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АЛҒЫ СӨЗ
БӨЛІМ 1. Шитті мақтаны бөлек партияларға бөлу
Кіріспе
Мақта қабылдау пунктерінің қауіпсіз жұмысын
қамтамасыз ету
Мақта қабылдау пунктеріндегі техника қауіпсіздік, өрт
және электр қауіпсіздік ережелері
№1 зертханалық жұмыс «Зертханалық жұмыстарды
орындау кезіндегі қауіпсіздік талаптары»
Шитті мақтаны қабылдау
Шитті
мақтаның
нүктелік
және
біріктірілген
сынамаларды іріктеу
Қабылданатын партияның шитті мақтаның сұрыбын
көзбен көріп анықтау (эталонмен салыстыру арқылы)
Зертханалық жұмыс №2 «ЛПС-4 құрылғысында
аспаптық әдіспен сұрып пен сыныбын анықтау»
Шитті мақтаның ылғалдылығы. Зертханалық жұмыс №3
«Шитті мақта. УСХ, ВСХ-1 аспабында ылғалдылықты
анықтау әдістері
Шитті мақтаның қоқыстылығы. Зертханалық жұмыс №4
«ЛКМ аспабында
шитті мақтаның қоқыстылығын
анықтау»
Шитті мақта партиясының кондициялық салмағын
есептеу
Бөлек партияларды жинақтау
Шитті мақтаның селекциялық және өнеркәсіптік
сұрыптары бойынша бөлек партияларды жинақтау
Шитті мақтаның партиясын құжаттық рәсімдеу
2 БӨЛІМ. Маялар мен жабық қоймаларда шитті
мақтаны сақтау және бақылау, алғашқы өңдеуге жіберу
Кіріспе
Шитті мақтаны маяларда және жабық қоймаларда
сақтау, маяларды бұзу және өңдеуге жіберу үшін шитті
мақтаны тиеу кезінде техника қауіпсіздіктің, өрт және
электр қауіпсіздіктің ережелері
Маяларда және жабық қоймаларда шитті мақтаның
жиналуы
Шитті мақтаны сақтау үшін арналған ашық алаңдардың
мен жабық қоймалардың өлшемдері
Шитті мақтаны жиналу кезінде маяның құрылысы
Шитті мақтаны маялар мен жабық қоймаларда сақтау
және бақылау
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Шитті мақтаны сәтті сақтаудың факторлары
Мақта маялар мен жабық қоймаларда сақтау кезінде
шитті мақтаны бақылау
№1 зертханалық-тәжіребелік жұмыс «ТШ термощуптың
техникалық сипаттамасы мен жұмыс принципі»
Шитті мақтаны маялар мен жабық қоймаларда жинау,
сақтау, мақта маяларды бұзу және өңдеуге жіберу үшін
шитті
мақтаны
тиеу
кезінде
қолданылатын
механизмдер.
Үңгір қазғыш машинасы
ВЦ-10 маркалы желдеткіш
УВП маркалы желдеткіш
ХПП маркалы шитті мақтан қабылдайтын ролікті
құрылғы
ПЛА маркалы таспалы қабылдағыш
ТЛХ-18 таспалы конвейері
КЛП-650 маркалы жылжымалы таспалы конвейері
Жүк тиегіш
Мақта маясын бұзатын агрегат
Шитті мақтан алғашқы өңдеуге жіберу
Мақта қабылдау пункті мақта өңдеу зауытының
маңында және тыс жерде орналласқан кезіндегі шитті
мақтаны жіберу ережесі
Мақта өңдеу зауытына жіберілетін шитті мақта
партиясының құжаттық рәсімдеу
БӨЛІМ 3. Шитті мақтаны кептіру және тазалау
технологиялық үдерісі
КІРІСПЕ
Кептіру және кептіру-тазалау цехтарындағы техника
қауіпсіздігінің, өрт және электр қауіпсіздігінің
ережелері
Шитті мақтаны кептіру үдерісі
Шитті мақтаның және оның компоненттерінің
ылғалдылығы.
Шитті мақтаны кептіру теориясының элементтері
Кептіру технологиялық үдерісі
Шитті мақтаны кептіру үдерісінде қолданылатын
жабдықтар мен механизмдер
№1 зертханалық-тәжірибелік жұмыс «ТГ-1.5 жылу
генераторының техникалық сипаттамасы және жұмыс
принципі»
№2 зертханалық-практикалық жұмыс «Мақтаны
кептіру. Кептіру қондырғылары»
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Шитті мақтаны тазалау технологиялық үдерісі.
Шитті мақтаны тазалау үдерісі туралы жалпы ақпарат.
Шитті мақтаны тазалау технологиялық үдерісі.
Шитті мақтаны ірі қоқыстардан тазалайтын жабдықтар.
ЧХ-3M-2 маркалы ірі қоқысты тазалайтын машина
Шитті мақтаны майда қоқыстардан тазалайтын
жабдықтар. 1ХK, СЧ-02 қазықты тазалағыштары
ЭХ-15мақта элеваторы
№3 зертханалық-тәжірибелік жұмыс «Шитті мақтаны
минералды және майда лас араласпалардан тазартудың
технологиялық операциясы»
4-БӨЛІМ. Джиндеу технологиялық үдерісі
КІРІСПЕ
Мақта талшығын джиндеу кезіндегі техника қауіпсіздік,
өрт және электр қауіпсіздік ережелері
Аралы джиндеу үдерісі
Аралы джиндеу технологиясы
Аралы джиндеу цехы
Джинді қамтамасыз-еткіш
5ДП-130 аралы джиндеу машинасы
Джин Империал170 компания Lummus.
Білікті джиндеу үдерісі
Білікті джиндеу технологиясы
Білікті джиндеу цехы.
ДВ-1М, 2ДМ білікті джиндер
№ 4 Зертханалық-тәжірибелік жұмыс.
«Мақта тазалау зауытының аралы және білікті джиндеу
технологиялық үдерісі»
Джиндеу режимін бақылау
Джиндеу режиміне қойылатын талаптар
ҚР СТ 1095-2002 Мақта талшығы. Техникалық
шарттар»
№5 Зертханалық-тәжірибелік жұмыс
«Мақта
талшығының сапалық сипаттамаларын анықтау үшін
сынаманы іріктеу және соңғы таспаны дайындау»
№ 6 зертханалық жұмыс «Жуков құрылғысын
пайдаланып талшық ұзындығын анықтау»
№7 зертханалық жұмыс
«Сұрып пен сызықтық
тығыздықты анықтайтын жеделдетілген әдістер»
№8 Зертханалық жұмыс «АХ-4 анализаторында мақта
талшығының мүкістері және лас араласпаларының
мөлшерін анықтау
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№9 зертханалық жұмыс
«Мақта талшығындағы
ылғалдың массалық қатынасын анықтау»
Талшықты
қалдықтарға
қойылатын
техникалық
талаптар
5-БӨЛІМ. Талшықты, линттерді және талшықты
қалдықтарды тығыздау, орау, таңбалау және тасымалдау
КІРІСПЕ
Талшықты, линтерлерді және талшықты қалдықтарды
тығыздау, орау, таңбалау және тасымалдау кезіндегі
техника қауіпсіздік, өрт және электр қауіпсіздік
ережелері
Мақта
талшығын,
линтерлер
мен
талшықты
қалдықтарды тығыздау, ораудың технологиялық үдерісі
Талшықты, линттерді және талшықты қалдықтарды
тығыздау, орау, таңбалау және тасымалдау туралы
жалпы мағлұматтар
Талшықтарды пресс қондырғысына жіберу
№
5
зертханалық-тәжірибелік
жұмыс
«КВ-5
конденсорының техникалық сипаттамасы және жұмыс
принципі»
Талшықтарды, линттерді және талшықты қалдықтарды
нығыздау
Талшықтарды, линттерді және талшықты қалдықтарды
тығыздау
Талшықты, линт және талшықты қалдықтарды буыптүю
Д-8237 маркалы престеу қондырғысы
Lummus компаниясының өнімі ud және hi – d пресстеу
қондырғысы
Талшық, линт және талшықты қалдықтарын таңбалау
6-БӨЛІМ. Линтерлеу және делинтерлеу технологиялық
үдерісі
КІРІСПЕ
Линтерлеу цехында техника- қауіпсіздік, өрт және
электр қауіпсіздкі ережелерін сақтау
Мақта шиттерін линтерлеуге дайындау
УСМ маркалы қысымдалған ауамен шиттазалағыш
СМ маркалы механикалық шиттазалағыш
Мақта шитін линтерлеу үдірісі
Линтерлеу үдерісінің негізгі көрсеткіштері. Линттерлеу
режимін таңдау
Мақта шитін линтерлеудің технологиялық үдерісі
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Линтерлеу машинасы 5-ЛП
Линтерлеу машинасы 6ЛП
Талшық қалдықтарын қайта өңдейтін машиналар. OBM
маркалы талшық материалдарды тазалағыш машинасы
Мақта
шиттін
және
талшық
қалдықтарын
тасымалдайтын механикалық қондырғылар
Линт және техникалық мақта шиттеріне қойылатын
техникалық талаптар
Линтке қойылатын техникалық талаптар
Техникалық мақта шитіне қойылатын техникалық
талаптар
БӨЛІМ 7. Өндіріс бөлімшенің жұмысын жоспарлау
және ұйымдастыру
КІРІСПЕ
«Мырзакент» ЖШС мақта өңдеу зауытындағы шитті
мақтаны өңдеудің инновациялық технологиясы
Шитті мақтаны алғашқы өңдеу кезіндегі құжаттық
рәсімдеу
Мақта өңдеу зауытына қабылдауға келген шитті
мақтаны рәсімдеу
Шитті мақтаны алғашқы өңдеуге арналған өндірістік
тапсырманы рәсімдеу
Шитті мақтаны алғашқы өңдеуден шыққан өнімдерін
рәсімдеу
Өнімдерде ақаулардың пайда болуын талдау және
оларды жою жолдары
Шитті мақтаны тазалау сапасының төмендеуі және
оларды жою шаралары
Джиндеу кезінде талшық сапасының төмендеу себептері
және оларды жою шаралары
Престеу кезінде талшық сапасының төмендеу себептері
Линтерлеу кезінде линт және шит сапасының төмендеу
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АЛҒЫ СӨЗ
Бұл оқулық 1207000 «Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы»
мамандығының 120707 3 «Техник-технолог» біліктілігі бойынша техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінің жаңартылған типтік
оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес әзірленген.
«Техник-технолог» біліктілігі бойынша оқу құралы 1207000 «Талшықты
материалдарды өңдеу технологиясы» мамандығының жаңартылған типтік
оқу бағдарламасына сәйкес жасалған.
Бұл оқулықты жарыққа шығару мақсаты, технологиялардың дамуына
сәйкес білім беру мазмұны жаңартылғансон,
студенттер мен
оқытушылардың
негізгі
қажеттіліктерін
қанағаттандыратын
тиісті
әдебиеттерді әзірлеу болып табылады.
Техник - технолог дегеніміз - өнім жасау кезіндегі қойылған шарттардан
ауып кетуін немесе ақауларды анықтайтын және олардың жойылуын
қамтамасыз ететін маман. Ол жабдықтың қалай жұмыс істейтінін,
қолданылатын ассортиментті және физикалық-химиялық қасиеттерін біледі,
қажетті есептеулер жүргізіп, процеске уақытында өзгертулер енгізе алады.
Маман білуі керек: өндірістік жабдықтардың кең таралған түрлерінің
сипаттамалары мен дизайнын; материалдардың ассортиментін, қасиеттерін
мен құрылымын; өндіріс стандарттары өнімнің шиттізаты, отын шығыны
және уақыт талаптары; ақау түрлері, оның пайда болуының типтік себептері
және құралдары; еңбекті ұйымдастырудың негіздері; ілеспе құжаттаманы
құрастыру ережелері.
Арнайы білімнің жоғары деңгейі бұл кәсіпті мансап құруға қолайлы
етеді. Ынталандырылған қызметкер өндірістік менеджер лауазымына жете
алады. Колледж дәрежесімен (мысалы, инженерия) жоғарылау мүмкіндігі
айтарлықтай артады.
Қазіргі заманғы индустрия алдын-ала белгіленген параметрлерге сәйкес
ауытқуға жол берілмейтін өнім шығаруға бағытталған. Сондықтан, жақын
болашақта еңбек нарығында білікті технологтарға тұрақты сұраныс болады.
Оқу нәтижелерін бағалау үшін әдістемелік нұсқаулықта практикалық
жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, сондай-ақ курстық және
дипломдық жұмыстардың тізімі берілген, өйткені модульдерді игергеннен
кейін студенттерді қорытынды аттестаттаудың жаңартылған типтік оқу
жоспары жұмысшы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханына
жоспарланған.
Оқу құралы технологиялық бейінді оқытушыларға, магистранттарға,
студенттерге, колледж студенттеріне арналған.
Оқу құралында талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің
технологиялық процестері сипатталған, негізгі және қосалқы цехтардағы
жабдықтардың жұмыс схемалары мен принциптері қарастырылған.
Нұсқаулықта шитті мақтана, талшыққа, линтке, мақта шитіне және талшықты
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қалдықтарға қойылатын қолданыстағы техникалық талаптар қарастырылған.
Нұсқаулықта шитті мақтан және талшықты материалдарды алғашқы
өңдеудің дайын өнімдерін сынау әдістерінің сипаттамасы келтірілген.
Кең таралған өндірістің бірі - мақта. Мақта өсіру әлемде техникалық
дақылдарды егуге бөлінген жалпы аумақтың 40% -дан астамын алады.
Мақтаның халық шаруашылығы үшін маңыздылығын асыра бағалау
қиын, өйткені оның барлық дерлік бөліктері өнеркәсіптік өңдеуден кейін
қолданылады. шитті мақтаны Алғашқы өңдеуден кейінгі алынатын
өнімдердің пайыздық қатынасы: талшықтар - 31-33%, шикізат- 61-64%, линт
- 7-8% және талшықты қалдықтар - 1-1,5%. [1]
Мақта май өңдеу, лак және бояу, консерв, фармакология және жол
салалары үшін шиттізат болып табылады. Мақта шитінен глицерин, стеарин,
полифенол алынады. Ұнтақталған мақта шитінен адам ағзасына қажетті
барлық аминқышқылдарының құрамы жоғары болғандықтан тағамдық ақуыз
алынады. [2] Фурфуралық полимерлерді өндіруге арналған өндірістік этил
спирті, оқшаулағыш материалдар, лактар, шиттізаттар мақта қабығынан
алынады. [1]
Мақта қабығының сабақтары, жапырақтары, жапырақтары органикалық
қышқылдар, илегіш заттар, дәрі-дәрмектер, этил спирті, арқандар, арқандар,
қағаздар алу үшін шиттізат ретінде қызмет етеді. [2]
Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің негізгі өнімдері - талшық
пен линт. Тоқыма өнеркәсібі мақта талшығының көп бөлігінен жіптер мен
маталар шығарады. Сонымен қатар, мақта талшығы авиация мен автомобиль
өнеркәсібінде арнайы төсеме материалдар, парашюттер, жетек және көлік
белбеулерін, карта жіптерін, сүзгілерді жасау үшін қолданылады. [2]
Мақта линттері жасанды былғары, әйнек, жарылғыш заттар, ылғал
жұтқыш мақта, коллодий және жібек өндірісі үшін шикізат ретінде
қолданылады. Делинт химия өнеркәсібінде пластмассалар, лактар, электр
оқшаулағыш материалдар, пленка және фотопленкалар, эбонит, линолеум
өндіру үшін кеңінен қолданылады. [2]
Шитті мақтадан және оның алынатын өнімдердің кең ассортименті
мақта өңдеу зауыттарының өнімділігінің сапалық және сандық
компоненттерін арттыруды талап етеді.
Сапалы өнімді алу үшін технологиялық операцияларды қатаң сақтауды,
технологиялық жабдыққа уақытылы техникалық қызмет көрсетуді және
дұрыс жұмыс істеуді, шикізат пен аралық өнімдердің физикалық-химиялық
қасиеттерін бақылауды қамтамасыз ету қажет.
Өндіріс орындарындағы өнімділікті арттыру үшін кептіру, тазалау,
джиндеу, линтерлеу және престеу цехтарындағы технологиялық процестің
үздіксіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ауыр және көп еңбекті қажет ететін
жұмыстарды механикаландыру өте маңызды.
Оқу-әдістемелік құрал талшықты материалдарды бастапқы өңдеу
технологиясының негіздерін ашады, дайындау пункттерінде мақта-
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шикізатын
қабылдағаннан бастап, мақта өңдеу зауытындағы престеу
цехының жұмысын сипаттаумен аяқталады. Шитті мақтаны кептіру және
тазарту, джиндеу және мақта шитін линтерлеу технологиялық процестердің
теориялық
негіздері
қарастырылған.
Оқу-әдістемелік
құралында
технологиялық жабдықтардың сызбалары, техникалық сипаттамалары және
жұмыс істеу принциптері келтірілген. Сонымен қатар, шитті мақтана,
талшыққа, линтерге және талшық қалдықтарына қойылатын қолданыстағы
техникалық талаптар қарастырылады. Нұсқаулықта сұрыпты, ылғалдылықты,
шитті мақта мен талшықтың ластануын, штапель массасының ұзындығын,
мақта талшығының үзілу жүктемесін анықтайтын зертханалық жұмыстар
бар. Нұсқаулықта келтірілген шитті мақта мен талшықтың физикалықмеханикалық қасиеттерін сынау тәжірибе жүзінде дайындау пункттерінің
зертханаларында және мақта өңдеу зауыттарында өткізіледі. Зертханалық
жұмыстар қажетті құрал-саймандардың сипаттамасымен, тест әдісімен,
кестелермен беріледі.
Оқу құралы 1207000 «Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы»
мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру жүйесінің жаңартылған типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына
сәйкес жасалған.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының
студенттеріне, сондай-ақ теориялық және практикалық сабақтарды
ұйымдастыруға арналған арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту
шеберлеріне, дайындау пункттері мен мақта өңдеу зауыттарының
лаборанттарына арналған.
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1 БӨЛІМ. ШИТТІ МАҚТАНЫ БӨЛЕК ПАРТИЯЛАРҒА БӨЛУ
1.1 КІРІСПЕ
Жинаған шитті мақтаны дайындау пункттеріне жеткізіледі. Олар мақта
өңдеу зауытының сыртында да, оның аумағында да орналасуы мүмкін.
Өндіріс орнында дайындау пункттері 6-10 мың тоннаға дейін мақта сақтай
алады. Фабрикалар аумағындағы сатып алу пункттері 10 мың тоннадан астам
шитті мақтанан тұрады.
Шитті мақтаны қабылдау пунктінде зертханашылар жиналған мақта
тіркемесінен тікелей және біріктірілген сынамаларды алады. Зертханада
шитті мақтаның әртүрлілігі, оның ылғалдылығы және арамшөптілігі
анықталады. Зертхананың қорытындысы бойынша алынған шитті мақта
жеребе бойынша таратылады. Шитті мақтаның партиясын қалыптастыру
кезінде оның құрамына өнеркәсіптік және сорттық сорттардың
шиттізаттарын араластыруға жол берілмейді. Ылғалдылығы жоғары шитті
мақта алдын ала кептіруден кейін ғана сақталады.
Осыдан кейін тіркеме постта орналасқан жүк таразыларында өлшенеді.
Талдаулар мен массаны өлшеу негізінде шитті мақтаны қабылдау актісі
жасалады, онда: физикалық салмағы (жалпы және таза), сұрып, ылғалдылық,
стандартты салмақ, партия нөмірі көрсетіледі. Шитті мақтаның қабылдаудан
бастап мақта өңдеу зауытына жөнелтуге дейінгі барлық ұзақтығы бойынша
қозғалысы құжаттық тіркеумен қатар жүреді.
Алынған шитті мақта түсіріліп, жабық немесе ашық қоймада топтамада
сақталады. Сақтау кезінде мақтаның жағдайы мезгіл-мезгіл тексеріліп
отырады. Осы кезеңде шитті мақтан табиғи қасиеттерін нашарлатпай сақтау
маңызды. Ең алдымен тұқымдық мақта өңдеуге жіберіледі.
Шитті мақтаның қасиеттері оның өздігінен қыздыруға бейімділігін
анықтайды, ал алғашқы өңдеу процесінің технологиялық операциялары ұшпа
мақта талшықтары мен шаңның түзілуінің жоғарылауын анықтайды.
Сондықтан бүкіл технологиялық процесте, шитті мақтаны қабылдаудан
бастап, соңғы өнімді алғанға дейін, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптары
мен ережелері, өрт және электр қауіпсіздігі ережелері сақталуы керек.
1.2 МАҚТА ҚАБЫЛДАУ ПУНКТЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗ ЖҰМЫСЫН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Қауіпсіздік ережелерін сақтау және өрт қауіпсіздігі - жаңа мақта жинау
және сақтау маусымына дайындық кезінде бірінші кезектегі міндет. Сатып
алу орталықтарының аумағында кептіру және тазарту цехтары мен шитті
мақтаны уақытша сақтауға арналған алаңдар бар. Шитті мақтаның өрт қаупі
жоғарылайды. Ылғалдылығы жоғары шитті мақтада, сақтау кезінде ақаулар
мен бас тартудың пайда болуына, сондай-ақ өрт қаупінің пайда болуына
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әкелетін өздігінен қызу және түтіндеу процестері басталады. Шитті мақтаны
кептіру және тазарту кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды және
шеберхананы шаңнан тазартуды қамтамасыз ету қажет.
1.2.1
МАҚТА
ҚАБЫЛДАУ
ПУНКТЕРІНДЕГІ
ТЕХНИКА
ҚАУІПСІЗДІК, ӨРТ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Сатып алу пункттері сорғы станциясы бар су мұнарасымен және су
ыдысымен жабдықталуы керек. Олардың жанында келесі өрт сөндіру
құралдарымен жабдықталған депо орналасқан:
• өрт гидранттары,
• өрт сөндіргіштер,
• сумен толтырылған бөшкелер,
• киіз
• өрт сөндіру жарақтары.
Қуаттылығы 2400 тоннадан астам шитті мақтана ие кәсіпорындарда
жоғары қысымды сумен жабдықтау жүйесі салынуы керек. Өрт сөндіруді
шиттізат мақтаны 2400 тоннаға дейін сақтау кезінде дайындау пункттеріндегі
резервуарлардан жүргізуге рұқсат етілген. [3]
Шитті мақтаны түсіру және тиеу кезінде шығатын құбырдағы газ
шығаратын түтіктері ұшқын сөндіргіштерімен жабдықталған машиналар мен
тракторлар қоймалар мен сарайларға шығатын құбырға қарама-қарсы жағы
кемінде 3 м қашықтықта жақындайды.
Шитті мақтан кептіруге арналған ашық алаңдар тұрғын үйлерден,
қоғамдық ғимараттардан, жөндеу шеберханаларынан кемінде 150 метр
қашықтықта, жоғары вольтты және төмен вольтты электр желілерінен тірек
биіктігінен кемінде 1,5 метр қашықтықта орналастырылады. [3]
Шитті мақтаны табиғи кептіруге арналған алаңдар асфальтталған немесе
қалыңдығы кемінде 5 сантиметр саз балшықпен тығыздалған болу керек.
Жолдың жүретін бөлігінде мақтаны кептіруге рұқсат етілмейді. [3]
Дайындау станциясының аумағында темекі шегуге және ашық отты
қолдануға, гидравликалық жүйесінде немесе электр жабдығында ақауы бар
механизмдер мен машиналарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. [30]
Технологиялық жабдық міндетті түрде жерге тұйықталуы керек. Шитті
мақтан кептіру үшін қолданылатын жылу шығаратын қондырғылар
жанбайтын құрылымдардан жасалған, оқшауланған бөлмелерге орнатылады.
[18]
Мақта қабылдау пункттеріне өрт сөндіру қызметі орналасқан ең жақын
қала немесе аудан орталығымен телефон байланысы қажет. [3]
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1.2.2
№1
ЖҰМЫСТАРДЫ
ТАЛАПТАРЫ»

