазарту үшін циклондарды көбіне екі сатылы қондырады. 

Кейбір кезде екінші саты ретінде ылғал тозаңаулағыштардың түрлі түрлерін 

пайдаланады.  

№ 90 илекте толық қалдықпен сипатталатын ұсталған тозаң R90=30÷40%, 

кептіру агентін алу үшін технологиялық оттықтарда толық немесе ішінара 

қайталама ұсақтамай қолдануға болады. Бұл ошақтарда жану үрдісі аса үлкен 

ауа артықтығында (α≈1,5÷20) және (460-540)*10
3
 кДж/(м

3
*сағ) болатын 

ошақтық көлемнің кернеулігінде жүзеге асады. Қождануды болдармау үшін 

осы ошақтардағы қож түзілу мүмкін болатын орындарды салқын ауаны 

жіберу арқылы салқындатады.  

Кептіру барабанының көлемі келесі формуламен анықталады 

 

, 

 

мұнда g0 және ∑g – қыздыру мен кептіруге арналған 1 кг отынды беруі 

қажет жылу мөлшері, кДж/кг; В – отын шығыны, кг/сағ; Δtср – газ және 
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отынның орташа логарифмдік температура айырмашылығы, ˚С; аν – жылу 

бетінің көлемдік коэффициенті, кДж/(м
3
*сағ*с) .  

ЖЭС-да шнек және барабан кептіргіштерінен басқа отынды кептіру үшін 

отынның қайнау қабаты бар қондырғыларды пайдаланады. Бұрын, осы 

мақсатта құбыр-кептіргіштер пайдаланылған. Оларды осы күнге дейін байыту 

фабрикаларында ылғал көмір байытудың қалдықтары мен концентраттарын 

кептіру үшін қолданады. Бірақ, қазіргі уақытта ЖЭС, кептірудің басқа 

типтерінің шығыны мен салыстырғанда электрэнергиясының салыстырмалы 

жоғары шығыны үшін олардан бас тартқан.  

Қайнаған қабатты ең сәтті, ұсатқыштардың кірісіне орнатылған, арнайы 

шахталарда жүзеге асырады. Шахта ыстық түтін газдары берілетін тесіктерге 

кептірілетін отын ағатын көлбеу сөрелермен жабдықталады. Кейде 

ұсақтағыштың шығысында да қондырылуы мүмкін. Мұндай құрылғыда 

Башкириялық жердегі қоңыр көмір 600˚С тең кептіру агентінің 

температурасында ω
р
=58%-дан ω

р
=52% дейін кептіріледі, және 800˚С газ 

температурасында ω
р
=47% дейін кептіріледі. Төменгі шахтаға 700-800˚С 

температурамен кіретін газдар ұсақтағыштың кірісінде 300˚С төмен 

температураға ие болған, ал шығысында 70-100˚С. 

Ұсақтағыш үшін жылуберудің көлемдік коэффициенті шамамен (10,5-

12,5)·10
3
 кДж/(м

3
·сағ·˚С); шахталар үшін бұл коэффициент 10-15 есе кіші. 

Сонымен қатар, ұсақтағышта отынның болу ұзақтығының аз болуынан 

оларда ылғалды түсіру көп емес.  

Шлам және ТЭО-ның басқа түрлерін кептіру үшін, Беловск ГРЭС-де сәтті 

тестіленуден өткен, ВТИ құрылымының панельдік кептіргіштерін 

пайдалануға болады. Ыстық газбен кептірумен салыстырғанда булық кептіру 

үрдіске кететін жылуды 40% дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Кептіру үшін 

бу турбина алымынан алынады. Бұл кептіргішке арнайы оттық және көмекші 

жабдықтарды талап етпейді. Газ кептіргіштерін пайдалануға кететін 

шығындарға қарағанда оның пайдалануға кеткен шығыны аз.  

Булық кептіру кезінде түзілген бу-ауалық қоспаның көлемі, газдық 

кептіру кезіндегі газдық бу-ауалыққа қарағанда, бірнеше есе кіші 

болғандықтан кептіру агентін отын тозаңынан тазарту жүйесі мағыналы 

қысқартылған. Экологиялық тұрғыдан қарағанда бұл кептіру жақсырақ. Ол 

атмосфераны азот және күкірт оксидтерімен, және де түтін газдарының басқа 

да құраушыларымен ластамайды.  

Әлсіз метамарфозданған отынды булық кептіру кезінде тозаңның жану 

және жарылу жағдайланы болмаған, ал газдық кептіруде олар аз емес.  

Булық кептіру өзімен 7˚ бұрышпен көлденең бұрылған, айналмалы 

барабанды білдіреді. Барабан ішінде булық құбыршалы панельдер 

орнатылған. Отын құбырлар арасындағы бөлімдерден өтеді. Радиалдық 

саптама түріндегі панельді орнату кезіндегі нәтижелер жақсы болады. Бұл 

кептіргіштер ылғалдылығы 22% дейінгі газдық көмірде, антрациттік 

өнеркәсіптік өнімде және шламда сәтті жұмыс атқарады.  
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6 Аэрозольдің ағынды беттермен өз-ара әрекеттесуінің физикалық 

негіздері 
 

6.1 Жалпы ақпараттар 

 

Осы күнге дейін, бу генераторларының жұмыс шарттарына отынның 

минералды бөлшектерінің әсерін зерттеу эмпирикалық сипатта болды. 

Сондықтан қыздыру бетінің ластануы мен тозуының негізделген болжау 

әдістерін әзірлеу қиындатылған болды. 

Қыздырудың ағындық беттерімен аэрозольдің өз-ара әрекеттесуінің 

физикалық негіздерін қарастыру қажет, өйткені мұндай негізде, қыздыру 

бетінің ластануы мен күлдік тозуы секілді, күрделі үрдістерін болжау 

әдістемесін әзірлеуге болады. Бұл үрдістерді болжаудың негізделген 

әдістемелерінің болуы қазандық агрераттарды жобалау және құрастыру 

кезінде отынның ерекшеліктерін (минералдық, органикалық бөліктерінің) 

есепке алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, көмірдің жаңа маркалары мен 

типтерін жазуды игеру, жаңа қазан агрегаттарын қосу және қалпына келтіру 

оңай, тез және минималды шығынмен жүзеге асырылды. 

 

6.2 Аэрозольдің ағынды беттермен өз-ара әрекеттесуі 

 

Қатты отынның жану өнімдері әрдайым құрамында күлдің өлшенген 

қатты бөлшектері, жұмсарған және сұйық қож бөлшектері бар. Қазандық 

беттердегі ағулықтар кезінде көптеген  бөлшектер оған соғылады және 

өлшемінен, қозғалыс жылдамдығынан, механикалық және физика-химиялық 

қасиеттерінен тәуелділікте қайталама ағынға қайтады немесе беттерде 

тұнады.  Осыған байланысты қыздыру бетінің абразивтік тозуы, олардың 

қождануы немесе оларда күл жиынтықтарының түзілуі жүзеге асуы мүмкін. 

Жұмыста осы құбылыстардың барлығы біріккен энергетикалық теория 

позициясынан қарастырылған. 

Барлық үш жағдайда қазандық құбырларға ағынның жетуіне дейін 

аэрозольдер бірдей әрекет етеді және ортақ теңдеу жүйесімен сипатталуы 

мүмкін. 

Газ ағымының құбырларына ағудың қалыптасқан қозғалысының теңдеуі 

келесідей: 

 

                                                                           (6.1) 

 

мұнда,  - ағын жылдамдығының векторы, м/с; 

ν - ортаның кинематикалық тұтқырлығы, м^2/с; 

ρ - ортаның тығыздығы, кг/м^3; 

Р - қысым, Н/м^2. 

Таза кернеулік жетуші ағындағы өлшенген бөлшектердің қалыптасқан 

қозғалысының теңдеуі келесі түрге ие: 
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                                                                                   (6.2) 

 

мұнда,  - бөлшектің абсолютті жылдамдық векторы, м/с; 

  - ағын бөлшектерінің кедергі коэффициенті. 

Мұнда,   - ағынға арналған Рейнольдс критериі (ω0 - 

мазасызданбаған келе жатқан ағын жылдамдығы, м/с). 

d - құбыр диаметрі - ағатын денелердің сипаттық өлшемі, м; 

νδ - келе жатқан ағындағы фракция δ бөлшектерінің абсолютті 

жылдамдығы, м/с. 

 - бөлшектің миделев қимасының ауданы, м^2 (f - бөлшектердің 

нақты беттеріне сфералық беттердің қатынасына тең, пішімнің 

аэродинамикалық коэффициенті; δ - бөлшектің диаметрі, м); 

V=πδ/6 - бөлшектің көлемі, м^3; 

ρ’ - бөлшек материалының тығыздығы, кг/м^3. 

Қазандық құбырлардағы ағу кезінде бір бөлшектер олардың маңдайлық 

бетіне соғылады, басқалары турбуленттік пульстің нәтижесінде құбыр бетіне 

түседі (турбуленттік диффузия), және  бөлшектің қандай-да бір бөлігі сыртқы 

бетіне артында пайда болатын құйындармен түседі. 

Егер күл бөлшектері қатты күйде болса, онда екі құбылыс байқалады: 

1. Бөлшек бетке соғылған кезде жүзеге асатын күлдік тозу, оның 

бойымен сырғиды және содан соң қайтадан ағынға оралады. Сонымен қатар, 

бетті соққан әр-бір бөлшек соққы орнында бетін түсіреді, бөлшек күшті, ірі 

және  қатты болған сайын, оның кинетикалық энергиясы үлкен, шың мен 

бүйірінен үшкір болған  сайын оны тырнайды және тоздырады. Күлдік тозу 

құбырдың тек маңдайлық жағынан жүзеге асады, өйткені құйынмен берілетін 

және турбуленттік диффузия жолымен құбыр бетіне берілетін, бөлшектің 

кинетикалық энергиясы аз. 

2. Құбыр бетіне соғылатын бөлшектер газ ағымына оралмай,  беттерінде 

тұнатын жағдайларда түзілетін күл тұнбалары.  Бұл беттерге турбуленттік 

диффузия және құйынды кіргізу жолымен берілетін бөлшектерге қатысты, ал 

күл жеткілікті жұқа болғанда - маңдайлық бетке инерция бойынша соғылатын 

бөлшектерге қатысты. Сондықтан күл тұнбалары құбырдың толық периметрі 

бойынша түзілуі мүмкін. 

Құбыр бетіне келе жатқан күл бөлшектерінің түсу теңдеуі өлшемі 

бойынша ұшқыр күл бөлшектерінің үлестіру заңы және берілген өлшемде (ηδ) 

бөлшектердің түсу коэффициенті үшін аналитикалық, жартылай эмпирикалық 

және тәжірибелік тәуелділіктерден есептелуі мүмкін. Соңғысы ретінде 

Розина-Раммлер заңын қабылдауға болады: 

 

,  
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мұнда  -  бөлшектің салыстырмалы өлшемі; 

δмакс- ең үлкен өлшем*, D
δ
мак=99,9% сәйкес; 

Dδ- δ өлшемді елек арқылы өту; 

n - дисперстік фазаның полидисперстілігінің көрсеткіші. 

Онда ағатын бетке бөлшектердің түсу теңдеуі келесі түрге ие болды: 

 

.                                               (6.3) 

 

Күлдік тозуға құбырдың маңдайлық беті ұшырайтын болғандықтан, ηδ 

ретінде тек осы өлшемдегі бөлшектердің маңдайлық бетке инерция бойынша 

түсу коэффициентінің мәндері қабылданды. Оны 1- η1δ, η1 индексімен 

белгілейміз. Күлдік тұнбалар кезінде ηδ коэффициенті құбырдың толық беті 

үшін анықталады. Бұл коэффициентті берілген жағдай үшін индекс 2- η2δ, η2 

деп белгілейміз. (6.3) теңдеуі өз формасын күлдік тозу үшін, және қазандық 

құбырлардың ластануы үшін сақтайды. 

Күлдік тозу да, қыздыру бетінің ластануында өзімен аэрозоль 

бөлшектерінің оңтайландырылған беттермен өз-ара әрекеттесуін ұсынатын 

болғандықтан, жүйені тұйықтайтын теңдеу ретінде энергетикалық тепе-теңдік 

теңдеуі болады, ол келесі тәрізде құрастырылуы мүмкін. 

Энергетикалық тепе-теңдік (бір қазандық құбыр үшін) теңдеуінің сол 

(кіріс) бөлігі – бұл құбыр бетіне бөлшек соққыларының энергиясы: 

 

                                                                                               (6.4а) 

 

Тәжірибелік зерттеулер күлдік тозу тек абразив мөлшерінен ғана емес, 

оның бөлшектерінің пішімінен де тәуелді екенін көрсетті. Сондықтан (6.4а) 

өрнегінде күлдік тозу үшін, үшкір шыңдар мен бүйірлерінің болуын ескеретін, 

сәйкес фракциядағы fδ бөлшектердің пішімдік сынақ коэффициенттерін қосу 

қажет: 

 

                                                                                          (6.4а’) 

 

Теңдеудің оң жақ бөлігі өзімен энергия шығынының келесілерге 

соммасын ұсынады: 

1) Құбырларға қатты күл бөлшектерінің соққы кезінде құбыр тозуы 

(жырық және қажалу  і=2 және 3) және деформация (динамикалық мыжылу 

і=1); 

 

,                                                                                     (6.4б) 

 

2) Құбыр бетіне күлдің қатты бөлшектерінің адгезиясы: 
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,                                                                                               (6.4в) 

 

3) Құбыр бетіне соққы кезінде сұйық және жұмсарған қож 

бөлшектерінің деформациясы (динамикалық мүжілу)  

 

,                                                                                      (1.4г) 

 

4) Құбыр бетіне сұйық және жұмсарған қождың бөлшектердің 

адгезиясы: 

 

,                                                                         (6.4д) 

 

5) Құбырлар бөлшектердің секіруі және олардың ағынға қайтуы: 

 

.                                                                                      (6.4е) 

 

Жоғарыда айтылғанға сәйкес (6.4а) және (6.4а') қатысты күлдік тозу 

жағдайы үшін  

 

.                                                                                  (6.4е') 

 

Онда ағындық қазандық беттерге жану өнімдерінің өлшенген 

бөлшектерінің (аэрозоль) физикалық әсер етуінің энергетикалық тепе-

теңдігінің теңдеуі жалпы түрде келесідей жазуға болады: 

 

.                                              (6.4) 

 

Мұнда Мδ –δ фракциясының бөлшектерінің массасы (Мδ’ – дәл осындай 

фракциядағы қатты күл бөлшектерінің массасы, Мδ” – дәл осындай 

фракциядағы жұмсартылған қож бөлшектерінің массасы; егер барлық 

бөлшектер қатты немесе сұйық болса, онда үстіндегі индекс түседі), кг; 

νδ – осы фракциядағы келетін ағын бөлшектерінің жылдамдығы, м/с; 

Dδ – бірліктік үлесте δ өлшемді елек арқылы жол (см. жоғары); 

σті – фракция δ бөлшектері мен оның динамикалық мыжылу (і=1; σті= σт1), 

жырылуы (і=2; σті= σт2) және қажалуы (і=3; σті= σт3) кезіндегі құбыр 

материалының уақыттық кедергісі, Н/м
2
; 
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∆Vi – өлшемі δ бөлшектерімен мыжылу (і=1; ∆Vi = ∆V1), жырылуы (і=2; 

∆Vi=∆V2) және қажалуы (і=3; ∆Vi=∆V3) кезіндегі құбыр көлемінің өзгеруі, м
3
; 

 - δ фракциясының бөлшектер саны (mδ – бөлшек 

массасы, кг); 

Nδ’ – қатты күл бөлшектерінің саны; 

Nδ” – сұйық және жұмсарған күл бөлшектерінің саны, егер барлық 

бөлшектер бірдей болса, онда индекс төмендейді. 

Рδ – δ фракциясының қатты күл бөлшектің адгезиялық энергиясы, Дж; 

 - салыстырмалы деформациясы εδ кезінде қождың 

бөлшектердегі соққылық мыжылуының кернеулігі, Н/м
2
; 

 - салыстырмалы деформация; 

 - бөлшектің соққылық мыжылуынан кейін, құбыр мен 

қож бөлшектерінің түйісу беті, м
2
; 

 - соққылық мыжылу кезіндегі бөлшектердің 

деформация тереңдігі, м; 

μ – Пуассон коэффициенті; 

Е – созылу-мыжылу кезіндегі серпімділік модулі (Юнг модулі) Н/м
2
; 

σ – қождың созылу беті, Н/м; 

θ – соңғысын сулау қасиетін сипаттайтын, қождың ағу бұрышы, рад; 

k0 – бөлшек жылдамдығының қалыпты құраушысын қалпына келтіру 

коэффициенті; 

kτ –құбырға бөлшектің лезде үйкелу коэффициенті. 

Қарастырылатын аумақ (қазан агрегатының жолы) жұмысының 

шарттарына сәйкес өлшенген бөлшектер сұйық, жұмсартылған немесе қатты 

болуы мүмкін және (1.4) теңдеуінің оң жағын құраушылардың шамасы нөлден 

(яғни күлдік тозу, күлдік тұнбалар және қождану толықтай жоқ болғанда) 

олардың максимал мәніне дейін өзгереді. 

 

6.3 Шөгінділер пайда болған құрғақ бөлшектердің ағынды беттермен 

өзара әрекеттесуі 

 

Құрғақ бөлшектерден күл шөгінділерінің пайда болуы бөгеттен ағатын 

ағын жылдамдығы мен шартталған. Егер күл бөлшектерінің жылдамдығы 

критикалық жылдамдыққа тең немесе төмен болса - νδ≤νкр (νкр – соққыдан 

кейін бөлшек құбырдан секіретін жылдамдық), онда олар бетке тұнады. 

Бұл жағдайда бөлшектердің соққы энергиясы толығымен бетке арналған 

адгезияға шығындалады, яғни 

 

                  .                            (6.5) 
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(6.5) теңдеуі күл шөгінділерінің пайда болуы мүмкін шарттарды 

сипаттайды. 

Барлық қатты күл бөлшектерінің адгезиясының толық энергиясы келесіні 

құрайды 

 

 
 

Бір бөлшекке . Онда күл шөгінділерінің пайда болу шартын 

анықтауға арналған есептік формула келесідей 

                                     ,                                                               (6.6) 

 

мұнда  - δ фракцияның бір бөлшегінің массасы. 

 

                                 ,                                                 (6.7) 

 

мұнда δ берілген ағын жылдамдығындағы ағынды бетке ұсталынатын 

бөлшектің өлшемі, м. 

Ұсақ бөлшектер газ ағымымен әкетіледі. Бұл бөлшектердің максималды 

өлшемі Стокс критериінің критикалық мәнінен Н.А. Фукс бойынша бағалануы 

мүмкін: 

 

 
 

мұнда  

δмакс – бөлшектің максимал диаметрі, м; 

μг – газдың динамикалық тұтқырлығы, Н*с/м
2
. 

Аса ірі бөлшектер (δмакс –тан ірі) күл шөгінділерін, бұза отыра, соққы 

кезінде құбырдан секіретін болады. Осындай бөлшектердің минималды 

өлшемдері, төмендегі теңдіктерге сәйкес жабысу, секіру және соққы 

энергиясына қатынасымен анықталады. 

 

 
 

немесе 



139 
 

 
 

Жалпы жағдайда [(6.8) теңдеуді қараңыз] газ ағынының кейбір 

жылдамдықтарында аса ұсақ күл бөлшектері күл шөгінділерін түзе алады, ал 

аса ірілері құбырды тоздырады немесе күл шөгінділерін бұзады. Бұл қыздыру 

бетінің «өзін-өзі тазарту тәртібін» ұйымдастыру мүмкіндіктерін көрсетеді. 

Күл шөгінділерінің пайда болуы және олардың бөліктеп бүлінуінің жалпы 

теңдеу түрі келесідей болады. 

 

.      (6.8)  

 

Бірақ, теңдеудің бөлігінің бірінші және екінші мүшелерінде (6.8), тозуға 

ұшырайтын материалдың қасиеттерін сипаттаушы барлық шамаларды металға 

емес, қазандық құбырда пайда болған күл шөгінділеріне қабылдау қажеттігін 

ескеру қажет. 

 

6.4 Ағынды беттермен жабысқан бөлшектердің өзара әрекеттесуі 

 

Егер газ ағымындағы қож бөлшектері сұйық немесе жұмсартылған күйде 

болса, онда құбырға соққы кезінде олар мыжылады. Еріген бөлшектер 

құбырды тоздыра алмайды. Сондықтан  

 

 
 

Қарастырылып отырған жағдайдағы барлық бөлшектер сұйық немесе 

жұмсартылған болғандықтан, онда 

 

 
 

Онда қож бөлшектерінің соққы энергиясының негізгі бөлігі олардың 

деформациясы мен құбырға адгезиясына шығындалады. Егер, осы кезде  

 

,         (6.9) 
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онда деформациядан кейін қож бөлшектері қосымша жеткілікті энергияға 

ие болады, соққыдан соң  жылдамдығымен құбырдан секіреді де ағынға 

қайта оралады.  

Егер де  

 

             (6.10а) 

 

Онда, қож бөлшектері құбырға жабысады. Бұл, құбырда ұсталыну үшін, 

оны жабатын шкаласына жеткілікті адгезияға ие болатын өлшемдегі 

бөлшектерге қатысты. Кейбір критикалық өлшемнен үлкен бөлшектер ағынға 

кері секіреді. 

(6.10а) теңдеуі қож бөлшектеріне деформацияланған құбырға арналған 

адгезия шарттарын сипаттайды, яғни қождану шарттары. 

mδ, σδ және Sδ (жоғарыдан қараңыз) мәндерін қоя отыра, (6.4г) интегралы 

келесідей жазылады: 

 

,                (6.11) 

 

мұнда Ф – өлшенген фаза жылдамдығы және шынайы қасиеттерінің 

функциясы. 

hδ мәнін қойғаннан соң бұл функция келесідей болады. 

 

 
 

Қождың тартылу беті σ және оның сулану бұрышы θ бөлшек өлшемінен 

тәуелді емес деуге болады. Онда құбырға қатысты сұйық және жұмсартылған 

қож бөлшектерінің адгезия энергиясын келесідей жазуға болады: 

 

 
 

mδ және Sδ мәндерін қойғаннан соң ол келесідей болады. 

  

 
 

мұнда мәндерді қойғаннан соң hδ мәні. 
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 - өлшенген фазаның 

жылдамдығы мен қасиеттерінің шынайы функциясы; 

 - өлшенген фазаның меншікті беті, м
2
/кг (В.П. 

Ромадин бойынша δмин=0,1 мкм –нен δмак мкм шегінде, Dδ=99.9%;  

 - қож бөлшектерінің орташа өлшемі). 

Осылайша, қождау үрдісінің энергетикалық тепе-теңдік теңдеуі келесідей 

болады. 

 

 
 

Қождау шартын анықтау үшін есептік формула  

 

                                      ,                                             (6.12) 

 

мұнда,  

 

 - өлшенген фазаның жылдамдығы мен қасиеттерінің шынайы функциясы. 

Егер қож адгезиясының меншікті жұмысы, соққы кезінде S қож 

бөлшектерінің шынайы қасиеттері мен ағын жылдамдығынан тәуелді, Ф/S 

мәнінен аз болса, онда қазандық құбырлардың қождануы болмайды. 

Ыңғайлық үшін, берілген шарттар үшін көмірдің қождаушы қабілетіне 

коэффициент түсінігін енгіземіз – бұл өлшенген фаза жылдамдығы мен 

қасиеттерінің шынайы функциясына аэрозольдің меншікті бетіне адгезия 

өнімінің қатынасы. Оны Ш әріпімен белгілейміз: 

 

                                        .                                    (6.13) 

 

Егер Ш коэффициенті бірден жоғары болса, онда берілген шарттарда 

(ағын, жылдамдығы, ұнтақталудың жіңішкелігі, температура, қождың 

адгезиялық және шынайы қасиеттері) қыздыру беті қож болады. Егер Ш 

коэффициенті бірден кіші болса, онда қож болмайды.  

Көмірдің қождау қабілетінің коэффициентін анықтау үшін ағынның 

берілген жылдамдығына, аэрозольдің фракциялық құрамына (оның меншікті 

бетін бағалау үшін), тұтқырлықтың температурасы мен тәжірибелік 

мәліметтеріне, берілген температурада немесе температура интервалында 

сулану бұрышы мен созылу бетінің мәндеріне ие болу қажет. Берілген 

температура интервалда адгезия және тұтқырлық мәндеріне ие болғанда, 

аэрозольдің фракциялық құрамы мен ағын жылдамдығының бірнеше мәндері 
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үшін номограммалар құрастыруға болады, ол өз ретінде, қождануды жоятын 

және көмірдің қождау қабілетінің коэффициенті Ш бірден кем болатын, 

факторлардың жиынтығының тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді. 

Қождану үрдісін теориялық зерттеулер көмірді қождаушы және 

қождамайтын деп болу қағидалық дұрыс еместігін көрсетті. Белгілі бір 

шарттарда (температура, ұнтақтаудың жіңішкелігі және ағын жылдамдығы) 

өте отқа төзімді күлі бар көмір қоздыру бетін қатты қождауы мүмкін. Одан 

басқа, тек қана қож қасиеттеріне негізделген сипаттамалар кез келген шартта 

көмірдің қождаушы қабілетін көрсете алмайды. 

