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Жұмыстың өзектілігі:
Жоғарғы температуралық агрегаттар жұмысының сенімділігі және
үнемділігін оның оқшауының қалыптылығы анықтайды. Сондыктан,
оқшаудың жылулық кернеуін төмендету арқылы, оның беріктігін жоғарлату
өзекті міндет, осыны іске асыру үшін жылулық бұзылудың механизмін және
барлық диапазонда қолданатын материалдың жылумеханикалық қасиетін
зерттеу ақпаратын білу керек.
Ғылыми зерттеудің жаңалығы:
- Жоғарғы температуралық агрегаттардың отқатөзімді оқшау
материалын жылу механикалық сынақ тәсілін құрастырып оны патентпен
қорғадық.
- Отқатөзімді және жылу оқшаулағыш (периклазауглерод, шамот,
диатомит) материалдарының беріктік шегі температураға тәуелділігін
зерттеу нәтижесінде ақпарат алынды.
- Жоғарғы температуралық агрегаттың отқа төзімді оқшауын қыздыру
графигін температураға тәуелді берік шегін ескере отыра оңтайландырды.
- Жылулық агрегаттағы оқшауының жылулық қалпын анықтау тәсілін
құрастырып, патентпен қорғады.
Ғылыми нәтижелердің теориямен тәжірибеге маңыздылығы.
Жоғарғы температуралық агрегаттың отқа төзімді оқшауының қыздыру
графигі температураға тәуелді берік шегін ескере отыра оңтайландыру
нәтижесінде оқшаудың қызмет ету мерзімін ұлғайтады.
Зерттеудің деректілігі:
- Жоғарғы температуралық агрегаттың жылулық жұмысының анализін
орындау.
- Жоғарғы температуралы шартты материалдардың термомеханикалық
сынау тәсілін жетілдіру.
- Жоғарғы температуралы агрегаттың отқа төзімді материалдардың
температураға тәуелді берік шегін қысу арқылы эксперименттік зерттеу
жүргізу.
- Жоғары температуралық агрегаттағы оқшауының жылулық
жағдайының математикалық моделін құрастыру.
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- Жоғарғы температуралық агрегат оқшауын қыздыру жылдамдығын,
температуралық кернеуін есептеу тәсілін және компьютерлік программа
құрастыру.
- Жоғарғы температуралық агрегаттын отқа төзімді оқшауының
қыздыру графигін температураға тәуелді берік шегін ескере отыра
оңтайландыру.
- Жоғарғы температуралық агрегаттың оқшауындағы температуралық
өрістерді анықтау тәсілін оңтайландыру.
- Жоғарғы температуралық агрегаттың температуралық режимін
жетілдіру туралы ұсыныс құрастыру.
- Жоғарғы температурада беріктік шегін анықтау тәсілін және беріктік
шегінің температураға тәуелділігін эксперимент нәтижесінде жоғарғы
температуралық агрегаттын сенімді және ұзақ мерзімді жұмысын бағалау
үшін қолдану мүмкіндігі.
- Бұл диссертациялық жұмыста оқшаудын термиялық кернеулік
жағдайының математикалық моделін құрастыру кезінде теория мен
тәжірибенің анализін орындап, жоғарғы температуралық агрегатты жылыту
процесс режимін оңтайландыру тәсілін зерттеді.
- Жоғарғы температуралық агрегаттың отқа төзімді материалын
термомеханикалық сынау тәсілін құрастырды және патентпен қорғады.
- Осы ақпараттарға сүйене отырып, жоғарғы температурада
материалдардың беріктігін анықтайтын эксперименталды қондырғы
құрастырылып жасалды. Бұл эксперименталды қондырғыда әр-түрлі
материалдардың жоғарғы температурада қысу арқылы беріктік шегі
зерттелініп
анықталды.
Жылутехнологиялық
қондырғыларда
температуралық өрісті зерттеу үшін математикалық моделдеу тәсілін
қолданып, математикалық модель жасалды.
- Қарастырылып отырған жоғарғы температуралық агрегаттың шектік
шарты ретінде келесі қабылданған: оқшаудын ішкі және сыртқы бетінде
үшінші ретті шектік шарты (қыздыру ортасының температурасы). Бастапқы
шарты
- оқшаудын қимасы бойынша температура берілген. Алынған бастапқы
және шектік шартты жылуөткізгіш тендеуін шешу үшін КранкНикольсонның алты нүктелік нақты емес сандық сұлбасын қолданамыз.
Құрастырылған математикалық модельді тексеру үшін жоғарғы
температуралық агрегаттын оқшау элементін қолданып зерттеу стенді
құрастырылды. Бұл зерттеу стендінде өлшеу - бақылау аппаратурасы арқылы
отқа төзімді және жылу оқшаулағыш материалдарында температураның
таралуын зерттеуге болады. Жүргізілген зерттеулер натижесінде
қимасындағы
температураны
анықтауда
жіберілген
қателіктер
құрастырылған тәсілмен салыстырғанда 6 % - дан аспайды, бұл дегенін,
құрастырылған тәсіл өнеркәсіптік жағдайда қолдануға болады деген сөз.