ЗЕРТХАНАЛЫҚ
ОРЫНДАУ

ЖҰМЫС
КЕЗІНДЕГІ

«ЗЕРТХАНАЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІК

Жұмыстың мақсаты: Зертханалық және зертханалық- тәжіребелік
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқаулар беру, қауіпсіздік
техникасы және еңбекті қорғау ережелерін есте сақтау, зертханалық және
технологиялық жабдықтарда сынақтар кезінде апаттардың жазатайым
оқиғаларды алдын алу.
Зертханалық жұмыс өткізу үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
Үлестірме материалдар (диаграммалар, зертханалық құралдардың
суреттері)
Тапсырма:
1. Зертханалық және технологиялық жабдықтарда сынақтар жүргізу
кезінде қауіпсіздік ережелерін есте сақтау.
Зертханалық жұмыс кезінде келесі қауіпсіздік талаптарын сақтау қажет:
Зертханалық құралдарға сүйенбеңіз.
Басуға, машиналардың немесе құрылғылардың ток өткізгіш сымдарын
қолмен ұстауға тыйым салынады.
Машиналардың немесе құрылғылардың қызып тұрған, ыстық бөліктерін
қолыңызбен ұстамаңыз.
Машина немесе құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде олардың алдын
бөгейтін қоршауларды ашуға немесе жабдықтағы науаларға қолдарыңызбен
тиюға тыйым салынады.
Шитті мақтаны жабдыққа өз қолыңызбен итеруге тыйым салынады.
Сынақ өткізу кезінде жабдықта жұмыс істеу ережелер мен бақылау
нұсқаулықтардың талаптарын сақтаңыз.
Технологиялық жабдықтағы зертханалық жұмыстар осы жабдықта
жұмыс істеуге рұқсаты бар мұғалімнің немесе бригадирдің бақылауымен
жүргізілуі керек.
Технологиялық машинаның барлық қорғаныс қақпақтары, СТОП
батырмасымен бұғатталуы керек.
Жабдықты сынақ өткізуге және ақауға дайын екенін тексермей
жабдықты қосуға тыйым салынады.
Жерге қондырылмаған аппаратурада немесе жабдықта жұмыс
жасамаңыз.
Электр желісіне қосылған жабдықта жөндеу-реттеу жұмыстарын
жүргізуге тыйым салынады.
Қорғаныс сақшыларын алуға, машинаның пультінің түймелерін басуға
тыйым салынады.
Технологиялық жабдықтың немесе құрылғылардың айналмалы
бөліктеріне жақын тұрмаңыз.
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Машинаның жұмысын қадағалап отырғанда, оның шығып тұрған
бөліктерін ұстамаңыз.
Бақылау сұрақтары
1. Жабдықты іске қосар алдындағы қауіпсіздік ережелері.
2. Технологиялық жабдық пен зертханалық құралдарды пайдалану
кезіндегі қауіпсіздік ережелері.
3. Электр жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары.
1.3. ШИТТІ МАҚТАНЫ ҚАБЫЛДАУ
Мақта қабылдау пункттері орналасуына байланысты өсімдікке дейінгі
және өсімдік емес болып бөлінеді.
Зауыт маңындағы- бұл зауыттың жалпы аумағында орналасқан және
мақта зауытынан 15 км қашықтықта орналасқан шаруашылықтардан шитті
мақтаны қабылдауға арналған пункттер.
Зауыт емес - бұл 15 км-ден астам қашықтықта мақта зауытының
сыртында орналасқан пункттер. Жиналған шитті мақтаның көлеміне
байланысты дайындау пункттері ірі, орташа және кіші болып бөлінеді. Ең
көп тарағандары - 10 мың тоннаға дейінгі орташа дайындау пункттері және
10 мың тоннадан астам ірі пункттері. [16]
Шитті мақта трактор-трактордан және екі-төрт самосвалдан тұратын
арнайы автопоездармен дайындық пункттеріне жеткізіледі. Мақта тікелей
мақта терушілерден немесе фермалардан тасымалданады. Кіретін шитті
мақтаны қабылдау үш-екі аймақтық жүйе бойынша жүзеге асырылады.
Сондықтан мақта дайындау пунктінің аумағы (1.1 суретті қараңыз) шартты
түрде үш немесе екі аймаққа бөлінеді. [16]
Үш аймақтық жүйені дайындау пункті мыналардан тұрады:
біріншісі - мақта қабылдау пунктінің қақпасынан қабылдау пунктінде
дейінгі учаске, мұнда зертханалық талдауға сынамалар алынады;
екіншісі - шитті мақта өлшенетін және ілеспе құжаттар жасалатын
ғимараттың өзі;
үшіншісі - шитті мақтаны ұзақ уақыт сақтауға арналған бунт майданы
мен жабық қоймалар (қоралар) орналасқан аймақ.
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1.1 сурет - Үлгілі мақта қабылдау пунктінің бас жоспары.
1. Дайынрдау пункттері; 2. Кептіру және тазарту цехы; 3. Кептіру
барабандары; 4. Пеш бөлімі; 5. Шитті мақта қоймасы; 6. Өртке қарсы су
тоғаны; 7. Өрт сөндіру бекеті; 8. Технологиялық зертхана; 9. Бунттық
алаңдары; 10. Шитті мақтаны қабылдау посты; 11 Бақылау өткізу
пункттері; 12. Көлік құралдарына арналған гараж; 13. Шаң жинайтын
қондырғылар; 14. сумен жабдықтау объектілері; 15. Материалдық қойма;
16. Дайындау пункттері механизмдеріне арналған алаң; 17. Механикалық
шеберхана; 18. Жанар-жағармай қоймасы; 19. Дәретхана.
Ал екі аймақтық жүйесі: бірінші аймақта шитті мақта таңдалады, келген
шикізат өлшенеді және оны қабылдауы ресімделеді, екінші аймақта сақтауға
қабылданады.
Алынған шитті мақтаның физикалық массасын анықтау үшін дайындау
пункттерінде жүк таразылары орнатылады, оған мақта салынған арба
алдымен өлшенеді, содан кейін мақта түсірілгеннен кейін бос арба. Арбаның
мақтамен массасы мен бос арбаның массасының айырмашылығы қабылданған мақтаның физикалық массасы.
Арбаны мақтамен өлшеу алдында, бірінші аймақтағы тауар жіктеуіші
мақтаның бірнеше үлгілерін алады. Егер шитті мақта тиісті стандарттардың
талаптарына сәйкес келмесе, I аймақтың шегінен шығуға жол берілмейді;
кептіруге, тазартуға және сұрыптауға қайтарылды.
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Дайындау станциясының зертханасы вакуумды электр ылғалөлшегіштерімен, шитті мақтаның ластануын анықтауға арналған
құрылғылармен,
зертханалық
дренаждармен,
поляризаторлармен
микроскоптармен, I және II кластардың техникалық таразыларымен және
басқа зертханалық жабдықтармен, сондай-ақ қажетті ыдыстармен,
аспаптармен және құралдармен жабдықталуы керек. [15]
Дайындау пункттері тиісті санда механикаландыру құралдарымен
жабдықталған, оның ішінде әр 10 мың тонна алынған шитті мақта, 12
қабылдау және азықтандыру қондырғылары, 12 (18 метрлік) конвейерлер, 10
баспалдақтар, бунттарды жинаушылар және тиегіштер бар. [15]
1.3.1. ШИТТІ МАҚТАНЫҢ НҮКТЕЛІК ЖӘНЕ БІРІКТІРІЛГЕН
СЫНАМАЛАРДЫ ІРІКТЕУ
Шитті мақтаның сынамалары келесі көрсеткіштерді анықтау үшін
іріктеледі: ылғалдылықты, қоқыстылығын, меншікті үзілу жүктемесін,
сызықтық тығыздығын және микронейр көрсеткішін. Бұл көрсеткіштерді
инструменталды зерттеуі шитті мақтаны қабылдау кезінде жүргізіледі.
Шитті мақтаның сынамалары сонымен бірге құрастырылады:
а) партияны жинау кезінде шитті мақтаны қабылдау нәтижелерін
тексеру;
б) маялаған бунтта сақталатын шитті мақтаның сапасын бақылау,
в) шитті мақтаның партиясын мақта өңдеу зауытына тасымалдау
кезінде,
г) кептірілген және тазалағаннан кейін шитті мақтаның сапасын тексеру.
Шитті мақтаның үлгілері нүктелі сынамалары, біріктірілген сынама,
орташа күндік болып табылады.
Шитті мақтаны қабылдау кезінде лаборант жеткізушінің немесе оның
өкілінің қатысуымен әр түрлі тереңдікте 3 жерден нүктелік сынамалар алады.
Сынамалар іріктеу нормалары бойынша 2 тонна шитті мақтадан 100-150
граммдық 3 нүктелік сынама алынуы тиіс.. [20]
Біріктірілген сынама алу үшін нүктелік сынамаларын қақпағы тығыз
жабылған құмыраға салыңыз. Біріктірілген сынаманың массасы 1 кг
құрайды. Шитті мақтаның ылғалдылығын анықтаған кезде біріктірілген
сынама сақталатын ыдыстың міндетті түрде тығыз жабылатын қақпағы
болуы керек. [20]
Орташа тәуліктік сынаманы алу үшін бір шитті мақтаны жеткізушінен
жиналған шитті мақтаның біріктірілген сынамалар күні бойы жиналады. Оны
1.2-суретте көрсетілгендей сыйымдылығы 3-4 кг банкаларға салады.
Консервінің бетіне партия туралы ақпарат жазады:
шитті мақтаны жеткізушінің атауы,
партия нөмірі,
мақта селекциясы,
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мақта сортына және өнеркәсіптік сұрыпқа,
сынама алу күні. [20]

Сурет 1.2 - Шитті мақтадан сынама алу сәті.
Мақта жеткізушісінің берілген сұрыппен және шитті мақтаның
класымен келіспеген және гоммозбен жұқтырылған шиттізат массасы
бойынша келіспеушіліктер болған жағдайда, нүктелік сынамалар қайта
алынады. Олар әр түрлі тереңдіктегі 15 жерден алынады және 1 кг сынама
алынған. [6]
Партия жинақтау кезінде шитті мақтаны қабылдау нәтижелерін бақылау
үшін сақталған буманың бетіне нүктелік сынамалары алынады.
Сынамаларды іріктеу келесі есеппен жүргізіледі: 10 м2 жерінен 10 және 50 см
тереңдіктен 2 сынама алынады. Құрама үлгінің минималды массасы 2 кг. [20]
Арналған қатпарлану сақталған шитті мақта сапасын бақылау, сынамасы
деп түйінімен алынған барлық күнделікті орташа сынамалары алынады. [20]
Ол үшін орташа тәуліктік үлгіні алдымен тіктөртбұрыш түрінде салады,
содан кейін араластырады, 4 бөлікке бөледі. Диагональ бойынша қарамақарсы 2 бөлікті қалдырыңыз, қоқыспен 3 және 4 бөлік жойылады. Бұл
операциялар әр 10 тонна мақта үшін үстелге 400 г шитті мақта қалғанға дейін
қайталанады. Мұндай сынамалар күн сайын бүлік қалыптасқанға дейін
жиналады, соңында олардың салмағы 15-20 кг-ға жетеді.
Жиналған біріктірілген үлгі төрт бөлікке бөлінген араластырылған. Әр
бөлігінен 3-4 кг мақта алыңыз, араластырыңыз және екіге бөліңіз. 7 кг екі
бөлік шығады. Бір бөлігі даярлау пунктінде қалады, екіншісі мақта
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партиясымен мақта өңдеу зауытына талдауға жіберіледі. Ілеспе құжат, мақта
шитті паспортының 2 данада жіберіледі. Шитті мақта паспорт-картасының
бір данасымен жасалған талдау нәтижелері сатып алу орталығының
зертханасына қайтарылады.[20]
Бумада сақталатын шитті мақтаның сапасын бақылау үшін салмағы 1 кг
салмақтың тең бөліктерінен біріктірілген сынамалар. Ол үшін 20 нүктелік
сынаманы қолмен немесе 20-100 см тереңдікте сынама алу арқылы алады.
Талдау үшін буманың бір бөлігінен алынған біріктірілген сынаманы немесе
салмағы 5-10 кг болатын бүкіл дестеден алынған жалпы сынаманы
қолданыңыз. [20]
Шитті мақтаның партиясын мақта өңдеу зауытына жіберу кезінде
нүктелік сынамалар әр көлік құралынан және әр партия үшін бөлек алынып,
құрама үлгі алынады. Күніне жинақталған іріктемелер орташа тәуліктік
үлгіні құрайды.
Мақта өңдеу зауыттарының зертханаларында жеке лоттар мен сатып алу
пункттері үшін біріктірілген сынамалер құрастырылады.
Шитті мақтаның сапасын кептіру және тазалаудан кейін тексеру үшін
кептіру және тазалаудан кейін шыққан шитті мақтаның жинақталған
сынамалары әр 2 сағат сайын жиналады. Ауысымға шитті мақтаның алғашқы
сынамасы жабдық іске қосылғаннан кейін 15-30 минут ішінде алынады. [7]
1.3.2 ҚАБЫЛДАНАТЫН ПАРТИЯНЫҢ ШИТТІ МАҚТАНЫҢ
СҰРЫБЫН
КӨЗБЕН
КӨРІП
АНЫҚТАУ
(ЭТАЛОНМЕН
САЛЫСТЫРУ АРҚЫЛЫ)
Даярлау пункттерінде шитті мақтаның стандарттары, белгілі бір сорт
пен сыныпқа тән сапа сипаттамалары бар үлгілер бар.
1.1 Кесте – Шитті мақтаның типтері және олардың физикалықмеханикалық қасиеттері
Типі
4
5
6
7
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Штапель
Сызықтық
массоұзындығы тығыздық,
мм, кем емес
mtex, артық
емес
33.2
180
31.2
190
30.2
200
29.2
200-ден астам

Меншікті үзілу жүктемесі,
гс/текс, кем емес
Сұрыбы
I
II
26.5
25.5
25.0
24.0
24.5
23.5
24.0
23.0

Шитті мақта, талшықтың физикалық-механикалық сипаттамаларына
байланысты 9 түрге бөлінеді, оның 4,5,6,7 түрі орташа талшық сорттарының
шитті мақтасына жатады. [21]
Талшықтың физикалық-механикалық сипаттамалары:
 штапель массоұзындығы,
 сызықтық тығыздық,
 меншікті үзілу жүктемесі.
1.2 Кесте - Шитті мақтаның сұрыптылығы мен жетілуін көзбен анықтау