Қождау үрдісін шарттаушы, оңтайлы факторлардың есептік 

таңдалымымен орнатылған, қожсыз тәртіпті шартты түсінік ретінде 

қарастырған жөн, өйткені нағыз оттықта жылдамдық, концентрация және 

температураның біртекті емес өрістеріндегі ағындағы полидисперстік 

бөлшектердің салдарынан оны практикалық жүзеге асыру әр-дайым мүмкін 

емес. Бірақ алдын ала есептеу, қыздыру беттерінің қождануын төмендету 

мақсатында, қандай бағытта тәртіптік көрсеткіштерді ауыстыру қажет 

екендігін (ұнтақтардың жіңішкелігін жоғарылату немесе төмендету, ағынның 

жылдамдығын жоғарылату немесе төмендету және т.б.) бағдарлануға 

мүмкіндік береді. 

 

6.5 Қыздырудың ағынды беттерімен тозаңданған ағын бу фазасының 

өзара әрекеттесуі 

 

Бу генераторларының ошақтарында көмірді жағу кезінде минералды 

бөлшектердің кейбір құраушылары (ең алдымен натри және кали 

металдарының сілтілік байланыстары) бу тәріздес күйге ауысады. Аса салқын 

жылуалмасу беттерін турбулентті жуатын ошақтық газдарды салқындату, 

беттерде олардың конденсациясы және шектік қабаты арқылы осы беттерге бу 

диффузиясымен бірге жүретін болады. Бұл үрдісті қазандық құбырлардағы 

тұнбаның біріншілік қабатының түзілу жолдарының бірі ретінде қарастыруға 

болады. 

Газдың салқындау шамасына байланысты, газ құрамындағы бу шамадан 

тыс қаныққан болатындай, температураға қол жеткізуі мүмкін. 

Шамадан тыс қаныққан бу аса қаныққан дәрежемен сипатталады 

 

 
 

мұнда р – қоспадағы берілген сұйықтықтың бу қысымы, Н/м
2
; 

р0(Т) – Т температура кезіндегі жалпақ беттің үстіндегі сол сұйықтықтың 

қаныққан бу қысымы, Н/м
2
. 

Кейбір критикалықтан хкр жоғары, аса қаныққан х кезінде аэрозоль 

немесе тұман түзілуі болатын көлемде бу конденсациясы жүзеге асады. 
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х>хкр кезінде конденсацияланбаған газдың көп мөлшері болғандағы бу 

конденсациясының жылдамдығының жалпы түрі бір мезгілде бетте және 

көлемде келесі теңдеумен өрнектелуі мүмкін. 

 

,                         (6.14) 

 

мұнда, m – конденсацияланған будың жалпы мөлшері, кг; 

τ – уақыт, с;  

βр – будың масса беру коэффициенті, с/м; 

Sк – конденсация беті, м
2
;  

рст – қабырға температурасындағы бет конденсациясы буының тең 

салмақты қысымы, Н/м
2
; 

Мп – бір моль будың орташа массасы, кг/моль; 

D – бу диффузиясының коэффициенті, м
2
/с; 

δ – газ құрамындағы бөлшектердің орташа диаметрі, м; 

Vг – конденсация бетін жуатын газ көлемі, м
3
;  

Nг – газдың бірлік көлеміндегі бөлшектер саны (бөлшектердің сандық 

концентрациясы), 1/м
3
; 

φ – оның бетіне бу конденсациясының жылдамдығына бөлшек өлшемінің 

әсерін ескеретін коэффициент; 

R – 8,32×10
3
 тең әмбебап газ тұрақтысы, Дж/(кмоль*К); 

T – газ қоспасының абсолюттік тепературасы, ºК; 

рδ – тамшылық Тδ температурасындағы диаметрі δ тамшы үстіндегі 

теңсалмақты бу қысымы, Н/м
2
; 

δз – ұрық мөлшері, м; 

р – газ қоспасының тығыздығы, кг/м
3
; 

Iз – ұрық пайда болуының жылдамдығы, м
3
/с. 

Оң жағындағы бірінші мүше құбыр бетіндегі бу конденсациясының 

жылдамдығын өрнектейді, екіншісі – аэрозольдің бетіндегі бөлшектерге 

(ұшқыр күл) конденсация жылдамдығы, үшіншісі – ұрпақ түзілу нәтижесінде 

будың сұйық күйге алмасу жылдамдығы. 

Ұрпақтың өлшемі өте кіші болғандықтан (~10
-9

 м), (6.14) теңдеуінің 

соңғы мүшесін ескермеуге болады. 

(6.14) теңдеуі бойынша бу конденсациясының жылдамдығын анықтау 

үшін уақыт аралығындағы будың парциал қысымының р(τ) өзгерісін білу 

қажет, өйткені конденсация қоспадағы бу қысымының үздіксіз өзгеруімен 

сүйемелденеді.  

Конденсация газ салқындауына келтіретін жылуалмасу шарттарына сай 

өтетіндіктен, температурадан конденсацияланатын будың парциал 

қысымының тәуелділігіне ие болған жөн.  

Жылу- және массатасымалдау шарттарын ескере отырып ізденімдегі 

тәуелділікті келесі түрде ұсынуға болады/ 
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                                          ,                                      (6.15) 

 

мұнда, α – жылу беру коэффициенті, Дж/(м
2
*с*˚С); 

Тст – конденсация бетінің абсолюттік температурасы, ˚К; 

М – бір моль газ қортпасының орташа массасы, кг/кмоль; 

сг – газ қортпасының жылусыйымдылығы, Дж/(кг*˚К); 

Р – жалпы қысым, Н/м
2
; 

L – бу конденсациясының жылуы, Дж/кг. Ошақтық газдарда Р»р, яғни Р-

р≈Р. 

Келесіні ескереміз 

 

 
 

мұнда, β – массатасымалдау коэффициенті, м/с. 

Онда (1.17) теңдеуі келесідей өзгереді 

 

.                                              (6.16) 

 

Егер осы теңдеуді интегралдай алатын болсақ, онда алынған Т-дан р 

тәуелділігі газ жолының бойындағы кез келген қима үшін құбыр бетіндегі бу 

конденсациясының жылдамдығын есептеуге мүмкіндік берер еді, сәйкесінше, 

бу диффузиясының есебінен таза құбырлардағы біріншілік тұнба қабатының 

түзілу жылдамдығын. 

(6.16) теңдеуін шешу жалпы түрде үлкен қиындықтармен қатар жұреді, 

өйткені, оның құрамына кіретін көптеген шамалар температураға тәуелді. 

Конденсацияланатын бу қысымы мен газ температурасынан басқа, барлық 

шамаларды тұрақты етіп алуға болатын шектерде, газ жолын толығымен 

кішкентай аумақтарға бөліп, әр-бір осындай аумақ үшін (6.16) теңдеуін бөлек 

шешуге болатын, қадамдық шешу әдісіне жүгінуге болар еді. 

Құрамында конденсацияланатын бу бар, тозаңданған түтін газдарының 

ағынымен құбырдағы ағындық кезінде, қазанда пайда болатын шарттар, (6.16) 

теңдеуі оңай интегралданатын, немесе мүлдем шешімін қажет етпейтін кезде, 

(6.14) теңдеуінің жеке бөлек жағдайларын қарастыруға және тапсырманы 

мағыналы жеңілдетуге мүмкіндік береді. Оларды қарастыруға тоқталайық. 

Түтін газдары температурасының аумағында орналасқан қазандық құбыр 

беттеріндегі бу конденсациясы конденсацияланатын будың қанығу 

температурасынан төмен (р<р∞(Т)). Бұл жағдайда, көлемде конденсация 

болмайды және (1.16) және (1.18) теңдеулері келесі түрге ие болады 

 

                                                                      (6.17) 
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                                                                             (6.18) 

 

Белгіні енгіземіз 

                                                                                       (6.19) 

 

Қарастырылатын жағдай үшін жылу- және масса алмасудың критикалық 

теңдеулерін пайдаланамыз 

 

                                                                        (6.20) 

 

                                                                        (6.21) 

 

және келесіні ескереміз 

 

 
 

Нәтижесінде 

 

 
 

                                                                                                 (6.22) 

 

мұнда  Nuд, Nu – диффузиялық және жылулық Нуссельт критериі; 

Re – Рейнольдс критериі; 

λ – жылу өткізу коэффициенті, Дж/(м·с·˚С); 

C, k, l – өлшемсіз коэффициенттер; 

α – температураөткізгіштік коэффициенті, м
2
/с. 

D/α қатынасы температурадан аз тәуелді, сондықтан х-ті өлшемсіз 

тұрақты коэффициент ретінде қабылдауға болады. 

Ошақтық газдармен жуылатын, радиациялық-конвективті және 

конвективті аумақтардағы құбырлар, бет температурасымен әр-бір пакет 

шегіндегі тұрақтысы бар, пакеттерде бірігеді деп есептеуге болады 

(пакеттердегі жылутасығыштың температурасынан тәуелділікте). Әр-бір пакет 

шегіндегі Тст және рст – шамалары тұрақты және (6.18) теңдеуін (6.19) мен 

(6.22) теңдеулерін ескере отыра интегралдауға болады: 
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Интегралданатын А тұрақтысын, газ температурасы Т1-ге, бу қысымы р1-

ге тең, газ жолының қарастырылатын аумағындағы кірістің шектік 

шарттарына сай анықтаймыз: 

 

 
 

Онда,                   

 

  .                                                  (6.23) 

 

(6.23) теңдеуін ескере отырып (6.23) өрнегін (6.19) формуласына қойып 

келесіні аламыз: 

 

                                   (6.24) 

 

Конденсация жылдамдығын бет бірлігіне есептей отырып кейбір 

түрлендірулерді жүзеге асырамыз: 

 

 
  

 

Re=ρωd/μг  және μг/ρD=Prд ескере отырып, келесіге ие боламыз 

 

 ,                                   (6.25) 

 

мұнда ω – газ жылдамдығы, м/с. 

(6.25) теңдеуі, берілген нақты осы жағдай үшін бу-газ қортпасының 

диффузия коэффициенті мен жылуалмасуы бойынша мәліметтердің негізінде, 

қаныққан будың температуралық аумағында орналасқан, қазандық 

құбырлардың беттеріне бу конденсациясының жылдамдығын есептеуге 

мүмкіндік береді. 

(6.25) теңдеуін шығару кезінде көлемдегі конденсация тек газдың 

турбулентті ағымында ғана емес, және де шектік қабаттада болмайды деп 

болжамданады. Егер қабырға температурасы қаныққан бу температурасынан 

төмен болса, онда, құбыр бетіне түсуіне дейін оның бөліктеп 

конденсациялануына келтіретін, аса қаныққан бу шектік қабатта пайда болуы 

мүмкін. 

Шектік қабатта тамшылардың пайда болуы бу қысымына әсер етеді, 

осымен қатар, бетке бағытталған диффузия жылдамдығы төмендейді. Бұл 
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жағдайда (6.25) теңдеуіне тәжірибелік анықталатын, тағыда бір 

коэффициентті енгізу қажет. 

Аса қаныққан бу аумағында орналасқан [р>р∞(Т)], қазандық 

құбырлардың бетіндегі бу конденсациясы. Бұл жағдайда, бір мезгілде екі 

үрдіс қатар жүреді: құбыр беттерінде конденсация және конденсация 

орталығы ретінде күл бөлшектеріндегі көлемде. Құбыр бетіндегі бу 

конденсациясының жылдамдығын есептеу, есептеуді мағыналы жеңілдететін 

момент болмағанда, қиын болар еді. Жалпысоюздік жылутехникалық 

институттың мәліметтері бойынша, қатты отынды жағу кезінде түзілетін, 

ошақтық газдардан будың конденсациялануы кезінде аса қанығу болмайды 

деуге болады. Дәлдіктің жеткілікті дәрежесі бар құбыр беттерінде бу 

конденсациясының жылдамдығынесептеуде, газ температурасы кезіндегі 

қанығу қысымына тең конденсациялаушы затшаның парциалдық бу қысымын 

қабылдауға және есептеуді келесі формула жүргізуге болады.  

                     

                                    (6.26) 

 

(6.25) теңдеуінен (6.26) формулаға алмасу, шамадан тыс қанығу 

критикалықтан жоғары болатын, конвективтік газ жолының аумағында жүзеге 

асады. Бұл алмасудың температуралық шегі ошақтың шығысындағы 

газдардағы бу концентрациясынан және қанықпаған бу аумағындағы 

температурамен парциал қысымының өзгеруінен тәуелді. 

 

 

7 Аэрозольдердің ағындық беттермен химия-механикалық өзара 

әрекеттесуі 

 

7.1 Ағынның ағындық беттермен химия-механикалық өзара 

әрекеттесуі жөнінде жалпы мағлұматтар 

 

Практикада, абразивтік бөлшектерді тасымалдаушы ағын мен белсенді 

газ ортасының бір мезгілде қазандық құбырлардың беттеріне әсер етуінің 

нәтижесінде пайда болатын, күрделі тозу үрдістері кездеседі. Осындай үрдіс 

абразивтік-коррозиялық (немесе коррозиялық-газ абразивті) тозу деген атауға 

ие болды. Бұл жағдайда тозу, металдың немесе осы әрекеттесу өнімдерінің 

(коррозиялық қабықшалар) абразивтік бөлшектермен механикалық бүліну 

және металдың қоршаған ортамен (коррозия) химиялық өзара әрекеттесуінің 

нәтижесінде жүзеге асады. Коррозия және механикалық бүліну өзара 

күшейтіледі, өйткені, металдікіне, қарағанда, оксидтік қабықшалар абразивтік 

тозуға әлсіз қарсыласады, ал оксидтік қорғаныс қабықшасы бар кездегіге 

қарағанда, осы кезде жалаңаштанатын металл белсенді тоттанады. 

Тозудың мұндай түрі сұйық қож жоюы бар қазандарда жиі байқалады. 

Бұл, сұйық қож жою қазандары минималды артық ауа коэффициентімен 

жұмыс атқаратындығымен түсіндіріледі, сәйкесінше, қалпына келтіру 
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атмосферасы бар аумақтардың аз мерзімді пайда болуына мүмкіндік көп 

болады. Осы кезде газды ортада коррозияны күшейтетін агрессивтік 

байланыстар (H2S) пайда болады, ал ағында – коррозиялық қабықты 

жыртатын, абразивті кокс бөлшектері. 

Құрғақ күл жоюы бар, кейбір қазандарда бу қыздырғыштарының 

радиациондық қыздыру беттерінде тозу белгіленді. Мысалы, абразивтік күл 

бар Екібастұздық жоғары күлді көмірде жұмыс атқаратын Қарағанды ГРЭС-2-

де, экономайзер құбырлары ғана емес, әсіресе газ ағымының бұрылысындағы 

аумақтағы, бу қыздырғыштары да тозады. Аналогтық бейне, бу 

қыздырғыштары құбырларының тозуы 1 мл/жыл жететін, Балқаш ЖЭО-да да 

көрінеді. Сондықтан, көрсетілген станцияларда жылсайын «орамдардың» көп 

мөлшері алмастырылады. 

Егер, төмен температура аумағындағы, конвективтік шахталарда 

орналасқан экономайзер құбырлары тек эрозиялық тозуға ұшыраса, онда бұл 

үрдістегі бу қыздырғыштарының құбырлары үшін тек эрозия ғана емес, 

жоғары температуралық коррозияда рөл атқарады. 

Көптеген металдар үшін термодинамикалық аса тұрақты күй болып 

иондық есептеледі, сондықтан көптеген металдар мен қорытпалар оксидтік 

қабықшамен жабылған. Оның қалыңдығы бөлме температурасында аз, бірақ 

температура жоғарыласа тотығу жылдамдығы және оксидтік қабықша 

қалыңдығы лезде ұлғаяды. 

Температурадан, газ ортасының құрамынан және металл бөлігінің 

бетіндегі болат маркасынан тәуелділікте – газ түрлі қасиеті бар коррозиялық 

қабықшаға түрленуі мүмкін. Бір жағдайларда коррозиялық қабықша жұқа, 

жоғары микро қаттылықты, берік, икемді, және де негізгі металмен жақсы 

ілінісуі бар болып қалыптасады. Басқа жағдайларда олар мағыналы 

қалыңдыққа, жоғары сынғыштыққа және негізгі металмен нашар ілінуге ие 

болады. 

300º дейін қыздыру кезінде болат бетінде, негізгі металл қаттылығынан 4 

- 5 есе жоғары қаттылықты, гематиттің Fe2O3 оксидтік қабықшасы пайда 

болады. Егер қабықша тығыз болса, онда тотығу диффузиясы аз, және оның 

өсу жылдамдығы логарифмдік заңға бағынады. Бұл жағдайда қабықша жұқа 

және икемді болады, оның сызықтық және көлемдік ұлғаю коэффициенттері 

болаттікінен аз ерекшеленеді. Сондықтан оларда микро саңылаулар 

болмайды. 

Болатты 600º дейін қыздырғанда тотығу қабықшасының өсу 

жылдамдығы, дәреже көрсеткіші екіден көп болатын дәрежелік заңға 

бағынады. Осы температурада болат бетінде барлық үш тотық пайда болады: 

Fe2O3, Fe3O4 және FeO. Қалың көпқабатты қабықтар құрамында, жылулық 

ұлғаюдың сызықтық және көлемдік коэфициенттеріндегі айырмашылықтан 

болған, көп ақауға ие. Беттерде жырықтар мен саңылаулар болғаны диффузия 

үрдісін жеңілдетеді және қабық өсуінің жылдамдығын ұлғайтады. Түрлі 

тотықтар өзара әлсіз ілінген, сондықтан кейде абразив әсерінсіз тұнба 

жинақталуы байқалады. Бұл үрдіс 575º жоғары температура кезінде көміртекті 
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болаттарда, металл-қабықша шегінде, негізгі металмен нашар ілінетін, темір 

оксидінің түзілуіне байланысты байқалады. Жіне де, қалың қабықтар өте нәзік 

келеді, ол соққылық тозу рөлінің өсуіне келтіреді, өйткені аз абразивті және 

ұсақ бөлшектер тотықты теседі, ал оның болмағанында олар тозуға әсер 

етпейді. Әлсіз пленкалардың түзілуіне газ құрамында күкірт болуы және 

қалпына келтіретін орта ықпал етеді. Әлсіз пленкалар абразивтік 

бөлшектермен оңай бүлінеді. Сондықтан қыздырудың радиациондық 

беттерінің тозуын талдау өзіне жоғары температуралық коррозия және эрозия 

үрдістерін талдауды қосуы тиіс. 

 

7.2 Қыздырудың ағулық бетіне ағынның химиялық және 

механикалық әрекет етуінің өзара әрекеттесуі 

 

Радиациондық құбырлардың жоғары температуралық коррозиясының 

химиялығы мен механизім қарастыру негізінде, мұнда тек ең жалпы 

ұйымдарды айтамыз.  

Коррозия өнімдері (оксидтер, сульфаттар немесе сульфидтер) қандай 

байланыстар түрінде түзілетіндігіне қарамастан, - бұл металдың молекулалық 

күйден аса берік күйге өтуі.  

Үрдістің жүзеге асу жылудинамикалық мүмкіндіктері изобара-

изотермиялық потенциал мәнімен анықталады. Бұл потенциал теріс болған 

сайын, жылудинамикалық тұрғыда үрдіс аса ықтимал.  

РТ-const кезінде ағатын, металдың қоршаған газ ортасының оттегімен 

тотығу реакциясына арналған изобара-изотермиялық үрдістің өзгеріс теңдеуі 

келесі түрге ие болады: 

 

                                                   (7.1) 

 

мұнда, ∆Zт – изобара-изотермиялық потенциалдың өзгерісі, Дж/кмоль; 

∆Z
0
т - изобара-изотермиялық потенциалдың стандарттық өзгерісі, 

Дж/кмоль; 

рО2 – үрдістің бастапқы күйіне сәйкес, оттегінің парциал қысымы; 

Nі – оксид молекуласындағы металл атомдарының саны; 

nі – металл валенттілігі. 

 

                                                           (7.2) 

 

мұнда Кр – тепе-теңдік константасы. 

рО2> (рО2)равн болғанда реакция мүмкін. Түрлі температура кезінде тотығу 

реакциясының тепе-тең күйіне сәйкес оттегінің парциал қысымының мәндері 

әдебиеттерде бар. Зерттелінетін жүйедегі оттегінің парциал қысымы 

анықталған болуы мүмкін. 
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Егер тепе-теңдік күйдегі қысымнан оттегінің парциал қысымы үлкен 

болса, онда реакция ағымы мүмкін. Бірақ оттегінің парциал және тепе-тең 

қысымының қатынасы, және изобара-изотермиялық потенциал мәні сол 

немесе басқа реакцияның тек жылудинамикалық ағу мүмкіндігін анықтайды. 

Оның жүзеге асуы берілген шарттарға сай жылдамдықпен шартталған.  

Металл бетінде жинақталған, коррозия өнімдері темір қатты затшалары 

болғандықтан үрдісті тежейді, соңғысы көбінде диффузиялық аумаққа лезде 

ауысады. Коррозия өнімдері, коррозиялық-белсенді ортада эрозияны 

зерттеумен байланысты, кинетикалық аумақта коррозия ұзақ мерзімде ағуы 

мүмкін, абразивтік бөлшектерді тасымалдаушы, ағынның эрозиялық әсерінің 

нәтижесінде үздіксіз жойылады. Бұл жағдайды ескере отырып, эрозия-

коррозиялық тозу кезінде коррозия кинетикалық аумақта өтеді деуге болады. 

Бұл жағдайда коррозия жылдамдығы температурадан экспоненциалды тәуелді 

және Арениус теңдеуін сипаттайды. 

 

                                                                      (7.3) 

 

мұнда, u – коррозия жылдамдығы, м/с; 

A және Q – константалар (предэкспоненциалдық көбейткіш, м/с және 

активация энергиясы, Дж/кмоль); 

e – табиғи логарифмдердің негізі. 

Иондық-электрондық теориясы негізінде қабықшаның коррозия 

жылдамдығының өсуі оның түзілуінен бос реакция энергиясының төмендеуі 

және қабықша материалының электрохимиялық константалары бойынша 

анықталуы мүмкін. Оның өсу үрдісі, металл бетінің қабықшасымен шегінде – 

анод, ал қабықша бетінің реагентпен шегінде – катод болатын, оттегі 

атомдары электрондарды сіңіретін, ерекше галваникалық элемент 

жұмысының нәтижесі деп болжалады. Осылайша, қабықшада концентрация 

градиентінің есебінен тек диффузия ғана емес, тотықтың сыртқы және ішкі 

бетінде потенциал айырмашылығын құратын, электр өрісіндегі иондардың 

бағытталған орын ауыстыруын жүзеге асырылады деп болжалады. 

Бұл ұсыныстар иондық кристалдарда диффузия механизмін және 

олардың электр өнімділігінің өзгеруін қарасыру негізінде Вагнермен 

әзірленген. Нәтижесінде, реакция қайтымды жүзеге асатын, гальваникалық 

элементтің электр қозғалтқыш күшін анықтауға негізделген, каррозия 

жылдамдығын мөлшерлік есептеу, және қабықша мен металдың 

электрохимиялық қасиеттерінің мәліметтеріне әдіс ұсынады. Ұсынылған 

көзқарастар бойынша, қабықша өсуінің жылдамдығы ағымдық электр тоғына 

пропорцианал: 

 

                                                                     (7.4) 

 

мұнда, dy/dτ – оксидтік қабықшаның өсу жылдамдығы, м/с; 
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Mэкв – оксидтің килограмм-эквиваленті, кг/кг-экв; 

Sсл – қабықша ауданы, м
2
; 

ρсл – қабықша тығыздығы, кг/м
2
; 

F – 9,65*10
7
 к/кг-экв тең Фарадей константасы; 

I – тоқ күші, А; 

немесе     

 

                                                                               (7.5) 

 

мұнда, E0 – оксид түзілу кезінде жұмыс атқаратын элементтің 

электрқозғалтқыш күші, В; 

R0 – элементтің жалпы кедергісі, Ом. 

E0 шамасы тікелей өзгеріске сай анықталады, немесе оксид түзілу 

реакциясының бос энергия төмендеу көрсеткіштері бойынша келесі 

формуламен есептелінеді: 

 

                                                                               (7.6) 

 

мұнда, ∆F
0
 – реакцияның бос энергия төмендеуң, Дж; 

n1 – оксидтегі металл валенттігі. 

Күрделі тозуды болжау үшін коррозиялық қабықшалардың өсу 

жылдамдығын есептеу қажет болғандықтан, Е0-ді анықтаудың есептік тәсілін 

қарастырамыз. 

∆F
0
 реакциясының бос энергия төмендеуі, өзара келесі өрнекпен 

байланысты, энтропия ∆S
0
 және жылумен қамдау ∆H

0
 белгілі мәндерінен 

табылуы мүмкін. 

 

                                                                    (7.7) 

 

Жалпы Омдық кедергі шамасы белгілі теңдеу бойынша орындалады. 

 

                                                                                         (7.8) 

 

мұнда, ρ0 – қабықшаның меншікті кедергісі, Ом·м; 

у – оксидтену уақытындағы τ қабықша қалыңдығы, м.  

Осылайша, оксидтену жылдамдығын есептеу үшін R0 шамасын білу 

қажет. Қабықшаның меншікті кедергісінің шамасын, меншікті электрондық 

және иондық электр өткізгіштіктен қалыптасатын, меншікті өткізгіштіктің 

кері шамасы деп анықталуы мүмкін. Болатта пайда болатын қабықшалар 

электрондық өткізгіштігі басым жартылай өткізгіштер болатындығымен 

байланысты (олардың иондық өткізгіштігі 1% аспайды), соңғысын ескермеуге 

болады.  
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(7.5) теңдеуіне R0 және Е0, содан соң ∆F
0
-ді қоя, оксидтік қабықшалардың 

өсу жылдамдығының теңдеуін келесі түрде аламыз: 

                                                                               (7.9) 

 

немесе  

 

                                                                             (7.10) 

 

Күрделі тозу – эрозияның екінші құраушысын есептеу үшін, теориялық 

және тәжірибелік негізде алынған теңдеу қолдануға болады. 