Кәсіпорын шартында қолданылатын қондырғылардың сипаттамасын
ескере отырып, оқшаудын жылулық жағдайын анықтау үшін «Қондырғының
2

оқшауының жылулық жағдайын анықтау тәсілі» құрастырылды және
патентпен қорғады. Бұл тәсіл қондырғының жұмысын істеп тұрғанда оның
оқшауындағы температуралық өрістерді анықтауда мүмкіндік береді.
Жоғарғы температуралық агрегатты қыздырудың үш тәсілі қарастырылды:
- Қыздыру температурасын бастапқыдан максималды жоғарлатып,
сосын қыздыру жылдамдығын бәсендету
- Бүкіл уақыт аралығында керекті температураға дейін бір қалыпты
қыздыру
- Қыздыру температурасын бастапқыда минималды жылдамдықпен
жоғарлату, содан қыздыру жылдамдығын максималды арттыру.
Оқшауды қыздырудың оңтайлығы бірінші тәсілде болғаны және
қыздыру уақыттың үнемдеуін дәлелдедім.
Жұмыс жасап тұрған қондырғының (балта кұйғыш ожаумен
жабыстырып пісіру пеші) оқшауының температурасы өлшенді және жұмыс
істеген жылыту графиктерін оңтайландырдым. Қолданылған отқа төзімді
материалдардың термиалык кернеулігі берік шегінің асып түсуі көрсетілді.
Қарастырылған (25 - тонналық болат құйған ожау және жабыстыра
пісіретін пеш) жоғарғы температуралық агрегаттарының қыздыру графигін
оңтайландыру натижесінде қыздыру процессін қолдану кезінде отқа төзімді
материалдарының берік шегін бұзбай жүргізуге мүмкіндік туғызды және
қыздыру процессін 1сағ.30 мин 25 - тонналық болатқұйғыш ожауға, 8сағ.
жабыстыра пісіру пеші үшін қысқарды.
Ізденушінің жеке үлесі:
- әдебиетті талдау мен жалпылауда;
- матиматикалық модельдеуде;
- тәжірибелерді жоспарлауда, ұйымдастыруда және де өткізуде,
сонымен қоса алынған нәтижелерді талдауда;
- зерттеулер үшын жаңа стентер құрастыруда;
- жаңа техникалық шешімдерді дайындауда;
- математикалық модельді құрастырылған стенте тексеруде;
Зерттеу нәтижелерінің сыннан өтуі.
Зерттеудің негізгі нәтижелері, келесі халықаралық ғылымипрактикалық конференцияларда және форумдарда баяндалған:
- «Балтийский морской форум» атты IV халықарақ ғылыми форум
«КГТУ ғылым аптасы» (Ресей, Калининград, 2016);
- «Современные тенденции котлостроения» атты I халықаралық
ғылыми-практикалық конференция «(Ресей, Барнаул, 2017);
- «Наука технология инновации» атты ХI халықаралық ғылыми
конференция (Ресей, Новосибирск 2017);
- «Актуальные вопросы энергетики» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференция (Ресей, Омск, 2017);
- «Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines» атты ХI
халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Ресей, Омск, 2018).
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Басылымдар. Зерттеудің негізгі нәтижерелері 20 басылымда
келтірілген. Олардың арасында 5 жұмыс Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитеті ұсынатын басылымдарда, 2 Thomson Reuters қорына
кіретін «Glass and Ceramics» журналында, 1 Scopus қорына кіретін «Dynamics
of Systems, Mechanisms and Machines», 2 Ресей ВАК ұсынысы корына
кіретын «Стекло и керамика» журналында. Сонымен қоса, 10 конференция
мен форумдарда, 2 патентте және де 1 пайдалы модельге патент берудің оң
қорытындысында. Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы
кіріспеден, қысқартылған сөз түсындірмесынен, 5 бөлімнен, қорытындыдан,
қолданылған әдебиет тізімінен және 3 қосымшадан тұрады. Жұмыс 113
компьютермен терген беттен тұрып, ішінде 52 сурет, 14 кесте, әдебиет
тізімінің саны 62.
Кіріспеде зерттеу жұмысының өзектілігі ашылып, зерттеліп жатқан
мәселе нақтыланып отыр. Сонымен қоса, зерттеу жұмысының негізгі
мақсаты, ғылыми жаңалығы, деректілігі, жұмыстың тәжирібелік мәні,
қорғауға шығарылатын тұжырымдар, ізденушінің жеке үлесі, жұмыстың
сыннан өтуі және де басылымдар келтірілген.
Бірінші бөлімде жоғары температуралы агрегаттардың жұмысының
сипаттамасы және дамуының шолуы мен талдауы көрсетілген. Жоғарғы
температуралы агрегаттардың оқшаудағы термиялық кернеуді төмендету
жолдарын зерттеу және құрастыру. Технологиялық сипатта қарастырылған
жоғарығы температуралық агрегаттың жылулық жұмысының тиімді және
ұзақ мерзімді жұмыс атқаруы оқшауға байланысты екены көрсетілген.