Өнеркәсіптік Төлеу
4, 5, 6, 7 типті мақта талшықтарының түсі және
сынып
коэффициенті сыртқы түрі
I
1.8
Ақ немесе ақ табиғи, кілегейлі көлеңкесі бар, сорт пен
мақта өсіру аймағына байланысты. Серпімді және
жанасуға тығыз. Қолмен жиналған мақта сыналарының
беті толқынды болады. Машинамен жиналған шитті
мақта бөлек үлпілдектерден және талшығы аздап
бұралған ұзын сабалған бөліктерден турады. Кейде кей
бір бөліктерде өлі талшықтарды табуға болады.
II
1.6
Ашық сары дақтары бар ақшыл түсті. Серпімділігі мен
тығыздығы аздау.Қолмен жиналған шитті мақта
кесектері
бүкіл
беткейде
толқындылыққа
ие.
Машинамен жиналған шитті мақта бөлек үлпілдектерден
және талшығы аздап бұралған ұзын сабалған бөліктерден
турады және жылтыр пластик түрінде өлі талшықтар
болуы мүмкін.
III
1.4
Күңгірт ақ-сарыдан күңгірт сұрғылт реңкке дейін сарғыш
дақтармен ақшыл-кілегейлі сарыға дейін. Қолмен
жиналған шитті мақтаның бөліктері майда иірімділігімен
сипатталады, сыналары ол түрлі көлемдегі жылтыр
пластикке айналады.
Машинада жиналған шитті мақта бөлек және созылған,
ішінара үлпіленген және бұралған үлестерден тұрады,
олардың ішіне бөлек созылмаған және жетілмеген
үлестерден қосылады, құрамында әр түрлі көлемдегі
жылтыр пластик бар.
IV
1.2
Сұр реңкпен және қоңыр дақтармен ақшыл-кілегей сары
түске боялған. Сипалап қарағанда берік немесе тығыз
емес. Көбіне ол созылған, жартылай бұралған
үлестерден, сонымен қатар созылмаған жетілмеген
үлестерден, әртүрлі дәрежедегі үлпілдек волюттардың
бөлек топтарынан тұрады, үлестердің көпшілігінде
жылтыр пластик түрінде өлі талшықтар болады.
V
1,2-ден аз
Қою ақ немесе күңгірт крем қоңыр дақтары бар ашық
сарыға дейін. Сұр. Серпімді емес және жанасуға тығыз
емес. Жетілмеген және өлі талшықтардан жылтыр
пластмасса пайда болады, ол айтарлықтай дәрежеде
шитті кесінділердің бетін жауып турады.
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Штапельдік массаұзындығы - бұл талшықтың ұзындығының өлшемі.Ол
ең ұзын болатын талшықтың орташа массоұзындығын көрсетеді. Сондай-ақ,
массаның ең үлкен тобын құрайтын талшықтардың орташа ұзындығын
көрсететін модальді массоұзындығы бар.
Талшықтың сызықтық тығыздығы бір километрлік талшықта қанша
талшық болатынын көрсетеді және миллитекс-мтексте есептеледі.
Үзілу жүктемесі талшық толығымен үзілгенге дейін шыдай алатын ең
үлкен күш болып саналады. Ол талшықтың беріктігін сипаттайды, оны
кейіннен өңдеу және пайдалану үшін қажет. Меншікті сынау жүктемесі
талшық қалыңдығының бірлігіне шаққандағы үзілісті көрсетеді және cN / tex
(gf / tex) арқылы өрнектеледі.
Сортты анықтау үшін аралас кестені 1.4 кестеге сәйкес кесінділердің
көлеміне, түсіне, жылтырлығына, үлпілдек дәрежесіне, тығыздығы мен
серпімділігіне назар аударып, эталонмен салыстырады. Әр түрдегі шитті
мақтаның сортын анықтағанда түсі, жетілу коэффициенті, сыртқы түрі
ескеріліп, түс пен жетілу коэффициентінің нашар көрсеткіші қолданылады.
[21]
Шитті мақта 5 өнеркәсіптік сұрыпқа жіктеледі. Шитті мақтаның әр
сорты өз кезегінде 3 класқа бөлінеді. [21] Сорттарды кластарға бөлудің
критерийі - арамшөп пен ылғалдың көрсеткіштері:
Қоқыстылығының массалық үлесі,
ылғалдың массалық қатынасы. [21]
1.3.3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №2 «ЛПС-4 ҚҰРЫЛҒЫСЫНДА
АСПАПТЫҚ ӘДІСПЕН СҰРЫП ПЕН СЫНЫБЫН АНЫҚТАУ»
Жұмысты орындау үшін:
 ППВ маркалы джин-талшықты тазартқыш зертханасы;
 ЛПС-4 маркалы құрылғы;
 шитті мақта 5-10 кг ;
 сынама алуға арналған кесте;
 аналитикалық таразы маркасы ВЛКТ-500-М,
 аналитикалық таразыға арналған тас жиынтығы.
ЛПС-4 маркалы зертханалық құрылғыда шитті мақтаның сорттары
анықталады. Сынақ әдісі ауа өткізгіштік көрсеткіші талшықтың жіңішкелігін,
оның жетілуін және үзілу жүктемесін сипаттайтындығына негізделген. [14]
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1.3 Сурет - ЛСП-4
құрылғысы

1.4 сурет - ЛПС-4 маркалы құрылғының
диаграммасы.
1 - мұқаба; 2 - талшық сынамаларын
жүктеуге арналған камера; 3 - камераның
төменгі жағы; 4 - жоғарғы ауа камерасы; 5 төменгі ауа камерасы; 6 - диафрагма; 7 дроссель; 8, 9 - манометрлер; 10 желдеткіш; 11 - әуе желісі.

Талшықтың жетілуіне байланысты талшық үлгісінен өтетін бірдей ауаға
төзімділік әр түрлі болады.
Піскен шитті мақта талшығы төмендеген шитті мақта сорттарының
жетілмеген талшықтарымен салыстырғанда беріктігі мен қысылуын
арттырды. Сондықтан бір массаның үлгісінде жетілген және жетілмеген
шитті мақта талшықтарының мөлшері әр түрлі болады. Тиісінше, ауа ағыны
жолында кездесетін үлгінің жалпы ауданы әр түрлі болады. Шитті мақта
сортының төмендеуімен сынамадағы талшықтардың мөлшері артады, ал
талшықтардың үлгісі арқылы өтетін ауаның сол мөлшеріне төзімділік
пропорционалды түрде өседі.
ЛПС-4 құрылғысы және оның сызбасы 1.3 және 1.4 суреттерінде
көрсетілген.
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Сынау өткізу тәртібі:
1. Шитті мақтаның үлгісін үстелге жайып, мұқият араластырады және
тіктөртбұрыш түрінде біркелкі қабатқа жайып салады. Шіріген мақта тең
төрт бөлікке бөлінеді. Екі қарама-қарсы бөліктер диагональмен жойылады,
қалған шитті мақта тағы да араластырылып, жоғарыда көрсетілгендей,
қайтадан бөлінген тіктөртбұрыш түрінде орналасады. Бұл бөлу үлгінің
массасы 200 ÷ 300 г болғанға дейін қайталанады.
2. Егер таңдалған шитті мақтаның орташа үлгінің ылғалдылығы 12,0% дан асса, онда ол СХЛ-3 маркалы зертханалық кептіргіште кептіріледі.
Талшық үлгісі бояу машинасында қоқыс қоспаларынан тазартылады.
3. Шитті мақтаның дайын орташа үлгісі зертханалық ППВ маркалы
джин-талшық тазалағышынан өткізіледі. Құрылғы талшықтарды мақтадан
алынған шиттерден бөледі, оны бір уақытта қоспалардан тазартады.
4. Алынған мақта талшығынан оның жұмсақтығына кедергі келтірмей,
төрт кішкене сынаманы мұқият алынады. Әрбір кішкене үлгіні мақта
талшығының үлпілдек массасының бір жерінен толығымен алады.
Сынамаларды іріктеу және одан әрі сынау кезінде талшықтың жиналмауын
немесе тығыздалмауын қадағалау керек. Талшықтың кішкене үлгілерін 0,01 г
дәлдікке дейін өлшеңіз. Мақта талшығының кішкене үлгісінің массасы
таңдалған мақта сортына байланысты өзгеріп отырады. Қазіргі уақытта 1.5
кестеде көрсетілгендей талшық салмағының белгілі бір массасы белгіленді.
5. Сынақтарды бастамас бұрын құрылғының дұрыс жұмыс істеп
тұрғанына көз жеткізіп, жерге тұйықтауды тексеріп алу керек. Сондай-ақ, екі
манометрдегі де су деңгейін (су бағанасы нөлдік масштабта болуы керек)
және резервуарлардағы судың мөлшерін тексеру қажет.
6. ЛПС-4 қондырғысында сынақтарды жүргізген кезде дайындалған 4
кішкене мақта талшығының үлпектері жұмыс камерасына кезек-кезек
орналастырылады.
7. Камера тоқтағанша қақпақпен жабылған. Желдеткіш қосылады, содан
кейін дроссель тұтқасының көмегімен ауа өткізгіш арқылы алдын ала ауа
мөлшері төменгі ауа камерасына беріледі - 1,8 дм 3 / с, бұл дұрыс манометр
көрсеткішіне сәйкес келеді - 100 мм су. Өнер.
8. Желдеткішпен үрленген ауа төменгі және жоғарғы ауа камераларында
құрылғыда белгілі бір аэродинамикалық режим жасайды. [14] Оң жақ
өлшеуіш 100 мм H2O көрсеткенде. Өнер., Манометрдің сол жақ шкаласын
көрсетіңіз (су бағанының мм-мен). Олар берілген мақта талшығының үлгісі
үшін аспаптағы вакуум мөлшерін анықтайды.... [14]
9. Жұмыс кезінде құрылғыға әрдайым бірдей ауа жіберілуі керек (1,8
дм3 / с), бұл 100 мм су бағанының диафрагмасына дейінгі және одан кейінгі
қысымның төмендеуіне сәйкес келеді. Құрылғының осы жұмыс режимімен
камерадағы вакуум талшық сынамасын жүктеу үшін камераға
орналастырылған мақта талшығының үлгісінің аэродинамикалық кедергісіне
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байланысты өзгереді. Аспаптағы ауаны сейілту мәні сол жақ манометрмен
өлшенеді, ол мақта талшығының сұрпын (шитті мақта) сипаттайды. [14].
10. Мақта талшығының бірінші үлгісін өлшегеннен кейін құралды
өшіріп, камераның қақпағын ашып, талшықты алыңыз. Қалған үш кішкентай
сынамалар да осындай тәртіппен өлшенеді. Өлшеу нәтижелері формаға
сәйкес талдау түрінде жазылады. Құралдың орташа көрсеткіштері төрт
үлгінің өлшемдері бойынша есептеледі.
11. ЛПС-4 құрылғысының орташа көрсеткіші бойынша. мақта талшығы
мен мақтаны анықтау (кесте 1. 2 қараңыз).
1.2 Кесте - Талшықтың зауыттық мақта матасы бар бөлігінің салмағы
Мақтаның түрлері
Селекциялық сұрыбы

Орта талшықты
С4727 152-Ф Қалғандары

Талшық салмағы, г.

7.9

8.0

8.1

1.3 Кесте - ЛПС-4 мақта сорттарының аспаптық көрсеткіштерін анықтау
Аспаптың
көрсеткіштері,
су
деңгейінің
бағамы, мм
205 дейін
206-235
236-280
281-356
357-391
392-427
428-525
526 және одан көп

Әртүрлілік
мақта талшығы
шитті мақта
Таңдалған

I

II
III
IV
IV
V
VI

II
III
IV

1. 4 Кестеде техникалық ЛПС-4 құрылғы сипаттамасы.
1.4 Кесте - ЛПС-4 маркалы құрылғының техникалық сипаттамалары
Төрт үлгіні өлшеуді қоса алғанда,
талдауды анықтау уақыты, мм
Электр қозғалтқышының қуаты, ватт
Құрылғының өлшемдері, мм, ҰхЕхБ
Құрылғының салмағы, кг

15
360
6 80 × 570 × 1570
82
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Джин-талшықты тазартқыш ППВ
Лабораториялық джин-талшықты тазартқыш ППВ (1.5 сурет) ЛПС-4
құрылғысында ауа өткізгіштік әдісімен оның сортын анықтау үшін шитті
мақтадан талшық үлгілерін дайындауға арналған. Өңделетін шитті мақтаның
ылғалдылығы 12% -дан аспауы керек. Шитті мақта ЛКМ аспабында
тазартылады, содан кейін ПВВ құрылғысында одан талшық бөлінеді.

1.5 Сурет – Джин-талшықты ППВ
Джин-талшықтарды тазартатын ППВ қамтамасыз еткіш тобымен
біріктірілген джиндеу және талшықтарды тазарту бөлімдерінен тұрады (1.5
суретті қараңыз). Салмағы 150 г шитті мақтаның үлгісі құрылғының шитті
камерасына салынады. 11,2 м/с жылдамдықпен айналатын ара цилиндрі
талшықтың тұтамын ұстап, тордың артына апарып, шиттерінен жұлып
алады. Экран саңылауы арқылы кіретін ауа ағыны аралы цилиндр тістерінен
талшықты алып тастайды. Ауа ағыны талшықты конденсордың торлы бетіне
жинайды, содан кейін ауа желдеткішпен сүзгіш арқылы сорылады. Джиндеу
кезінде пайда болған шиттер, үлік, талшықтың түрлі мүкістері жинағыштың
ішіне түседі. Конденсордың барабанынан талшық тығыздағыш және түсіргіш
біліктердің көмегімен қоректендіргіш үстеліне жеткізіледі. Қоректеуші білік
талшықты нығыздайды. Талшық, үстел бойымен қозғалып, аралы
цилиндрімен бірнеше рет таралады. Сол кезде аралармен алынған талшықтар
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қырғыш пышаққа ұрылып, соққы-сілкеуіш ықпалға тап болады және лас
араласпалар жинағышқа түседі. [14].
Желдеткішпен конденсатор арқылы сорылатын ауа ара тістерінен
талшықтарды алып, оларды конденсор торлы бетіне береді. Талшық алмалысалмалы пышақтың көмегімен конденсорлы барабанынан қабылдағыш
камерасына түседі. [14].

1.6 сурет - ППВ маркалы зертханалық талшық тазалатқыш-джиннің
сызбасы
1 - шитті камера, 2 - тазарту бөлімінің аралы цилиндрі, 3 – торлы бет,
4,15 - конденсорлар, 5 - желдеткіш, 6 - сүзгіш, 7 - шит жинағыш, 8 тығыздағыш білік, 9 – түсіргіш білік, 10 - қоректендіргіш үстел, 11 –
қоректеуші білік, 12 - тазартқыш бөлімінің аралы цилиндрі, 13 - қоқыс
жинағыш, 14 - оралатын пышақ, 15 - конденсатордың тор беті, 16 алмалы-салмалы пышақ, 17 - қабылдағыш камерасы.
1.5 Кесте ППВ маркалы зертханалық талшық тазалатқыш-джиннің
техникалық сипаттамаларын ұсынады.
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1. 5 Кесте - ППВ сипаттамасы
Құрылғыға салынған шитті мақтаның орташа 150
сынаманың массасы, г.
Талшық сынамасын шығару уақыты, мин
5.6
Айналу жиілігі:
аралау цилиндрі, s-1 гин секциясы
11.2
талшық тазартқыш
33.3
Орнатылған қуат, кВт
он
Аспап өлшемдері, мм: ҰхЕхБ
840 x 640 x 1250
Құрылғының салмағы, кг
250
Таразы ВЛКТ-500г-М
ВЛКТ-500г-М таразы мақта зауытының зертханаларында үлгіні жылдам
және дәл өлшеуге арналған (1. 7 суретті қараңыз). Құрылғының өлшеу
шкаласындағы өлшеу ауқымы 0,0-нан 100 грамға дейін, ал өлшеу шегі 500
грамға дейін. [14]. Аналитикалық таразыда өлшеу кезінде тас жиынтығын
қолданылады. (1 6 суретті қара).
1.6 Кесте ВЛКТ-500г-М таразыларының техникалық сипаттамалары
келтірілген.
1.6 Кесте - ВЛКТ-500г-М таразыларының техникалық сипаттамалары:
Салмақ өлшеудің максималды шегі, г.
Есептеу шкаласы бойынша өлшеу диапазоны, г
Эталондық шкаланың бөлу мәні, г
Бөлгіш құрылғының бөлу мәні, мг
Өлшеу қателігі, мг
Квадрант тербелістерінің тыныштық уақыты, секунд
Тараздың салмағы, кг
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500
0-100
1.0
10
20
8
10

1.7 сурет - ВЛКТ-500г-М таразы. 1.8 сурет - Аналитикалық таразыға
арналған тас жиынтығы.
Бақылау сұрақтары
1. Шитті мақтаның сортын анықтаудың қандай әдістері бар?
2. Мақта талшығының тыныс алуына қандай факторлар әсер етеді?
3. Талшықтың үзілу жүктемесі мен үзілу ұзақтығы деген не,
метрикалық сан. Осы көрсеткіштер арасында қандай байланыс
бар?
1.3.4 ШИТТІ МАҚТАНЫҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ.
№3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «ШИТТІ МАҚТА. УСХ, ВСХ-1
АСПАБЫНДА ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ
Шитті мақтаның ылғалдылығы шитті мақтаның маңызды көрсеткіші
болып табылады, оның тауарлық және технологиялық құндылығына әсер
етеді.
Шитті мақтаның орташа ылғалдылығы көбінесе белгіленген базалық
стандарттардан асып түседі. Бұл әсіресе машинамен жиналған шитті мақтаға
қатысты.
Мақта өңдеу зауытына келіп түскен көп мөлшерде шитті мақтаны қысқа
мерзімде өңдеу мүмкін емес. Сондықтан шитті мақта ұзақ сақтауға төселеді.
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Сақтау кезінде дымқыл шитті мақта өздігінен қызады, содан кейін
тұқымдардың талшық күші мен майлылығы тез төмендейді. Ылғал шитті
мақтаны өңдеу технологиялық машиналардың жұмыс режиміне кері әсерін
тигізеді және өнім сапасын күрт нашарлатады.
Сондықтан, шитті мақтаны дұрыс сақтау, оны мақта фабрикаларында
қайта өңдеу, сондай-ақ талшық пен мақта зауытының басқа өнімдерінің
сапасы мен сапасы қабылдау пункттерінде алынған шитті мақтаның
ылғалдылығын объективті бағалауға байланысты.
Нақты ылғал - бұл белгілі бір мөлшерде шитті мақтанан алынған судың
салмағының қалған құрғақ материалдың салмағына пайыздық қатынасы
ретінде анықталатын қазіргі ылғал.
Стандартты (негізгі) ылғалдылық - бұл нормасы шитті мақтаға
қойылатын техникалық талаптарды белгілейтін стандарттарда және
технологиялық жағдайларда қарастырылған шартты ылғалдылық.
Шитті мақта мен мақта материалдарының ылғалдылығын олардың
массаларындағы айырмашылық бойынша кептіруге дейінгі және кейінгі
жылдамдықпен анықтау үшін мақта өсімдіктері мен мақта қабылдау
пункттерінің зертханаларында орнатылған термиялық ылғал өлшегіш УСХ-1
қолданылады.
УСХ-1, ВХС, ВХС-М1 аппараттарында мақтаның ылғалдылығын
анықтау Uz 644-2006 ҚР СТК СТ ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Кесте 1. 7. шитті мақтаның кластары бойынша ылғалдың массалық
қатынасының нормалары ұсынылған.
1.7 Кесте - Шитті мақта кластарындағы ылғалдың нормативті салмағы, %
Шитті
мақтасының
сұрып
I
II
III
IV
V

1
9.0
10.0
11.0
13.0
-

Шитті мақтасының класы
2
12.0
13.0
15.0
17.0
-

3
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0

Жұмыстың мақсаты: Шитті мақтаның ылғалдылығын анықтауға
арналған УСХ-1 қондырғысында шитті мақтаны сынау әдісін оқып үйрену.
Құрылғының құрылысы мен жұмыс істеу принципімен танысу.
Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 УСХ-1 немесе ВХС-М1 маркалы термоылғалөлшегіш;
 салмағы 1,0-1,5 кг шитті мақта (банкада);
 сынама алу кестесі;
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 орташа сынамаларға арналған бюкстер;
 ВЛКТ-500-М 4 класты зертханалық таразы;
 аналитикалық таразыға арналған салмақ жиынтығы;
1.8 Кесте - УСХ-1 термоылғалөлшегішінің техникалық сипаттамалары
Кептіру әдісі

Байланыс

Кептіру камерасының ортасындағы қыздыру беттерінің
орташа температурасы, ° С
Кептіру камерасының қыздыру беттері арасындағы
алшақтық, мм
Кептіру температурасын ұстап тұру
Зертханалық үлгінің салмағы, г.
х лопка - шитті
мақта талшығы
мақта шиттері
Кептіру уақыты аяқталған жарық сигналы:
шитті мақта
мақта талшығы
мақта шиті

(195+2)°C + 0,5.