 

                                                                             (7.11) 

 

мұнда, dһ/dτ – эрозиялық тозу жылдамдығы, м/с; 

Ка – тозатын металл (қыздырудың қазандық беттері) және абразив 

қасиеттерінің қатынасын сипаттайтын (ұшқыр күлдер) тозу коэффициенттері, 

м
2
/Н; 

ω0 – газ ағымының қозғалыс жылдамдығы, м/с; 

с – газ ағымындағы қатты фазаның (абразив) массалық концентрациясы, 

кг/м
3
; 

η – тозатын беттерге абразивті бөлшектердің түсу ықтималдылығының 

коэффициенті. 

Күрделі эрозия-коррозиялық тозу эрозия мен коррозиядан құралатын 

болғандықтан, үш қатынас пайда болуы мүмкін. 

Коррозия жылдамдығы эрозиялық тозудың жылдамдығынан аз, яғни 

 

                                                                                                (7.12) 

 

Бұл жағдайда металл беті тозады, сондықтан тозу металл және тозатын 

абразив қасиеттерімен сипатталады. Коррозиялық үрдістер тозуға әсер 

етпейді. Күлдің абразивтігін құбыр металына қатысты анықтайды. 

Егер коррозия жылдамдығы эрозия жылдамдығынан көп болса, онда  

 

                                                                              (7.13) 

 

эрозияға коррозиялық қабықша ұшырайды, және үрдіс абразивтік металл 

мен коррозиялық қабықша қасиеттерінің қатынасымен сипатталады. 

Және коррозия жылдамдығы абразивтік тозу жылдамдығына тең 

болғанда, яғни  

 

                                                                              (7.14) 
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немесе 

                                                        (7.15) 

 

Келтірілген теңдіктер эрозия-коррозиялық үрдіс кезіндегі тозу 

коэффициентін анықтауға болады: 

 

=                                                                   (7.16) 

 

Металды қыздыру температурасын, газ ортасының құрамын және 

жылудинамикалық мәліметтерін біле, коррозия жылдамдығын анықтау үшін 

қажетті, оның электрохимиялық сипаттамалары мен түзілетін коррозиялық 

қабықшаның құрамын анықтауға болады. 

(7.16) теңдеуін мөлшерлік есеп үшін пайдалану қиын, өйткені, 

шындығында қадағалау мүмкін емес, коррозия және эрозия 

жылдамдықтарының тепе-теңдік шарттарынан шығарылған, және де бағалауға 

қиын, оксидтік қабықшаның қалыңдығын анықтау үшін берілген формула. 

Бірақ алынған теңдеу, күрделі тозу механизмін зерттеуді және оның 

болжамына әдістерді әзірлеу үшін қажетті, күрделі коррозия-эрозиялық 

тозуын сапалы шарттайтын факторларды шығаруға мүмкіндік береді. 

 

 

8 Қазандардың қыздыру беттерінің қождануы 

 

8.1 Қождану үрдісінің механизмі және физикалық негіздері  

 

Алдыңғы бөлімде ағатын дене мен тозаңданған ағынның өзара 

әрекеттесуі қарастырылған және тозу, күл шөгінділерінің түзілуі және 

қождану үрдісінің есептік теңдеулері алынған. Қождану деп біз бөлшектерге 

жабысқақтық қасиет беретін, сұйық фазаға ие, қож бөлшектерінің жабысуын 

түсінеміз. Қождану үш тәуелсіз үрдістен құралады: ошақ экрандарына 

бөлшектердің тасымалдануы, құбыр экрандарына бөлшектердің соқтығысы 

және құбыр бетіне қож бөлшектерінің ілінуі. Экрандарға қож бөлшектерінің 

тасымалдануы және олардың кездесу ықтималдылығы ошақ құрылғысының 

аэродинамикасынан, оттық түрінен, олардың орналасуынан, және де қож 

бөлшектерінің қозғалыс жылдамдығы мен ірілігінен тәуелді. 

Оттық түрі мен ошақтық құрылғысының аэродинамикасынан 

қожданудың тәуелділігі салдарынан ошақ камерасының қабырғаларында 

біртекті емес қождану байқалады. Бір қабықшалар көп қожданса, біреулері 

таза күйін сақтайды. бұл жұмыста қыздыру беттерінің қождануындағы 

аэродинамиканың рөлі қарастырылған жоқ. Теориялық талдауда қож 

бөлшектерінің ағынды беттермен кездесу ықтималдылығы (6.3) теңдеуімен 

есептелінді. Мұнда, қыздыру беттеріне, оларға қож бөлшектерінің 



154 
 

соқтығысуымен жабысуының есебінен шартталған факторлар зерттелген. 

Қыздыру бетіне қож бөлшектерінің жабысуы қождың адгезиялық және 

шынайылық қасиеттерінен, құбыр бетінің сипатынан, соққы кезінде бөлшек 

деформациясын анықтайтын қозғалыс жылдамдығы мен бөлшектердің 

ірілігінен тәуелді. Егер бөлшектердің соққы энергиясы аз болса (бөлшектердің 

қозғалыс жылдамдығы аз немесе олардың өлшемі аз), онда, нәтижесінде 

құбырмен бөлшектердің түйісу беттері ұлғаятын, икемді деформация 

байқалады, яғни оның құбырға бағытталған адгезиясы өседі. Егер құбырға 

бөлшектердің соғылу энергиясы көп болса (бөлшектердің қозғалыс 

жылдамдығы немесе оның массасы үлкен), онда соққы кезінде серіппелі 

деформация болуы мүмкін, яғни соққы кезінде бөлшек құбырға жабыспайды, 

керісінше одан секіреді. Егер соққы энергиясы өте үлкен болса, осы кезде 

бөлшек бүлінеді және беттерде қалып қояды. 

Осындай ұсыныстардың нәтижесінде қождау механизміне теориялық 

талдау орындалады. (6.15) көмірдің қождаушы қабілетінің коэффициенті 

теңдеуінің көмегімен, қож бөлшектері жабыспайтындай шарттарды таңдауға 

болады. Егер адгезия қозғалыс жылдамдығы мен шынайы қасиеттер 

функциясына тең немесе көп болса, онда қождаушы қабілетінің коэффициенті 

бірге тең немесе көп, және бөлшектер, өздері соқтығысатын, бетке жабысады. 

Егер адгезия ағын жылдамдығы мен шынайы қабілеттер функциясына аз 

болса, онда қождаушы қабілетінің коэффициенті бірден кіші, және соққыдан 

соң бөлшек секіреді де ағымға кетеді. Осылайша, (6.15) теңдеуінің алымы қож 

жабысу бөлшектерінің қабілетін сипаттайды, ал бөлімі – олардың соққыдан 

соң қатты бетке секіруін. 

Ағын жылдамдығы мен шынайы қасиеттер функциясының теңдеуінен 

көретініміз: 

 

 
 

соққы кезінде беттерден бөлшектердің секіруі бөлшек соққыларының 

жылдамдығы мен олардың серпімді қабілеттерінен анықталады, яғни, басқа да 

тең шарттарда Ф үлкен болған сайын, өздері соқтығысатын, беттерге 

бөлшектердің аз саны жабысады. Сондықтан, ағын жылдамдығынан шынайы 

қабілеттілік функциясының Ф тәуелділік сипатына қызығушылық туындайды. 

Ағын жылдамдығы ұлғайғанда алдымен Ф өседі, содан соң төмендейді. 

Сәйкесінше, ағын жылдамдығы жоғарылағанда жабысу коэффициенті 

(бетке соғылғандарға жабысқан бөлшектердің қатынас саны) бірінші 

төмендейді, содан соң артады. Бұл құбылыстың физикалық мағынасын 

келесідей түсінуге болады: жабысқақтыққа ие, бөлшектер қатты беттерге 

соқтығысуы кезінде, икемді деформацияланады, олардың қатты беттермен 

түйісу ауданы ұлғаяды, егер олардың адгезиясы шынайы қасиеттер 

функциясынан үлкен болса, бөлшектер беттерге жармасады. Егер беттерге 
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бөлшектердің соқтығысу жылдамдығы ұлғайса, бөлшектер серпімді 

деформацияланады. Бұл жағдайда олар соққыдан соң беттен секіретін болады, 

және ағынға кері оралады және жабысу (қождану) болмайды. Өте үлкен 

жылдамдықта бөлшектер әлсіз дене ретінде болады, яғни бетке 

соқтығысқанда сынады және сонда қалып қояды. Бұл жағдайда қожданудың 

ұлғаюын күтуге болады. Осылайша, соққы жылдамдығынан, бөлшек 

өлшемінен және қождың адгезиялық қасиеттерінен тәуелділікте бөлшектердің 

қасиеттері аз жылдамдықта икемділікке, жоғары жылдамдықта серпімділікке 

дейін және одан да, аса үлкен жылдамдықта әлсізге дейін өзгере алады. 

Қасиеттерінің өзгерісі байқалатын жылдамдықтың мәні түрлі 

материалдар үшін әр-түрлі болуы мүмкін. Сұйықтық пен қатты дененің 

соқтығысу механизмінің реакциялық гипотезасы бұрындары қарастырылған 

және турбинаның ағынды бөлігіндегі ылғалды жоюдың тиімділігін 

қамтамасыздандыратын шарттарды зерттеу кезінде пайдаланылған. 

Айналымдық жылдамдықтардың өсуімен, белгілі-бір максимумға жеткеннен 

соң, жұмыстық дөңгелектің сепарациялық қабілеті төмендейтіндігі 

анықталды. Өзара әрекеттесу үрдістерін анықтау үшін айналма 

пластиналармен сұйық бөлшектерінің соқтығысу құбылыстары зерттелді. 

Соқтығысудың кіші жылдамдығында (ν<10 м/с) сұйықтық тамшылары 

пластинаға жабысатындығы және оның бойымен ағатындығы тәжірибелік 

көрсетілді. Жылдамдықты 20 м/с дейін көтергенде олар пластинадан 

шағылысқан.  

Олардың соқтығысу жылдамдығынан қатты беттер мен сұйық 

тамшылардың өзара әрекеттесу сипатының тәуелділігінде қождану үрдісінің 

механизмін қайта қарастырылуына және үрдісті шарттандыратын барлық 

факторлардың рөлін талдауға жол берді. 1.5 парагрофта көрсетілгендей, 

аэрозольдің ағынды беттермен өзара әрекеттесуі жөніндегі ұсыныстар 

тәжірибелік мәліметтермен келіседі.  

 

8.2 Зертханалық шарттарда қождану үрдісінің механизмін зерттеу 

 

Бұрын жүргізілген зерттеулерде, үлгіге соқтығысқан қождық барлық 

бөлшектері оған жабыспайтындығын, тек олардың бетінде ілінуге жеткілікті 

адгезиясы барлары көрсеткен. Бұл сынақтардағы соқтығысу жылдамдығы 

тұрақты болғандықтан, сынақ адгезиялық қабілеттің рөлін анықтауға арналған 

болды. Басқа да тең шарттарда қождау коэффициенті адгезияны 

анықтайтындығы орнатылды. Жабысу үрдісіне соқтығысу жылдамдығының 

әсерін анықтау үшін арнайы сынақтар жүргізілді. Шынайы қождарға есептеу 

күрделі болатын, қож бөлшектерінің серпімділік қасиеттерінен және 

басқаларынан қождау үрдісі тәуелді болғандықтан, бірінші сынақтар салқын 

үлгілерде жүргізілді. Бұл мақсаттар үшін канифоль пайдаланылды. Мұндай 

таңдалым шынайы қабілет функциясының теңдеуіне кіретін, қажетті 

қасиеттерін сипаттайтын, барлық мәндерді канифоль үшін анықтауға немесе 

оңай табуға және сынақтардың температуралық деңгейін 120º дейін шектеуге 
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болатындықтан жүзеге асты. Сынақтарды жүргізу үшін тәжірибелік қондырғы 

жасалды, өзімен П-тәрізді 100×100 мм қиманы құбырды (8.1-сурет) білдіреді. 

Құбырдың жоғарғы аумағында электрлік ауа қыздырғышы орнатылған 1. 

Құбырдың төмен жүрісті аумағының жоғарғы бөлігінде салқындататын 

құбыршасы 2 бар электрмагниттік қоректендіргіш қондырылған. 

Қоректендіргіш құбыршасының қимасынан шұңғырмен 3 үлгіге 4 дейін 

арақашықтық 1900 мм. Ауа құбыр арқылы желдеткішпен 5 жиналды. 

Ағынның жылдамдығы бастапқы аумақтың басында ысырмамен 6 реттелді 

және Прандтль түтікшесімен өлшенді. Бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы 

стробоскоп тық фото түсірілім 7,8 көмегімен анықталды, стробоскоп 

айналымының жылдамдығы строботахометрмен бақыланды. Ағынның 

температурасы бастапқы аумақ ортасында және үлгі үстінде сынаптық 

термометрмен өлшенді. 

Зерттеу үшін δср=225, 180, 130, 80 және 50 мкм бөлшек өлшемі бар 

канифоль ұнтағы дайындалды. Сынақтар t=70, 80, 90, 100 және 120º 

температура кезінде жүргізілді. Бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы 4,5-тен 

12 м/с дейін өзгерді.  

Жабысқақ бөлшектер тұндырылған үлгі диаметрі 20 мм цилиндрлік 

пішімде болды. Аэрозоль бөлшектерінің үлгімен кездесу ықтималдылығының 

коэффициенті тәжірибелік анықталды. Бұл мақсатта үлгі жабысқақ затпен 

майланды. Сынақтан кейінгі үлгінің салмағы бойынша жабысқан 

бөлшектердің саны анықталды. Аэрозоль бөлшектерінің үлгімен кездесу 

ықтималдылығының коэффициентін анықтау түрлі температура және бөлшек 

қозғалысының жылдамдығында орындалды.  

 

 
8.1-сурет. Канифоль бөлшектерінің жабысуын зерттеуге арналған 

тәжірибелік қондырғының сұлбасы.  
1-электрлік ауа қыздырғыш; 2-электрмагниттік қоректендіргіш; 3-шұңқыр; 4-үлгі; 5-

желдеткіш; 6-ысырма; 7-фотоаппарат; 8-стробоскоп. 

 

Тәжірибелерді өңдеу үшін, құбырлардың бірінші қатарына шығарылған 

формула пайдаланылды.  
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                                                                               (8.1) 

 

мұнда, К – өлшемсіз комплекс; Stk – Стокс критериі; Re – бөлшектерге 

арналған Рейнольдс критериі; Fr – Фруд критериі. 

Өлшемсіз кешеннен үлгіге аэрозоль бөлшектерінің түсу 

ықтималдылығының коэффициент тәуелділігі 8.2-суретінде көрсетілген. Бұл 

тәуелділік, қозғалыс жылдамдықтары мен олардың түрлі өлшемдеріне 

арналған, соққыға ұшыраған бөлшектер санының қалай өзгеретіндігі жөнінде 

түсінік береді. Бірақ, құбыр қимасы бойынша бөлшек концентрациясын 

үлестіруді бағалау қиындау болғандықтан, және қима бойынша біртекті 

концентрация негізінде критерилік кешенмен үлгіге бөлшектердің түсу 

коэффициентінің тәуелділігі алынған, онда қождау коэффициентін табу 

кезінде сынақты қайталаған, яғни, үлгіге соқтығысқан бөлшектердің санына 

сәйкес, жабысқақ үлгіге ілінген, бөлшектер санын анықтап алып, кейіннен – 

аэрозоль бөлшектерінің жабысқақ қасиетіне шартталған, таза үлгіге жабысқан 

бөлшектердің мөлшерін анықтаған. Таза үлгіге жармасқан бөлшектер 

санының жабысқақ үлгіге жармасқан бөлшектер санының қатынасы жабысу 

немесе қождау коэффициентін сипаттады. 

 

8.2-сурет. Өлшемсіз кешенінен   үлгіге аэрозоль 

бөлшектерінің түсу ықтималдылық коэффициентінің тәуелділігі 

Аэрозоль бөлшектерінің қозғалыс жылдамдығы, 70-тен 100º дейінгі 

температура кезінде, және бөлме температурасы (жабысқақ үлгіге ілінген 

бөлшектер санымен анықталған) кезінде стробоскопты қолдана отырып 

суретке түсіру жолымен өлшенді. Қарастырылатын шектегі температура 

өзгерісі бөлшек қозғалысының жылдамдығына және кедергі коэффициентіне 

көрінетіндей әсер етпейді. Әрі қарай зерттеулерде, бөлшек қозғалысының 

жылдамдығы орнатылған, ағын жылдамдығы анықталды (8.3-сурет). Өлшемі 

50 мкм бөлшектер үшін қозғалыс жылдамдығы ағын жылдамдығына тең етіп 

қабылданды.  
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8.3-сурет. 70-100º температура кезіндегі ағын жылдамдығынан бөлшектер 

жылдамдығының тәуелділігі.  

а-δ=80 мкм; б-δ=130 мкм; в-δ=180 мкм. 

 

Сұйық фазаға ие бөлшектердің жабысу үрдісін зерттеу үшін канифоль 

қолданылғандықтан, бөлшектердің жабысқақтығын, және де тұтқырлығы мен 

тығыздығын шарттайтын, канифольдің беттік қасиеттерін алдын ала 

зерттеулер келтірілді.  

 
8.4-сурет. Температурадан канифоль тұтқырлығының тәуелділігі.  
а- біздің мәліметтер бойынша; б- М.Корнфельд және біздің мәліметтербойынша. 

 

Температураның кең диапазонында температурадан тұтқырлықтың 

тәуелділігін М. Корнфельд мәліметтері, және зертханада біздермен 

анықталған мәліметтер бойынша орнатылды. 

Канифоль тұтқырлығы электрдірілдік вискозиметр арқылы, тотығу беті – 

тамшы өлшемі бойынша және газ көпіршігіндегі максималды қысым әдісімен, 

сулану бұрышы – тамшының ағуы бойынша анықталды. Температурадан 

канифоль тұтқырлығының тәуелділігі 8.4-суретте келтірілген, температурадан 

тығыздықтың, сулану бұрышының, беттік тартылудың және адгезияның 

тәуелділіктері 8.5-суретте. 
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8.5-сурет. Температурадан 

тығыздықтың (а), сулану бұрышының 

(б), беттік тартылудың (в), және 

адгезияның (г) тәуелділігі. 

8.6-сурет. Логарифмдік 

координаттардағы тұтқырлықтан 

реакция уақытының тәуелділігі. 

 

Тұтқырлық бойынша еріген канифоль бөлшектерінің серпімді 

қасиеттерін бағалау үшін, және де, қозғалту модулі үшін М. Корнфельд 

мәліметтері бойынша, логарифмдік координаттарда тұтқырлықтан реакция 

уақытының тәуелділігі құралды (8.6-сурет). Ол эмпирикалық теңдеумен 

сипатталды 

 

                                                                    (8.2) 

 

мұнда,  μк – канифольдің динамикалық тұтқырлығы, пз. 

Тұтқырлықтан реакция уақытының сызықтық тәуелділігін пайдалана 

отырып, тангенсалды серпімділік модулін G, келесі формула бойынша, кез 

келген температураға анықтай аламыз 

 

                                                                                                   (8.3) 

 

Тангенциалды серпімділік модулінің мәні бойынша келесі формулада 

қалыпты серпімділік модулін Е анықтаймыз 

 

                                                                               (8.4) 

 

мұнда μ – Пуассон коэффициенті. 

70-тен 120º дейінгі температура үшін, яғни сынақ жүргізілген интервал 

аралығында, логарифмдік координаттардағы тұтқырлықтан қалыпты 

серпімділік модулінің тәуелділігі сызықтық (8.7-сурет). Бұл тәуелділік 

температураның кең интервалында канифоль бөлшектерінің серпімділік 

қасиеттерін бағалауға мүмкіндік берді. Әдістемелік сипатқа ие, алдын ала 

сынақ жүргізу серияларында канифоль шынайы, беттік қасиеттері зерттелді 

және оның бөлшектерінің серпімді қасиеттерін бағалау жолдары анықталды.  
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8.7-сурет. Логарифмдік координаттардағы тұтқырлықтан қалыпты 

серпімділік модулінің тәуелділігі. 

8.8-сурет. Температурадан бөлшектердің қыздыру уақытынан тәуелділігі. 

а-δ=225 мкм; б-δ=180 мкм; в-δ=130 мкм. 

 

Ары қарай, канифоль бөлшектерін қыздыру дәрежесін тексеру үшін 

олардың тәжірибелік қондырғының құбырда қозғалысы кезінде бөлшектерді 

қыздыру уақытын бағалау бойынша арнайы есептеулер орындалды. Қыздыру 

уақытының есебі келесі формуламен орындалды 

 

                                                                                        (8.5) 

 

мұнда, τ – қыздыру уақыты, с; 

р’ – күл тығыздығы, кг/м
3
; 

tср – орта температурасы, ºС; 

t0 – бөлшектің бастапқы температурасы, ºС;  

t – бөлшектің соңғы температурасы, ºС; 

λ – газдың жылуөткізгіштік коэффициенті, Дж/(м*с*ºС). 

Күлдің жылусыйымдылығы келесі формуламен анықталды: 

 

                                                                                         (8.6) 

 

Орта температурасынан бөлшектердің қыздыру уақытының тәуелділігі 

8.8-суретте келтірілген. Құбырда бөлшектердің болу уақыты олардың 

өлшемінен тәуелділікте қорғаныс жылдамдығы 3,5 тен 9 м/с дейін өзгерген 

кезде (сынамада пайдаланылған жылдамдық тербелісінің шегі) 0,2-ден 0,5 с 

дейін өзгереді. Қыздырудың есептері, өлшемі δ=225 мкм бөлшектер 

құбырдағы ортаның температурасына дейін 4 м/с дейінгі жылдамдықта ғана 

қыздыратындығын, δ=180 мкм бөлшектер 6 м/с жылдамдығында 

қыздыратындығы және тек δ=130 мкм бөлшектер, сынақтар жүргізілетін (3-

тен 12 м/с дейін) барлық жылдамдықтардағы орта температурасына дейін 

қыздыратындығын көрсетті. Сондықтан, қождау коэффициенттерін анықтау 

бойынша сынақтарды жүргізу үшін фракциясы 130, 80 немесе 56 мкм өлшемді 

бөлшектер таңдалды.  
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Жабысу үрдісі зерттелінген жылдамдықты таңдау қождануға ұшыраған 

қазан элементтерінде кездесетін, мүмкіндігінше кең жылдамдық диапазонын 

қамтуға негізделді. 

Үлгіге жабысқан канифоль саны сынаққа дейін және кейін өлшену 

арқылы анықталды.  

Әдістемені әзірлеу кезінде тексеруге қажетті болған соңғы жағдай – 

канифоль үлгісінің шамасын таңдау. Егер өте үлкен үлгіні алса, онда 

жабысқан бөлшектердің саны пирамидалық қимасының шөгінділерінің 

үлгісінде түзілуінің нәтижесінде мүмкін болатыннан аз, салдарында 

бөлшектердің іліну шарттары нашарлайды. Өте кіші үлгіде қателік 

жоғарылайды. Сондықтан, бастапқы үлгінің түрлі пішімі үшін жабысқан 

канифоль санын анықтау бойынша арнайы сынақтар сериясы жүргізілді. 

Сынақтар бастапқы үлгіні азайтқан сайын ұсталған канифоль үлесі 

жоғарылайтындығын көрсетті.  

Жабысу үрдісінің механизмін зерттеуге қабылданған, әдістемелік 

сипаттағы барлық сұрақтарды өңдегеннен соң және канифольді зерттеу 

бойынша алдын ала сынақтар жүргізілгенен соң, жабысу үрдісіне ағын 

қозғалысының жылдамдығын және температура әсерін зерттеу бойынша 

арнайы сынақтар сериясы жүргізілді. 

 

8.3 Жабысу коэффициентіне ағын температурасы мен 

жылдамдығының әсері 

 

Сұйық фаза бар, еріген және жартылай еріген бөлшектердің жабысуын 

жоғарыда келтіргендей, бөлшектер жабысатын, беттерге бөлшек соққысының 

жылдамдығы мен температурасынан ілінген, шынайы және адгезиялық 

қасиеттері мен шартталған. Осыған байланысты қатты бетке бөлшектердің 

жабысу үрдістерінің механизмін зерттеу жабысу коэффициенттеріне 

температура мен бөлшек қозғалысының жылдамдығының әсерін зерттеуді 

өзіне қосты. 

70-120º температура интервалында канифоль бөлшектерінің қасиеті 

қатты өзгерді: 70º температурасында шамамен қатты денелер 120º сұйыққа 

дейін.  

70º температурада канифоль тұтқырлығы 30000 пуаз құрады, ал 120º - 

шамамен 25 пуаз. 

Қорғаныс жылдамдығынан бөлшектердің жабысу тәуелділігінің сипатын 

анықтау үшін, 3-тен 13 м/с дейін бөлшектердің қозғалыс жылдамдығын 

өзгерту кезінде сынақтар жүргізілді. Барлық сынақтарда бастапқы үлгі бірдей 

алынғандықтан, бөлшектердің қозғалыс жылдамдығынан жабысқан 

канифольдің грамдық мөлшерінде тәуелділік тұрғызылды. Бұл тәуелділік 8.9-

суретте көрсетілген. 
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8.9-сурет. Бөлшек жылдамдығынан жабысқан (қожданған) канифоль 

коэффициентінің тәуелділігі. 