Агрегаттарда қолданатын отқа төзімді және жылулық оқшаулардың түрлері,
оған жұмыс кезінде әсер ететін факторлар қарастырылған.
Екінші бөлімде іске қосу операцияларын, тиімді іске қосу режимдерін
әзірлеу және іске асыру үлін қажетті жағдайларды қарастырылған. Отқа
тщзімді материалдардың сынамаларын кептіру динамикасы, ЖТА-ғы
оқшаудың термиалық кернеуі асып түсуі көрсетілген.
Үшінші бөлімде отқа төзімді және жылу оқшаулағыш материалдардың
сипаттамаларын эксперименталды зерттеу, сондай-ақ отқа төзімді
материалдардың
қасиеттерін
зертханалық
орнату
қарастырылған.
Материалдардың беріктік шегін бөлме және жоғары температурада
аңықтауға қажеттілік туындады.Осыған сәйкес беріктік шегін анықтайтын
эксперименттік стент құрастырылды. Эксперименттік стендте жоғары
температурада әртүрлі отқа төзімді материалдарының сығылу күшін анықтау
үшін зерттеулер жүргізілді. Осы стенте эксперименттер жүргізіліп, бөлме
және жоғары температурада беріктік шегі анықталды.Отқа төзімді
көміртектіпериклаздың, шемотты отқа төзімді шөгінділерінің, сондай-ақ
диатомиттің температураға тәуелділігінің қисықтары көрсетілген. Одан басқа
материалдың беріктігін өлшеу кезінде кеткен кателіктері есептеліп
көрсетілген.
Автор әзірлеген " Материалдарды термо-механикалық сынау әдістері"
тәсілін авторлық патентпен қорғады, онда өлшеудің дәлдігін арттыру үшін
4

материалдарды термомеханикалық сынау әдісі жүзеге асырылды, ол
материалдардың беріктік шегін анықтауға мүмкіндік береді үлгіні жоғары
температурада материалды қысу кезінде, температурасы құрылғылар тікелей
әдіспен анықтауға мүмкіндік беретін.
Эксперименталдық стенте әр түрлі материалдарды жоғары
температурада беріктік шегін анықтау бойынша сығылу мықтылығы
зерттеулер жүргізілді. Беріктік шегін отқа төзімді периклазоуглеродты
температурасына келесі үрдістер: ~ 90 оС бастап температура беріктік шегі
өсуде, 51,2 МПа дейін жетіп (температурада ~ 200 оС), содан кейін беріктік
шегін бастайды бірқалыпты 40 МПа төмендейді (~ 400 оС).
Қисық байланысты беріктік шегін диатомитті температурасына келесі
үрдістер: бастауыш мәні материалдың беріктік шегін 6 кгс/см2 төмен
мәлімделетін дайындаушы-зауыт. Ауа температурасының көтерілуімен
беріктік шегін өсуі басталады ол кезде 100 oС сәйкес келеді ресми
мәлімделген (6 кгс/см2) және жетеді максимум температурасы 450-500 қо (13
кгс/см2).
Температурасы 20 oС беріктік шегі сығылу отқа төзімді шамот 20 МПа,
ал 600 оС беріктік шегі тең 40 МПа.
Есептеу өлшеу қателігін анықтау беріктік материалдың көрсеткендей,
қателігі 4% - дан аспайды.
Төртінші бөлімде ЖТА-ның жылу күйінің математикалық моделі
ұсынылған. ЖТА-ның оқшауының элементінің дамыған математикалық
моделін бейімдеу үшін ғылыми стенд жасалды. Стендте отқа төзімді және
жылу оқшаулағыш материалдардың үлгілерінде температураүлестірімін
өлшеу дәлдігін жеткілікті дәрежеде өлшеу арқылы зерттеуге болады.
Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, қателігі температурасын анықтау
қимасы бойынша шегендеу процесінде қыздыру әзірленген әдістемеге сәйкес
6% аспауы тиіс, бұл пайдалану мүмкіндігі туралы осы әдістеменің
өнеркәсіптік жағдайда. Зауыттық жағдайда жылу жағдайын анықтау үшін,
қолданыстағы жабдықтың ерекшелігін ескере отырып, «қазандықтың
оқшауының жылу күйін анықтау әдістемесі» әзірленді және пайдалы
модельге өтінімберілді.
Бесінші бөлімде ЖТА-ның оңтайланған ұтымды режимдері
көрсетілген: 25 тонналық болат құю ожауы және жабыстыра пысыру
пештері.
Құрастырылған
графиктерді
пайдаланылған
отқатөзімді
материалдардың беріктігі шегінен ескеріліп, қыздыру процесін 1 сағат, 30
мин. Болатқұяттын ожау үшін, 8 сағат жабыстырып пысыру пеші үшін
қысқарты.
Қорытындыда
диссертацияның
негізгі
нәтижелері
мен
қорытындылары көрсетіледі.
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