Қуат кернеуі, V
Қуатты тұтыну, Вт
Жалпы өлшемдер, мм ; ұзындығы, ені, биіктігі
Салмақ, кг артық емес

(3,7 ± 0,5)
автоматты
40
20
50
5 мин
3 мин
4 мин
220+ 10%
1200
770, 710, 955
116

УСХ-1 құрылғысының сипаттамасы. [14]
Орнатылған жылыту тақтайшалары бар және тұтқаны құлыптайтын
үстел термогидрометрдің жақтауына тіреледі. Құрылғының алдыңғы
бөлігінің жоғарғы панелінде «Кептіру», «Дайын» шамдары, «Іске қосу»,
«Тоқтату» түймелері, ауыстырып қосқыш, шам және сақтандырғыш «желі»
деген жалпы жазуы бар. Төменде қыздырғыш қондырғысының жоғарғы және
төменгі бөліктерінің температурасын тұрақты ұстап тұратын екі
потенциометр бар. Жылытқыш құрылғысы екі топсалы қосылған алюминий
қорытпасынан тұрады, алюминий қорытпасының ішінде электр арқылы жылу
беретін элементтері орналасқан. Жабық күйдегі үстіңгі және астыңғы
тақтайшалар кептіру камерасын құрайды, оның биіктігі құлыптағы ілмектер
құрылымымен үнемі бақыланады.
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1.9 Сурет - УСХ-1 маркалы термоылғалөлшегіш
1 - жоғарғы және төменгі қыздыру тақтайшалары; 2-құлып тұтқасы;
3 кесте; 4-қамқоршы; 5 шам; 6-қосқыш; 7- «БАСТАУ» батырмасы; 8 «КЕПТІРУ» шамы; 9- «ДАЙЫН» шамы; 10-шам «СТОП»; 11потенциометр; 12- серіппе; 13-тақта; 14-қанқа.
Сынақты өткізу рәсімдері. [22]
1. Тестілеу үшін орташа немесе орташа тәуліктік сынамадан салмағы 40
г орташа бір сынама алынады, оның құрамында шитті мақтаның
ылғалдылығы 20% -дан жоғары - әрқайсысының салмағы 40 г орташа екі
сынама. Орташа үлгілер келесідей алынады: шитті мақта құмырадан бірнеше
жерде және әр түрлі биіктікте алынады, араластырылады және шамамен 1013 г алынады. Мұндай үлгілерді таңдау 3-4 рет қайталанады. Алынған
үлгілерді біріктіріңіз, зертханалық таразыда өлшеңіз. Орташа 40 ± 0,02 г
үлгіні алу керек.Қажет болса, артық шитті мақта қосып немесе алып
тастаңыз. Әрбір орташа үлгіні 0,01 г дәлдікке дейін өлшеңіз.
2. УСХ-1 ылғал өлшегішінде сынақтар жүргізген кезде салмағы 40 г
шитті мақтаның таңдалған орташа үлгісі төменгі негіздегі алюминий
қорытпасының дискісінің бетіне біркелкі қабатқа бөлінеді және камера
рычагпен жабылады. «Бастау» батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда
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«Кептіру» шамы жануы керек. Сынақтар 195-197 температурасында
өткізіледі.
3. 4 минут 15 секундтан кейін. кептіру уақыты аяқталатындығын
ескертетін дыбыстық сигнал естіледі. «Бастау» батырмасын басқаннан кейін
5 минуттан кейін кептіру уақыты аяқталғанын білдіретін «кептіру» шамы
сөнеді. Камераны ашып, мақта мен қоқыстығы бөтелкеге тез жинап,
қақпағын жабу керек. Кептірілген орташа үлгісі бар бөтелкені 0,02 г дәлдікке
дейін өлшеңіз, содан кейін шитті мақтаның үлгісін алып, бос жабық
бөтелкені өлшеңіз.
4. Шитті мақтаның ылғалдылығы формула бойынша есептеледі
W=
m0 – кептіруге дейінгі сынама салмағы (m0 40,0 г);
mc – кептіруден кейінгі сынама салмағы, г;

0,6 - түзету коэффициенті
Егер сынақтар бірнеше рет жүргізілсе, шитті мақтаның ылғалдылығы
бірнеше (2, 3,… 5) нәтижелердің орташа арифметикалық мәні ретінде
есептеледі. [22]
5. ВХС-М1 маркалы құрылғыдағы шитті мақтаның ылғалдылығын
анықтау әдісі термоылғал өлшегіш УСХ-1-де шитті мақтаның ылғалдылығын
анықтау әдісіне ұқсас.
1.10 Кестеде УСХ-1 термиялық ылғал өлшегішінің техникалық
сипаттамаларын ұсынады. [14]
ВХС-М1 маркалы термоылғалөлшегіш және бюкстар жиынтығы шитті
мақтаның, талшығының, линттің және мақта шитінің ылғалдылығын жылдам
анықтау үшін арналған. ВХС-М1құрылғысында шитті мақтаның
ылғалдылығын анықтаған кезде тез қыздырумен жанасу арқылы кептіру
және қыздырылған беттер арасындағы жабық камерада талданатын үлгінің
жұқа қабатын кептіру әдісі қолданылады. [ 14] ВХС-М1 ылғал өлшегішінде
шитті
мақтаның
ылғалдылығын
анықтау
процесі
негізінен
автоматтандырылған. Шитті мақтаның үлгісі құрылғының камерасына
біркелкі орналастырылады, қақпағы жабылады, бекіту құрылғысы іске
қосылады. [14]
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1. 10 сурет - кептіргіш (термовлагомер) маркасы ВХС-М1
А - кептіру камерасы, 1 - жоғарғы және 2 - төменгі тақтайшалардан,
3 - жабуға арналған тұтқа 4 - екі тақтайшаның құлпы; Б - басқару
құрылғысы; B - қуат көзіне арналған кабель.

1.11 сурет - ВХС-М1 маркалы кептіру қондырғысы (термоылғал
өлшегіш)
1.9 кесте. ВХС-М1 термоылғалөлшегіштің техникалық сипаттамаларын
ұсынады. [14]
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1.9 Кесте
сипаттамалары

–

ВСХ-М1

термоылғал

өлшегіштің

Кептіру әдісі
Қыздыру беттерінің номиналды температурасы,
Орташа температураның жылу беттерінің центріндегі
номиналды мәннен рұқсат етілген ауытқуы, ℃
Жұмыс режимін орнату уақыты (қыздыру), артық емес,
мин
Кептірудің қыздыру беттері арасындағы алшақтық
камералар, мм
Кептіру уақытын есептеу қатесі, артық емес,%
Кептірудің аяқталуы туралы ескерту сигналы, с
Кептіру камерасының үлгісі бар жабу күші, артық емес, N
Пайдалану шарттары:
қоршаған ортаның температурасы, ° С
салыстырмалы ылғалдылық,%
Бірфазалы айнымалы ток желісінен қоректендіру, В
Қуатты тұтыну, артық емес, Вт
Зертханалық үлгінің салмағы, г:
шитті мақта
мақта талшығы және талшық
мақта тұқымы
Кептіру үлгісі, мин:
шитті мақта
мақта талшығы және талшық
мақта тұқымы
Кептіру құрылғысының жалпы өлшемдері, мм, артық емес
кептіру камерасы
басқару блогы
Кептіргіш салмағы, кг, артық емес

техникалық

байланыс
195
±2
35
3.6-дан 4.1-ге
дейін
±3
8 '15
200
10-дан 35-ке
дейін
30-дан 70-ке
дейін
220
44
5-тен
дейін
40
20

75-ке

5
3
4
430 × 450 ×
240
125 × 450 ×
240
32
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Жұмысты ресімдеу бойынша жұмыс істеймін
1. ҚР СТ РТК Уз 644-2006 стандартының мазмұнын зерттеу және
сипаттау;
2. УСХ-1 немесе ВХС-М1 құрылғысының негізгі қондырғыларын
көрсете отырып оның сызбасын салыңыз, құрылғыны, жұмыс принципін
сипаттаңыз.
3. Өз бетінше (оқытушының немесе зертханашының бақылауымен)
термоылғал өлшегіш УСХ-1 (ВТС-М1) өлшеуіште сынақтар жүргізеді және
шитті мақтаның ылғалдылығын анықтайды.
4. Алынған нәтижелерді өңдеңіз және осы жұмыс туралы есеп
құрастырыңыз.
Бақылау сұрақтары
1. Термоылғал өлшегіштердің екі пластинасын да қыздыру қажеттілігін
түсіндіріңіз.
2. Құрылғы жылытқышының температурасы қалай бақыланады?
3. Шитті мақтаның орташа тәуліктік сынаманы талдау үшін ұсақ
сынамалар қалай алынады?
1.3.5
ШИТТІ
МАҚТАНЫҢ
ҚОҚЫСТЫЛЫҒЫ.
№4
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
«ЛКМ АСПАБЫНДА
ШИТТІ
МАҚТАНЫҢ ҚОҚЫСТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ»
Жинау кезеңінде (қыркүйек және қазан) шитті мақта жинау пункттеріне
үлкен көлемде жеткізіледі. Жиналған мақтаның шамамен 20-25% жинау
маусымы кезінде мақта тазарту зауыттарында өңделеді, ал негізгі бөлігі
келесі айларда өңдеу үшін ұзақ мерзімді сақтау үшін сақталады. Жинау
кезеңінде жеткізілген шитті мақта өзінің сапалық көрсеткіштері бойынша
әрдайым біркелкі болмайды және көбінесе ластануы мен ылғалдылығы
жоғарылайды. [16]
Параметрлердің бірі, шитті мақта жай-күйін сипаттайтын, қоқыс
мазмұны оның сапалық сипаттамалары болып табылады. Шитті мақта
кластары бойынша қоқыс қоспаларының массалық үлесінің нормалары 1кестеде көрсетілген. [21]
Органикалық қоспаларға:
 жапырақтың бөлшектері, қылқалам, гүл, клапан, сабақ,
 мақтаның кептірілген, шіріген және сынғыш сыналары.
Минералды қоспаларға шаң, құм, қиыршық тас және т.б. жатады [6].
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1.10 Кесте - Шитті мақта кластары бойынша қоқыс қоспаларының
массалық үлесінің нормалары,%.
Шитті
Шитті мақтаның класы
мақтаның
1
2
3
сұрып
Мен
3.0
10.0
16.0
II
5.0
10.0
16.0
III
8.0
12.0
18.0
IV
12.0
16.0
20.0
V
22.0
Шитті мақтаның ластануын тез анықтау үшін ЛКM маркалы құрылғы
қолданылады, ол барлық тазарту зауыттарында және дайындау пункттерінде
орнатылған.
Жұмыстың мақсаты: ЛКM маркалы машинасында шикі мақтаның
ластануын (ондағы ірі және ұсақ қоқыс қоспаларының мазмұнын) анықтауға
арналған тестілерді зерттеу және жүргізу. ЛKM маркалы құрылғының
құрылымымен және жұмыс істеу принципімен танысыңыз..

1.12 сурет - Шитті мақтаның ластануын анықтауға арналған ЛКМ
маркалы құрылғы
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Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 ЛКМ маркалы құрылғы;
 салмағы 5 ÷ 8 кг шитті мақта;
 сынамаларға арналған көлемі 1х2м2 беті тегіс үстел;
 ВЛКТ-500-М 4 класты зертханалық таразы;
 Өлшеу тастардың жиынтығы;
ЛКМ құрылғысы (1.12 және 1.13 суреттерін қараңыз) екі бөлімнен
тұрады. Бірінші бөлімде шитті мақта ұсақ қоқыстардан тазартылады, ал
екінші бөлімде - ірі қоқыстардан. Тазартылған шитті мақта қорапқа түседі.
Шаң мен ұсақ қоқыс қоспалары, үлкен қоқыс қоспалары бөлек пісіру
парақтарына түседі. Құрылғының жұмыс режимі құрылғы панелі арқылы
конфигурацияланған. [6]

Сурет 1.13 - ЛКМ маркалы құрылғының сызбасы
1- бөлім: 1 - жем бункері; 2 - клапан; 3 - қоректендіру білікшесі; 4 тұғырлы барабандар; 5 - штангалы тор; 6 - топсалы қақпақ;
2-бөлім: 7 - қоректенетін қалақ барабаны; 8 - қозғалмайтын щетка; 9 аралау барабаны; 10 - тор; 11 - алынбалы қалақ барабаны; 12 - ұсақ қоқыс
қоспаларын жинауға арналған қаңылтыр таба (науа); 13 - үлкен қоқыс
қоспаларын жинауға арналған қаңылтыр таба (науа); 14 - тазартылған
шитті мақтаға арналған қорап; 15 - электр қозғалтқышы.
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1.11 Кесте - ЛКМ құрылғысының техникалық сипаттамалары
Зертханалық үлгінің салмағы, г.
Бір үлгіні өңдеу уақыты, мин., Соның ішінде:
бірінші бөлімде, сек.
екінші бөлімде, сек.
шитті мақтаны бункерден шығару, сек.
Тазарту әсері,%:
ұсақ қоқыс бойынша
ірі қоқыс бойынша
Айналу жылдамдығы, мин / айн:
қазық барабаны
қазық барабандары
қалақ барабаны
аралы барабан
алынбалы қалақ барабаны
Саңылаулар, мм:
жеткізуші мен төменгі қазықты барабандардағы ұштарының
арасында
қазықты барабандардың мен шыбықты тордың бетімен
арасында
тістердің ұштары арасында:
аралы барабан және
тордың жоғарғы шеті
алынбалы барабанның жүздерінің ұштары және аралы
барабанның тістері арасында
Өлшемдері, мм:
ұзындығы
ені
биіктігі
Салмақ, кг

300
3
120
45
15
99.9
99.5
315
10
450
1200

10
10
3
15
-б
820
715
1335
350

Сынақты өткізу рәсімдері
1. Шитті мақтаның қоқыс қоспаларының құрамын анықтау үшін
үлгілер орташа үлгіден келесі тәртіпте алынады.
Шитті мақтаның үлгісі (орташа немесе тәуліктік орташа) тегіс бетке
мұқият орналастырылады, шаң мен ұсақ қоқыстарды сақтайды. Содан кейін
шитті мақтаның үлгісі мұқият араластырылып, төрт төрт бөлікке бөлінген
төртбұрыш түрінде біркелкі қабатқа жайылады. Екі қиғаш қарама-қарсы
бөліктер қоқыс пен шаң төгілген жерге тасталады. Мұндай бөлу үлгі 1 кг
шитті мақта шамасында қалмаған жағдайда қайталанады. 300 г салмағы үш
үлгілері алынады бастап бірге, шитті мақта, осы соманың шаң мен қоқыс.
Үлгілері жақын 0,1 г бірі өлшеп алуға үлгідегі бастап басқару үлгі ретінде
сақталған. Сынақтар барлық жағдайда 12,0% -дан аспайтын шитті мақтаның
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ылғалдылығымен өткізіледі. E Егер ылғалдылық 12,0% -дан асса, шитті
мақта СКХЛ-3 зертханалық кептіргіште алдын ала кептіріледі. [6]
Екі орташа сынаманың арасындағы ластану көрсеткіштерінің
айырмашылығы ҚР СТ 193-2006 стандартында көрсетілген талдаулардың
рұқсат етілген қателіктерінен асып кетсе, бақылау үлгісі қолданылады.
2. Салмағы шамамен 300 г мақта шитті мақтаның орташа таңдалған
үлгісі ЛКМ құрылғысының жем бункеріне орналастырылған. «Бастау»
түймешігі және нұқыңыз қосылу құрылғы және орташа үлгі жабдықтау
шанақтарды клапанын итеріп құрылғы Kolkova бөлімін кірді.
3. Алынған мақта- сырта алдымен клапан проекциясымен тез түсіріледі.
Шиттізат мақта болып табылады берген азықтандыру барабан бір бағытта
бұру ілгішке дейін. Барабан қазығы шитті мақтаны алып, штангалық тордың
бойымен сүйрейді. Бұл кезде шитті мақта қопсытылып, ұсақ арамшөптермен
шаңды бірнеше ай аралық шөптерден тазартады (торға), арамшөптердің
кішкене қоспаларын жинайды. Бірінші бөлімде шитті мақтан майда
қоқыстардан тазарту 120 с ішінде жүреді.
4. 120 секундтан кейін қазық барабандарының үстіндегі қақпақ
автоматты түрде ашылады және мақта үлгісі 2-бөлімге ауысады және
қоректенетін қалақ барабанына түседі. Ол шитті мақтан арамен барабанға
жібереді. Барабанның аралары босатылады, қозғалмайтын щеткалар
тарақтары, торлар шайқалады. Бірінші шитті мақтаның әсерін біріктіру
үлкен қоқыстарды жинауға арналған табада (науада) тор арқылы
тазартылатын негізгі қоспалардан тазартуға көмектеседі. Барлық тазарту
процесі 45 секундты алады.
5. Тазартылған мақтаны алынбалы қалақ барабаны және тазартылған
мақта қорапшасына алады. Тазартылған шитті мақтаны қорапқа салу үшін 15
секунд кетеді. Бұл жағдайда құрылғының жұмысы автоматтандырылған.
Тазалау кезеңдері туралы ақпарат сигнал шамдары арқылы көрсетіледі.
6. Құрылғыны тоқтатқаннан кейін, қоқыстылығы камераларының
қабырғаларынан пісіру парағының (науаның) түбіне шаңды мұқият
сыпырады.
7. қоқыстардан шитті мақтаның ұшпа материалдары мен науаға түскен
тұқымдары таңдалады, олар арамшөптер қоспаларына жатқызылмайды.
8. Содан кейін тазартылған мақта салынған қорапты құрылғыдан
шығарып, ірі қоқыстың қалдық бөлшектерінің болуын тексереді. Егер олар
бар болса, оларды сол жерден алып тастап, арамшөптерге жапсырады.
9. Мұқият жиналған шитті мақта мен шаңның шіріген бөліктерімен
бірге 0,01 г дәлдікпен таразыда өлшенеді. [6]
10. Шитті мақтадағы лас араласпаларын үлесі пайызбен бөлінген ірі
және ұсақ қоқыс массасымен формула бойынша есептеледі:
З=
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,

Мұндағы,

– бөлінген ірі және ұсақ қоқыстың массасы, г;

- қоқыспен бірге шитті мақтаның орташа сынаманың массасы, г. [5]
ЛКМ құрылғысының техникалық сипаттамалары 1.12 кестеде
келтірілген [14].
1.3.6 ШИТТІ МАҚТА
САЛМАҒЫН ЕСЕПТЕУ

ПАРТИЯСЫНЫҢ

КОНДИЦИЯЛЫҚ

Шитті мақтаның партиясын қабылдау және есепке алу шитті мақтаның
кондициялық салмағына сәйкес жүзеге асырылады.
Шартты масса - бұл стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттармен
анықталатын қоқыстылығы мен ылғалдың бірыңғай нормаларына дейін
төмендетілген мақтаның массасы. [21]
Шитті мақтаның есептік салмағы, M p формула бойынша анықталады:
Mp = Mф

,

Мұндағы Mф - қабылдауға ұсынылған шитті мақтаның массасы, кг,
- қоқыстылығының массалық үлесінің есептік нормасы,%,
- қоқыстылығының нақты массалық үлесі, 2% -ке тең.
Шитті мақтаның шартты салмағы, M- ден мына формула бойынша
анықталады:
Mk = Mp

,

Мұндағы Mp - қоқыстылығының массалық үлесінің есептік нормасына
дейін азайтылған шитті мақтаның массасы, кг,
- 9,0% -ке тең ылғалдың массалық қатынасының есептелген
жылдамдығы,
- шитті мақтадағы ылғалдың нақты массалық қатынасы,%.
Шитті мақта партиясының шартты салмағын есептеу мысалы
Даярлау пунктіне физикалық салмағы 2510 кг шитті мақтаның партиясы
келді. Ластануға және ылғалға арналған зертханалық зерттеулер нәтижелері
бойынша:
Қоқыстылығының нақты массалық үлесі - 4%
шитті мақтадағы ылғалдың нақты массалық қатынасы 11% құрайды.
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Біріншіден, шитті мақта партиясының есептік салмағы есептеледі:
Mр =2510

2510

2459 кг.