а-δ=56 мкм; б-δ=80 мкм; в-δ=130 мкм. 

 

 Суреттен көрінгендей, 70º температура кезінде бөлшектердің қозғалыс 

жылдамдығы жоғарылаған сайын канифольға жабысқандарының саны 

алғашында ұлғаяды, ал содан соң төмендейді. Мұндай тәуелділік сипаты 

құрғақ бөлшектер үшін бұрын алынған болатын. Бұл, 70º температура кезінде 

канифоль бөлшектері, құрамында сұйық фаза жоқ, құрғақ секілді өзін-өзі 

ұстанатындығын дәлелдейді. Одан да жоғары температура кезінде 

бөлшектердің қозғалыс жылдамдығынан жабысқан канифоль мөлшерінің 

тәуелділігінің сипаты басқаша: бөлшектер қозғалысының жылдамдығы 

өскенде жабысқан канифоль алдымен төмендейді, содан соң өседі. Бұл 

сынамалық мәліметтер, бұрын айтылған, қатты беті бар, сұйық фазаны 

құраушы, жабысқақ бөлшектердің өзара әрекеттесу механизмі жөнінде 

ұғымдарды растайды. Бөлшектердің қозғалыс жылдамдықтары өскенде, соққы 

кезінде олардың серпімділік қасиеттері қлғаяды. Сондықтан, қатты бетке 

соқтығысу кезінде секіретін бөлшектердің үлесі жоғарылайды, ал сәйкесінше, 

жабысқан бөлшектердің саны төмендейді. Бөлшек қозғалысының 

жылдамдығы ары қарай өскен кезде соққы кернеуі жоғарылайды, бөлшектер 

деформацияға ұшырайды, қатты беттерге бөлшектердің жабысуына қолдау 

көрсететін, үлгі мен бөлшектердің түйісу беттері ұлғаяды. 

 
8.10–сурет. Бөлшек жылдамдығынан жабысқан (қожданған) канифоль 

коэффициентінің тәуелділігі. 

а-δ=56 мкм; б-δ=80 мкм; в-δ=130 мкм. 
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Сондықтан, бөлшек қозғалысының жылдамдығы белгіленген шектен 

жоғары ұлғайған кезде қатты бетке жабысқан бөлшектердің үлесі 

жоғарылайды. Олардың минималды үлесі жабысатын, бөлшектердің қозғалыс 

жылдамдығы температура мен бөлшек өлшемінен тәуелді. Алынған 

мәліметтерді жалпыландыру үшін жылдамдықтан жабысу (қождану) 

коэффициентінің тәуелділігі тұрғызылды (8.10-сурет). 56 және 80 мкм 

өлшемді бөлшектер үшін үлгіге бөлшектердің түсу коэффициенті, сынақтар 

жүргізілген, жылдамдық шектеріндегі ағынның жылдамдығынан тәуелді емес 

деуге болады. Аса үлкен бөлшектер (130 мкм) үшін олардың қозғалыс 

жылдамдығының жоғарылауы бар үлгіге бөлшектердің түсу 

коэффициенттерінің кейбір ұлғаюы байқалады, бірақ, сонда да бұл тәуелділік 

әлсіз. Осыған байланысты, әр-түрлі температурадағы жылдамдықтан 

жабысқан канифоль мөлшерінің абсолютті шамаларының тәуелділігіндей 

жылдамдықтан жабысу коэффициентінің тәуелділік сипаты, яғни жылдамдық 

ұлғайғанда, үлгіге соқтығысқан санынан жабысқан бөлшектердің үлесі 

басында төмендейді, содан соң ұлғаяды. 

Бұл сынақтар, сұйық фазаны құраушы, бөлшектердің қатты беттеріндегі 

жабысу механизмдерін ашуға, және бөлшектердің жабысуы тек адгезиялық 

қасиеттерден ғана емес, бөлшек өлшемі мен соққы жылдамдығынан 

шартталғандығы орнатуға мүмкіндік береді. Бөлшек өлшемі кіші болған 

сайын, аз жылдамдықта қождау коэффициенттері өсіп бастайды. Өлшемі 56 

мкм бөлшектер үшін қождану коэффициенті 5-3 м/с төмен және 7-8 м/с 

жоғары жылдамдығында; 80 мкм өлшемді бөлшектер үшін – 7 м/с аз және 10 

м/с жоғары болғанда; 130 мкм бөлшектер үшін – 9 м/с төмен және 12 м/с 

жоғары болғанда; төмен температуралар үшін 13 м/с жоғары болғанда 

ұлғаяды. 

Осылайша, канифольдің полидисперсті ұнтағы үшін қожданудың 

минималды коэффициенті жылдамдықтың 6-дан 10 м/с дейінгі интервалында 

болуы тиіс. 6 м/с төмен және 10 м/с жоғары жылдамдықтар қожданудың 

жоғары коэффициентіне келтіреді. Қождың еріген бөлшектері канифоль 

бөлшектеріне ұқсас сұйық фаза құрамды және шынайы қасиеттеріне ие 

болғандықтан, бөлшектердің қозғалыс жылдамдығынан қождану 

коэффициенті тәуелділігінің сипаты дәл осындай болады, бірақ мүмкін 

болатын қождау коэффициентінің өсу жылдамдығының шектері дәл осы 

өлшемдер үшін басқа болуы мүмкін. 

Бөлшектердің жабысу үрдістерін анықтаушы, әр-түрлі факторлардың 

үйлесімі, бөлшектердің минималды жабысуын қамтамасыз ететін шарттардың 

түзілуіне ықпал етеді, яғни қождану үрдісін теориялық зерттеу болып 

табылатын қождануы жоқ тәртіп шарттары. 
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8.4 Канифоль бөлшектерінің жабысу шарттарын есептеу арқылы 

анықтау 

 

Алынған тәжірибелік мәліметтерді қождану үрдісінің теориялық 

ережелерімен сәйкестігін тексеру үшін қождануды сипаттайтын негізгі 

параметрлер есептеу арқылы анықтау орындалды. Қождану үрдісінің 

теориялық талдауы негізінде (1.5 параграф қарау), шынайы қасиеттер 

функциясынан адгезия мәні көбірек болған кездегі шарттарды факторлар 

сәйкестігі қамтамасыз етсе жүзеге асатындығы, яғни  

 
(мұнда, Ф – бөлшектердің соққы жылдамдығынан, тығыздығынан, 

серпімділік қасиеттерінен, тұтқырлығынан тәуелді, ағын жылдамдығы және 

шынайы қасиеттерінің функциясы), немесе бірден жоғары көмірдің қождаушы 

қабілеттілігінің коэффициентін  анықтады.  

Жүргізілген сынақтан көрінгендей, бөлшектердің жабысуы қожданушы 

бетке соқтығысу жылдамдығы және бөлшектердің ірілігінен тәуелді. 

Сондықтан, зертханада жүргізілген сынақтардың шарттарына сай канифоль 

қасиеттері жөніндегі барлық қажетті мәліметтерге ие бола отырып, 6-дан 8 м/с 

дейін бөлшектердің қозғалыс жылдамдығының өзгерісі кезінде өсетін, содан 

соң төмендейтін, шынайы қасиеттер функциясының мәндерін есептедік. Ф 

функциясынан қождану коэффициентінің тәуелділігі кері болғандықтан, бірақ 

бұл жылдамдық интервалында, басында төмендеп, содан соң өсетіндігін 

тәжірибелік анықтадық. Сәйкесінше, тәжірибе мен есептің сапалы 

үйлесімділігі айқын. Бұл қождануы жоқ тәртіпті қамтамасыздандыратын 

шарттарды анықтау үшін есептеуді пайдалану мүмкіндігін растайды.  

Сынақтар жүргізілген шарттар үшін (6.15) формуласы бойынша 

қождаушы қабілеттің коэффициенті есептелді. Өлшемі δ=10 мкм бөлшектер 

үшін бірге тең Ш мәні t=90º болғанда алынды, δ=20 мкм бөлшектер үшін 

t=91º, δ=40 мкм бөлшектер үшін t=92º және δ=80 мкм бөлшектер үшін t=93º 

кезінде алынды. Сәйкесінше, жоғарыда көрсетілген температураларда 

бөлшектер жабысатын болады. Бұл тәжірибелік мәндермен үйлеседі (3.10-

сурет). Қождану коэффициентінің мәні 90º жоғары температурада өсіп 

бастайды. 3.10-суреттен көрінгендей, 90º дейін температура кезінде ол барлық 

жылдамдықта бірдей және тек аса жоғары температурада қождану 

коэффициенті өте қатты жылдамдықтан тәуелді болады. 90º дейін бөлшектер 

қозғалысының жылдамдығынан қождаушы қабілеттілігінің есептік 

коэффициентінің тәуелділігі дәл осылай елеусіз. 90º жоғары температурада 

ағын жылдамдығы мен шынайы қабілеттілік функциясының мәндері лезде 

теріс шамаға дейін төмендейді, қождаушы қабілеттіліктің есептік 

коэффициентінің мәні бірден шексіздікке дейін кенеттен ұлғаяды. Қождану 

жылдамдығы практикалық мәнге ие болмағандықтан (өйткені басталған 

қождану үрдісін тоқтату қиын) қожданудың алдын алуға мүмкіндік беретін 

факторлардың үйлесімін білу маңызды болғандықтан, қождануы жоқ тәртіп 
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шарттарын таңдау үшін немесе қождану үрдісін болжау үшін қождаушы 

қабілеттің есептік коэффициенті жеткілікті. 

Қождану басталатын шарттар есептеп анықталған, және олар 

тәжірибелікпен жақсы үлеседі: бұл шарттарда қождану коэффициентінің 

жоғары мәндері алынды.  

Мысалы, 130 мкм өлшемді бөлшек тек қана 120º температурада және 6 

м/с аспайтын бөлшектің қозғалыс жылдамдығы кезінде, адгезияға, және 

шынайылық қабілеттілігі функциясының жоғарылығына ие.  

8.10-суретінен көрінгендей, тек 6 м/с жылдамдыққа дейін канифоль 

бөлшектерінің жабысу коэффициенті 100% тең болатындығы да тәжірибелік 

алынды. 

10 м/с дейін көтерілген жылдамдықта канифольдің жабысу 

коэффициентінің мәні лезде төмендейді, бірақ бұл шарттардағы ең төменгі 

қождану коэффициентінің мәні нөлге тең емес. Бұл, мәні бойынша канифоль 

ұнтағының монодисперсті болмағандығымен түсіндіріледі, өйткені мұндай 

ұнтақты дайындау мүмкін емес. Одан басқа, канифоль төмен механикалық 

беріктілікке ие, нәтижесінде, сынақ үрдісінде ұнтақты себу кезінде 

бөлшектері қажалады да, аса ұсақтары түзіледі. Сондықтан, өлшемі 130 мкм 

бөлшектер үшін, А<Ф шарттарындағы жүргізілген сынақтарда қождану 

коэффициентінің нөлден үлкен тәжірибелік мәні 130 мкм өлшемінен кіші 

бөлшектердің жабысу есебінен алынды. 100º дейінгі температурада  80 мкм 

фракциясы үшін және 10% төмен қождану коэффициентінің барлық 

жылдамдықтары үшін (8.10-сурет). Қождаушы қабілеттілігінің 

коэффициентінің мәні бойынша осы өлшемдегі бөлшектер 90º дейінгі 

температурада және 6,8 және 10 м/с жылдамдықтарында жабыспауы қажет. 

Тек 90º жоғары температурада 80 мкм диаметрлік бөлшектер қождаушы үлгіге 

жабысады. 100º температурада қождаушы коэффициентінің тәжірибелік мәні 

шамамен 10%, және 5 м/с төмен және 10 м/с жоғары жылдамдықта және 120º 

температурада 100% жетеді. 40 мкм өлшемді канифоль бөлшектері, 

қождаушы қабілеттілігінің коэффициенті бойынша, тек 93º жоғары 

температурада жабысатын болады.  

Бізге 40 мкм өлшемді бөлшектермен сынақтарды жүргізуге мүмкіндік 

болмады, себебі олардың төмен ағындығы. Сынақта пайдаланылған ең аз 

бөлшектер 56 мкм болды. Бұл бөлшектері 3.10-суретте көрсетілгендей, төмен 

температуралар кезінде (100º төмен) жабысқан жоқ. 56 мкм өлшемді 

бөлшектер үшін 100º температурада қождану коэффициенті барлық 

жылдамдықта 10% тең. Қождану коэффициентінің мәні 4 м/с төмен немесе 10 

м/с жоғары жылдамдықтарда 100% жақындайды.  

Барлық осы тәжірибелік пен есептік мәліметтерді салыстыру, сұйық 

фазаны құраушы бөлшектердің жабысу шарттарын болжаудың есептік-

теориялық әдісінің мәліметтері тәжірибелікпен үйлесетіндігін айғақтайды.  

Салқын үлгілерде зертханалық шарттарда қождану үрдісін болжаулық 

есептік-теориялық әдісін тексеру кезінде алынған оң нәтижелері, қождық 
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бөлшектердің жабысу шарттарын болжау үшін оны пайдалануға мүмкіндік 

берді.  

 

8.5  Қазан жұмысының қождануы жоқ тәртібін болжау 

 

Қождаушы бөлшектердің жабысу шарттарын болжаудың есептік-

теориялық әдістерін пайдалану мүмкіндіктерін тексеру үшін, бізбен, түрлі 

шарттарда қождаушы қабілеттілігінің коэффициентін есеппен анықталды 

және үш түрлі көмір үшін номограмма тұрғызылды: Екібастұздық, 

Қарағандылық және Куучекинсктік. Бұл көмір түрлерін таңдау келесі 

жағдайлармен байланысты. Қазан агрегатының Екібастұз көмірінде жұмысы 

кезінде қыздыру бетінің жоғары күлділік тозуы байқалады. Тозуды төмендету 

көмір тозаңының ұнтақтарының жіңішкелігін жоғарылату арқылы жетіледі. 

Бірақ, практикада көмір ұнтақтарының жіңішкелігін жоғарылатқан кезде 

қазанның қыздыру беттері қождана бастайтындығымен бірнеше рет кездесуге 

тура келді. Сондықтан күлдік тозуды төмендету бойынша шараларды, осында 

ұсынылған номограмма көмегімен анықтауға болатын шарттарды қазан 

жұмысының қождануы жоқ тәртібін сақтау есебінен таңдау қажет.  

Куучекинск көмірі үшін номограмманы әзірлеу, сұйық қож жоюы бар 

құйынды ошағымен жабдықталған, отқа төзімді күлді көмірде жұмыс атқаруға 

арналған қазан Куучекинсктік көмірде жұмыс орындайтындығымен 

байланысты. Сұйық қож жоюы бар Куучекинск көмірін жоғары 

температуралық жағу кезінде, еріген қож бөлшектерінің шығуының 

нәтижесінде бу қыздырғыштарының қождануы мүмкін. Қарағандылық 

көмірдің қожы, бізбен зерттелінген барлық көмірлердің ішінде, ең жоғары 

адгезиялық қасиеттерге ие.  

Бұл көмірлер үшін, түрлі температураларда, бөлшектің әр-түрлі ірілігінде 

және түрлі жылдамдықтарында қождаушы қабілеттілік коэффициентінің 

мәндері есептелінді. Қождаушы қабілеттілік коэффициентінің мәні бірден кем 

болған кездегі шарт қождануы жоқ тәртіпті қамтамасыз етеді. Егер қождаушы 

қабілеттілік коэффициентінің мәні бірден көп болса, онда қазанның қыздыру 

беттері қожданады. Қождануы жоқ тәртіптің шарттарын анықтау оңайлығы 

үшін, алдында алынған адгезиялық және шынайы қасиеттерінің мәліметтерін 

пайдалану арқылы номограмма тұрғызылды. Қож бөлшектерінің серпімді 

қасиеттерін бағалау үшін, салқын үлгілік сұйықтықтарда орнатылған (3.2), 

тұтқырлықтан релаксация уақытының эмпирикалық тәуелділігі және қож 

тұтқырлығы мен релаксация уақытынан тангенциалды серпімділік модулінің 

тәуелділігі (3.3) қолданылды.  Тангенциалдық серпімділік модулі бойынша 

(3.4) формуласымен қалыпты серпімділік модулі есептелді. Аэрозоль 

дисперстілігін сипаттайтын параметр ретінде, В.П. Ромадин формуласы 

бойынша анықталатын, ұнтақ меншікті беті қабылданды:  
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мұнда  

 

                      (8.7) 

 

8.11-суретте, бөлшектер қандай шарттарда (температура, ағын 

жылдамдығы және ұнтақ жіңішкелігі) жабысатындығын анықтауға болатын 

Екібастұз, Куучекинск және Қарағанды көмірлерінің номограммасы 

ұсынылған. Бұл үш көмір үшін бір номограмма тұрғызылд, өйткені бұл 

көмірлердің қож тығыздығының шамалары өзара жақын. 

(8.11-сурет) номограммадан ірілігі R90=16% Екібастұз көмірінің көмірлік 

тозаңын жағу кезінде, барлық үш жылдамдықта және 1550º температурада 

шынайы қабілеттілік функциясынан адгезия үлкен екені көрінеді. Сәйкесінше, 

бұл шарттарда қождану мүмкін. 1525º температура кезінде қождану тек ағын 

қозғалысының аз жылдамдықтарында (5 м/с дейін) ғана болады, 10 м/с ағын 

қозғалысының жылдамдығында қождану болмайды. 

Ірілігі R90=10% тозаңды жағу кезінде бөлшектердің қождануы, ірілігі 

R90=16% тозаңын жағу кезіндегі ге қарағанда көп адгезияға ие болады. 

Сәйкесінше, ұнтақ жіңішкелігін жоғарылатқанда және басқада тең шарттарда 

(ошақтағы температура және ағын жылдамдығы) сақтағанда қождану 

басталуы мүмкін. Ол ұсақ бөлшектер аса жабысқақтыққа ие болуымен 

шартталған. Ірілігі R90=26% аса ірі тозаңды жағу кезінде, 1525º температурада 

бөлшек жабыспайды, 1540º кезінде тек аз жылдамдықта жабысады. Павлодар 

ЖЭО-1 БКЗ-320 қазанында, күлдік тозуды төмендету мақсатында көмір 

тозаңының ұнтақ жіңішкелігі жоғарылатылды (R90 16-дан 10-12% дейін 

төмендетілді). Мұндай тозаңда қазан жұмысы кезінде қыздыру бетінің 

қождануы басталды.  

 
8.11-сурет. Минималды қождануды қамтамасыздандыратын шарттарды 

таңдауға арналған номограмма. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы, экрандар мен 

буқыздырғыштарының қождануы тек алау ядросындағы температурада ғана 
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емес, ағын жылдамдығы мен бөлшек өлшемімен анықталатындығын 

растайды.  

Осы номограммада Куучекинск көмірі үшін мәліметтер келтірілген. 

1550° температурада және 5 м/с ағын жылдамдығында қождану ұнтақ 

жіңішкелігі R=16 және 26% кезінде болуы мүмкін екені номограммадан 

көрінеді. R90=48% кезінде қождаушы қабілеттілігінің коэффициенті Ш=1. 

Ағын жылдамдаған 10 м/с дейін ұлғайтқанда ірі ұнтақтар кезінде (R90=48%) 

қождану болмайды. 1525° температура кезінде қождану ұнтақ жіңішкелігі тек 

R90=16 және 26% кезінде ғана болады, 1500° температура кезінде - ұнтақ 

жіңішкелігі тек R90=16% және барлық жылдамдықтарда болады. Аса ірі тозаң 

кезінде қождану болмайды. 

Екібастұз және Куучекинск көмірлеріне қарағанда, Қарағанды көмірі 

қождануға аса бейім болып табылады, өйткені Қарағанды көмірінің қожы 

салыстырмалы төмен температура (1450°) кезінде өте жоғары адгезияға ие 

болады. (8.11) номограмманы талдау нәтижесіне негізделе, егер ұнтақ 

жұқалығы R90=16% болғанда, 1300° температура мен төмен жылдамдықта (5 

м/с дейін) қождану болатындығын қорытындылауға болады. 10 м/с 

жылдамдығы кезінде қождану болмайды, 15 м/с жылдамдығы кезінде 

қождаушы қабілеттіліктің коэффициенті Ш=1 болады. Аса жоғары 

температураларда (шамамен 1350°) қождану барлық жылдамдықтарда (5, 10 

және 15 м/с) және ұнтақ жіңішкелігі R90=16 және 26% болуы мүмкін. 

Аса ірі тозаңда қождану болмайды. 1400° температурада қождану R90=16 

және 26% және 5, 10 және 15 м/с жылдамдықтарында болуы мүмкін. R90=48%, 

ағын жылдамдығы 10 м/с және температура 1400° кезінде қождаушы 

қабілеттілігінің коэффициенті Ш=1. Аса ірі тозаңда R90=60% қождану тек 10 

және 15 м/с жылдамдықта ғана болды. 1450° температура кезінде қождану, кез 

келген жылдамдық және ұнтақ жіңішкелігінің үлесінде болуы мүмкін. 

8.1-кесте. Күл балқымалығы және оның құрамы     

жалғасы 

Күл балқымалығы, t, ºС Қождың химиялық құрамы, % 

t1 t2 t3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

1490 1610 1640 63.2 28.0 1.7 2.3 0.7 

 

Осылайша, қож қасиеттерін сипаттайтын мәліметтерге ие бола, қож 

бөлшектерінің жабысу минималды болатын, температура, ағын жылдамдығы 

және ұнтақ жіңішкелігінің үйлесімін таңдауға болады. 

Көмір құрамы, % Көмірдің жылуөтімділігі 

W
p 

A
p 

V
p 

C
p 

H
p 

S
p 

Q
p
н ккал/кг Q

г
в ккал/кг 

2,27 33,24 30,71 81,95 4,95 0,74 4870 7860 
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8.12-сурет. Көмір қождарына арналған ағын жылдамдығынан шынайы 

қабілеттілік функциясының тәуелділігі: 
а - Екібастұздық; б - Куучекинсктік; в – Қарағандылық 

Көмір құрамы және оның жылуөтімділігі. 

 

Қождану үрдісін теориялық талдау мен канифольді зертханалық 

тәжірибеден, шынайылық қабілеттілігінің функциясы , бөлшектердің 

жабысқақтығын тежейтін қасиеттер кешенін біріктіреді. Сондықтан, 

шынайылық қабілеттіліктерінің функциясы (Ф) жоғарылағанда, қождану 

коэффициенті төмендейді. 8.12-суреттен көрінгендей, қож үшін қож 

бөлшектерінің қозғалыс жылдамдығы ұлғайғанда шынайылық қабілеттілігінің 

функциясы басында ұлғаяды, содан соң төмендейді. 

Ф максимал мәні мысалға бірдей жылдамдықта келеді: шамамен 10 м/с. 

Бұл өзара жақын қарастырылатын температуралық интервалда мұнда 

келтірілген қождардың шынайылық қабілеттілігімен түсіндіріледі. 

Сәйкесінше,қож бөлшекткрінің қозғалыс жылдамдығынан қождану 

коэффициентінің тәуелділігінің өзгеру сипаты канифоль бөлшектеріне 

арналғандарымен бірдей: жылдамдық ұлғайғанда ол бірнеше төмендейді, 

жылдамдықтың белгілі мәніндегі минималды мәніне жетіп, содан соң өседі. 

Ағын жылдамдығынан шынайы қабілеттілік функциясының 

тәуелділігінен және номограмманы талдаудан (3.12-сурет) көрінетіндей, 

қарастырылып отырған көмірлер үшін ең төмен қождану 10 м/с жылдамдықта 

болады. Канифольмен сынақтарда қождану коэффициентінің минималды мәні 

7-10 м/с жылдамдықтағы интервалында алынды. Қождануға қатысты жоғары 

температурада аса қауіпті болып ағынның жоғары жылдамдықтары (>15 м/с) 

табылады, ал төмен температураларда – төмен жылдамдықтар (<5 м/с). 

8.2-кесте.     Көмір тозаңын електік талдау 

Бөлшектер өлшемі, мкм Електегі қалдық, % 

400 0,8 

280 0,2 

200 0,2 

140 8,0 
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100 6,6 

71 10,2 

71 73,4 

Барлығы 99,4 

Қождану үрдісіндегі жоғарыдағы зерттелген факторлардың рөлін тексеру 

үшін ыстық стендте сынақтар жүргізілді. Сұйық қож жоюы бар циклондық 

камера Екібастұз көмірінде жұмыс атқарады. 

Жағылатын көмір құрамы мен оның күрделігі 8.1-кестеде келтірілген. 

8.2-кестеден көмір тозаңының жіңішкелігі келесі мәліметтермен 

сипатталғаны көрінеді: R90=15.8%, R200=1.2%. Циклондық камерадағы газ 

құрамы келесідей: CO2=17.0; O2=2.2; CO=0. Циклондық камерадағы 

температура шамамен 1760º. 

Жабысқақ бөлшектерді ұстауға арналған аумақ, ағын температурасы 

1250-1280º құрайтын, газ жолында орнатылған. Ағынмен қозғалатын қождың 

бөлшектері аса жоғары температураға ие болған, өйткені олар әлі балқыған 

күйде болады. Бөлшектер температурасын болжаулық бағалау олар 

циклондық ағынның температурасы аралығындағы шамамен орташа 

температураға ие болғандығын қорытындылауға мүмкіндік береді, яғни 

шамамен 1500-1520º. Газ жолындағы ағын жылдамдығы 15,3 м/с құрайды. 