Содан кейін шитті мақта партиясының салмағы есептеледі:
Mk = 2459

=2459

=

=2414 кг.

Осылайша, физикалық салмағы 2510 кг шитті мақтаның кіріс партиясы
2414 кг стандартты салмағына сәйкес алынады.
1.4 БӨЛЕК ПАРТИЯЛАРДЫ ЖИНАҚТАУ
1.4.1
ШИТТІ
МАҚТАНЫҢ
СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ
ЖӘНЕ
ӨНЕРКӘСІПТІК СҰРЫПТАРЫ БОЙЫНША БӨЛЕК ПАРТИЯЛАРДЫ
ЖИНАҚТАУ
Жиналған шитті мақта сортына, түріне және класына сәйкес, сондай-ақ
ылғал мен қоқыстылығы дәрежесіне байланысты бөлек партияларға бөлінеді.
[6]
Шитті мақтаның әр түрлі сорттарын бір партияға араластыру
ұсынылмайды, жинау түрлері ұсынылмайды. Машинамен және қолмен
жинау арқылы алынған мақта шиттізат мақтаның сұрыптылығы,
қоқыстылығы ескеріле отырып, жеке партиялар бойынша жиналады.
Талшықтың сақтау шарттары мен технологиялық қасиеттері сұрыпталған
және өнеркәсіптік сұрыптардың шитті мақтамен, машинамен және қолмен
жиналуымен ерекшеленеді. Шитті мақтаның сорттарын партияда
араластырған жағдайда сорт пен класс ең төменгі сорт, түр және сынып
бойынша бағаланады. [6]
бактериялық ауруларынан және зиянкестерден зақымдалған шитті
мақтаны бөлек партияларға жинайды. Егер шитті мақтанда жабысқақ заттар
болса, шиттізат бөлек алынады және жиналады. [21]
Жасыл шитті мақтаны жөнелтуші бөлек партиямен таңдайды. Сатып алу
станциясында, мұндай шитті мақтаны үшін төмендеумен қабылданады
сынып IV.
Егер жиналып жатқан шитті мақтаның ылғалдылығы 20 °С-тан жоғары
болса, онда бұл партия кептіру цехына жедел кептіру үшін жіберіледі. Егер
арамшөптілік пен ылғалдылық нормалары 22% -дан асып кетсе, шитті мақта
жіберушіге қайтарылады немесе сорттың төмендеуімен қабылданады. [21]
Тастаулар, мата сынықтары, үлкен жасыл жапырақтар, ашылмаған
жасыл мақта бүршіктері, шитті мақтада жасыл арамшөптер болған жағдайда,
жеткізуші қоқыстың партиясын тазалайды. Әйтпесе, мұндай шитті мақтаны
қабылдау және сақтау мүмкін емес. [21]
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Тұқымдық мақтаны теру кезінде көбею жылын, аурулардың жұқтыру
дәрежесі бойынша өрістер тобын ескеріңіз. Таңдалған мақта тұқымын алу
үшін тұқымдық мақта жиналған айға байланысты бөлек жиналады:
қыркүйекте бір партияны жинау уақыты 15-20 күнді құрайды, қазан айында
ол 10-15 күннен аспауы керек. [6]
1.4.2
ШИТТІ
МАҚТАНЫҢ
ПАРТИЯСЫН
ҚҰЖАТТЫҚ
РӘСІМДЕУ
Шиттізатты қабылдағаннан кейін, шитті мақтаның стандартты салмағы
мен сапалық сипаттамаларын анықтағаннан кейін, шитті мақтаның партиясы
қалыптасады. II аймақта шиттізатты өлшеу нәтижелері салмақ журналында
тіркеледі, оның үлгісі 1.11 кестеде көрсетілген. [17]
1.12 Кесте - Мақта қабылдау пунктіндегі шитті мақтаны қабылдау
журналының салмағы __________________

Ж Кү Шитті ТОЛЫ Автомоб Жин Әртүрлі Тәртіпсі
№ н мақтан Қ
иль
ақ лік
здік
ың
АТЫ. (трактор түрі
нөмірі
менші шитті )
к иесі мақтан
ың
иесі

1 2

3

4

5

6

7

Сер Брутт Тара Таза Тауар
ия о
салма салма сарапшысы
нөмі салма ғы
ғы
ның қолы
рі ғы

8

9

10

11

12

13

Шитті мақтаны арамшөптілік пен ылғалдылық бойынша талдау
нәтижелері бойынша зертханалық материалды тіркеу журналының
қалдықтарын талдау нәтижелері мен ылғалдылықты тіркеу журналдары (1.1
үлгі 3- кестеде көрсетілген) Карточка және шитті мақтаның паспорттық
талдауы. [ 17]
Кесте 1.13 - Шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануын талдау
нәтижелерін тіркеу журналы
Асылдандыру
баға
1

Сұрып

Бүлік

2

3

Бітелу

Ілініс
шитті мақта
Тырысу
Салмақ,
грамм
6
7

Жүк
4

Сұрыптың салмағы
Грам

%

8

9

Иесінің аты
шитті мақта
5

Орташа% арамшөптілік

10

1.1 3 кестенің соңы
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Ылғалдылық
Ілініс
шитті мақта
кептірер алдында
Тырысу
%
11
12

Жалпы
сынама
салмағы

Айырмашылық

13

14

Абсолютті
құрғақ
салмақ,
грамм
15

% ылғал
16

Қолы
17

Әр партия үшін сапа құжаты жасалады, шитті мақта талдауларының
паспорты-карточкасы (үлгісі 1.15 кестеде көрсетілген), 2 данада. Бұл мынаны
көрсетеді:
- шитті мақта өндірушінің атауы және мекен-жайы,
- түр, сұрып және класс,
- қоқыс қоспаларының массалық үлесі,
- ылғалдың массалық қатынасы,
- шитті мақтаның нақты және шартты салмағы,
- жетілу коэффициенті,
- егін жинау жылы және жинау мерзімі. [17]
Шартты салмақ шитті мақта қабылдау күні анықталған ластану және
ылғал шұңқырларының көрсеткіштерімен есептеледі. Стандартты салмақтың
көрсеткіштері соңғы болып табылады және оларды қайта есептеу мүмкін
емес.
Шитті мақтаның партиясы мақта өңдеу зауытына жіберілген күні
жөнелтілген шитті мақта өлшенеді, сынамалар алынып, ластануы мен
ылғалдылығына талдау жасалады. Қолайсыз ауа-райында сынамалар партия
жіберілгенге дейін бір сағаттан ерте емес алынады. Сол күні мақта өңдеу
зауытының зертханасына шитті мақтаның біріктірілген сынамасі жасалады.
Паспорттық картаның барлық көшірмелері зертханалық талдаулардың
нәтижелерімен және шитті мақтаның біріктірілген сынамасімен бірге
партиямен бірге зауытқа жіберіледі. Зауытта шитті мақтаның партиясын
қабылдағаннан және талдау жүргізгеннен кейін паспорттық картаның
телнұсқасы сатып алу пунктінің зертханасына қайтарылады. [17]
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Кесте 1.13 - Шитті мақтаны талдау картасы
«___» ________________ 20___ жыл
Мақта өңдеу ұйымы _______________________
Мақта қабылдау пункті ____________________________________
Шитті мақтаның иесі _____________________________________
(аты, орналасқан жері)
Таңдау сорты ___________ Жинақ түрі ___________________
________ түрі _________ тәртіпсіздік __________ топтама __________
Қоқыс _____________% Ылғал ____________________%
Степлердің ұзындығы __________ Жетілу коэффициенті ____________
Зертхана меңгерушісі ________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бақылау сұрақтары
Шитті мақта қабылдау кезінде нүктелік, орташа тәуліктік және
біріктірілген сынамалерді таңдау әдістемесі.
Бумада сақтау кезінде шитті мақтаның сапасын бақылау үшін
біріктірілген үлгі алу.
Шитті мақтаның ылғалдылығы және оны анықтау әдісі.
Шитті мақтаның ластануын анықтау.
Шитті мақтаның шартты салмағын анықтау.
Шитті мақтаны түрлерге және кластарға бөлу.
Шитті мақтаның сорттарын анықтау әдістері.
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2 БӨЛІМ МАЯЛАР МЕН ЖАБЫҚ ҚОЙМАЛАРДА ШИТТІ
МАҚТАНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ, АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУГЕ
ЖІБЕРУ
2.1 КІРІСПЕ
Жиналған шитті мақта зауыттарда жыл бойы өңделеді. Шиттізаттың
табиғи қасиеттерін сақтау, жоғары сапалы өнім алу және, сайып келгенде,
кәсіпорын жұмысындағы экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз ету
үшін, шитті мақтан сақтауға оңтайлы жағдай жасау қажет.
Шитті мақтаны сақтау үшін жабық қоймалар мен ашық алаңдар
қолданылады. Мақта талшығының иіру сапасын сақтаудың оңтайлы
жағдайларын жасау үшін шитті мақтаның көтерілу технологиясы қатаң
сақталады, сақталған шиттізаттың температурасы мен ылғалдылығының
профилактикалық өлшеулері уақтылы жүргізіледі, қажет болған жағдайда
мақтаның өздігінен қызып кетуіне жол бермейтін шаралар қолданылады.
Жинақтау, сақтау, түсіру және түсіру кезінде келесі механизмдер мен
машиналар қолданылады: ПЛА таспалы қоректендіргіштер, ТЛХ-18, TЛ
белдік конвейерлер, OБT, 1TT туннельдік машиналар, РБА, РП бунтбұзғыш
машиналар.
2.2 ШИТТІ МАҚТАНЫ МАЯЛАРДА ЖӘНЕ ЖАБЫҚ
ҚОЙМАЛАРДА САҚТАУ, МАЯЛАРДЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ
ЖІБЕРУ ҮШІН ШИТТІ МАҚТАНЫ ТИЕУ КЕЗІНДЕ ТЕХНИКА
ҚАУІПСІЗДІКТІҢ,
ӨРТ
ЖӘНЕ
ЭЛЕКТР
ҚАУІПСІЗДІКТІҢ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
Шитті мақтаны бунттарда және жабық қоймаларда сақтау кезінде өрт
қаупінің жоғарылауына байланысты сақтық шараларын қабылдау қажет,
мысалы, машиналар мен механизмдердің шығатын құбырларын ұшқын
сөндіргіштермен уақытша жабу, бункттар арасындағы өрттің үзілістерін
сақтау және т.б.
Шитті мақтаны жинақтау кезінде бунттарды топта орналастыру
нормаларын сақтайды, ол нормалар бунт үшін бөлінетін алаңдардың
өлшеміндеріне байланысты.
Бір топтағы бункттың мөлшері мен саны 2.1- кестеде көрсетілген [30]
2.1 Кесте - Бір топтағы бункттың мөлшері мен саны
Топтағы бунттардың саны
Бір бунтқа
мөлшері, м
2
4
6
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арналған алаңның
65 ×14
25 ×14
22 × 11

Сонымен бірге бунттың биіктігі 8 метрден аспауы керек. Өрт
үзілістерінің өлшемдері топтағы бункттар арасында кемінде 15 м, бүлік
топтары арасында кемінде 30 м болуы керек.
Бунттарды жою кезінде машиналар мен механизмдер тек 30 метр
аралықта орналасуы керек. Таспалы конвейерлерді (крандарды) жылжыту
қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылады. [30]
Белдік конвейерлердің кардан біліктері мен белдік жетектері айналмалы
бөлшектерге мақтаның түсуін болдырмайтын жұмыс істейтін қаптамалармен
жабылған. Жабық қойманы толтырған кезде қолданылатын конвейерлер
төменгі белдіктен шитті мақтан кетіруге арналған қызмет көрсетілетін
арнайы құрылғылармен жабдықталған.
Агрегаттарды апаттық тоқтағаннан кейін қосу ақаулықтарды жоюдан
кейін ғана жүзеге асырылады. Конвейер ленталарының электр
қозғалтқыштары желіге төрт ядролы портативті шланг кабелі арқылы
қосылады.
Бунттарды бөлшектеу кезінде бүлікшінің өткізгіш кабельден
өтпейтіндігіне көз жеткізіңіз.
Механизмдер мен машиналардың ұсақ ақауларын жедел жөндеуге дейін,
бүлікті бұзған кезде, олар бүліктен 5 м қашықтықта шығарылады және электр
желісінен ажыратылады. Апаттық тоқтағаннан кейінгі кез-келген жабдық
жөндеуден кейін және бос жылдамдықпен сыналғаннан кейін ғана
қолданылады. [отыз]
Жабық қоймаларда жиналған шитті мақтаны бөлшектеу кезінде
катушканы бөлшектейтін машинаның кескіштері жабық қойманың металл
(бетон) құрылымдарына тиіп кетпеуі үшін, штанганы төмендетуге және
көтеруге арналған шектегіштер орнатылады. Кескіш қазықтардың ұштары
ішкі жағынан қауіпсіз түрде қамтамасыз етілген.
Шитті мақтаны жаппай тасымалдау кезінде ол брезентпен жабылады.
Автокөлік корпусының немесе тіркеменің еденінде жарықтардың болуына
жол берілмейді.
2.3 МАЯЛАРДА ЖӘНЕ
МАҚТАНЫҢ ЖИНАЛУЫ

ЖАБЫҚ

ҚОЙМАЛАРДА

ШИТТІ

2.3.1 ШИТТІ МАҚТАНЫ САҚТАУ ҮШІН АРНАЛҒАН АШЫҚ
АЛАҢДАРДЫҢ МЕН ЖАБЫҚ ҚОЙМАЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ
Шитті мақта ұзақ уақыт сақтауға ашық алаңдарда, амбарларда және
жабық қоймаларда шитті мақтаны қабылдау кезінде салынады. Қазақстанда
шитті мақтаны ашық жерлерде немесе бунттарда сақтау әдісі кең таралды.
Бунттар үшін 65×14, 25*14, 22*11 метр және 40 см биіктікте жер бөлінген
(2.1-суретті қараңыз). Беткі қабаты бетонмен немесе асфальтпен жабылған.
Жаңбыр суының ағуын қамтамасыз ету үшін ортасындағы перрон 5-7 см
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көтерілген. Сонымен қатар, сайттың беткі жағында бойлық жолақ
қолданылады. Жылы салдарынан, бағытын мынадай, бойлық жолақ тоннель
желдетуді қазу. [6]
Жабық қоймаларда 750-ден 6000 тоннаға дейін шитті мақта бар (2.2
суретті қараңыз). Жабық қойманы салу үшін кірпіш, темірбетон, темірбетон
панельдері қолданылады (2.3 суретті қараңыз). Мақтаның сулануын
болдырмау үшін қоймалардағы едендер 5 см-ге дейін қабатпен
асфальтталады, 15 см-ге дейін қабаты бар тастармен немесе 18 см-ге дейінгі
қабаты бар қиыршық таспен (шлактармен) жалпы қалыңдығы 5 см болатын
сазды екі қабатты шпаклевкамен толтырылады. [6]
Кесте 2.2 - Шитті мақтаның жабық қоймаға сақтауға қойылған кездегі
параметрлері
Шитті мақта

Шитті мақтаның

Шитті мақтаның
орау тығыздығы,
ылғалдылығы,
кг/
I, II
10-11
150-190
III, IV
12-14
130-160
Желдеткіш желдеткіші бар жабық қоймалардағы шитті мақтаның орау
тығыздығының орташа мәні
I, II
14-тен жоғары
150
III, IV

14-тен жоғары
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Зауыт алдындағы мақта қабылдау пункттерінің аумағында үлкен
қоймалар салынуда. Бұл қоймаларда бір мезгілде екі жағынан мақтаны
механикаландырылған жүктеу үшін стационарлық қондырғылар орнатылған.
Стационарлық қондырғыларға мыналар жатады:
 фидерлерді қабылдау және жеткізу,
 лифтілер,
 таспалы конвейерлер.
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2.1 Сурет - Шитті мақтаны сақтауға арналған ашық алаңның өлшемдері.
Жабық қоймада мақтаның жоғары тығыздығы 2- кестеде көрсетілген.