Екібастұз көмірінің қождану номограммасын пайдалана отырып (8.11-

сурет), 1520º температура кезінде Екібастұз көмірінің қож адгезиясы 0,34 

Дж/м
2
 тең екендігін қарастыруға болады. Осы температурада, ағын 

жылдамдығы 15 м/с және ұнтақ жіңішкелігі R90=16% болғанда қождық 

бөлшектердің шынайы қабілеттілігінің функциясы да (Ф/S) 0,34 Дж/м
2
 тең 

болады. Адгезия мен шынайылық қабілеттілік функциясының тең мәндерінде 

бөлшектердің жабысуы болмайды деуге болады. Монодисперстік ұнтақпен 

канифольді сынау, жоғарыда белгіленгендей, іс жүзінде мүмкін емес. А=Ф/S 

теңдігінде қождану коэффициенті нөлге тең болмайды, өйткені, Ф/S-тен үлкен 

адгезиясы бар, аса ұсақ бөлшектер әрдайым болған. Мұндай бөлшектер аз 

болғандықтан А=Ф/S шартында қождау коэффициенті аз болған. Сұйық қож 

жоюы бар циклондық қондырғыдағы сынақта А=Ф/S кезінде жарты сағат 

ішінде зондқа өте аз қож жабысқан, шамамен 5 г, яғни қождану болмады деуге 

болады. 

Екінші сынақ дәл осындай температуралық шарттарды және осындай газ 

жолындағы ағын жылдамдығында жүргізілді 15,3 м/с тең болды. Циклондық 

камерада дәл осындай құрамды, бірақ аса ұсақ ұнтақ жіңішкеліктегі Екібастұз 

көмірінің тозаңы жағылады (8.3-кесте). 

8.3-кесте. Көмір тозаңын електік талдау 

Бөлшек өлшемі, мкм Електегі қалдық 

400 0,0 

280 0,0 

200 0,0 

140 3,0 

100 1,0 
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71 6,0 

71 90,0 

Барлығы 100,0 

 

8.3-кестеден көрінгендей көмір тозаңының ұнтақ жіңішкелігі R90=40% 

болып сипатталды. Қож, бөлшектерінің шынайылық қабілеттілігі функциясы 

номограмма (8.11-сурет) бойынша осы шарттарда шамамен 0,2 Дж/м
2
, яғни 

бөлшектердің адгезиясы шынайылық қабілеттілігінің функциясынан 1,75 есе 

көп. Есептік номограмма негізінде, қарастырылған шарттарға сәйкес болған, 

екінші сынақтан дәл сол газ жолының аумағында бөлшектердің жабысуын 

күтуге болады деп қорытындылауға болады. Тәжірибе бір жарым сағат ішінде 

зондқа 40 г қож жабысатындығын көрсетті, яғни бірінші сынаққа қарағанда 8 

есе көп. 

Сұйық қож жоюы бар Екібастұз көмірінде жұмыс атқаратын, Екібастұз 

көміріне арнап құрастырылған, стендте жүргізілген сынақтардың көмегімен 

номограмманы тексеру үлгілік материалды растады, есептік номограммалар 

қож болмайтын тәртіптердің шарттарын болжауға пайдалануға мүмкін 

екендігінкөрсетті. Осылайша, есептік номограмма көмегімен берілген көмір 

үшін қождану болмайтын тәртіпті қамтамасыз ететін, қождану үрдісін 

шарттаушы (температуралар, ағын жылдамдығы, ұнтақ жіңішкелігі), негізгі 

факторлардың үлесімін анықтауға болады. Қождануды болжаудың есептік 

әдісін кең пайдалану үшін келешекте гамма көмірлердің минералдық 

бөлшектерінің құрамы бойынша жұмыстарды жалғастырып, оларды ыстық 

стенд қондырғыларында және жұмыс атқарушы қазандарда тексеру қажет. 

 

 

9 Электростанцияның және жылуорталықтарының түрлері. Елде 

және әлемде энергетика секторында ЖЭО рөлі. ШЭС, АЭС, ЖЭО, АСТ 

технологиялық сүлбесі 

 

Жылумен орталықтан қамтамасыз ету жүйелер түрін таңдаған кезде 

аймақтың жылу жүктемесін ескеру қажет. Егер, жылулық жүктеме мөлшері 

төмен болса, ЖЭО салу тиімді болмауы мүмкін, сондықтан бұл жүктемені 

қамтамасыз ету үшін су жылытқыш қазандықтар қолданылады. 

Жылуландыру арқылы энергияны тиімді пайдалануының екі қағидасы 

орындалады: ЖЭО жылу мен электр энергиясын қатар өндіру; бір ортадан 

жылумен қамтамасыз ету. 

Жылу мен электр энергия қатар өндіру кезінде, барлық жұмсалған жылу 

мөлшері, жылу мен электр энергия бөлек өндірілген кезіндегіден төмен 

болады, сондықтан жылу және отын шығысы азаяды.  

Жылу электр орталығында жоғары көрсеткішті бу, электр энергиясын 

өндірген соң жылуландыруға жіберіледі, сондықтан электр энергиясын 

өндіруге жұмсалған меншікті жылу мөлшері төмендейді. 
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Жылу мен электр энергиясы бөлек өндірілген кезде жылу электр 

станциясында (ЖЭС) жоғары көрсеткішті бу тек электр энергиясын өндіруге 

жұмсалады, ал жылу су жылытқыш қазандықтарында өндіріледі. Сонымен 

отын екі жерден - электр энергияны өндіруге ЖЭС-да және жылуды өндіруіне 

су жылытқыш қазандықтарында жұмсалады. Сондықтан, жылуландыру 

арқылы бір жерден электр энергия мен жылуды өндіру тиімді болады. 

Жылу электр орталықтарының жылу сұлбаларының төрт түрі болады:  

1) турбинадан өткен бу жылуландыру жүйесіне баратын суды 

жылытады, сонымен бу электр қуатын өндіруіне және жылуландыруға 

жұмсалады, бұл бу турбинасы нашар вакуумды ЖЭО;  

2) бу турбинасы қарсы қысымды, өндіріске бу жіберетін ЖЭО; 

3) бу турбинасы конденсатты, бу алымы арқылы өндіріске бу жіберетін 

ЖЭО; 

4) бу турбинасы конденсатты, бу алымы бар, су жылытқыш арқылы 

жылуландыруға ыстық су жіберетін ЖЭО.  

Жылуландырудың энергетикалық тиімділігі аудандық қазандықтарына 

қарағанда жылу электр орталығындағы отын шығысының кемуімен 

байланысты.  

Сонымен, жылу мен электр энергиясын бөлек өндіргеніне қарағанда, 

ЖЭО-да бірге өндіргенде отын шығысы азаяды 

  

∆В = Вр – Вт ,                                                                                              (9.1) 

  

мұнда Вр – жылу мен электр энергиясын бөлек өндірген кезіндегі отын 

шығысы; Вт – жылу мен электр энергиясын бірге өндірген (жылуландыру) 

кезіндегі отын шығысы. 

Жылуландырудың энергетикалық тиімділігін тағы бір көрсеткішпен 

бағалауға болады, бұл отын жылуын қолдану коэффициенті ηи . Отын жылуын 

қолдану коэффициенті жылу электр орталығынан жіберілген жылу мен электр 

энергиясының және жағылған отынның жылу эквиваленттерінің қатынасы 

болады 

 

           ηи = (Q + Э)/ (В·Q
р
н) ;                                                                                (9.2) 

  

мұнда  Q – жылу электр орталығынан жіберілген жылу мөлшері;  

Э – жылу электр орталығынан жіберілген электр энергия мөлшері; 

В – отын шығысы; Q
р
н – отынның жану жылулығы. 

Бірақ отын жылуын қолдану коэффициенті ηи  жылуландырудың 

энергетикалық тиімділігін көрсетпейді. 

Электр энергиясы жылуға қарағанда жетілген энергия түрі, ал (9.1) 

формуласында электр энергия жылумен бірге қосылған, бұл 

термодинамиканың бірінші заңына қарсы болмағанмен, дәлдігі дұрыс 

келмейді. ЖЭО жылу өндіруін электр энергия өндіруінің азайтуына 

байланысты көбейтсе, отын жылуын қолдану коэффициенті ηи  мөлшері 
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жоғарылайды, ал жылуландырудың энергетика жүйесіндегі толық тиімділігі 

азаяды. Егер жылу мен бірге шығарылатын электр энергия мөлшері көбейсе, 

отын жылуын қолдану коэффициентінің ηи мөлшері төмендегенмен, 

жылуландырудың энергетика жүйесіндегі толық тиімділігі жоғарылайды. 

Электр энергия мен жылу өндіруіне бу турбиналы ЖЭО жұмсалған 

отын шығысын келесі формуламен табуға болады 

  

Вт = Вт.э + Вт.т ;                                                                                            (9.3) 

  

мұнда Вт.э –электр энергиясын өндіруіне жұмсалған отын шығысы;  

Вт.т – жылу өндіруіне жұмсалған отын шығысы.  

 

Жылу электр орталығындағы электр энергиясын өндіруге жұмсалған 

отын шығысы 

  

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к,                                                                           (9.4) 

 

мұнда   b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы; b
э
т.к – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр 

қуатының меншікті отын шығысы. 

Сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

          

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм)                                                                                            (9.5) 

  

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК-ті. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

        

 b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт)                                                                             (9.6)       

  

мұнда   η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр 

қуатын өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті 

            

  η
р
іт = ηіт·                                                                                   (9.7) 

  

ЖЭО-ның конденсатты, регенерациясыз электр қуатын өндіруінің ішкі 

абсолютты ПӘК-ті      

                                  

ηіт  = Нт.к·ηоі /(іо – іт.к),                                                                                 (9.8) 
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Жылу өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

  

                            

Вт.т = b
т
т·Q,                                                                                                (9.10) 

  

мұнда  b
т
т – жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

                         

b
т
т = 1/ηбг.                                                                                                  (9.11)  

  

Жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысын  кг/ГДж  әлде 

кг/Гкал мен көрсету үшін 0,029 ГДж/кг әлде 0,007 Гкал/кг  бөлу қажет, сонда 

  

b
т
т = 34,1/ηбг ;                                                                                            (9.12)  

 

әлде 

 

b
т
т = 143/ηбг ;                                                                                             (9.13) 

  

Жылу мен электр энергиясын бөлек өндірген кезіндегі отын шығысы екі 

қосынды арқылы табуға болады 

  

Вр = Вр.э + Вр.т,                                                                                          (9.14) 

  

мұнда Вр.э – электр энергиясын конденсатты жылу электр станциясында 

өндіруге жұмсалған отын мөлшері; Вр.т – аудандық қазандықтарындағы жылу 

өндіруге жұмсалған отын мөлшері. 

Қазіргі жылу электр станцияларында электр энергиясы екі тәсілмен 

өндіріледі: конденсатты; регенерациямен конденсатты жылыту арқылы ішкі 

жылуландыру деп айтуға болады. Жылу электр станциясы (ЖЭС) мен жылу 

электр орталығының (ЖЭО) айырмашылығы, ЖЭС-та таза конденсатты 

тәсілімен өндірілетін электр энергиясының мөлшері көп болғаны. Ал ішкі 

жылуландыру дегеніміз – конденсатордан шыққан конденсатты tк 

температурасынан tпв температурасына дейін регенеративті жылытқыштарда 

жылыту арқылы электр қуатын өндіру.  

ЖЭС-та өндірілген электр қуатына жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

b
э
к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
ік)                                                                               (9.14)       

  

мұнда   η
р
ік – ЖЭС-тың конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын 

өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

Ал ЖЭС-тың конденсатты, регенерациясыз электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті  
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ηік = Hк·ηоі / (іо – ік.к);                                                                             (9.15)     

  

мұнда   іо – турбина алдындағы қыздырылған бу энтальпиясы; 

ηоі  – турбинаның ішкі келтірілген ПӘК-ті. 

  

ЖЭС-тағы электр қуатын өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

  

Вр.э = b
э
к·Э                                                                                                (9.16)   

  

мұнда b
э
к – электр энергиясын өндіруге жұмсалған (1.22) меншікті отын 

шығысы. 

Электр қуатынан бөлек жылу өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

  

Вр.т = b
т
қ·Qа.қ/ηс.қ ;                                                                                              (9.17)   

  

мұнда  b
т
қ – қазандықтарда жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын 

шығысы; ηс.қ – қазандықтардан шығатын жылуландыру жүйесінің ПӘК-ті. 

Қазандықтардағы жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

  

b
т
қ = 1/ηа.қ ;                                                                                                (9.18)  

 

әлде 

   

b
т
қ = 34,1/ηа.қ ;                                                                                           (9.19)  

  

b
т
қ = 143/ηа.қ ;                                                                                        (9.20)      

 

9.1 Шықтағыш электр станциялардың энергетикалық көрсеткіштері 

Шықтағыш электр станцияның (ШЭС) қарапайым сұлбасын алсақ, 1.2-

сурет, бу қазаннан қыздырылған бу турбинаға жіберіледі. Ал турбинада 

жұмыс атқарған бу шықтанып су ретінде қайтадан бу қазанға қайтарылады. 
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9.2-сурет. Шықтағыш электр стансалардың негізгі энергетикалық 

көрсеткіші болып саналатын бұл электірлік пайдалы әсер коэффициенті 

(ПӘК): 

ηс = Э
жыл

 / Qс
жыл

  = Э
жыл

 / В
жыл

·Qотын                                                         (9.21) 

мұнда Э
жыл

 – бір жылда өндірілетін электр энергия мөлшері, МДж/жыл; 

Qс
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын толық жылу мөлшері, МДж/жыл; 

В
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын отын шығысы, кг/жыл; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

Егер, бір сағат арасын алсақ, ПӘК мөлшері: 

ηс = 3600·Nэ / Qс
сағ

  = 3600·Nэ / В
сағ
·Qотын                                                (9.22) 

мұнда,  

Nэ – электр генераторларының қуаты, МВт; 

3600 – бір сағат ішіндегі секунд мөлшері; 

Qс
сағ

 – бір сағатта жұмсалатын толық жылу мөлшері, МДж/сағ; 

В
жыл

 – бір сағатта жұмсалатын отын шығысы, кг/сағ; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

Егер, электр станциясында орнатылған жабдықтарының және циклының 

пайдалы әсер коэффициенттері (ПӘК) белгілі болса: 

ηс = ηбқ·ηтр·ηоі·ηм·ηг·ηt                                                                                                         (9.23) 

 

мұнда ηбқ – бу қазанның ПӘК; 

ηтр – бу қазаннан шыққан буды тарату құбырдың ПӘК; 

ηоі – бу турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК; 

ηм – механикалық ПӘК; 

ηг – электр генератордың ПӘК; 

ηt – бу турбиналық циклдың термиялық ПӘК. 

Шықтағыш электр стансасының тағы бір көрсеткіші – электр энергия 

өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы: 
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bэ = Bс / Nэ , кг/кВт·сағ;                                                                             (9.24) 

мұнда, Bс – ШЭС сағаттық отын шығысы, кг/сағ;  

    Nэ – ШЭС электірлік қуаты, кВт. 

Әр түрлі отын жағатын электр стансалардың тиімділігін және 

жұмысының сапасын салыстыру үшін шартты отын пайданалады. Шартты 

отынның меншікті жылулығы Qу = 29308 кДж/кг. ПӘК белгілі формуласын 

алсақ: 

ηс = 3600·Nэ / Вс·Qотын = 3600·Nэ / Вс·Qу.                                                (9.25) 

Осы формуладан келесі формула шығады: 

bэ = Вс / Nэ = (3600·Nэ/Qу·ηс )/Nэ = 3600/Qу·ηс = 3600/29308·ηс  = 0,123/ηс ; 

 

ηс  = 3600 / 29308· bэ = 0,123 / bэ. 

 

ЖЭО-ғы жылуландыру арқылы және ЖЭС-ы мен аудандық 

қазандықтарындағы электр және жылу энергия өндірген кездегі отынның 

нақты үнемі екі қосындыдан тұрады 

 

∆В = ∆Вэ + ∆Вт  ,                                                                                      (9.26)  

  

мұнда   ∆Вэ – ЖЭС-ы мен ЖЭО-ғы электр қуатын өндіруге жұмсалған 

отын мөлшерінің айырмашылығы;  

∆Вт  – аудандық қазандықтарындағы және ЖЭО-ғы жылу өндіруге 

жұмсалған отын мөлшерінің айырмашылығы. 

Қазіргі жылуландырудың жетілген кезінде маңызды болатын бірінші 

қосынды ∆Вэ , жылуландыру арқылы электр қуатын өндіру кезіндегі отынның 

үнемі. Осы отын үнемін академик Л.А. Мелентьев формуласымен табуға 

болады 

 

∆Вэ = Эт·( b
э
к – b

э
т) – Эт.к·( b

э
т.к – b

э
к) ;                                                    (9.26)  

  

Осы (9.2) формуласындағы бірінші қосынды ЖЭО-ғы жылуландыру 

арқылы электр қуатын өндірген кездегі отын үнемі. Екінші қосынды ЖЭС-ға 

қарағандағы ЖЭО-ғы конденсатты тәсілмен электр қуатын өндірген кездегі 

отынның артық шығыны. Л.А. Мелентьев формуласымен жылу электр 

станцияларын жобалаған кезде пайдалану дұрыс.  

Ал жұмыс кезінде келесі формуламен пайдаланған жөн 

  

Вэ = Э ·( b
э
к.ср – b

э
т.ср) ;                                                                              (9.27)   
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мұнда  Э – өндірілген электр энергия мөлшері; b
э
к.ср  және b

э
т.ср – электр 

энергиясын өндіруге жұмсалған негізгі меншікті отын шығысы. 

Аудандық қазандықтар мен ЖЭО-ғы жылу өндіруге жұмсалған отын 

шығысының айырмашылығы 

  

∆Вт = Qа ·[( b
т
к / ηс.қ ) –  (b

т
т / ηс.т)] ;                                                         (9.28) 

  

мұнда  Qа – абоненттерге (тұтынушыларға) берілген жылу; b
т
к  және b

т
т – 

аудандық қазандықтарда және ЖЭО-ғы жылу өндіруге жұмсалған негізгі 

меншікті отын шығысы;  ηс.қ , ηс.т – аудандық қазандықтары мен ЖЭО-ғы 

жылу жүйелерінің ПӘК-і. 

Бу генераторларында отынның жану жылуын тиiмдi пайдалануға үш негiзгi 

факторлар әсер етедi: 

-   ошақта отынның түгел жануы; 

-   жану құбылысының ыстық газдарын толық салқындату; 

-   қоршаған ортаға жылудың шығынын (жоғалуын) азайту. 

Бу генераторында отынның жану жылуының толық су мен буға берiлуiн 

пайдалы әсер коэффициентi (ПӘК) көрсетедi. Бу генераторының ПӘКі ошақ 

камерасына кірген бар жылудан (Q
ж
б) пайдалы қолданылған жылудың 

мөлшерiн (Q1) пайызбен (процентпен) көрсетедi: 

 

hбг = [Q1/ Q
ж
б]×100  %,                                                                          (9.29) 

 

Q1 – су мен буға берiлген жылу (пайдаға асқан жылу), кДж/кг; 

Q
ж
б – отынның жұмыстық массасы бойынша есептелген бар жылу, кДж/кг. 

 

Q
ж
б = Q

ж
т + Qот + Qа.с + Qбф – Qк,                                                         (9.30) 

 

Q
ж
т – отынның жұмыстық массасы бойынша төменгі жану жылуы, кДж/кг; 

Qот – отынның физикалық жылуы, кДж/кг; 

Qа.с – сырттан келген жылу, (калориферде жылытылған ауаның жылуы), 

кДж/кг; 

Qбф – форсункаларға (шашыратқыш) үрленген будың жылуы, кДж/кг; 

Qк – карбонаттарды ыдыратуға кеткен жылу (тек сланец отынын жаққанда 

есепке алынады), кДж/кг. 

Отынның физикалық жылуы: 

 

Qот = Сот×tот  кДж/кг,                                                                             (9.31) 

 

Сот – отынның меншiктi жылу сыйымдылығы, кДж/(кг×К); 

Tот – отынның температурасы, 
о
С, қатты отын үшін 20 

о
С. 

Сыртта (бу генераторына қатыссыз) жылытылған ауамен келген жылу: 

 

Qа.с = b×V
o
×Cа×(t¢а – tса),                                                                      (9.32) 
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b - ауаның салыстырмалы шығысы; 

V
o
 – бiр килограмм отынды жағуға керектi ауа көлемi, м

3
/кг; 

Cв – ауаның жылу сыйымдылығы, кДж/(м
3
×К) 

t¢а, tса – ыстық және салқын ауаның температурасы, 
о
С; 

Форсункаларға үрленген будың жылуы: 

 

Qбф = dф×(iбф – i²б),                                                                                 (9.33) 

 

dф, iпф – форсункаға жiберiлетiн будың меншiктi шығысы мен энтальпиясы, 

(кг/кг, кДж/кг); 

i²б – түтiн-газ iшiндегi будың энтальпиясы, кДж/кг. 

Карбонаттарды ыдыратуға кеткен жылу (тек сланец отынын жаққанда 

есепке кiредi): 

 

Qк = 40,5×СО
к
2 ,                                                                                     (9.34) 

 

40,5 – карбонаттарды ыдыратуға кеткен меншiктi жылу мөлшерi, кДж/кг; 

Ауа қыздырғышта ауаға берiлген жылу бар жылуға қосылмайды, себебi ол 

бу генераторындағы отын жану құбылысында айналып тұрады (жанарғы 

арқылы ошақ камерасына қайта беріледі). 

Бар жылу мөлшерiн отын түрiне байланысты көрсетуге болады: 

- сапасы биiк отындарға (антрацит, тас көмiрлер) Q
ж
б = Q

ж
т ; 

- ылғалды қоңыр көмiрлерге, күкірттiгі жоғары көмiрлер мен мазутқа 

 

Q
ж
б = Q

ж
т + Qот + Qа.с; 

 

- мазуттарға, егер бумен үрлейтiн форсункасы болса  

 

Q
ж
б = Q

ж
т + Qот + Qа.с + Qбф; 

 

- газдарға   Q
ж
б = Q

қ
т 

 

Су мен буға берiлген жылу (пайдаға асқан жылу): 

 

Q1 = [Dақ×(iақ – iқс) + Dққ×(i²ққ – i¢ққ) + Dүр×(iүр – iқс)]/B,                    (9.35) 

 

Dақ, Dққ, Dүр –аса қыздырылған будың, қайта (екiншi рет) қыздырылған 

будың, үрлеудің шығымдары, кг/с; (үрлеп тазарту –продувка);  

Iақ, i²ққ, i¢ққ, iүр, iқс – қыздырылған будың, қайта қыздырылған будың, 

үрлеудің және қоректік судың энтальпиялары, кДж/кг; 

В – отын шығымы, кг/с. 

Бу генераторының п.ә.к.-ін (9.1) формуласымен табу тура баланс бойынша 

есептеледі. 
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Керi баланс тәсiлi бойынша барлық шығын болған (пайдасыз жоғалған) 

жылу мөлшерлерiн тауып, пайдалы әсер коэффициентін табуға болады. 

Негiзгi жылулық балансының теңдеуi: 

 

Q
ж
б = Q1 + Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6   кДж/кг,                                               (9.36) 

               

мұндағы: Q2 – шығар газдармен пайдасыз кеткен жылу шығыны, 

Q3 – химиялық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу; 

Q4 – механикалық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу; 

Q5 – бу генераторының сыртынан қоршаған ортаға жоғалған жылу; 

Q6 – қожбен (шлакпен) бiрге пайдасыз кеткен жылу; 

Егер Q
ж
б = 100 % деп алсақ жылулық балансты бар жылу мөлшеріне 

салыстырып төмендегідей жазуға болады: 

 

100 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 ,    

 

немесе  

 

100 = q1 + åqi.шығ 

 

мұндағы: åqi.шығ. = q2 + q3 + q4 + q5 + q6  -  пайдасыз жоғалған жылулардың 

қосындысы. 

Бу генераторының пайдалы әсер коэффициентi кері баланс бойынша 

(брутто): 

 

h
бр
бг = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6).   

                                    

Отын шығыны: 

 

В = [Dақ×(iақ– iқс) +Dққ×(i²ққ– i¢ққ) + Dүр×(iүр– iқс)]/ Q
ж
б ×h

бр
бг  кг/с .    

                

Қатты отын жағатын бу генераторларында механикалық толық жанбау 

себебiмен пайда болатын шығын бар. Сондықтан отынның жануына қажетті 

ауа мен шығар газдардың көлемiн, энтальпияларды есептегенде есептiк отын 

шығымын (Ве) қолданады: 

 

Ве = B×(1 – q4), кг/с                                                                               (9.37) 
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1 кесте. Бу генераторындағы пайдасыз кеткен жылу шығындарының 

мөлшерi                                                                              

Жылу шығыны (жоғалған жылу) Белгiсi Мөлшерi, % 

Шығар газдармен 

Химиялық толық жанбау себебiнен  

Механикалық толық жанбау себебiнен 

Қоршаған ортаға жоғалған жылу 

Қожбен бiрге жоғалған жылу 

Бәрi бiрге 

q2 

q3 

q4 

q5 

q6 

åqi.шығ. 