2.2 сурет - 700 тонна сыйымдылығы бар шитті мақтаны
механикаландырылған сақтау схемасы:
1 - Н-15210 лифті; 2 - бункер; 3 - лифт басына арналған рамка; 4 мақта транспортері; 5 - электр көтергіш.
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2.3 сурет - Шитті мақтаны жабық қоймада сақтау
2.3.2 ШИТТІ
ҚҰРЫЛЫСЫ

МАҚТАНЫ

ЖИНАЛУ

КЕЗІНДЕ

МАЯНЫҢ

Шитті мақтаны бумаларға сақтауға үйу тек құрғақ ауа райында жүзеге
асырылады (2.4-суретті қараңыз). Мақтаға себіліп, тегіс қабатта
қопсытылады. Шитті мақтаның биіктігі 0,8-1м-ге жеткеннен кейін, олар
бүліктің шетінен бүлік шетінен 0,5 м қашықтықта және бұрыштары бойынша
кем дегенде 2-2,5 м тереңдікте белдеумен бастайды. Сонымен бірге бүліктің
шеттері ортасынан төмен екеніне көз жеткізіңіз. Жоғары биіктігі 2-2,5 м
дейінгі күмбезді қалпақшамен аяқталады.
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2.3 Кесте - Шитті мақтаны ашық жерлерде төсеу параметрлері.
Шитті мақта

I

II

III

IV және
V

Шитті
мақтаның
ылғалдылығы
9-ға дейін
11- ге дейін
11-13
13-16
16-дан жоғары
11- ге дейін
11-13
13-16
16-дан жоғары
11-ге дейін
11-14
14-20
20-дан жоғары
13-ке дейін (14)
13-20
20 және одан
көп

Шектеулі мақта қоюға рұқсат
етілген биіктігі, м
Сорғышсыз
Сору арқылы
9
9
8
7
6
8
8
7
6
7
7
6
5
6
5
5

Бір тәулікте күніне 60-65 тоннаға дейін үйуге рұқсат етіледі. Шитті
мақтаның ылғалдылығын ескере отырып, белгілі бір биіктікке дейін
мақтамен төсеңіз (кесте 2.2) [6]
Төсеу және кішірейту аяқталғаннан кейін бүлік таралады, ұштары мен
бүйірлеріндегі дөңестерді тегістейді (2.5 суретті қараңыз). Түзілгеннен кейін
1-2 апта ішінде бүлік биіктігі 1-1,5 м-ге дейін жоғалады. Соңғы
жиырылғаннан кейін шоқтың биіктігі 8-8,5 м құрайды. [6]
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2.4 Сурет - Шитті мақтаны бунт майданында сақтау

2.5 сурет – маяланған мақтаны тарау сызбасы.
1 - мақта маясы; 2 – мая бұзғыш ОБТ; 3 - трактор тіркемесі.
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Қалыптасқаннан кейін мақта маясы 8,5×7м, 10×20м брезентпен
жабылған. Шитті мақта тұқымдық сұыптарын жабу үшін 1-ші категориядағы
жаңа брезент пен қолданылады. Аумағы 25×14 м катушканы жабу үшін 2.6суретте көрсетілгендей, 17×7 м жұппен тігілген брезент төселген. Тырнақтың
периметрі бойынша жерге қазықтар (сым ілмектері) қойылады. Оларға
брезент сақиналарға бұралған арқандармен байланады. Техникалық
регламентіне балл көлемінде бір брезентпен қақпақтар шитті мақта 30-35
тоннаны құрайды. [7]

2.6 сурет – Мақта маясын брезентпен жабу
2.4 ШИТТІ МАҚТАНЫ МАЯЛАР МЕН ЖАБЫҚ ҚОЙМАЛАРДА
САҚТАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
2.4.1 ШИТТІ МАҚТАНЫ СӘТТІ САҚТАУДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ
Шитті мақтаны ұзақ уақыт сақтау үшін қабылдау пункттерінде, шитті
мақтаның сұрыпын және мақта талшығының табиғи қасиеттерін сақтау үшін
қажетті жағдайлар жасау қажет. Ол үшін сізге:
мақта массасын сақтауға төсеу ережелерін сақтау,
мақта қабылдау пункттерінде шитті мақтаның ылғалдылығы мен
температурасын бақылау
мақта маясына желдетуді қамтамасыз ету,
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Жетілмеген қопсытылған және қопсытылған шитті мақта, оның
атмосфералық ылғалды сіңіру қабілетінің жоғары болуына байланысты
ылғалдылық 20-30-ға дейін артуы мүмкін. [6] Әр түрлі сұрыптағы және әр
түрлі ылғалдылықтағы шитті мақтаны араластырмаңыз.
Өздігінен қыздыру - сақтау кезінде шитті мақтаның сапасын
төмендететін негізгі фактор. Ылғал мақта тұқымы мен талшық
микроорганизмдер мен бактериялардың көбеюіне қолайлы жағдай жасайды.
Олардың көбеюі температура мен жылу генерациясының жоғарылауын
тудырады. Мақта массасында жылу жиналып, көміртектенуді тудырады және
сайып келгенде талшықтың толық жойылуына әкеледі.
2.7-суретте сақтау мерзіміне байланысты ылғалдылығы жоғары шитті
мақтаның температуралық көтерілуі көрсетілген.

2.7 сурет - Ылғалдылығы жоғары шитті мақтаның өздігінен қызу
динамикасы
1-қисық - ылғалдылығы 22% мақта; қисық 2 - ылғалдылығы 16% мақта;
қисық 3 - ылғалдылығы 14% мақта.
2. 4- кестеде ылғалдылықтың және шитті мақтаның өздігінен қыздыру
процесі басталған шегі көрсетілген.
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2. 4 Кесте - Мақтаның ылғалдылығының шекті мәні
Шитті мақта
Мақта
тұқымының Шитті
мақтаның
ылғалдылығы
ылғалдылығы
I, II, III
12-13
10-11
IV, V
14-15
12-13
Шитті мақтаның ылғалдылығы 14-20 болған кезде өздігінен қызу
температураның тез көтерілуінен басталады. Содан кейін температураның
көтерілуі тоқтайды, бірақ содан кейін баяу өсу қайтадан басталады және 1012 күннен кейін максималды мәндерге (75-76 °C) жетеді. Шитті мақтаның
және одан жоғары болса, температура максималды
ылғалдылығы 20
температура өзін-өзі жылыту басталғаннан бастап 5-6 тәулікке жетеді.
Температураның күрт көтерілуіне байланысты мақта талшығының үзіліс
жүктемесі азаяды. Бұл, сайып келгенде, шитті мақтаның төмендеуіне әкеледі.
Сонымен қатар, біріктірілген флагелла, талшықтары бар тері, күйдірілген
тұқымдар мөлшері артады, яғни. ластану пайызы артады.
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2.4.2 МАҚТА МАЯЛАР МЕН ЖАБЫҚ ҚОЙМАЛАРДА САҚТАУ
КЕЗІНДЕ ШИТТІ МАҚТАНЫ БАҚЫЛАУ
Шитті мақтаны қабылдау және сақталған мақта массасы, ыңғайлы
температура 30С. Егер ылғалдылығы орташа шитті мақта байламға салынса,
онда мақта массасының температурасы ТШ температуралық зондпен
өлшенеді (2.8-суретті қараңыз) әр бес күн сайын. Ылғал мақта
партияларында катушканың ішкі температурасы 3 күн сайын тексеріледі.

2.8 Сурет - Шитті мақтаның температурасын анықтау.
1 - шитті мақтаның бүлігі; 2,4 - температуралық зонд; 3 температура индикаторы; 5 - өлшеу панелінің корпусы, ашасы бар кабель; 6
- температура зондына арналған доңғалақ арбасы.
Жабық қоймаларда сақталатын шитті мақтаның температурасы
маяланған шитті мақтаның биіктігінің жартысына тең тереңдікте 4 жерде
өлшенеді. Шитті мақта маясында - 8 нүктеде 3м тереңдікте.
Егер температура зондтарының көрсеткіштері мақта массасының
температурасы кем дегенде 1 жоғарылағанын көрсетсе, сіз температураны
төмендету үшін шұғыл шаралар қабылдауыңыз керек, яғни мәжбүрлі
желдетуді жүзеге асырыңыз.
Мақта массасын күштеп желдету бүлмақта маясының ішкі
температурасын төмендетуге көмектеседі. Ол үшін
бунтқа қалыпты
ылғалдылықтағы шитті мақта төсеу кезінде 8-10 күн өткеннен кейін бүлік
кезінде ені 0,8-1,0 метр және биіктігі 1,8-2,0 метрлік туннель жарылып кетеді
(2.9- суретті қараңыз). Егер маяланған шитті мақтаның ылғалдылығы жоғары
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болса, онда осындай көлемдегі бойлық туннель 3-5 күнде салынады. Осы
уақыт ішінде байламдағы шитті мақта қажетті шөгуді береді. [6]

2.9 сурет – мақта маясының түзілуі және өлшемдері
1 - негізгі бөлім; 2 - күмбезді қақпақ; 3- туннель; 4 - алаң; 5 - желдеткіш
Туннельдеу машинасы ТМЕ туннельдеу үшін қолданылады. Ылғалды
ауаны сору температура қоршаған орта температурасына дейін түскенге
дейін УВП, ВЦ-8 желдеткіші арқылы жүзеге асырылады. Шитті мақта
желдету күшейтілген желдету кестеде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге
асырылады. 5. [14]
2.5 Кесте - Профилактикалық мақта бунтыннан ауаны сору уақыты
Шитті
Қай
күннен
бастап
профилактика Белгіленге
мақтаның
жүргізіледі (ауа сорғыш)
н
ылғалдылығ Мақта
ылғалдыл
күндердің
күндердің
ы. %
%,
бунты
аралықтары аралықтары ық.
артық емес
аяқталғанн мен
мен
ан кейін
біріншісінен
кейін екіншісі
I және II сұрыпты мақтаны сақтау кезінде
12.0 - 14.0
14.1 - 16.0

7 - 10-да
5-8

10
8

15
12

75
30
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2.5 кестенің жалғасы
16.1
және 5-ке
одан жоғары

5

8

85

III-V сұрыпты шитті мақтаны сақтау кезінде
13.0 -15.0
15.1 - 18.0
18.1 - 22.0
22.1
және
одан жоғары

7 10-да
5-8
3 - 5 үшін
3 - 4 үшін

10
8
5
5

15
10
8
7

75
85
95
95

Туннель шитті мақта маясының бойлық осі бойымен қазылады. Тік
сызықты туннельді қалыптастыру және оны туннельдік машиналардың
көмегімен «қондыру» үшін бунтың соңғы жақтарынан бунтың бойлық осіне
параллель екі сызық жүргізу керек, олардың бойында машиналардың
дөңгелектері қозғалады.ОБT машинасымен мақта маясының екі жағынан
қазылған туннельдің жалпы ұзындығы 18 м құрайды, қалған 7 м ортаңғы
бөлігінде қолмен бұзылады. Туннельдерді қолмен қазу қауіпсіздік
шараларын ескере отырып, бунт қалыптасқаннан кейін ғана жүзеге
асырылады.
Ауаны сорып үшін туннельдің ұштары 2,5-3,0 м ұзындықтармен,
басқаша айтқанда, шитті мақтамен тығыз жабылады және екі қабатты
брезентпен (III-IV категория) немесе арнайы қалқандармен жабылады. [16]
2.4.3.
№1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРЕБЕЛІК ЖҰМЫС «ТШ
ТЕРМОЩУПТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ МЕН ЖҰМЫС
ПРИНЦИПІ»
Жұмыстың мақсаты: ТЩ температуралық зондтың техникалық
сипаттамаларын, құрылғысын және жұмыс принципін оқып үйрену. ТЩ
температуралық зондты пайдалану және қызмет көрсету ережелерімен
таныстыру.
Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 шитті мақтаның стандартты ылғалдылығын көрсететін кесте,
 үлестірме - ТЩ температура зонының схемасы,
 ауа ылғалдылығы диаграммасы.
Тәжірибелік сабақты өткізу әдістемесі
Шитті мақтаны қабылау және жабық қоймаларда сақтау үшін
қолданылатын ТЩ температуралық зондының жұмыс істеу принципін,
техникалық сызбасы мен көрсеткіштерін оқып үйрену үшін мұғалім ТЩ
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температуралық зондының сызбасын сызып, құрылғының техникалық
сипаттамаларын оқып үйренуге тапсырма береді.
Жұмыстың мазмұны
TЩ маркалы термощуп
Термощуп (2. 10 суретті қараңыз) 2 бөліктен тұрады: өлшеу панелі және
сенсор.
Қашықтан басқару пульті құлыппен бекітілетін ілмекті қақпағы бар
металл корпуста орналасқан. Көлбеу тақтада бақылау-өлшеу кілті, TEU-48T
2 құрылғысы орналасқан.Датчикті қосуға арналған коннектор штепселі бар
кабель панельге қосылған.

2.10 сурет - ТШ маркалы электрлік термощуптың схемасы
1 - болат құбыр; 2 - ұшы; 3 - футляр4 - тұтқа; 5 - қысқыш жең; 6 қарсылық; 7 - штепсель; 8 - розетка, 9 - электр сымдары; 10 - өлшеу
құралы; 11 - кабель сымы.
Зонд панельдің астында орналасқан алты сериялы батареядан қуат
алады. Температуралық зондты тасымалдау үшін консольдің корпусына
тұтқа орнатылған.
Температураның негізгі зонды - ұзындығы 4350 мм металл құбыр, ол
конустық ұшынан, екі құбырдан және жалғаушы жеңдерден тұрады. Ресивер
конустың ұшында орналасқан. Өлшеу тақтасын жалғау үшін қолдың екінші
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ұшында қосқыш розетка қарастырылған. Тұтқаны механикалық зақымдан
қорғауға арналған қорғаныс қақпағы бар.
Құрылғының жұмыс принципі сенсордың температурасы мен кедергісі
арасындағы тәуелділікке негізделген. Шитті мақтаның температурасы
көтеріледі - датчиктің кедергісі артады. Датчиктің қыздыру диапазоны 0
ден 120
дейін, ал температура жоғарылаған сайын қабылдағыштың
орамасының кедергісі 90,1-ден 129,8 Ом- ға дейін артады.
ТЩ маркалы температура зондымен температураны өлшеу кезіндегі
әрекеттер алгоритмі:
- бензинге, керосинге малынған шүберекпен сенсордағы консервант
майын алып тастаңыз
- сенсордың ұшын эксцентрикалық қапсырма гильзасынан бұрап, оны
қақпақтан босатыңыз
- кішкене тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрап, қысқышты босатыңыз
- тұтқаларды эксцентрлік қапсырмаға бұрап, датчиктің қарама-қарсы
ұшына жылжытыңыз
- қашықтан басқару құралын сенсорға штепсельді кабель арқылы
жалғаңыз
- сенсордағы кілтті «басқару» күйіне ауыстырыңыз, ал құрылғының
көрсеткісі «0» деңгейінде болуы керек
- егер құрылғының көрсеткілері ауытқып кетсе, онда батареяларды
жаңасына ауыстыру керек
- батареялардың күйін тексергеннен кейін «бақылау-өлшеу» кілтіндегі
орынды «өлшеу» күйіне ауыстырып, қашықтан басқару пультін сенсордан
ажыратыңыз
- сенсор бүлікке енгізіледі, мақтаға төзімділік өскен сайын сенсор
бүліктен шығарылып, бүлікке қайта енгізіледі
- өлшеу құрылғысын сенсорға жалғаңыз
- сенсорды 15 минут бүлікте ұстаңыз және көрсеткіштерді қабылдауға
кірісіңіз.
Сақтау және тасымалдау кезінде келесі ережелер сақталады:
Тасымалдау, тасымалдау және сақтау кезінде датчик пен өлшеу пункті
бөлек сақталады.
қысқа мерзімді сақтау кезінде жұмыс істейтін кезде, құрылғы тартпада
құрғақ бөлмеде сақталады және өлшеу тақтасы өшіріледі.
Датчиктің ұшындағы розетка бұрандалы ашамен жабылған.
ұшын эксцентрикалық қапсырманың втулкасына бұрап, қауіпсіздік
қақпағымен жабады.
Қосқыш штепселі бар кабель өлшеу тақтасы тақтасының бағыты
бойынша сақина түрінде оралған. Қосқыш штепселі клипте бекітілген.
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«Бақылау-өлшеу» пернесі бейтарап (орта) күйде екеніне көз жеткізіңіз.
Әйтпесе, негізгі батареялар таусылған.
Ұзақ сақтауға дейін басқару панелінің металл бөлшектері техникалық
вазелиннің ағымдағы қабатымен майланады.
мезгіл датчиктің жағдайын тексеру. Тотпен жабылған сенсор тез істен
шығып, бүлікке түскенде үйкеліс тудырады.
Сенсорды дымқыл мақта орамында 15 минуттан артық қалдырмаңыз.
Сенсорды ашық жерде қалдырмаңыз.
Тасымалдаған езінде құрылғыны механикалық зақымданудан
сақтаңыз.
Ұзақ қашықтыққа арналған транспортер алдында температуралық зонд
ылғалға төзімді қағазға оралған жоңқалар салынған қорапқа салынған.
2.6 Кесте - TЩ термощуптың техникалық деректері:
Температураны өлшеу шегі
0-120
Таразының жұмыс ауқымындағы
4,5 аспайды
қателік
Шитті
мақтаға
сенсорды 4 м
батырудың ең үлкен тереңдігі
Қуат көзі
6 КБС-Л-0.50 батареялары серияға
енгізілген
Қуат кернеуі
22 2 В.
Қуатты тұтыну
100MA аспауы керек
Жалпы сенсормен салмағы
10 кг артық емес
Өлшемдері:
өлшеу панелі
195 210 175 мм
сенсор
4350 420 мм
Тапсырма:
 ТЩ термощупты құрылғысын зерттеу.
 ТЩ термощуптың жұмыс істеу принципін зерттеу.
 ТЩ маркалы термощупты сақтау ережелерін зерттеу.
2.5 ШИТТІ МАҚТАНЫ МАЯЛАР МЕН ЖАБЫҚ ҚОЙМАЛАРДА
ЖИНАУ, САҚТАУ, МАҚТА МАЯЛАРДЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ
ЖІБЕРУ
ҮШІН
ШИТТІ
МАҚТАНЫ
ТИЕУ
КЕЗІНДЕ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН МЕХАНИЗМДЕР
Шитті мақта қабылдау пунеттері әртүрлі механикаландырылған
машиналар, қондырғылар, құрылғылар қолданылады.
Механикаландырылған қабылдау, пункттерінде жол беру үшін:
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 белдік қоректендіргіш,
 ТЛХ-18, TЛ типті жылжымалы таспалы конвейерлер,
 жылжымалы мақта таспалы конвейер ХЛП-650,
 мақта элеваторына арналған жылжымалы өңдеуші.
Шитті мақтамен тиеу және түсіру үшін жабық қоймаларды
пайдаланыңыз:
 стационарлық қабылдау және қабылдау құрылғылары,
 ЭХ-5 лифтілері,
 көлденең таспалы конвейерлер,
 тиегіш.
Жабық қоймаларда сақталған шитті мақта мен шитті мақтаның
маяларын желдетуді ұйымдастырған кезде:
 туннельқазу машиналар,
 желдеткіштер.
Операциялық қойманы механикаландырудың стационарлық құралдары
кешеніне мыналар кіреді:
 ПTM типті қабылдау-қабылдау құрылғысы,
 ағызу конвейері,
 тарату жеңі,
 таспалы конвейерлер.
Шитті мақтаға арналған жедел механикаландырылған қойма өрттің
үзілуін (30 м) ескере отырып, негізгі өндіріске жақын жерде орналасқан.
Мақтаны қол еңбегінің шығынынсыз қабылдауды, оны қысқа мерзімде
сақтауды және кейіннен PП типті машиналарды пайдаланып өндіріске
жеткізуді қамтамасыз етеді.
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2.1 1 Сурет - Шитті мақтаның жедел механикаландырылған қоймасы
1 - қойма; 2 - рампа; 3 - басқару панелі; 4 - қабылдау құрылғысы;
5, 6, 7 - конвейер жүйесі; 8 - таратушы
Операциялық механикаландырылған қоймаға (2.11-сурет) ғимарат
құрылымы мен стационарлық механизация жабдықтарының жиынтығы
кіреді. Қойма өлшемдері 18 х 54 м болатын құрама темірбетон
конструкциясы түрінде жасалған.Қойманың биіктігі 8,5 м.Мақта тасымалдау
органдарынан пандус арқылы қабылдау құрылғысына түсіріледі. Пандус пен
қабылдау құрылғысының лентасы арасындағы биіктік айырмашылығы 2,0'2,5
м құрайды. Қолайсыз ауа-райында мақта қабылдау үшін қабылдағыш
құрылғы шатырдың астына орнатылады. [15]
Қойма ішіндегі мақтаның таралуын лақтырушы оны көлденең
жазықтықта айналдырған кезде жасайды. Лақтырғыштың лақтыру бұрышы
120° дейін, мақта ағынының лақтыру ауқымы өнімділікке байланысты 18 м
дейін.
Мақта қойманың соңында да, бүйір қабырғаларында да орналасуы
мүмкін есіктер арқылы шитті мақта бөлшектенеді. [15]
2.5.1 ҮҢГІР ҚАЗҒЫШ МАШИНАСЫ
Мақта бунтының ішінде үңгірлерді қазу үшін ТМЭ немесе 1ТТ туннель
машинасын қолданылады (2.11 суретті қараңыз). [15]
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Машина бунтнің ұзақ жағынан машинаның ұзындығына тең
қашықтықта қозғалады. Жүргізуші стреланы болашақ туннельдің биіктігіне
көтереді, жұмысшы орган бүлікке еніп, мақтаны шығарып, конвейерге
жібереді. Мақта таспалы конвейермен элеваторға жеткізіледі, оны көлік
арбашасына тиейді.
Ұзындығы бойынша бунттың максималды өлшемдері 25 м-ден аспауы
керек.Тораптың ұштарының екі жағында учаскенің бойлық осі бойымен
ұзындығы кемінде 5 м болатын орталық сызық сызылады.Сызық туннель
машинасын дәл орнату үшін тірек нүкте ретінде қолданылады. Өнімнің
сипаттамалары 2. кестеде көрсетілген. 7.

2.12 сурет - ТТ туннель машинасының схемасы.
1 - жұмысшы орган ; 2 - казықшалар ; 3 - жетек тісті доңғалақ ; 4 созылатын тісті доңғалақ ; 5 - жоғарғы жақтау ; 6 - ортаңғы жақтау ; 7 телескопиялық конвейер ; 8 - алдыңғы тірек ; 9 - артқы тірек ; 10 конвейердің кернеу барабаны ; 11 - леватор;
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2.7 Кесте - CT машинасының техникалық сипаттамалары
Катушкада
қалыптасқан
туннельдің
көлденең
қимасының өлшемдері, мм;
2100
биіктігі
ені
800
Туннельдеу жылдамдығы, м / с
1,43
3,0
дейін
Жүгіру жылдамдығы, км / сағ, артық емес
5

-ге

тен

Сыртқы доңғалақ жолының бойымен максималды 13
бұрылу радиусы, м, артық емес
Орнатылған қуат, кВт
17.4
Қазықтардың ұштарындағы сызықтық жылдамдық, м / 6,3
с
Телескоптық конвейер мен лифт белдіктерінің ені, мм 500
Телескопиялық конвейер рамаларының
жылдамдығы, м / мин:
жұмыс инсульті кезінде (таралу)
артқа айналдыру кезінде (бүктеу)
Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы (конвейер бүктелген) ені, биіктігі
Салмақ, кг

қозғалу
0,3
3.2
8500x2400x4200
5000

2.5.2. ВЦ-10 МАРКАЛЫ ЖЕЛДЕТКІШ
ВЦ-10 центрифугалық желдеткіші (2.1 3 суретті қараңыз) [15] мақта
маясын желдету үшін ғана емес, сонымен қатар мақта зауыты мен дайындау
орталығының цехтары ішінде шитті мақтаны пневматикалық тасымалдау
үшін қолданылады.
Желдеткіштер көлденеңінен бетон негізіне орнатылады және іргетас
болттармен бекітіледі. Желдеткішті қолданар алдында 15 минут бойы бос
күйде қосыңыз. Содан кейін қайта іске қосылады. Ауа желдеткіштің сорғыш
тесігі арқылы енеді, содан кейін айналатын дөңгелекке еніп, оның
қозғалысын орталықтан периферияға өзгерте бастайды. Ортадан тепкіш күш
желді дөңгелектің айналу бағытымен айналдырады, содан кейін шығыс
арқылы спираль қабығы арқылы құбырға айдалады. Өнімнің сипаттамалары
2.8-кестеде көрсетілген.
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2.13сурет - ВЦ-10M центрифугалық желдеткіштің жалпы көрінісі
2.8 Кесте - VC -10M желдеткішінің техникалық сипаттамалары:
Ауа қысымы, мм су Өнер.
480
4
Ауа шығыны,
/ сағ
Орнатылған қуат, кВт
30.0
Ротордың диаметрі, мм
1000
Ротордың айналу жылдамдығы, айн / мин
1450
Жалпы өлшемдер, мм
1690
ұзындығы
1665
ені
1575
биіктігі
Салмақ, кг
885.0
Электр қозғалтқышының түрі
A02-72-4
2.5.3. УВП МАРКАЛЫ ЖЕЛДЕТКІШ
Сондай-ақ, катушканы желдету кезінде ультрафиолеттік центрден
тепкіш желдеткіш қолданылады (2.1 4 суретті қараңыз). [62] УВП маркалы
желдеткішті орнату ВЦ-10 желдеткішті орнату сияқты жүзеге асырылады.
Желдеткішті 15 минут бойы тексеріп болғаннан кейін желдеткішті қайта
қосыңыз. Жұмыс принципі ВЦ-10 желдеткішіне ұқсас. 2.7 кестедегі к азанға
сәйкес техникалық сипаттамалар.
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Сурет 2.14 - УВП центрифугалық желдеткіштің жалпы көрінісі және
көлденең қимасы
1. Ротор; 2. тірек; 3. мойынтрек; 4. жабу; 5. шкиф ; 6. Таспа; 7.
Электр қозғалтқышы; 8. Тас жол.
2.9 Кесте - УВП желдеткішінің техникалық сипаттамалары
2.5-4.0
Ауа қысымы, м3/с
КПД, кем емес
Ротор:
айналу жылдамдығы, мин
диаметрі, мм
Жұмыс камерасындағы жалпы ауа қысымы, кгс
/ см2
Орнатылған қозғалтқыш қуаты, кВт

0.7
1470
900
290-410
22

2.5.4 ХПП МАРКАЛЫ МАҚТА ШИКІЗАТЫН ҚАБЫЛДАЙТЫН
РОЛІКТІ ҚҰРЫЛҒЫ
Шитті мақтаны қабылдауға арналған, жаппай тасымалданады және оны
мақта-мата қабылдау орталықтары мен қайта өңдеу зауыттарына немесе
қоймаларына электронды мақта етігін беретін транс тігінші құралдарына
жеткізеді. Мақта транспортері ХПП (2.1 5 сурет) екі нұсқаға ие: тәртіпсіздік
платформаларына арналған ХПП-Г; Қоймаларға арналған ХПП-П [15]
Жылжымалы мақта тиегіш КЛП-650 жылжымалы таспалы конвейерімен
немесе ТЛХ-18 конвейерімен бірге жұмыс істейді.
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2.1.5 сурет - Жылжымалы ХПП мақта тиегішінің жалпы көрінісі.

2.1.6 сурет - ХПП маркалы мобильді қабылдау құрылғысы
1 - рольганг; 2 - элеватор; 3- таспалы конвейер; 4- тақта; 5 - жетекші
барабан; 6 - мақтаны түсіруге арналған науа; 7 - басқару панелі; 8 тележка.
Шитті мақта салынған көлік вагонының корпусы ХПП қайта тиегішінің
жанына орнатылады, содан кейін оны тиейді, ал шитті мақта ролик үстеліне
түсіреді. Шитті мақтаның массасы горизонталь конвейерге роликті үстелдің
айналмалы біліктері арқылы беріледі және қабылдау қондырғысына түсіру
үшін мақтаны көтеретін лифт белбеуінің қазықтарына ауысады. Шитті
мақтаны автомобиль кузовынан түсіру схемасы 2.1 7 суретте көрсетілген.
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2.1.7 сурет - Жылжымалы ХПП-пен мақта өңдеу үшін шитті мақтаны
автомобиль көлігі корпусынан түсіру схемасы.
Механизмнің техникалық сипаттамасы 2.10 кестеде келтірілген.
2.10 Кесте - Жылжымалы мақта тиегіш
сипаттамасы.
Өнімділік, кг / сағ
Екі тіркеме бар машинаны түсіру уақыты, мин
Шасси, м / с:
белдік жылдамдығы,
таспа ені.
Лифт, м / с:
белдік жылдамдығы,
таспа ені.
Роликті үстел платформасы:
біліктердің айналу жиілігі, айн / мин,
көтеру және түсіру уақыты, мин.
Орнатылған қуат, кВт
Жұмыс жағдайындағы жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы
ені
биіктігі.

ХПП-тің

техникалық

30,000
15-18
0.165
600
2.2
1400
5
5
5.5
9200
3500
4020
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2.5.5. ПЛА МАРКАЛЫ ТАСПАЛЫ ҚАБЫЛДАҒЫШ
ПЛА маркалы таспалы қабылдағыш (2.1 8 суретті қараңыз) тасымалдау
тіркемелерінен шитті мақтаны қабылдау үшін, содан кейін оны таспалы
конвейерге беру үшін қолданылады. [15]

2.18 сурет - ПЛА қоректендіргішінің схемасы.
1 - екі белдеуі бар көлденең конвейер; 2 - қазық лифті; 3 - үш
доңғалақты жақтау; 4 және 5 - доңғалақтары бар арба; 6 - бекітілген
тақта; 7 - жиналмалы тақта; 8 - тасымалдау қорабы; 9 - консоль; 10 қаңылтыр болаттан жасалған жақтар; 11 - қаптама; 12 - қорап; 13 және
14 - жетек барабандары.
Шитті мақта салынған трактор тіркемесі қоректендіргіштің қабырғасына
беріледі және мақтаны екі адыммен түсіре бастайды. Мақта конвейер
таспасы бойымен қазық элеваторы бағытында қозғалады. Лифт қазығы
мақтаны ұстап алады, оны көтеріп, TXЛ-18 таспалы конвейерінің қабылдау
шұңқырына тастайды.
2.11 Кесте - ПЛА белдік бергіштің сипаттамалары
Өнімділік, т / сағ
Конвейер лентасының жылдамдығы, м / с
Лифт белбеуінің жылдамдығы, м / с
Конвейер лентасының ені, мм
Лифт белбеуінің ені, мм
Электр қозғалтқышы:
түрі
қуат, кВт
айналу жиілігі, айн / мин
Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы
ені
биіктігі
Салмақ, кг
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30-ға дейін
0,047
2.22
600
1400
A02-32-A
2.8
1460
8310
2100
3000

2075

2.5.6 ТЛХ-18 ТАСПАЛЫ КОНВЕЙЕРІ
ТЛХ-18 таспалы конвейері (2.19 және 2.20 суретті қараңыз) жабық
сақтау ғимараттарды және қатпарлану, сондай-ақ шиттізат мақта жеткізуге
пайдаланылады үшін мақта қабылдау нүктесінің аумағында сақтау сайттарға
тасымалдау. [15]
Мақта қабылдау пунктінің немесе зауыттың аумағында конвейер
таспасы трактор көмегімен қозғалады. Қозғалыс кезінде қуат беру кабелі қуат
блогынан ажыратылады, конвейер фермасы төменгі позицияға түсіріледі.
ТЛХ-18 таспалы конвейері қоректендіргіші немесе ПЛА қайта
жүктеушісі сияқты қабылдау-беру механизмдерімен бірге қолданылады.
ХПП-ге жеткізілген шитті мақта, оны элеваторлық барабанмен көтеріп, ТЛХ18 таспалы конвейеріне жібереді. Әрі қарай, конвейер лентасы шитті
мақтаны көтеріп, оны бумаға немесе жабық қоймаға түсіреді.

Сурет 2.19 – Мақта маясын жинауға арналған шиттізат мақтаға арналған
ТЛХ-18 таспалы конвейері
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Сурет 2.20 - ТЛХ-18 таспалы конвейері схемасы.
1 - бум басы; 2 - бумның ортаңғы бөлігі; 3 - бумның төменгі бөлігі; 4 жетек станциясы; 5 - кернеу станциясы; 6 - бумды көтеру; 7 - электр
жабдықтары бар арба; 8 - шитті мақта үшін шұңқырды қабылдау; 9 конвейер жағы; 10 - тасымалдаушы таспа ; 11 - бумды көтеру
Кесте 2.12 - TЛX -18 таспалы конвейерінің техникалық сипаттамалары.
Өнімділік, кг / сағ
20000-24000
Бумды көтеру биіктігі (трилль деңгейінен), мм
максимум
12125
минималды
5000
Белдіктің жылдамдығы, м / с
2.9
Белдіктің ені, мм
600
Арбаның негізі, мм
6000
Доңғалақ жолының ені, мм
3220
Белдік қозғалтқыш:
түрі
A02-51-4
қуаты N, кВт
7.5
ротордың айналу жиілігі n, айн / мин
1460
Бумды көтергіш қозғалтқыш:
түрі
A02-32-6
қуаты N, кВт
2.2
ротордың айналу жиілігі n, айн / мин
950
Конвейердің жалпы өлшемдері, мм:
ұзындығы (ферма)
18500
ені (дөңгелектердің сыртқы ұштарында)
3220
биіктігі (көлік жағдайында)
4500
Салмақ, кг
2200
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2.5.7
КЛП-650
КОНВЕЙЕРІ

МАРКАЛЫ

ЖЫЛЖЫМАЛЫ

ТАСПАЛЫ

КЛП-650 маркалы жылжымалы таспалы конвейері (2.21- суретті
қараңыз) бүлік шығаратын алаңдарға шитті мақтаны жеткізуге, жаппай
тасымалдау кезінде жабық қоймаларды толтыруға арналған. [15] KЛП-650
конвейері ПЛА және ХПП сияқты қабылдау және қабылдау құрылғыларымен
жабдықталған зауыттық және алаңнан тыс сатып алу пункттерінде
қолданылады. Олар шитті мақтамен дозаланған және оңтайлы өнімділікті
қамтамасыз етеді. Оның ТЛХ-18 конвейерінен айырмашылығы, КЛП-650
маркалы жылжымалы таспалы конвейерінде жетектің кинематикасы едәуір
жеңілдетілген, электр қозғалтқышын орнату орны өзгертіліп, роликті
тіректер енгізілген.

Сурет 2.21 - КЛП-650 маркалы конвейерінің жалпы түрі
КЛП-650 маркалы жылжымалы таспалы конвейері (2.2 2 суретті
қараңыз) конвейерлік пойыздан тұрады, онда роликті тіректерге сүйеніп, жүк
таситын таспа қозғалады. [15] Конвейердің тіреуіне тіреуіштің көлбеу
бұрышын өзгертуге мүмкіндік беретін көтеру механизмі бойынша ортаңғы
бөлік, ал төменгі бөлігі - арбаға сүйенеді. Trolley мүмкіндік беретін, қолдау
қызмет көрсететін Терри арқылы саяхат конвейер зертттеулер элементті
сәуленің. Қабылдау және беру құрылғысынан алынған шитті мақта бункерге
түседі, пышақтармен жабдықталған жүк таситын белдіктен жиналады және
катушкаға немесе қоймаға түсіріледі. Тасымалдағыш жүк роликті
тіректермен жабдықталған конвейер лентасында қозғалады.
Қаптың төменгі бөлігінде белдікті қозғау үшін қозғалтқыштың қосымша
тақтасына электр қозғалтқышы орнатылады, оны сырғытпада бекітілген
жетек барабанымен белдікті беріліс қорабымен қосады. Беріліс қорабының V
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белдіктерінің керілуі созғышты созу бұрандаларын пайдаланып жылжыту
арқылы жүзеге асырылады. Конвейерді қосу үшін арбашада электр
жабдықтары орнатылған шкаф қолданылады.

Сурет 2.2 2 - КЛП-650 маркалы жылжымалы таспалы конвейері
1 - ферма ; 2 - жетекші ролик ; 3 - жетекші ролик ; 4 - бункер
(шұңқыр); 5 - көтеру механизмі; 6 - арба ; 7 - арба дөңгелегі.
2.13 Кесте - KLP-650 конвейерінің техникалық сипаттамалары
Өнімділік (максималды биіктікте), т / сағ
38
Тасымалдау ұзындығы, м
Тасымалдау биіктігі, м
Белдіктің жылдамдығы, м / с
Белдіктің ені, мм
Орнатылған қуат, кВт
оның ішінде таспа жетегі
көтергіш жетегі
Жалпы өлшемдер, мм:
жұмыс жағдайында ҰхЕхБ
көлік жағдайында ҰхЕхБ
Салмақ, кг
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18.5
5-12.5
4.7
650
8.7
7.5
2.2
5200

15000 x 4960 x

19000 x 3220 x
13000
3200

2.5.8 ЖҮК ТИЕГІШ
Шитті мақтаны тиеу және түсіру кезінде ПГХ-0,5, ЭП-Ф-1БМ тиегіштері
қолданылады. (2.21 суретті қараңыз) Жаңа буын EP-F-1BM тиегіштері екі
сорғысы бар беріліс қорабымен жабдықталған. Осының арқасында бум мен
жұмыс органдарының бұрылу жылдамдығы жоғарылайды. Телескопиялық
тиегіштің қолы тиеу биіктігін 5500 мм-ге дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Бум максималды ұзартылған жүктеушінің тұрақтылығы артқы тіректердің
кеңейтілген енімен қамтамасыз етіледі. [31]

2.23 сурет – ЭП-Ф-1БM тиегіш.
Жүктеушінің техникалық сипаттамалары 2.14 кестеде көрсетілген
2.14 Кесте - EP-F-1BM тиегішінің техникалық сипаттамалары
Аты-жөні
Құндылықтар
Жүк көтергіштігі, максимум, т
1.0
Кезектің жұмыс секторы, град.
250
Тиеу биіктігі, м
5.5
Көлемі, м 3
0,56
Тракторсыз басып алудың жалпы 2.1
массасы, т
Қабыршықты ашалар ені, м
1.6
Қабыршақ шанышқысының ені, м

1,2
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2.5.9 МАҚТА МАЯСЫН БҰЗАТЫН АГРЕГАТ
Маялаған мақтаны бөлшектеу және жабық қоймадағы мен бунттардағы
шитті мақтаны пневматикалық тасымалдау қондырғысының жұмысшы
құбырына жіберу үшін РП, РБА маркалы бунтты бөлшектегіштерді
қолданылады (2.21-суретті қараңыз). [6]
РП маркалы бунтбөлшектегіш-қоректендіргіш көтерілген жебесімен
бунттың жанына жақындап, 2.24 сүретте көрсетілгендей жоғарыдан бастап
көлденең қабатымен бунтты бөлшектеп бастайды. [6] Фреза шитті мақтаны
қопсытып, таспалы конвейерге жібереді. Түсіру конвейерінің астына
жүктелетін тіркеме орнатылған. Бунтты бөлшектеу бүйір жағынан басталады,
сосын бунтты бөлшектеу алаңның босатылған беті бойымен жүреді.
МАқтаны маялау кезінде шитті мақтаның құлап кетуіне және бунт шыққан
жерге көліктердің келуіне жол бермеу үшін бунт екі жағынан да
бөлшектеледі.