4 – 7 

0 – 0,5 

0,5 – 5 

0,2 – 1 

0 – 3 

6 – 12 

 

Бу генераторының пайдалы әсер коэффициентi (брутто) тек өзіндегі бу 

өндiрудiң тиiмдiлiгiн көрсетедi. Бу генераторының бу өндіру процесіне 

жұмыс iстеуiне қосымша қосалқы жабдықтар қатысады. Егер қосымша 

қосалқы жабдықтарға жұмсалған энергияларды (өз қажетiне жұмсалған 

энергия мөлшері - қоректік сорғыларға, үрлегіштерге, отын тозаңын 

дайындауға т. б.) және барабандағы үрлеуді есепке алсақ, нетто пайдалы 

әсер коэффициентi шығады:  

                       

h
нетто

бг =  h
бр
бг  - Dhөқ.  

                                      

Өз қажетiне кететiн энергияны есепке алғанда: 

 

Dhөқ = [Nөқ/B× Q
ж
б ×hжэс]×100%,                                                         (9.38) 

 

Nөқ – қосымша қосалқы жабдықтардың қуаты, кВт; 

B  - отын шығымы, кг/сек; 

hжэс – жылу электр станциясының пайдалы әсер коэффициентi. 

 

Бу генераторының жылу шығындары  

 

Бу генераторының шығар газдарымен пайдасыз кеткен жылу (жылу 

шығыны) 

 

q2 = [(Jш - aш×J
о
са )×(100 – q4)]/ Q

ж
б  % ,  

                              

мұндағы:  Jш – бу генераторының шығар газдарының энтальпиясы; 

                  aш – шығар газдардағы артық ауа коэффициентi; 

                  J
о
са – салқын ауаның энтальпиясы. 

Бу генераторының шығар газдарының энтальпиясы, кДж/кг 

 

Jш = Vг×Cг×uш.   

                                                   

Салқын ауаның энтальпиясы, кДж/кг 
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J
о
са = V

о
×Cса×tса. 

 

Шығар газддардың көлемi  

 

Vг = V
о
г + (aш - 1)×V

о
а,  

                                      

мұндағы:   V
о
г – шығар газдардың және V

о
а – ауаның теориялық көлемдерi, 

м
3
/кг; 

Сг, Cса – шығар газдардың және салқын ауаның жылу сыйымдылығы, 

кДж/(м
3
×К); 

uш, tса - шығар газдардың және салқын ауаның температуралары, 
о
С; 

aш – шығар газдардағы артық ауа коэффициентi: 

 

aш = aош + Daс, 

                                           

aош – бу генераторының ошағынан шыға берiстегi артық ауа коэффициенті; 

Daс – бу генераторының газ жолдарындағы ауаның сору арқылы қосылатын 

мөлшерiн көрсететiн коэффициент. 

Шығар газдармен жоғалған жылуды ең аз мөлшерiнде ұстау үшiн, шығар 

газдардың температурасын uш және  артық ауан aш ең үйлесiмдi шамада 

ұстау керек. Шығар газдар температурасын (15 – 20) 
о
С азайтқанда, шығар 

газдармен пайдасыз кеткен жылу  q2 азайғанынан бу генераторының 

пайдалы әсер коэффициентi 1%-ға өседi. Шығар газдардың температурасы 

(uш) отынның түрiне, оның құрамындағы күкiрт мөлшерiне байланысты. 

Отын жану құбылысынан бөлінген шығар газдардың құрамында жанбай 

қалған СО, Н2, СН4 газдары болуы мүмкiн. Ошақтың маңайынан шыққан соң 

бұл газдардың жануы қиын, сондықтан химиялық жанбау себебiнен 

жоғалған жылу осы газдардың жылуы. Процент арқылы көрсетсек: 

 

q3 = (Qн2×Н2 + Qco×CO + Qсн4×СН4 )/ Q
ж
б.                                       (9.39) 

 

Егер 1 м
3 
газдың және отынның қатты бөлшегiнiң толық жануын алсақ, 

(9.47) формуласынан табуға болады: 

 

q3 = (126,4×CO+ 108×Н2+ 358,2×СН4)[Vc/г×(100 – q4)/ Q
ж
б]  %, 

 

мұндағы, CO, Н2, СН4 – құрғақ шығар газдар құрамындағы осы газдардың 

пайыз (процент) мөлшерi, %. 

Химиялық толық жанбау себебiнен кеткен жылу шығыны отынның 

түрiне, жанарғыдағы артық ауа коэффициентiнiң (αжан.) мөлшерiне және бу 

генераторының өндiрген бу шамасына байланысты. Қазiргi бу 

генераторларында q3 ≈ 0 (9.1 суретті қара). 
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Қатты және сұйық отынның жану құбылысынан бөлінген шығар газдар 

құрамында жанбай қалған көмiртек С, күйе болуы мүмкiн. Ошақтың 

маңайынан шыққан соң олардың жануы қиын, сондықтан механикалық 

толық жанбау себебiнен жоғалған жылу осы көмiртектің жылуы. 

Механикалық толық жанбау себебiнен жоғалған жылу мөлшерiне әсер 

беретiн: отынның құрамдық сапасы (А
ж
, V

ұ
) және отынның ұнтақталу 

сапасы. Тас көмiр жанған кезде q4 = 0,5 – 2 % (4.2, 4.3 суретттерін қара). 

Камералық ошақта тас көмiрді жағу кезiндегi механикалық толық жанбаудан 

болған жылу шығынын келесi формуламен табуға болады: 

 

q4= (32600/ Q
ж
б)∙A

ж
∙[ак∙Гк/(100– Гк)+ ашл+қ∙Гшл+қ/(100– Гшл+қ)] % ,    (9.40)  

 

мұндағы, 32600 кДж/кг – көмiртегiнiң жанғанда беретiн жылуы; 

Q
ж
б – бу генераторына кiрген барлық жылу, кДж/кг; 

A
ж 
– отын жұмыстық құрамындағы күл мөлшерi, %; 

ак, ашл+қ – шығар газдармен әкетілген күлдің, шлак пен төмен түскен 

(құлаған) күлдің салыстырмалы мөлшерлері; 

Гк, Гшл+қ – күлдің және шлак пен құлаған күл құрамындағы жанатын отын 

қалдығының үлесі, %. 

Күл мен шлак балансын салыстырма мөлшерлерi:  

 

ак + ашл+қ = 1. 

                                          

Шлак қатты түрде шығарылатын ошақтарда ак = 0,95. 

Шлак балқыған түрде шығарылатын ошақтарда ак = 0,85 егер отыны тас 

көмiр, антрацит болса; ал егер отыны қоңыр көмiр болса ак = 0,6 – 0,7. 

Тартылған көмiр тозаңының мөлшерi оңтайлы болса, q4 ауа артықтығына 

және ұшпа заттардың шығуына байланысты. 

Қоршаған ортаға пайдасыз кеткен жылу шығыны, q5 – бу генераторының 

құрылысына, оның сыртқы қабырғаларының көлемiне және қаптамасының 

түрiне байланысты: 

 

q5 = (Fсқ /B∙Q1)∙(aк + aл)∙(tсқ – tқ.о.)  %,                                                   (9.41) 

 

мұндағы: Fсқ - бу генератордың сыртқы қабырғаларының аудан көлемi,м
2
 

B  - отын шығымы, кг/с; 

Q1 – бу генераторының пайдалы жылуы, кДж/кг; 

aк, aл – конвекциялық және радиациялық жылуалмасу коэффициенттерi, 

кВт/(м
2
∙К); 

tсқ, tқ.о. – бу генераторының қабырғасы мен сыртқы ауа температурасы, 
о
С.  

Бу генераторы қабырғасының температурасы 55 
о
С аспау керек. 

Қоршаған ортаға пайдасыз кеткен жылу шығыны q5 бу генератордың бу 

өнiмдiлiгiне байланысты – бу өнімділігі артқан сайын q5 азаяды. Сондықтан 
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бу өнiмдiлiгi өзгерсе, қоршаған ортаға шығын болып кеткен жылуды келесi 

формуламен номинал мәндеріне пропорционал түрде табуға болады: 

 

q5 = q
н

5∙(D
н
/D)  % .                                                                                 (9.42) 

 

Бу өнімділігі 260 кг/с артатын қазандық қондырғылар үшін q5 мәнін 

0,2% деп қабылдайды. 

Шлакпен кеткен жылу q6 ошақ астынан шыққан шлак температурасына және 

отындағы күл көлемiне байланысты. Шлактың температурасы оның ошақтан 

қатты немесе балқып шыққан түрiне байланысты.  

Шлакпен кеткен жылу мөлшерiн келесi формуламен табамыз: 

 

q6 = ашл∙[(А
ж
/100)∙Cшл∙tшл + qбал.]/Q

р
р  %,                                              (9.43) 

 

мұндағы, Сшл, tшл - шлактың жылу сыйымдылығы мен температурасы; 

(шлактың қатты түрдегi температурасы 600 
о
С, балқыған шлак 

температурасы 1400 – 1600 
о
С); qбал. - шлактың балқу жылулығы, кДж/кг, (≈ 

260 кДж/кг). 

Қожбен кеткен жылуды тек күлi көп шығатын отын жағатын бу 

генераторларында есепке алады. 

 

 

9.2 ТЭЦ жұмыс істеу процессі. ЖЭО энергетикалық көрсеткіштері. ЖЭО 

будың және жылудың шығыны. ЖЭО электр және жылу энергиясын 

өндіру ПӘК. 

ЖЭО орнатылатын жылуландыру бу турбиналарының өндіретін электр 

энергиясы жылуландыру арқылы және конденсатты  өндіруге бөлінеді.  

Сондықтан, толық өндірілетін электр энергиясының мөлшері, келесі 

формуламен табылады 

Э = Эт + Эт.к ;                                                                                            (9.44)  

мұнда, Эт – жылуландыру арқылы өндірілген электр энергия;  

Эт.к – конденсатты түрмен өндірілген электр энергия. 

ЖЭО  жылуландыру арқылы өндірілген электр энергия мөлшері келесі 

формуламен табылады. 

Эт = эт·Qт;                                                                                                 (9.45) 

мұнда, эт –жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшері; Qт – сыртқы жылу тұтынушыларға жіберілген жылу мөлшері. 
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Негізінде  1 ГДж = 1/ 4,187 Гкал = 278 кВт·сағ. Жылуландыру арқылы 

өндірілген меншікті электр энергия мөлшері (9.45) циклдағы жылудың кіріс 

температурасы Тв өскенде, ал жылудың шығыс температурасы Тн 

төмендегенде өседі. Жылудың шығыс температурасын төмендету үшін екі 

әлде үш рет жылыту пайдаланылады. Бұл кезде жылудың бір бөлегі төмен 

температурасымен Тн беріледі, сондықтан меншікті жылуландыру арқылы 

өндірілген электр энергия мөлшері азаяды. Қазіргі бу турбиналы ЖЭО-да 

регенеративті су жылыту жүйесі қолданылады, бұл ішкі жылуландыру болып 

саналады. Сондықтан, негізінде электр энергия сыртқы және ішкі 

жылуландыру арқылы өндіріледі. Қуаты жоғары ЖЭО-да ішкі жылуландыру 

арқылы өндірілетін электр энергия бөлшегі 15 – 20 %  дейін жетеді. Бұл 

қосымша өндірілетін энергия бөлшегін есепке алмауға болмайды. Жылу 

электр орталығындағы жылуландыру арқылы өндірілген толық меншікті 

электр энергия мөлшерін келесі формуламен өрнектеуге болады 

эт = эо + эв.т = эо·(1 + ет),                                                                           (9.46) 

мұнда, эо – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергия мөлшері; эв.т – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергия мөлшері; ет = эв.т /эо – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр 

энергияның келтірілген мөлшері. 

Егер ЖЭО-ғы барлық шығындарын ескерген кезде сыртқы 

жылуландыру арқылы өндірілген нақты меншікті электр энергия мөлшерін 

келесімен өрнектеуге болады 

эо = Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                                           (9.47) 

егер, эо  мөлшерін  кВт·сағ/ГДж  әлде  кВт·сағ/Гкал  алсақ 

эо = 278·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                             

эо = 1163·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                          

бұл жерде Нт – будың турбинаға кірісінен жылуландыруға жіберілуіне 

дейінгі изоэнтропты жылу құламасы;  

ηоі – турбинаның ішкі келтірілген пайдалы эсер коэффициенті (ПЭК);  

ηэм – электрмеханикалық ПЭК;  

іт – жылуландыруға алынған бу энтальпиясы, іт = іо – Нт·ηоі ;  



186 
 

іо – турбинаның кірісіндегі бу энтальпиясы;  

ік.т – жылуландыруға алынған бу конденсатының энтальпиясы. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшерін эв.т есептеп табу өте қиын және тек жылу сұлбасы (схемасы) белгілі 

ЖЭО-на есептеуге болады. Профессор Е.Я.Соколов бұл есептің жеңілдетілген 

әдістемесін тапқан. Әдістеме бойынша  ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы 

алынады, 6 суреттен сұлба бойынша жылуландыру жылытқыштан соң бір 

регенеративті араластырғыш су жылытқыш орналасқан. 

      

9.3 сурет. ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы (схемасы).  

1 - бу генератор; 2 - бу турбина; 3-жылуландыру жылытқыш; 4-регенеративті 

жылытқыш; 5-насос. 

Регенеративті жылытқышқа жылуландыру жылытқыштан шыққан 

конденсат кіріп, tк.т (Tк.т) температурасынан tп.в (Tп.в) температурасына дейін  

жылытылады. Бұл температуралар, жылуландыру және регенерацияға 

алынған булардың қанығу (қайнау) температураларына тең. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген келтірілген меншікті электр 

энергия мөлшері, қыздырылған бу көрсеткіштері мен қоректендіру судың 

температурасы өскен сайын, ал жылуландыруға арналған будың қысымы 

төмендеген сайын өседі. Жылу электр орталығындағы электр энергиясын 

өндіруге жұмсалған отын шығысы 

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к ;                                                                            (9.48) 

мұнда b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы; b
э
т.к – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр 

қуатының меншікті отын шығысы. 
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Сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм)                                                                                          (9.49)  

мұнда ηбг – бу генератордың ПӘК-ті. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт)                                                                                  (9.50) 

мұнда η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын 

өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті 

η
р
іт = ηіт· ;                                                                                 (9.51) 

Бу турбиналы қондырғылардың тиiмдiлiгiн көтеру үшiн турбинадан 

алынған буды жылытқыштарға жiберiп, қоректендiру суды жылытады. Бұл бу 

турбиналы регенеративтi қондырғы болады. 1.7-суретте бу турбиналы 

регенеративтi қондырғының сұлбасы және диаграммалардағы құбылыстары 

көрсетiлген. Электр қуатын өндiруге жартылай пайдаланған бу қалған жылу 

энергиясын циклға қайтарғанда өндiрiлген электр энергиясы үнемдi болады.  

 

9.4 сурет. Регенеративтi цикл сұлбасы  
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Егер Ренкин циклы бiр регенеративті жылытқышты болса, оған α 

салыстырмалы бу шығысы жұмсалса, оның пайдалы жұмысы   

l1 = α∙(h1 – hотб),  

қалған бу (1 – α) турбинада толық пайдалы жұмыс атқарады   

 l2 = (1 – α)∙(h1 – h'2).     

Жалпы циклдегi түгел пайдалы жұмыс мөлшерi 

lо = l1 + l2 = α∙(h1 – hотб) + (1 – α)∙(h1 – h'2) = h1 – h'2 – α∙(hотб – h'2),           

ал 1 кг бу өндiруге жалпы түгел шығынданған жылу мөлшерi 

q1 = h1 - h'отб ,                                                                                              (9.52) 

мұнда hотб – регенеративті будың энтальпиясы; 

h'отб – регенеративтi будың конденсатының (шығының) энтальпиясы; 

h'2 – циклда толық жұмыс атқарған бу конденсатының энтальпиясы. 

Регенеративтi Ренкин циклының пайдалы әсер коэффициентi 

ηt = lo/q1 = [h1 – h'2 – α∙(hотб – h'2)]/(h1 – h'отб) ,                                         (9.53)  

бұл формулада қоректендiру сорғының жұмысы аз болғандықтан есепке 

алынбаған.  

6) Бу турбиналық қондығылардың жылуландыру циклы. 

Ренкин циклдарының ең көп шығындары (52-55%) турбинаның 

конденсаторындағы жылу шығыны. Бұл жылу шығыны салқындату су 

температурасына байланысты. Ең тиiмдi температура 20 
о
С, сонымен 

конденсатордағы бу көрсеткiштерi – қысымы Р2 = 4 кПа, ал қаныққан бу 

температурасы tн = 29 
о
С. Сондықтан конденсатордағы пайдасыз жылуды 

азайту үшiн жылуландыру циклы пайда болды. Бұл жылу электр орталығы 

(ЖЭО) циклы. ЖЭО жалпы жылу сұлбасы 1.3,б-суретiнде көрсетiлген. Бұл 

сұлбада турбинадағы жартылай электр қуатын өндiрген бу тiке өндiрiске әлде 

жылуландыруға жiберiледi. Осы бу электр энергиясын да өндiрiп, қалған 
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жылуды да пайдаға асырып циклға қайтарылады. Сондықтан жылуландыру 

циклының ПӘК-тi қарапайым циклдерге қарағанда жоғары болады.  

Шықтағыш электр станцияның (ШЭС) қарапайым сұлбасын алсақ, 1.9-

сурет, бу қазаннан қыздырылған бу турбинаға жіберіледі. Ал турбинада 

жұмыс атқарған бу шықтанып су ретінде қайтадан бу қазанға қайтарылады. 

 Шықтағыш электр стансалардың негізгі энергетикалық көрсеткіші 

болып саналатын бұл электірлік пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК): 

ηс = Э
жыл

 / Qс
жыл

  = Э
жыл

 / В
жыл

·Qотын ;                                                       (9.54) 

мұнда Э
жыл

 – бір жылда өндірілетін электр энергия мөлшері, МДж/жыл; 

Qс
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын толық жылу мөлшері, МДж/жыл; 

В
жыл

 – жыл ішінде жұмсалатын отын шығысы, кг/жыл; 

Qотын  – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

Егер, бір сағат арасын алсақ, ПӘК мөлшері: 

ηс = 3600·Nэ / Qс
сағ

  = 3600·Nэ / В
сағ
·Qотын ;                                              (9.55) 

мұнда Nэ – электр генераторларының қуаты, МВт; 

3600 – бір сағат ішіндегі секунд мөлшері; 

Qс
сағ

 – бір сағатта жұмсалатын толық жылу мөлшері, МДж/сағ; 

В
жыл

 – бір сағатта жұмсалатын отын шығысы, кг/сағ; 

Qотын – отынның меншікті жылулығы, МДж/кг. 

Егер, электр станциясында орнатылған жабдықтарының және циклының 

пайдалы әсер коэффициенттері (ПӘК) белгілі болса: 

ηс = ηбқ·ηтр·ηоі·ηм·ηг·ηt ;                                                                              (9.56) 

мұнда ηбқ – бу қазанның ПӘК; 

ηтр – бу қазаннан шыққан буды тарату құбырдың ПӘК; 

ηоі – бу турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК; 



190 
 

ηм – механикалық ПӘК; 

ηг – электр генератордың ПӘК; 

ηt – бу турбиналық циклдың термиялық ПӘК. 

Шықтағыш электр стансасының тағы бір көрсеткіші – электр энергия 

өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы: 

bэ = Bс / Nэ , кг/кВт·сағ; 

мұнда Bс – ШЭС сағаттық отын шығысы, кг/сағ;  

Nэ – ШЭС электірлік қуаты, кВт. 

Әр түрлі отын жағатын электр стансалардың тиімділігін және 

жұмысының сапасын салыстыру үшін шартты отын пайданалады. Шартты 

отынның меншікті жылулығы Qу = 29308 кДж/кг. ПӘК белгілі формуласын 

алсақ: 

ηс = 3600·Nэ / Вс·Qотын = 3600·Nэ / Вс·Qу  .                                              (9.57) 

Осы формуладан келесі формула шығады: 

bэ = Вс / Nэ = (3600·Nэ/Qу·ηс )/Nэ = 3600/Qу·ηс = 3600/29308·ηс  = 0,123/ηс ; 

ηс  = 3600 / 29308· bэ = 0,123 / bэ . 

ЖЭО – да негізінен реттелетін алымдары және бу шықтағышы бар 
жылуландыру шығырларын қолданады. Мұндай шығырлар ең әмбебапты 
(универсальный), электр және жылуды жіберудің әртүрлі тәртіптерін 
қамтамасыз етеді. Жылуландыру шығырындағы бу шығысын шықтық 
шығырдың бу шығысымен бірдей бу көрсеткіштерінде салыстырып анықтаған 
орынды. 

Шығыр қондырғысының қуатын бастапқы берілген мәнге келтіру 
үшін шығырға жаңа бу шығысын өсіру қажет, ол мына теңдеу бойынша 
анықталады 

, 

бұдан қосымша бу шығысы  
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және,  алымы және бу шықтауы бар шығырдың бу шығысы тең 

 

Алым буынан қуатты кем өндіру еселеуішін енгізіп, 

 

алым және бу шықтауы бар жылуландыру шығырындағы бу шығысын мына 
түрде жазуға болады 

.                                                                                       (9.58) 

Кем өндіру еселеуіші, алымға баратын жеткіліксіз жұмыс істеген будың 
жылу құлама бөлігін сипаттайды (11.1сурет). 

Кем өндіру еселеуіші 0≤ ≤ 1 аралығында өзгереді;  болғанда 

= 0, яғни оның шықтағыш алдында шығырдағы толық жұмыс істеген буды 
алғанда; шығырда жұмыс істемеген жаңа буды алғанда 

  болғанда. Әдетте = 0,3÷0,7, орташа = 0,5. Егер онда 

 және бу шығысы көрсеткіштері жылулық тәртіпке сәйкес келетін 
алымсыз шықтағыштық тәртіптегідей болады.  

 
 

9.5 сурет. Қарапайым жылу электр орталықтарының жылулық сұлбасы 

а – реттелетін алымы мен Т(КО) түріндегі бу шықтағышты шығыры бар 

ЖЭО; б – Т(К) түріндегі шықтық шығырмен қатарлас жұмыс істейтін Т(Р) 

түріндегі қарсы қысымды шығыры бар ЖЭО; ЖТ (ТП) – жылу тұтынушы; 

КШС (НОК) – жылу тұтынушыдан кері қайтатын шық сорғысы; ҚЫШҚ 

(РОУ) – қысым мен ыстықтықты шегергіш қондырғы; А (БК) – 
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араластырғыш; Ө – электр өндіргіш; БҚ (ПК) – бу қазаны; БАҚ (ПЕ) – буды 

аса қыздырғыш; Ш (К) – шықтағыш; ШС (КН) - шықтық сорғы; ҚС (ПН) – 

қоректік сорғы. 

Мұндай шығырдың заттық теңестік теңдеуі 

                                                                                              (9.59) 

мұнда  - шығыр шықтағышына бу жіберу. 

Шығыр шықтағышына бу жіберу  алым буымен электр өндіру 

салдарынан бірдей электрлік қуатта шықтағыштық тәртіптегі  бу 

шығысымен салыстырғанда төмендейді 

,                                                                               (9.60) 

және 

. 

Буды шықтау мен алымы бар шығырдағы қуаттар теңестігі екі түрлі 

теңдеумен өрнектеледі  

                                                                                         (9.61) 

                                                                                             (9.62) 

мұнда  

 

 

 

 

 және  шамалары алымға және барлық шығыр арқылы 
шықтағышқа баратын бу мен шығырдың ЖҚ және ТҚ бөліктерін дамытатын 
қуатты көрсетеді.  
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Жылулық шығырдың (шықтағышта шығын жоқ болған кезінде  
жалпы жылулық теңестігі 

 

Мұндай шығыр қондырғысының негізгі қайраттық (энергетикалық) 

қасиеті  электрлік қуатын өндірудің шығыр арқылы бу өткізуге тікелей 

тәуелділігінде, яғни жылулық тұтынушыға кететін жылу шығысына  және 

 буына тәуелді  

                                                                         (9.63) 

Бұл қарсы қысымды шығыр қондырғыларының қасиеті олардың ТМД-

дағы ЖЭО-ларда қолданылуын шектейді.  буды пайдаланудың төмендеуі 
керекті электрлік қуатты өндіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 
Қажетті қосымша электрлік қуат барлық қондырғыны едәуір қиындатады 
және қымбаттатады. Жылулық тұтынушыға кететін бу және жылу шығыстары 
мына теңдеумен байланысады 

 

мұндағы, - тұтынушыдан кері шықтың қажыры; 

Қарсы қысымды шығырдың қайраттық (энергетикалық) теңдеуін  

орнына  шамасын енгізіп, шығырдың электрлік қуаты мен сыртқы 

тұтынушыға кететін  жылу шығысының арасындағы байланысты аламыз 

 

мұнда,  ГДж/сағ-пен. өлшенеді. Бұл теңдеуден маңызды қайраттық 
(энергетикалық) көрсеткіш анықталады – жылулық пайдаланудағы электр 
қайратын меншікті өндіру, кВт*сағ/ГДж; 

                             (9.64) 

Бұл көрсеткіш сыртқы тұтынушыға жұмыс істеген бумен берілген 
жылудың, шығырдағы будың жылу құламасының қатынасын сипаттайды.  

Будың бастапқы және соңғы көрсеткіштеріне байланысты 

 кВт*сағ/ГДж. 
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10 Құнарлы судың температурасын және регенеративті жылытқыштың 

санын техникалық-экономикалық таңдау 

 

Жылу жүйелерімен әртүрлі тұтынушыларға жылу энергиясы 

жеткізіледі. Біраз жылу жүктемесі болғанымен, оларды пайдалану мерзімі 

бойынша екі түрге бөлуге болады:  

- маусымдық жылу жүктемесі (МЖЖ); 

- жылдық жылу жүктемесі (ЖЖЖ). 

МЖЖ өзгеруі сол аймақтың ауа-райымен байланысты: сыртқы ауаның 

температурасы; желдің бағыты мен жылдамдылығы; күн сәулесінің жылуы; 

ауа ылғалдылығы мен т.б. Осылардың ішіндегі ең маңыздысы сыртқы ауаның 

температурасы. МЖЖ-ің жыл бойында өзгергенмен, тәуліктік өзгерісі 

негізінде болмайды. МЖЖ-іне кіретіндер: жылыту, желдету және ауаны 

кондиционерлеу. Жылыту мен желдету қысқы, ал ауа кондиционерлеуі жазғы 

жүктемелерге жатады. ЖЖЖ-ге кіретін өндіріс орындарының тәсілдемелік бу 

мен ыстық су  жүктемесі және тұрмыстық ыстық су жүктемесі. Бұл 

жұктемелер мөлшерінің өзгеруі өндіріс пен тұрмыстық орындарының жұмыс 

тәртібіне байланысты. Ыстық су мен өндірістік бу жүктемелері сыртқы 

ауаның температурасымен байланысы өте аз болады. ЖЖЖ-ің тәуелдік 

өзгеруі тұрақсыз болғанымен, жыл бойы мөлшері тұрақты болады. МЖЖ-не 

кіретін жылыту және желдету жүктемелері. Жылыту жүктемесінің ең бірінші 

міндеті тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар ішіндегі ауаның 

температурасын керекті деңгейінде ұстап тұру. Бұл үшін жылудың шығыны 

мен кірісінің теңдігін сақтау қажет. Жылудың шығыны мен кірісінің теңдігін 

келесі формуламен көрсетуге болады 

Q = Qт + Qи = Qо + Qтв ,                                                                           (10.1) 

мұнда, Q – тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың толық жылу 

шығыны; Qт – үйлер мен ғимараттардың қабырғасы арқылы жылу шығыны; 

Qи – инфильтрация арқылы жылу шығыны бұл әртүрлі саңылаулар арқылы 

сырттан кірген ауаны жылытуға шығын болған жылу; Qо – жылуландыру 

жүйелер арқылы үйлер мен ғимараттарға кірген жылу; Qтв – ішкі жылу 

мөлшері. 

Негізінде жылу шығыны қабырғалар арқылы болғаннан  Qт , толық 

жылу шығынын келесі формуламен өрнектейміз 

Q = Qт·(1 + μ) ,                                                                                         (10.2) 

мұнда  μ = Qи / Qт – инфильтрация (саңылаулық) коэффициенті. 

Жылуландыру жүйелерін жобалаған кезде ішкі жылу мөлшерін есепке 

алмайды Qтв = 0, сонымен толық жылу шығыны мен жылуландыру жүйелер 

жылуы тең болуы қажет Q = Qо . Үйлер мен ғимараттардың қабырғалары 
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арқылы кететін жылу шығынын профессор Н.С. Ермолаев формуласымен 

табуға болады 

Qт = qо·V·(tв – tн) ,                                                                           (10.3) 

Ал толық жылу шығынын, әлде жылуландыру жүйелер жылуын 

инфильтрация коэффициентінен ескереміз 

Q = Qо = (1 – μ)·qо·V·(tв – tн),                                                                 (10.4) 

мұнда, μ  – инфильтрация (саңылаулық) коэффициенті, (тұрғын үйлерге 

0,03-0,06; ал өндіріс ғимараттарына 0,25-0,30 аралығында болады); qо – үйлер 

мен ғимараттардың меншікті жылу шығыны, Вт/(м
3
·К); V – үйлер мен 

ғимараттардың сыртқы қабырға бойымен алынған көлемі, м
2
; tв, tн – 

жылытылатын үйлер мен ғимараттардың ішкі және сыртқы ауа 

температурасы, К (
о
С). Жылуландыру жүйенің жылу қуатын есептеген кезде 

(3.4) формуласын қолданады, ал инфильтрация коэффициентін (μ) есепке алу 

үшін меншікті жылу шығынының (qо) мөлшерін шамамен жоғарылатып 

алады. Тұрғын үйлердің меншікті жылу шығыны 3 кестеде көрсетілген. 

10.1 кесте 

Үйлер қабаттығы 1 2 – 3 4 – 5 6 және жоғары 

Меншікті жылу 

шығыны, 

Вт/(м
3
·К) 

0,7 – 0,8 0,47 – 0,58 0,42 – 0,47 0,35 – 0,4 

 

Үйлердің ішіндегі ауаның температурасын санитарлық норма бойынша 

алу қажет tв = 18 
о
С. Сыртқы ауа температурасы tн жылытуды жобалауға 

арналған, 50 жылдағы ең салқын сегіз қыс кезіндегі, ең салқын бес күндіктің 

орташа температурасы алынады tно
 
. Бұл температура жергілікті ауа-райына 

байланысты. 

Желдетуге шығынданған жылу мөлшері келесі формуламен табылады: 

Qв = qв·V·(tв – tн) ,                                                                                (10.5) 

мұнда qв – ғимараттарды желдетуге шығынданған меншікті жылу, 

Вт/(м
3
·К); V – үйлер мен ғимараттардың сыртқы қабырға бойымен алынған 

көлемі, м
3
; tв, tн – желдететін ғимараттардың ішкі және сыртқы ауа 

температурасы, К (
о
С).  Сыртқы ауа температурасы tн желдету жүйелерін 
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жобалауға арналған температураға tнв тең алынады. Ғимараттарды желдетуге 

шығынданған меншікті жылу мөлшері құрылыс нормалары мен ережелерінде 

берілген, ал шамамен qв = 0,235 Вт/(м
3
·К); 

10.1 Жылдық жылу жүктемелері мен жүктемелердің графигі 

Жылдық жылу жүктемелеріне кіретін өндіріс орындарының 

тәсілдемелік жылу жүктемесі өндіріс қуатымен байланысты, сондықтан 

өндіріс орталығының жобасымен бірге есептеледі. Ал ыстық су жүктемесін, 

жылу жүйелерін жобалаған кезде есептеу қажет. Ыстық су  жүктемесі халық 

санына байланысты есептеледі. Тұрғын үйлердің ыстық су жүктемесі 

Q
ср

гв = ,                                                                              (10.6) 

мұнда  а – тұрғын үйдегі бір адамға ыстық су шығыны, кг/тәулік; 

м – тұрғындар саны; с – судың жылу сыйымдылығы, кДж/(кг·К); 

tг , tх – ыстық және суық су температуралары (tг = 65 
о
С; tх = 5 ; 15 

о
С);      

nс = 24 сағ. – тәуліктегі сағат саны. 

Егер тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың толық ыстық су 

жүктемесін алсақ   

Q
ср

гвс = ,                                                                      (10.7) 

мұнда (а + b) – тұрғын үйдегі бір адамға ыстық судың шығыны, 

кг/тәулік, (а = 110 кг/тәулік; b= 20 кг/тәулік). 

Орталықтан жылу өндіретін көздерін жобалаған кезде олардың жылу 

қуатын табу үшін халық санын алып, бір адамға шығынданатын жылуға 

көбейтеді. Қазақстанның солтүстік аймақтарында: q1 = 1,71 кВт/адам; q2 = 0,8 

кВт/адам;  егер қаладағы халық саны М = 500000 адам болса, жылуландыруға 

керекті жылу қуаты     

Q = Qж + Qгвс = (q1 + q2) ·М =(1,71 + 0,8)·500000 = 1255000 кВт = 1255 

МВт.  

Толық жылу жүктемелері табылған соң жүктемелердің жылдық графигі 

салынады. Жылу жүктемелері сыртқы ауа температурасымен байланысты. Бұл 

жыл ішіндегі жылу шығысын табуға кедергі болады. Сондықтан жыл ішіндегі 

жылу шығысын жылу жүктемелерінің жылдық графигімен тапқан дұрыс. 

Жылу жүктемелерінің жылдық графигі екі графиктен тұрады. Сол жағында 
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сыртқы ауа температурасына байланысты жылу жүктеменің өзгеруі, оң 

жағында уақытқа байланысты жылу жүктеменің өзгеруі. Егер, оң жағындағы 

жылу өзгеріс сызық астындағы ауданды тапсақ, бұл жылдық жылу 

жүктемесінің мөлшері болады. Сол жақтағы графикті салу үшін жергілікті 

сыртқы ауаның есептеулік температураларын білу қажет. Бұл температуралар: 

tн
р
 – жылуландыру жүйелерін жобалауға арналған сыртқы ауа температурасы; 

tн
в
 – желдету жүйелерін жобалауға арналған сыртқы ауа температурасы;  tн

ср
 – 

жылуландыру жүйелерін жобалаған аймағының сыртқы ауасының орташа 

температурасы; tн
хм

 – жылуландыру жүйелерін жобалаған аймағының ең 

салқын айындағы сыртқы ауасының орташа температурасы. Оң жақтағы 

графикті салу үшін жергілікті сыртқы ауаның есептеулік температураларының 

жыл бойы тұратын уақытын білу қажет. 

Мысалы Алматы қаласына:  

t
р
н= -25 

о
С; t

в
н= -10 

о
С; t

ср
н= - 2,1

  о
С; t

хм
н= -7,4 

о
С. 

Жергілікті сыртқы ауаның температураларының жыл бойы тұратын 

уақыты 5.1 кестеде көрсетілген.    

10.2 кесте             

tн, 
о
С -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

τ, сағ 122 300 622 1102 1810 2820 4000 

   

Q, Гкал/ч

tн 
0С

QТЭЦ

Qот
QвQгвс

+18 +8 tн
р 8760от

, час

tн
р,вtн

ср tн
м

 I

II

III

IV

 

10.1 сурет. Жылу жүктемелерінің жылдық графигі 
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10.2 Жылумен қамтамасыз ету жүйелері. Жылумен қамтамасыз ету 

жүйелерінің түрлері 

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің міндеті тұтынушыларды керекті 

жылу мөлшерімен қамтамасыз ету. Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің екі 

түрі болады: орталықтандырылған және жекешелендірілген. 

Жекешелендірілген жылумен қамтамасыз ету жүйелері жылумен тек бір 

тұтынушыны қамтамасыз етеді. Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз 

ету жүйелері жылумен бірнеше тұтынушыларын қамтамасыз етеді. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелері тұтынушыларға 

байланысты төрт түрге бөлінеді: 

- бір топ тұтынушыларды (бірнеше үйлерді) қамтамасыз етуге арналған; 

- аудандық – бір ауданды жылумен қамтамасыз етуге арналған;  

- қалалық – бір қаланы жылумен қамтамасыз етуге арналған; 

- қала аралық – бірнеше қаланы жылумен қамтамасыз етуге арналған. 

Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйелеріне кіретін: 

жылу мен жылутасығыш дайындау; жылу тасығышты (жылуды) тұтынушыға 

жеткізу; жылуды пайдалану. Жылу мен жылутасығыш дайындауы жылу 

электр орталықтарында, аудандық әлде қалалық қазандықтарында (жылу 

көздерінде) өтеді. Жылу тасығышты (жылуды) тұтынушыға жеткізуі жылулық 

желілер арқылы өтеді. Жылуды пайдалану жылу қабылдағыш 

қондырғыларында өтеді.  Жылу көздерінде жылу мен жылу тасығыш 

дайындалады. Жылуды көбінесе ЖЭО-да өндіреді. ЖЭО-ның екі түрінің жылу 

сұлбалары 6.1 суретте көрсетілген. Бу мен ыстық су өндіретін ЖЭО жылу 

сұлбасының түрі ПТ бу турбинада орналасады. Түрі ПТ бу турбинасында 

өндірістік және жылуландыруға арналған бу алымдары болады. Бу қазаннан 

қыздырылған бу турбинаға жіберіледі. Турбинада жұмыс атқарған бу 

шықтағышқа (конденсаторға) жіберіледі. Шықтағышта бу суға айналып сорғы 

(насос) арқылы төмен қысымды су қыздырғыштардан өтіп, деаэраторға 

жіберіледі.  
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а)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

10.2 сурет. Жылу электр орталықтарының жылу сұлбалары 

а–бу мен ыстық су өндіру (ПТ-турбиналы); б–ыстық су өндіру (Т-турбиналы). 

1-бу генератор; 2-турбина; 3-электр генератор; 4-конденсатор; 5, 6-желілік су 

жылытқыштары; 7-су жылытқыш қазан; 8, 9-желілік су сорғы; 10-химиялық 

су дайындау; 11-вакуумды деаэратор; 12, 14-қосымша су насостары; 13-

қосымша су мөлшерін реттегіш; 15, 16-желілік судың кірісі мен шығысы; 17-

конденсатордағы су жылытқыш; 18-өндірістен келген шық (су); 19-өндіріске 

бу шығысы; 20, 21, 24-сорғылар (насостар); 22, 25-регенеративті су 

жылытқыштар; 23-деаэратор; 26-су жинағыш бак; 27-РОУ (бу қысымын және 

температурасын азайтқыш). 

Деаэраторда су газсыздандырылады. Су құрамында оттегі (О2) болса, бу 

қазанның құбырлары тоттанып бүлінеді. Деаэратордан соң қоректендіргіш 

насос арқылы су қайтадан бу қазанға жіберіледі, сонымен айналым құбылысы 

қайталанады. Бұл айналым құбылысында өндіріске және жылуландыруға бу 

алынып жіберіледі. Өндірісте, бу жұмыс атқарған соң шықтанып, шық (су) 

ретінде қайтарылады да, айналым құбылысқа қайта қосылады. Бу шығыны 

химиялық су тазарту жүйесі (ХСТЖ) арқылы толтырылады. Жылуландыруға 

жіберілген бу, су қыздырғыштарында, желілік суға жылуын беріп, шықтанып 

қайтадан айналым құбылысына толық қайтарылады. Жылуландыру 

желісіндегі су шығыны ХСТЖ арқылы толтырылады. Су жылытқыш 

қазандықтар жылу сұлбасы 6.2 суретте көрсетілген. Бұл желі су жылыту 
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жүйесінде су жылытқыш қазанда желілік су қыздырылады да, жылулық 

желіге жіберіледі. Жылуландыру желісіндегі су шығыны ХСТ және деаэратор 

(газсындандырғыш) жүйелер арқылы толтырылады. Су жүйесінен алынған су 

қосымша су жылытқыштан өтіп, химиялық су тазартуға жіберіледі. Химиялық 

тазартылған су екінші қосымша су жылытқыштан өтіп, деаэраторға 

жіберіледі. Деаэраторда газсыздандыру құбылысы өтеді. Судан бөлініп 

шыққан газдар эжектор арқылы сорылып аластанады, ал газсызданған су 

керекті мөлшерінде жылулық желісіне қосылады. Қосымша су 

жылытқыштарға және деаэратор жүйелеріне су жылытқыш қазаннан ыстық су 

алынады. Сонымен су жылытқыш қазанның жылулық қуаты жылу желіге 

берілетін және өздік мұқтажға жіберілетін жылу қуаттарын өтеу қажет. 

 

 

10.3 сурет. Жылу электрстанциясының отынды дайындап электр 

энергиясын шығаруға дейінгі технологиялық сұлбасы 

Жылу электрстанциялары (ЖЭС) қатты отынмен темір жол арқылы 

қамтамасыздандырылады. Темір жол вагонымен келген отын таразымен 

өлшенеді, қыс уақытында жылыту бөлімінен өтіп, вагонаударғышпен (1) 

түсіріледі. Түсірілген отын қабылдағыш бункерінен (2) конвейерлер арқылы 

отын қоймасына  (4) немесе отын ұсатқыштар бөліміне жіберіледі (5). 

Ұсатқыштардан өткен отын (көмір) конвейермен бу генераторлар бөліміндегі 

бункерге (6) жеткізіленеді. Отынның осы өткен дайындалу жолы отын 

дайындап беру цехына қатысты. Ұсатылған көмір диірменнен (7) өтіп 

ұнтақталады да ыстық ауамен бу генераторының (19) жанарғыларына 
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жіберіледі. Ауа жылытқыштан (8) ыстық ауа үрлегіш желдеткіш (9) арқылы 

диірменге (7) және бу генераторының жанарғыларына жіберіледі. 

Қатты отын жағатын бу генераторларының тұтатқыш отыны болуы керек, ол 

көбіне мазут болады. Жылу электрстанциясына мазутты темір жолмен 

аекледі. Табиғи газ және мазут жағатын жылу электрстанциясында отын 

дайындау шаруашылығы жеңілденеді, өйткені көмір қоймасы, ұсатқыштар 

бөлімі, конвейерлер мен диірмендері болмайды. Қатты отын жағатын жылу 

электрстанцияларында отынның күлі бу генераторларынан екі түрде шығады: 

ошақ астынан шлак түрінде, ал газтазалағыш фильтрден (20) тозаң-күл 

түрінде шығарылады. 

 

 

10.3 Электр жүктемелер графиктің айнымалы бөлігін қамтитын мәселесі. 

Оны шешу жолдары, ашық және жабық түрлері. Газ турбиналарының 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Газ турбиналы қондырғының (ГТҚ) жұмысы Карно циклымен өтеді. 

Отын сорғымен, ал ауа компрессормен жану камерасына жіберіледі. Жану 

камерасынан шыққан жоғары қысымды және жоғары температуралы жану 

өнімдері газ турбинасында жұмыс атқарып, газ турбина роторын 

айналдырады сонымен электр генератор электр энергия өндіреді. Газ 

турбиналы қондырғылардың ең қарапайым сұлбасы 10.4-суретте көрсетілген. 

  

 

 

 

  

 

 

10.4сурет. Газ турбиналы қондырғылардың (ГТҚ) ең қарапайым сұлбасы. 

К-ауа компрессоры; ГТ-газ турбинасы; Г-электр генераторы; ПУ-оталдырғыш 

қондырғы (қозғалтқыш); Ф-ауа тазартқыш фильтр; КС-жану камерасы.  

 Газ турбиналы қондырғылардың бір неше түрлері болады – қарапайым, 

регенерациямен және екі валды.  
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Қарапайым газ турбиналы қондырғыларларда жұмыс атқарған бірақ 

температурасы жоғары газдар газ турбинадан соң қоршаған ортаға тасталады. 

Сондықтан қарапайым газ турбиналы қондырғыларлардың тиімділігі төмен 

болады. Газ турбиналы қондырғыларлардың тиімділігін жоғарлату үшін 

регенерациясы бар әлде екі валды циклдар қолданылады. Регенерациясы бар 

циклда турбинадан шыққан газдар ауа жылытқыштан өтіп жану құбылысқа 

берілетін ауаны жылытады, сонымен газ турбиналы қондырғының тиімділігі 

өседі. Екі валды газ турбиналы қондырғыларда бір газ турбинадан шыққан газ 

екінші жану камерада қайтадан  қыздырылып екінші газ турбинаға 

жіберіледі. Регенерациясы бар және екі валды газ турбиналы қондырғылардың 

тиімділігі қарапайым газ турбиналы қондырғыларға қарағанда жоғары 

болады. 

 

 

 

 

 

а)                                                                       б) 

 

 

 

 

 

 

в) 

10.5 сурет. Әр түрлі ГТҚ сұлбалары 

а – қарапайым; б – регенерациямен; в – екі валды және екі жану камералы. 
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10.6 сурет. Жабық циклды ГТҚ сұлбасы 

АЖ-ауа жылытқыш; ГТ-газ турбинасы; Р-регенератор; АК-ауа 

компрессоры; ЭГ-электр генераторы; ОҚ-оталдырғыш қондырғы. 

Газ турбиналы қондырғылар жағатын отын түрі өте сапалы болуы 

қажет, сондықтан газ әлде сұйық отын қолданылады. Қатты отын жағу үшін 

газ турбиналы қондырғыларды жабық циклды етіп жасауға болады. Бұл кезде 

жұмыс дене отыннан тек жылу алады, жану өнімдері (газ, күл) бөлек 

аластанады. Жұмыс атқарған дене қайта ошақтан жылу алып өтеді, сонымен 

цикл қайталанып отырады. Қазіргі кезде бугаз турбиналы қондырғылар іске 

қосылды. Бұл кондырғыларда жоғары газқысымды бу генератор газ 

турбиналы циклына газ тәрізді жұмыс дене, ал онымен бірге бу турбиналы 

циклына бу тәрізді жұмыс дене өндіреді.  

1 – ауа кірісі; 2 - 

компрессор; 3 – отын кірісі; 4 – 

жоғары газқысымды бу 

генератор (қазан); 5 – газ 

турбинасы;  6 - регенератор; 7 – 

газ жолы; 8 – бу жолы; 9 - бу 

турбинасы; 10 – конденсатор; 11 

– қоректендіру насос; 12 - 

регенеративті жылытқыш; 13 – 

электргенератор. 

10.7 сурет. Бугаз турбиналы 

қондырғының сұлбасы   

 Бугаз турбиналы қондырғының тағы бір түрі - бұл газ турбинадан 

шыққан түтін-газдың бу қазанның ошағына жіберіліп, жылуы бу турбинада 
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пайдаға асуы, 10-сурет. Бу қазанға газ аластайтын бугаз турбиналы 

қондырғының (11-суретті қара) ерекшілігі - бу қазанда қатты отын түрін 

қолдануға болатыны.  

 

10.8 сурет. Бу қазанға газ аластайтын бугаз турбиналы қондырғының 

сұлбасы 

1-ауа кірісі; 2-компрессор; 3-отын кірісі; 4-бу қазан; 5-газ турбинасы;  6-

регенератор; 7-газ жолы; 8-бу жолы; 9-бу турбинасы; 10-конденсатор;  11-

қоректендіру сорғысы; 12-регенеративті жылытқыш; 13-электр генератор; 

14,15-су жылытқыштар (экономайзерлер);  16-жану камерасы. 

10.4 Газ турбиналардың түрлері және құрылысының ерекшіліктері 

Газ турбиналардың жұмыс қағидасы бу турбиналармен бірдей. Газ 

турбиналар активті және реактивті сатылардан тұрады, ал активті сатылар 

жылдамдықты әлде қысымды қалақшалардан жиналуы мүмкін. Активті 

турбиналардың сатылары реактивтік дәрежесі 5-15 % аралығында болады. 

Көп сатылы активті турбиналардың тек бірінші сатысы таза активті болады, 

ал қалғандарының реактивтік дәрежесі біраз мөлшерлі болады және саты 

санымен өседі. Газ турбиналардың бу турбиналарға қарағанда келесі 

ерекшелері болады: 

1) Газ турбиналар жоғары алғашқы температураларда жұмыс атқарады, 

сондықтан турбина бөлшектері ыстыққа беріктілігі жоғары болаттан 

жасалады және қалақшалары мен дисклері әр түрлі тәсілдермен 

салқындатылады. 

2) Газ турбиналар алғашқы газдың төмен қысымымен жұмыс атқарады, 

ал кеңею құбылыс кезінде газдың меншікті көлемі 5-20 есе өседі, ал бу 

турбиналарда будың меншікті көлемі жүз еседен жоғары өседі. Сондықтан газ 

турбиналарда бірінші мен соңғы қалақшалардың биіктігінің айырмашылығы 

көп болмайды. 
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3) Газ турбинадағы жылуқұлама мөлшері бу турбинаға қарағанда  3-5 есе 

төмен болады, сондықтан газ турбинасының саты саны мен ұзындығы 

төмендейді.  

 Қуаттары бірдей газ турбинада бу турбинаға қарағанда жұмыс дененің 

көлемдік шығысы жоғары болғаннан қалақшалардың биіктігіде жоғары 

болады. 

4) Газ турбиналарда жоғары ПӘК болу үшін ішкі жағын сонымен бірге 

қалақшалардың пішінін жоғары сапада жасау қажет. Газ турбиналы 

қондырғының ПӘК турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘК 1% төмендеуіне 

байланысты  2 - 4 % төмендейді, ал бу турбинада тек 1 % төмендейді. 

Газ турбина бөлшектерінің  құрылысы 

 Газ турбинаның қалақшалары, роторы және басқа бөлшектері 900-1200 

К аралығындағы температураларды, тоттануға мүмкіндік бар газ арасында 

жұмыс атқаратын болғаннан, қолданатын металл жоғары температура мен 

тоттануға төзімді болуы қажет. Газ турбина жұмыс атқарған кезде оның 

бөлшектерінде механикалық және температуралық кернеу пайда болады. 

Сондықтан металдың механикалық қасиеттері төмендеп, көп уақыт жұмыс 

атқаруына кедергі жасалады. Қазіргі кезде газ турбиналардың жоғары 

температурада жұмыс атқаратын бөлшектерін салқындату айлалары 

қолданылады. Газ турбинаның саптамалы қалақшаларын турбина корпусына 

әлде арнайы корпуста орналасатын обоймаға бекітеді. Жұмыс қалақшаларға 

газ толық көлеммен бару үшін саптамалар қатарлап шеңбер бойымен 

орналасады. Жоғары температура кезінде саптамалы қалақшалар іш жағынан 

ауамен салқындатылады. Газ турбиналардың пайдалы әсер коэффициентін 

жоғарлату үшін олардың жұмыс қалақшаларының пішінін астыңғы жағынан 

бастап ұшына дейін бұралмалы жасайды. Газ турбиналарда барабанды және 

барабанды-дискілі роторларда қолданылады. Барабанды және дискілі 

барабанды роторлар тұтас құйылған және пісіріп қосылған түрлері болады. 

Тұтас құйылған роторлардың диаметры шектеледі бір метрден жоғары 

болмайды. Сондықтан диаметры бір метрден жоғары роторлар пісіріп 

қосылған түрде жасалады. 12.8,а-суретінде тұтас құйылған барабанды ротор 

құрылысы көрсетілген. Негізінде газ турбиналарда дискілі роторлар 

қолданылады. Дискілі роторлардың беріктігі жоғары болады, сондықтан 

металында кернеуі жоғары және көп сатылы газ турбиналарда қолданылады, 

сонымен бірге авиацияда қолданылатын турбиналарда. Көп сатылы газ 

турбиналардың роторлары бөлек дискілерден жиналады, дискілер бір бірімен 

болттармен әлде шпилькалармен бекітіледі, сондықтан температуралық 

ұзаруды оңай өтейді. Кейбір газ турбиналарда дискілері бір бірімен пісіріліп 
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қосылады. Негізінде газ турбиналарда дискілері валға отырғызылатын 

роторлар да қолданылады. Қуаты жоғары газ турбиналардың роторлары 

ауамен салқындатылады. Газ турбиналардың корпусы бу турбиналарға 

қарағанда жоғары температураларда бірақ төмен қысымда (2,0-3,0 МПа және 

одан төмен) жұмыс атқарады. Газ турбиналардың корпусын жасаған кезде 

олардың кедергісі төмен болсын деп құрастырады, әсіресе газдың кірісі мен 

шығысындағы патрубоктарының кедергісі төмен болғаны дұрыс. Газ 

турбиналардың корпусын перлитті болаттардан құйып жасайды. Кейбірде газ 

турбиналардың корпустарын пісіріп қосып құрастырады. Газ турбинаны 

жинауға оңай болу үшін оны корпусын астыңғы және үстіңгі бөлшектерден 

құрастырады. Астыңғы және үстіңгі бөлшектерін болт әлде шпилькалармен 

қосып құрастырады.  

 

11 Атом энергиясының физикалық негіздері. Ядролық реакторлардың 

жіктелуі. Олардың құрылымы 

 

Атомдық электр станциялары (АЭС) букүштілік қондырғылар сияқты 

жұмыс істейді және ядролық отын (табиғи U-238, байытылған U-235). 

Уран ыдырағанда өте көп мөлшерде жылу бөлінеді. Ядролық отынның 

ыдырауы атомдық реакторда жүреді (негізінен жылулық нейтрондар 

көмегімен). Келешегі мол болып тез нейтрондармен жұмыс жасайтын 

реакторлар (реактор-көбейткіш) саналады, онда белсенсіз элементтер 

белсендіге айналады: U-238 Pu-239, торий (Тh-232)  U-233. Екіншілік Pu-239 

және  U-233 әрі қарай отын ретінде жылу реакторларында қолданыс табады. 

Атом ыдыраған кезде реакторда, органикалық отынды жаққанмен 

салыстырғанда, 2,5*10
6
 есе көп жылу бөлінеді. Сондықтан АЭС ядролық отын 

ЖЭС-ке қарағанда аз жұмсалады. Мысалы, ГРЭС-400 сағатына 200 тонна 

отын жақса, АЭС бір жылда тек 200 тонна отынды қажет етеді. Алайда атом 

ыдыраған кезде, тек қана жылу бөлініп қоймай, γ – сәулелер де бөлінеді, олар 

тірі организмдер үшін өте қауіпті, өткір рентген сәулелері болып саналады. 

Осыған байланысты АЭС биологиялық қорғаныс мәселелерін шешуге және 

алыстан басқару жүйелерін енгізуге тура келеді.  

АЭС жұмыс заты болып қанығуға жақын су буы саналады. Бу 

реакторларда немесе арнайы бу генераторларында өндіріледі. Реакторлар 

сумен су жылу алмасатын тұрқы түрінде (су реакцияны баяулатушы ретінде 

ғана қолданылмай жылу тасығыш ролін де атқарады) немесе көмір графиті 

баяулатушы ролін атқаратын каналдар түрінде жасалынады (жылуды бөлетін 

элементтерді  ЖБЭЛ салқындату үшін тағы да су қолданылады). 

Реакторда өндірілген бу, кәдімгі бу турбиналы электр станцияларына 

ұқсас турбинаға жіберіледі. 

Бірінші атомдық электр станциясы 1954 жылы Обнинск қаласында 

құрылды. Қазіргі кезде бүкіл әлемде әр типті АЭС қолданылады [3, 6]: 
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- бір контурлы ( 16 а сурет); 

- екі контурлы ( 16 б сурет); 

- үш контурлы (  16 в сурет). 

 
11.1 сурет. Атомдық электр станциясының сызбасы 

Р – реактор, ППТ – аралық жылутасығышты қыздырғыш, 

НПТ – аралық  жылутасығыш сорғысы, НЦ – айналымдық сорғы. 

 

Бір контурлы АЭС қаныққан су буын шығаратын, қайнайтын 

реакторлар қолданылады. Бір контурлы АЭС жоғары радиоактивті, сондықтан 

қазіргі кезде мұндай электр станциялары жобаланбайды. Радиациялық 

тұрғыдан неғұрлым қауіпсіз болып екі контурлы АЭС саналады. Су буы 

екінші контурда арнайы бу генераторында өндіріледі. Аралық  жылу тасығыш 

ретінде бірінші контурда балқыған сұйық металдар   (калий, натрий, қорғасын, 

висмут) қолданылады, олардың балқу температуралары 600
0
С төмен. Үш 

контурлы АЭС жұмыс заты  болып аса қызған бу есептеледі. Үш контурлы 

АЭС техника-экономикалық көрсеткіштері: t0= 255-510°С, Р0= 60 бар, η= 30-

32 %. Атап айту қажет, АЭС электр станциясының ауыспалы түріне жатады, 

оны пайдалану өте жоғары радиациялық қауіп туғызады және радиоактивті 

қалдықтарды арнайы сақтауды қажет етеді (мысалы, радиоактивті иодтың 

жартылай ыдырау периоды жуықтап алғанда 0,5 миллион жылға тең). 

Алдағы уақытта шамасы, радиоактивті емес қалдықтары пайда болатын 

жеңіл элементтерді синтездеуге негізделген,  термоядролық энергетика дамуы 

тиіс. Алғашқы энергия көзі мұнда теңіз суы болады, оның бүкіл әлемдегі қоры 
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шексіз. Атап айту қажет, термоядролық энергетика да қоршаған ортаға 

атмосфераны және су көздерін жылулық ластандыру арқылы өз әсерін 

тигізеді. Қазіргі кезде  термояд саласында тәжірибелік зерттеулер өткізілуде 

(Токамак және Ангара қондырғылары), жоғары температурадағы плазма 

алынған (жуықтап алғанда 1,5 миллион градус). Негізгі мәселелері:  

плазманың өмір сүру мерзімін мыңнан бір секундтан шексіз уақытқа ұзарту 

және жоғары температурада төзімді жұмыс атқаратын материалдар ойлап-

табу. 

 

11.1 Энергетикалық баланс және электрстанцияларын (КЭС) 

конденсациялық тиімділігі 

 

ЖЭО орнатылатын жылуландыру бу турбиналарының өндіретін электр 

энергиясы жылуландыру арқылы және конденсатты  өндіруге бөлінеді.  

Сондықтан, толық өндірілетін электр энергиясының мөлшері, келесі 

формуламен табылады 

 

Э = Эт + Эт.к ;                                                                                            (11.1) 

 

мұнда Эт – жылуландыру арқылы өндірілген электр энергия;  

Эт.к – конденсатты түрмен өндірілген электр энергия. 

ЖЭО  жылуландыру арқылы өндірілген электр энергия мөлшері келесі 

формуламен табылады 

 

Эт = эт·Qт ;                                                                                                (11.2) 

 

мұнда, эт –жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшері;  

Qт – сыртқы жылу тұтынушыларға жіберілген жылу мөлшері. 

Жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия мөлшерін  

Карно циклы (1.2-сурет) арқылы табуға болады 

  

эт =  ;                                                                               (11.3) 

  

мұнда,  Тв  және Тн – жылудың кірісі мен шығысының температурасы, К. 

Негізінде  1 ГДж = 1/ 4,187 Гкал = 278 кВт·сағ, 278 кВт·сағ/ГДж = 1163 

кВт·сағ/Гкал = 1 ГДж/ГДж. Жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергия мөлшері  циклдағы жылудың кіріс температурасы Тв өскенде, ал 

жылудың шығыс температурасы Тн төмендегенде өседі. Жылудың шығыс 

температурасын төмендету үшін екі әлде үш рет жылыту пайдаланылады. Бұл 

кезде жылудың бір бөлегі төмен температурасымен Тн беріледі, сондықтан 

меншікті жылуландыру арқылы өндірілген электр энергия мөлшері азаяды. 
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Қазіргі бу турбиналы ЖЭО-да регенеративті су жылыту жүйесі қолданылады, 

бұл ішкі жылуландыру болып саналады. Сондықтан, негізінде электр энергия 

сыртқы және ішкі жылуландыру арқылы өндіріледі. Қуаты жоғары ЖЭО-да 

ішкі жылуландыру арқылы өндірілетін электр энергия бөлшегі 15 – 20 %  

дейін жетеді. Бұл қосымша өндірілетін энергия бөлшегін есепке алмауға 

болмайды. Жылу электр орталығындағы жылуландыру арқылы өндірілген 

толық меншікті электр энергия мөлшерін келесі формуламен өрнектеуге 

болады 

эт = эо + эв.т = эо·(1 + ет),                                                                           (11.5) 

мұнда эо – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергия мөлшері; эв.т – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр 

энергия мөлшері; ет = эв.т /эо – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр 

энергияның келтірілген мөлшері. Егер ЖЭО-ғы барлық шығындарын ескерген 

кезде сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген нақты меншікті электр 

энергия мөлшерін келесімен өрнектеуге болады 

эо = Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                                           (11.6) 

егер эо  мөлшерін  кВт·сағ/ГДж  әлде  кВт·сағ/Гкал  алсақ 

эо = 278·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                                    (11.7) 

         эо = 1163·Нт·ηоі·ηэм /(іт – ік.т) ;                                                          

бұл жерде Нт – будың турбинаға кірісінен жылуландыруға жіберілуіне 

дейінгі изоэнтропты жылу құламасы;  

ηоі – турбинаның ішкі келтірілген пайдалы эсер коэффициенті (ПЭК);  

ηэм – электрмеханикалық ПЭК;  

іт – жылуландыруға алынған бу энтальпиясы, іт = іо – Нт·ηоі ;  

іо – турбинаның кірісіндегі бу энтальпиясы;  

ік.т – жылуландыруға алынған бу конденсатының энтальпиясы. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген меншікті электр энергия 

мөлшерін эв.т есептеп табу өте қиын және тек жылу сұлбасы (схемасы) белгілі 

ЖЭО-на есептеуге болады. Профессор Е.Я.Соколов бұл есептің жеңілдетілген 

әдістемесін тапқан. Әдістеме бойынша  ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы 

алынады, 2.1 суреттен сұлба бойынша жылуландыру жылытқыштан соң бір 

регенеративті араластырғыш су жылытқыш орналасқан. 
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 11.2 сурет. ЖЭО-ның қарапайым жылу сұлбасы (схемасы).  

1 - бу генератор; 2 - бу турбина; 3-жылуландыру жылытқыш; 4-регенеративті 

жылытқыш; 5-насос. 

Регенеративті жылытқышқа жылуландыру жылытқыштан шыққан 

конденсат кіріп, tк.т (Tк.т) температурасынан tп.в (Tп.в) температурасына дейін  

жылытылады. Бұл температуралар, жылуландыру және регенерацияға 

алынған булардың қанығу (қайнау) температураларына тең. Ішкі 

жылуландыру арқылы өндірілген келтірілген меншікті электр энергия 

мөлшері, қыздырылған бу көрсеткіштері мен қоректендіру судың 

температурасы өскен сайын, ал жылуландыруға арналған будың қысымы 

төмендеген сайын өседі. Жылу электр орталығындағы электр энергиясын 

өндіруге жұмсалған отын шығысы 

Вт.э = b
э
т·Эт + b

э
т.к·Эт.к  ;                                                                            (11.8) 

мұнда  b
э
т – сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының 

меншікті отын шығысы; b
э
т.к – ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр 

қуатының меншікті отын шығысы. 

Сыртқы жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті 

отын шығысы    

 

b
э
т = 1/(ηбг·ηэм)                                                                                        (11.9) 

 

мұнда   ηбг – бу генератордың ПӘК-ті. 

Ішкі жылуландыру арқылы өндірілген электр қуатының меншікті отын 

шығысы 

b
э
т.к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
іт)                                                                                (11.10) 

мұнда η
р
іт – ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын 

өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті 



211 
 

η
р
іт = ηіт· ;                                                                               (11.11) 

ЖЭО-ның конденсатты, регенерациясыз электр қуатын өндіруінің ішкі 

абсолютты ПӘК-ті      

ηіт  = Нт.к·ηоі /(іо – іт.к) ;                                                                            (11.12) 

Конденсатты өндірілген келтірілген меншікті электр энергия мөлшері 

ет.к =  ;                                                                          (11.13) 

Жылу өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

Вт.т = b
т
т·Q ;                                                                                           (11.14) 

мұнда  b
т
т – жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

b
т
т = 1/ηбг ;                                                                                               (11.15) 

Жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысын  кг/ГДж  әлде 

кг/Гкал мен көрсету үшін 0,029 ГДж/кг әлде 0,007 Гкал/кг  бөлу қажет, сонда 

b
т
т = 34,1/ηбг; 

әлде 

b
т
т = 143/ηбг;                                                                                            (11.16) 

Жылу мен электр энергиясын бөлек өндірген кезіндегі отын шығысы екі 

қосынды арқылы табуға болады 

Вр = Вр.э + Вр.т ,                                                                                       (11.17) 

мұнда Вр.э – электр энергиясын конденсатты жылу электр станциясында 

өндіруге жұмсалған отын мөлшері; Вр.т – аудандық қазандықтарындағы жылу 

өндіруге жұмсалған отын мөлшері. 

Қазіргі жылу электр станцияларында электр энергиясы екі тәсілмен 

өндіріледі: конденсатты; регенерациямен конденсатты жылыту арқылы ішкі 

жылуландыру деп айтуға болады. Жылу электр станциясы (ЖЭС) мен жылу 

электр орталығының (ЖЭО) айырмашылығы, ЖЭС-та таза конденсатты 
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тәсілімен өндірілетін электр энергиясының мөлшері көп болғаны. Ал ішкі 

жылуландыру дегеніміз – конденсатордан шыққан конденсатты tк 

температурасынан tпв температурасына дейін регенеративті жылытқыштарда 

жылыту арқылы электр қуатын өндіру.  

ЖЭС-та өндірілген электр қуатына жұмсалған меншікті отын шығысы 

b
э
к = 1/(ηбг·ηэм·η

р
ік)                                                                                 (11.19) 

мұнда  η
р
ік – ЖЭС-тың конденсатты, регенерация арқылы электр қуатын 

өндіруінің ішкі абсолютты ПӘК-ті. 

Ал ЖЭС-тың конденсатты, регенерациясыз электр қуатын өндіруінің 

ішкі абсолютты ПӘК-ті  

ηік = Hк·ηоі / (іо – ік.к);                                                                              (11.20)  

мұнда іо – турбина алдындағы қыздырылған бу энтальпиясы; 

ηоі  – турбинаның ішкі келтірілген ПӘК-ті.                             

ЖЭС-тағы электр қуатын өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

Вр.э = b
э
к·Э ;                                                                                            (11.22) 

мұнда b
э
к – электр энергиясын өндіруге жұмсалған (8.22) меншікті отын 

шығысы. 

Электр қуатынан бөлек жылу өндіруге жұмсалған отын мөлшері 

Вр.т = b
т
қ·Qа.қ/ηс.қ ;                                                                                   (11.23) 

мұнда  b
т
қ – қазандықтарда жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын 

шығысы; ηс.қ – қазандықтардан шығатын жылуландыру жүйесінің ПӘК-ті. 

Қазандықтардағы жылу өндіруге жұмсалған меншікті отын шығысы 

b
т
қ = 1/ηа.қ ;                                              

b
т
қ = 34,1/ηа.қ;                                                                               

b
т
қ = 143/ηа.қ ; 
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11.2 ЖЭО (бу-су) жылу сүлбесі.Жылу схемасы. Жеке бөлімшелері 

мен сайттарды блоктау диаграммалары 

 

Жылу көздерінде жылу мен жылу тасығыш дайындалады. Жылуды 

көбінесе ЖЭО-да өндіреді. ЖЭО-ның екі түрінің жылу сұлбалары 6.1 суретте 

көрсетілген. Бу мен ыстық су өндіретін ЖЭО жылу сұлбасының түрі ПТ бу 

турбинада орналасады. Түрі ПТ бу турбинасында өндірістік және 

жылуландыруға арналған бу алымдары болады. Бу қазаннан қыздырылған бу 

турбинаға жіберіледі. Турбинада жұмыс атқарған бу шықтағышқа 

(конденсаторға) жіберіледі. Шықтағышта бу суға айналып сорғы (насос) 

арқылы төмен қысымды су қыздырғыштардан өтіп, деаэраторға жіберіледі.  
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11.3 сурет. Жылу электр орталықтарының жылу сұлбалары 

а–бу мен ыстық су өндіру (ПТ-турбиналы); б–ыстық су өндіру (Т-турбиналы). 

1-бу генератор; 2-турбина; 3-электр генератор; 4-конденсатор; 5, 6-желілік су 

жылытқыштары; 7-су жылытқыш қазан; 8, 9-желілік су сорғы; 10-химиялық 

су дайындау; 11-вакуумды деаэратор; 12, 14-қосымша су насостары; 13-

қосымша су мөлшерін реттегіш; 15, 16-желілік судың кірісі мен шығысы; 17-

конденсатордағы су жылытқыш; 18-өндірістен келген шық (су); 19-өндіріске 
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бу шығысы; 20, 21, 24-сорғылар (насостар); 22, 25-регенеративті су 

жылытқыштар; 23-деаэратор; 26-су жинағыш бак; 27-РОУ (бу қысымын және 

температурасын азайтқыш). 

 

Деаэраторда су газсыздандырылады. Су құрамында оттегі (О2) болса, бу 

қазанның құбырлары тоттанып бүлінеді. Деаэратордан соң қоректендіргіш 

насос арқылы су қайтадан бу қазанға жіберіледі, сонымен айналым құбылысы 

қайталанады. Бұл айналым құбылысында өндіріске және жылуландыруға бу 

алынып жіберіледі. Өндірісте, бу жұмыс атқарған соң шықтанып, шық (су) 

ретінде қайтарылады да, айналым құбылысқа қайта қосылады. Бу шығыны 

химиялық су тазарту жүйесі (ХСТЖ) арқылы толтырылады.  

Жылуландыруға жіберілген бу, су қыздырғыштарында, желілік суға 

жылуын беріп, шықтанып қайтадан айналым құбылысына толық 

қайтарылады. Жылуландыру желісіндегі су шығыны ХСТЖ арқылы 

толтырылады. Су жылытқыш қазандықтар жылу сұлбасы 6.2 суретте 

көрсетілген. Бұл желі су жылыту жүйесінде су жылытқыш қазанда желілік су 

қыздырылады да, жылулық желіге жіберіледі. Жылуландыру желісіндегі су 

шығыны ХСТ және деаэратор (газсындандырғыш) жүйелер арқылы 

толтырылады. Су жүйесінен алынған су қосымша су жылытқыштан өтіп, 

химиялық су тазартуға жіберіледі. Химиялық тазартылған су екінші қосымша 

су жылытқыштан өтіп, деаэраторға жіберіледі. Деаэраторда газсыздандыру 

құбылысы өтеді. Судан бөлініп шыққан газдар эжектор арқылы сорылып 

аластанады, ал газсызданған су керекті мөлшерінде жылулық желісіне 

қосылады. Қосымша су жылытқыштарға және деаэратор жүйелеріне су 

жылытқыш қазаннан ыстық су алынады. Сонымен су жылытқыш қазанның 

жылулық қуаты жылу желіге берілетін және өздік мұқтажға жіберілетін жылу 

қуаттарын өтеу қажет. 

11.3 Техникалық сумен қамдау жүйелері. ЖЭС-те су тұтыну. Табиғи 

суды жіктеу. Олардың сипаттамалары 

Судың көп мөлшері ЖЭС-та тұтынылады. Негізгі тұтынушы шығыр 

шықтағыштары (93-96%). Айналма су: а) жұмыс істеген буды шықтауға және 

сиретулікті (вакуумды) ұстап тұруға қолданылады; б) өндіргіш сутегін 

суытуға жұмсалады; ірі электр қозғалтқыштың ауасын суытуға (2,4-3,7%); 

в) шығырлы өндіргіш майын және қоректік шығырлы сорғыларды суытуға 

(1,1-2,3%); г) техникалық су – көмекші тетіктердің (механизмдерінің) айналма 

тіректерін суытуға (0,3-0,7%); д) сұйық қож шығару үшін (0,1-0,4%); 

ж) стансаның айналымында бу мен шық шығынын толтыру үшін (0,04-0,09%) 

қолданылады. 

Жұмыс істеген буды шықтау мен салқындату суының шығысын табу 

үшін шықтағыштағы жылулық теңестік қолданылады 

                                                                 (11.24) 
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Мұнда Qш – бу шығысы; Gа - салқындататын су шығысы; 

(1) теңдеуден салқындату еселігін “m”анықтауға болады. Бұл шығыр 

шықтағышының жұмысының негізгі көрсеткіші 

                                                                 (11.25) 

Сиретулік тереңдеген сайын отын шығысы азаяды бірақ шығырдың 

төмен қысым бөлігі, шықтағыш және сумен қамдау жүйе қымбаттайды. Отын 

қымбатырақ болса, экономикалық сиретулік тереңірек болады. “m” 

салқындату еселеуіші әдетте 40-60 - ты құрайды. Өзен, көл, теңіз және 

артезиан ұңғымалары (скважиналары) су көзі болады. Шықтағышқа кірудегі 

айналма судың ыстықтығы су көзінің сипатына, климаттық жағдайда және 

жыл мезгіліне тәуелді. Ол 0÷30
0
С аралығында өзгереді. ЖЭС пен АЭС – ті 

сумен қамдау жүйесі мен су көзін таңдау жылдың әртүрлі су қезеңдеріндегі 

қажет мөлшері мен сол уақыттағы өзен суының минимал шығысы арасындағы 

қатынас арқылы анықталады. ЖЭС-ті техникалық сумен қамдау жүйесі үш 

негізгі түрге бөлінеді: тура ағынды, айналымды және аралас. Тура ағынды 

жүйе электр стансаны өзен суымен қамтамасыз етеді. Жағалық сорғыдан су 

тегеуріндік құбыр арқылы шығыр бөліміне беріледі, сосын шықтағыш арқылы 

өтеді де, ағыс бойынша төмен өзенге қызған су жаңа салқындататын сумен 

араласпайтын қашықтықта тасталады. 

Қолайлы жағдайда тура ағынды сумен қамдауда бөгетсіз (плотина) су 

алу қолданылады. Бірақ кейде судың деңгейін 1-3 метрге көтеру үшін су алуда 

бөгет салынады. 

Тура ағынды сумен қамдауда электр стансаның бас ғимараты өзен 

жағасына орналастырылады. Өзен суының деңгейі максимал болғанда, су 

жетпейтін жерде орналасуы керек. 

Тура ағынды жүйеге су шығысы жеткіліксіз болғанда, айналымдық жүйе 

қолданылады. Айналымдық жүйеде жасанды салқындатқыштар бар: 

салқындатқыш тоған немесе градирня. Оларда шығыр шықтағышында қызған 

айналма су салқындатылады. 

Жасанды салқындатқыш жұмысының сипаттамасы - салқындату 

ыстықтығының аралығы. Онда шықтағыштағы айналма судың кірудегі және 

шығудағы ыстықтығын анықтайды 

                                                    (11.26) 

Айналма суды салқындату үшін буландырып салқындату қолданылады. 

Су мен ауа арасындағы жылу алмасу қарқынды үлкейеді. Кері су ішінара 

буланғанда жылу судан ауаға берілгенде салқындайды. Сонымен қатар, аз 

мөлшерде ағындық жылу алмасу да өтеді. Жылу беру топырақ арқылы 
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(салқындатқыш тоғанда) және құрылыстық құрылма (градирняда) арқылы 

жүргізіледі. ТМД-да сумен қамдаудың айналымдық жүйесінің салқындатқыш 

тоған түрі көп тараған. Артықшылығы - салқындату суының ыстықтығы 

орнықты. Судың шығыны аз.  Өзендерде тоған (су қоймасы) салынуы мүмкін. 

Өзендерде ұзындығы  

3 – 4 км, ені 10м және биіктігі 30 – 40м (бетон немесе тас) бөгет тұрғызылады. 

Буландырып суытқанда судың ыстықтығы қоршаған ауа ыстықтығынан төмен 

болуы мүмкін.Суды салқындатудан кейінгі ыстықтығы “t1а” теориялық 

салқындату шегіне “τ” дейін жақындау, салқындату құрылғының жетілгендігі 

болады. Әдетте, теориялық салқындату шегі, ылғалды термометр 

ыстықтығына “τс” жуық және ауаның ыстықтығына  салыстырмалы 

ылғалдылына  тәуелді. Кейбір аудандарда осьтік үрлегіштердің көмегімен 

градирнялардың мәжбүрлі үрлеу жасалады. Мұнда градирняның көп бөлігі 

кішірейеді, бірақ өндірілген электр қайратының 0,5 – 0,7 % - ы үрлегішке 

жұмсалады. 
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