2.2 сурет 4 - РП барабанды қоректендіргіштің схемасы
1 - кескіш; 2 - көрсеткі; 3 - бумды көтеру механизмі; 4 - жебенің
таспалы конвейер ; 5 - конвейермен шұңқырлар; 6 - айналмалы платформа.
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2.25 сурет - Бунт алаңын бөлшектеу схемасы
1 - бунт алаңы, 2 – бунтты бөлшектегіш РБД, 3 - тасысмалдау
құралдары.
Қондырғыны құрылысының арқасында (2.2 5- суретті қараңыз) шитті
мақтан мақта тазарту зауытының пневматикалық тасымалдау құбырына беру
үшін қоректендіргіш ретінде қолданылады.
РП
маркалы
бунтбөлшектегіш-қоректендіргіш
техникалық
сипаттамалары 2.15 кестеде көрсетілген [15].
2.15 Кесте - РП маркалы бунтбөлшектегіш-қоректендіргіш техникалық
сипаттамалары
Өнімділік, кг / сағ
12000
Орташа
максимум
18000
Жебені көтеру биіктігі (максимум), м
8
Жұмыс ені, м
10
Кескіштегі қазықтардың саны, дана.
8
Қағаз кескіштердің диаметрі, мм
1100
Кескіштердің көлденең жылдамдығы, м / с
0,25
Жебені көтеру және түсіру жылдамдығы, м / с
0,15
Таратқыш-қоректендіргіштің
қозғалу 0,2
жылдамдығы, км / сағ
Конвейер лентасының ені, мм
500
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт
18.8
Өлшемдері (ҰхЕхБ) mm
9650x8500x3700
Салмақ, кг
6200
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2.6 ШИТТІ МАҚТАНЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУГЕ ЖІБЕРУ
2.6.1
МАҚТА
ҚАБЫЛДАУ
ПУНКТІ
МАҚТА
ӨҢДЕУ
ЗАУЫТЫНЫҢ МАҢЫНДА ЖӘНЕ ТЫС ЖЕРДЕ ОРНАЛЛАСҚАН
КЕЗІНДЕГІ ШИТТІ МАҚТАНЫ ЖІБЕРУ ЕРЕЖЕСІ
Шитті мақтаны алғашқы өңдеуге жіберу күзде, мақта жинау маусымы
басталысымен басталады және кейбір жағдайларда көктемнің аяғы мен
жаздың басына дейін жалғасады. Ең алдымен, тұқым сорттарының шитті
мақтасы алыс қашықтықтан қабылдау пункттерінен экспортталады. Шитті
мақтаны жіберу сорттары, жинау түрлері бойынша аяқталған топтамамен
жүзеге асырылады. Бір партияны жөнелтудегі үзіліске жол берілмейді,
өйткені әр түрлі сұрыпты және сапалы шитті мақтаны араластыруға жол
беруге болмайды. Сондай-ақ, кептіру және тазалау процестерінен өтпеген
мақтаны жіберуге жол берілмейді. Өздігінен қыздырылған мақта одан әрі
пайдалану үшін қажетті қасиеттерін жоғалтады. Сондықтан мұндай
шиттізатты одан әрі қайта өңдеу үшін мақта тазалау зауытына жіберуге
болмайды. [17]
Шитті мақтаны жөнелту күні сынамалар алынып, оларды дақылдап,
біріктіріп, ластануы мен ылғалдылығына талдау жасайды. Ауа-райының
қолайсыздығы немесе ауа температурасы жоғарылаған жағдайда сынамалар
партияны жөнелтуге дейін бір сағаттан ерте емес алынады. Талдау
мәліметтері паспорттық карточкаға жазылады және осы партиядан алынған
шитті мақтаның біріктірілген сынамасымен бірге мақта тазарту зауытына
жіберіледі. [17]
Мақта дайындау пунктінен мақта өңдеу зауытына жөнелтілген шитті
мақта өлшенеді. Шитті мақтаның басталған партиясының экспортын
тоқтатуға немесе алдыңғы партия экспорты аяқталғанға дейін басқа
партияны жөнелтуді бастауға жол берілмейді.
Егер мақта дайындау пунктінде сақтау кезінде шитті мақтаның бір
партиядан екінші партияға ауысуы болған болса, онда бұл қозғалыс
құжатталып, шитті мақтаның сандық және сапалық есебінің кітабына
енгізілуі керек (бір партияда ол бас әріппен жазылды, екіншісінде ол есептен
шығарылды). Шитті мақтаны қабылдау пункті мен дайындау пунктінен мақта
өңдеу зауытына жөнелту актісіндегі шитті мақтаның массасы осы
қозғалысты ескере отырып көрсетілуі керек. [17]
Мақта өңдеу зауытында қабылданған шитті мақтаның партиясының
сұрыпы мақта дайындау пункттері зертханасының деректері бойынша
белгіленеді. Қабылдау бекеттерінде орналасқан жүк машиналарының
таразыларында партияның нақты салмағы өлшенеді. [17]
Шитті мақтаның массасын анықтағаннан кейін көлік құралының
корпусынан немесе тіркемесінен сынамалар алынады. Ол үшін 1м тереңдікке
45-90 айналдырылған шитті мақтаның массасына механикалық алынады.
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Сынама алушының триденті зауыттың зертханасына ластану мен ылғалдың
анализіне жіберілген шиттізаттың үлгісін алады. Зауыт зертханасы жүргізген
талдау нәтижелері бойынша шитті мақтаның есептелген және стандартты
салмағы есептеледі. Егер мақта дайындау пунктіне мен мақта зауытының
зертханаларында жүргізілген талдау нәтижелерінде сәйкессіздіктер болса,
онда мақта дайындау пункт өкілінің қатысуымен мұқият тексеру жүргізіледі.
Мақта зауытында шитті мақтаның партиясын алғаннан кейін паспорттық
картаның бір данасы мақта дайындау пунктінің зертханасына жіберіледі. [17]
2.6.2 МАҚТА ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНА ЖІБЕРІЛЕТІН ШИТТІ МАҚТА
ПАРТИЯСЫНЫҢ ҚҰЖАТТЫҚ РӘСІМДЕУ
Мақта дайындау пунктінде алынған және алғашқы өңдеуге жіберілген
шитті мақтаның есебі жүргізіледі. Шитті мақтаның сорттары, сапа
көрсеткіштері, физикалық салмағы және стандартты салмағы туралы барлық
мәліметтер сандық және сапалық есепке алу кітабына енгізілген. (2.16 кестені
қараңыз) ол шитті мақтаның қозғалысы туралы барлық мәліметтерді
көрсетеді. [17]
2.16 Кесте - Шитті мақтаның сандық және сапалық есебінің кітабы
Лот № _____________________. № ____________________ бүлік.
Таңдау сорты _____________. _____________________ сынып.
Орташа алынған лас қоспалары ____________________________%.
Орташа ылғалдылық _________________________%.
Жауапты адам:
Тауар маманы 2 аймақ ____________________
2.16 кестенің жалғасы
Жоқ күн
1

2

Кіріс

Құжат Жинақ
Дене
Болжалды
Кондиционды
Әртүрлілік
Қоқыс,%
Ылғалдылық,%
№
түрі
салмағы
салмақ
масса
3
4
5
6
7
8
9
10

2.16 кестенің соңы

Шығыс
Қалдық
Дене
Болжал
Физика
Болжал
Қоқыс
Ылғалдыл Кондицио
Қоқыс
Ылғалдыл Кондицио
салма
ды
лық
ды
,%
ық,%
нды масса
,%
ық,%
нды масса
ғы
салмақ
салмағы
салмақ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Шитті мақтаның партиясын мақта дайындау пунктінен жіберу кезінде
мақта қабылдау және шитті мақтаны мақта өңдеу зауытына жөнелту актісі
жасалады. Форманың мысалы 2.17 кестеде келтірілген [17]
Кесте 2.17 - Шитті мақтаны қабылдау және жөнелту татуластыру актісі
бастап мақта дайындау пунктінен мақта үшін өңдеу зауытының
Мақта қабылдау пунктіне қабылдау
Дене
P/p
Жинақ Серия
Сұрып
салмағы, Қоқыс,%
№
түрі нөмірі
килограмм
1 2
3
4
5
6

Есептік
салмағы, Ылғалдылық,%
килограмм
7
8

Шартты
салмағы,
килограмм
9

2.17 кестенің жалғасы

Мақта қабылдау пунктінен жіберу
Физикалық
салмағы,
Қоқыс,%
килограмм
10
11

Есептік
салмағы,
килограмм
12

Ылғалдылық,%
13

Шартты
салмағы,
килограмм
14

2.17 кестенің соңы

Мақта тазарту зауытында қабылдау
Физикалық
Есептік
салмағы,
Қоқыс,%
салмағы,
килограмм
килограмм
15
16
17

Ылғалдылық,%
18

Шартты
салмағы,
килограмм
19

Бақылау сұрақтары:
1. Шитті мақтаны механикаландырылған сақтауды орналастыру және
жабдықтау.
2. Шитті мақтан сақтауға арналған ашық алаңның және бүлік шығаратын
құрылғының өлшемдері.
3. Шитті мақтаның өзін-өзі жылыту себептері және оның дамуы.
4. Температуралық зондтың құрылымы және жұмыс принципі.
5. Шитті мақта бүлігін мәжбүрлеп желдету: құрылғы, қолданылатын
жабдық және параметрлер.
6. КЛП-650 жылжымалы таспалы конвейері: құрылымы және жұмыс істеу
принципі.
7. Поршенді фидер RP: құрылымы және жұмыс принципі.
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3 БӨЛІМ ШИТТІ МАҚТАНЫ КЕПТІРУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ
3.1 КІРІСПЕ
Шитті мақтаның ылғалдылығының жоғарлауы сақтау, тазалау және
өңдеуге кері әсер етеді. Ылғалдылығы 13-14% -дан жоғары шитті мақтаны
қоршаған орта температурасында 12-15 ° C жоғары температурада сақтау
кезінде оның шитінде жылу бөлінуіне байланысты биологиялық процестер
дами бастайды, ал шитті мақта массасының температурасы 60-70 ° C дейін
көтерілуі мүмкін. және одан жоғары, бұл талшықтың тоқыма қасиеттерін
толық немесе ішінара жоғалтуға және тұқымның май-май өнеркәсібі үшін
тұқым мен шиттізат ретінде бүлінуіне әкеледі. [14]
Ылғалдылығы жоғары шитті мақтаны өңдеу кезінде жабдықтың тазарту
эффектісі мен өнімділігі төмендейді, талшықтың сапасы мен сыртқы түрі
нашарлайды. Мысалы, ылғалдылығы 9,0% болатын I сортты шитті мақтаны
өңдеу кезінде талшықты ақаулардың болуы ылғалдылығы 8,0% шитті
мақтаға қарағанда 0,25-0,35% -ға артады. [6]
Шитті мақтаның әр сорты үшін шартты ылғалдылық оны ұзақ уақыт
сақтау жағдайына байланысты анықталады. Машинадағы және жоғары
ылғалдылықтағы қолмен жиналатын шитті мақта келесі жағдайларда
кептірілуі керек: оның компоненттерін біркелкі сусыздандыру және 70 ° С
жоғары емес қыздыру. Шитті мақтаның ылғалдылығын 7-8% дейін
төмендету технологиялық жабдықтың тұрақты жұмыс істеуіне кепілдік
береді және жоғары сапалы өнім алуға мүмкіндік береді. Шитті мақтаның
ылғалдылығын 7% -дан төмендету ұсынылмайды. [6]
Шитті мақта жабдығы шитті мақтаны өңдеудің үздіксіз технологиялық
процесіне кіретін зауытта шетелдік арамшөптерден тазартылады. Тазалау
операциясының мақсаты - тазарту жұмыстарына дейін қоқысты шитті
мақтадан бөлуді максималды түрде жоғарылату. Бұл операция негізгі болып
табылады және оны технологиялық процесстен шығаруға болмайды.
Бұрандалы конвейерлер, элеваторлар, таспалы конвейерлер сияқты
қосалқы технологиялық жабдық кептіру және тазарту процестерінің
үздіксіздігін сақтайды, шитті мақтаны технологиялық машиналарға
жеткізуді, таратуды және одан шығаруды қамтамасыз етеді.
3.2 КЕПТІРУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ-ТАЗАЛАУ ЦЕХТАРЫНДАҒЫ
ТЕХНИКА
ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ,
ӨРТ
ЖӘНЕ
ЭЛЕКТР
ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Құлақпен және шитті мақтамен технологиялық процесте жылу
тасымалдағыштың температурасы 230-250 дейін жетеді. Генераторлардың
жану камералары табиғи газ бен керосинмен жұмыс істейді. Олар өрттің
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қаупі жоғары объектілер. Сондықтан, өндірістік апаттар мен жазатайым
оқиғаларды болдырмау үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды және
міндетті болып табылады.
Кептіру қондырғысын пайдалану кезінде мыналар қамтамасыз етіледі:
 жылумен жабдықтау объектілерінің (жылу генераторларының)
жұмысқа қабілеттілігі;
 жылу шығаратын қондырғылардағы аспаптар мен қауіпсіздік
автоматикасының ақаусыз жұмысы;
 барабан мен шнек электр қозғалтқышының жұмысын бұғаттау,
бұл шнек тоқтаған кезде барабан жетегінің өшірілуін қамтамасыз
етеді;
 кептіру камерасы мен қоректендіргіштің есігінің тығыздығы;
 барабан және шнек бөлігін шитті мақтадан тазарту,
 жабдықтағы жылу оқшаулаудың сыртқы бетінің температурасы
45-тен аспауы керек. [30]
Кептіру қондырғысы үнемі бақылауда болады. Шитті мақтаның
температурасы шығатын жерде 70 °С- тан жоғары болуына жол берілмейді.
Сарғайған шитті мақта кептіру барабанынан шыққан кезде шитті мақта мен
жылу тасымалдағыштың берілуі дереу тоқтап, механизмдердің жұмысы
тоқтайды, ал егер кептіру барабанынан шыққан мақта тұтанса, кептіргіш
бірден тоқтайды, сөніп жатқан мақта сөніп, жойылады. Кептіргіштің
жұмысын қайта қалпына келтіру тек мұқият тексеруден және мақтаның
қызып кету немесе жану себептерін жойғаннан кейін жүзеге асырылады.
[отыз]
Кептіру қондырғысының жану камерасында газ тәрізді отынмен жұмыс
істеу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:
• газ ағып кеткен жағдайда, газ құбырының жұмысына тыйым салынады,
• газдың ағып кетуін анықтау үшін сабынды суды пайдаланыңыз, ашық
отты қолдануға тыйым салынады. [18]
Жылу генераторлары автоматты құрылғылармен жабдықталуы керек,
олар жанармай үзілгенде және сөнгенде, желдеткіштер тоқтаған кезде
отынның сөнуін қамтамасыз етеді. [18]
Кептіру камераның ішіне майланып кеткен шитті мақтаның, шитті
мақтамен қосылып ауыр минералды араласпалардың түсіп кетуін қатан
қадағалау керек. Шитті мақтаны тиеу құрылғысында, кептіру камерасында,
түсіру құрылғысында союға жол берілмейді.
Шитті мақта тазалағыштарды жылжытқанда, шыбықтар арасындағы
саңылаулар өзгермейтін және тесілген торлардың беті арамшөптермен
бітеліп қалмайтындай етіп тордың күйін бақылайды.
Кептіру және тазалау цехында жұмыс орнын ұсақ қоқыс пен талшықты
шаңнан жүйелі түрде тазалаңыз. 7 күнде бір рет ауаны және ішкі электр
желілерін, кептіру барабандарының шығатын құбырларын талшықты шаңнан
тазалаңыз.
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Шитті мақта тазалағыштардың аспирациялық ауасы циклондарда немесе
шаң жинайтын камераларда тазалануы керек. [18]
Кептіру-тазарту цехтарында темекі шегуге, ашық отты қолдануға, тез
тұтанатын және тез тұтанатын заттарды сақтауға, шитті мақтаның қорын
жасауға қатаң тыйым салынады. Майланған шүберектер, тазартқыш
материалдар жабдықтың айналасына шашырамайды, олар арнайы темір
қораптарда сақталады. [18]
3.3 ШИТТІ МАҚТАНЫ КЕПТІРУ ҮДЕРІСІ
3.3.1 ШИТТІ МАҚТАНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ
ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ
Шитті мақта – біртекті зат емес, талшық пен шиттерден тұрады.
Талшықта негізінен целлюлоза және оның бетін жабатын кейбір пектин және
балауыз заттар бар. Мақта тұқымдары қабығы мен ядросы бар қабықтан
тұрады; қауыз - целлюлозаның, лигниннің, белоктар мен минералдардың аз
мөлшерінен; тұқымның өзегінде ақуыздар мен майлар болады. Талшық
тұқымға қарағанда ылғалды тез сіңіреді. Шитті мақтаның бұл компоненттері
басқа химиялық құрылымға ие, сондықтан оларды әр түрлі ылғалдандырады
және кептіреді. [6]
Нақты ылғал - бұл белгілі бір мөлшерде шитті мақтанан алынған судың
салмағының қалған құрғақ материалдың салмағына пайызбен анықталатын
қазіргі ылғал.
Стандартты (негізгі) ылғалдылық дегеніміз - нормасы шитті мақтаға
қойылатын техникалық талаптарды белгілейтін стандарттар мен техникалық
шарттарда қарастырылған шартты ылғалдылық. (3.1 кестені қараңыз) [21]
Кесте 3.1 - Шитті мақта кластары бойынша ылғалдың массалық
қатынасының нормалары,%, артық емес
Сабақтар
1 (қолмен
2 (машина
3 (таңдау)
Шитті мақта
жинау)
ақысы)
ылғалдың
ылғалдың
ылғалдың
массалық
массалық
массалық
қатынасы,%
қатынасы,%
қатынасы,%
1
9.0
12.0
14.0
11
10.0
13.0
16.0
Ш
11.0
15.0
18.0
IV
13.0
17.0
20.0
V
22.0
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Мақта талшықтарының ылғал бөлу немесе сіңіру қабілеті
гигроскопиялық деп аталады. Сондықтан қоршаған ортаның салыстырмалы
ылғалдылығына байланысты табиғи кептіру немесе ылғал шитті мақтада
болады. Жинау кезінде ылғал нормалары шитті мақта үшін Мемлекеттік
стандарттармен белгіленеді. Шитті мақта мен талшықтың ылғалдылығын
анықтайтын талдаулар зертханаларда жүргізіледі, мұнда 20 °C температурада
салыстырмалы ылғалдылық =65+5%болуы керек. [6]
Су буының атмосферадан шитті мақта немесе талшықпен сіңуін
сорбция, ал ылғалдың беткі қабаттарымен сіңуін адсорбция деп атайды.
Ылғалдың молекулалар арасындағы кеңістікке енуін абсорбция, ал ылғалдың
атмосфераға оралу процесін десорбция деп атайды.
Шитті мақтаның ішінара қысымына және қоршаған ортаға байланысты
өздігінен пайда болатын ылғалдылық тепе-теңдік ылғалдылық деп аталады.
Шитті мақтаның ылғалдығы W қол жетімді Ылғалдың массалық
қатынасы анықталады шиттізат оның мүлдем құрғақ массасының (%) дейін
мақта:
* 100,
W=
мұндағы Gвл –м - шитті мақтадағы ылғалдың массасы;
Gа.с - шитті мақтаның абсолютті құрғақ салмағы. [15]
Шитті мақта компоненттерінің ылғалдылығы, әрине, шитті мақтаның
жалпы ылғалдылығына тәуелді және келесі формула бойынша анықталуы
мүмкін:
Wв = 0,7 W;
Wя = 0,46 W1,275 ;
Wк =
,
мұндағы Wв - ылғалдылық талшықтары;
Wя - ылғал ядросы ;
Wк дейін - қабығының ылғалдылығы
Pв Pя Pк - шитті хоптағы талшықтың, ядро мен қабықтың салыстырмалы
мөлшері, г және қабығының салыстырмалы мазмұны мына формула
бойынша анықталады:
Pк = 1- Pв - Pя. [15]
3.3.2
ШИТТІ
ЭЛЕМЕНТТЕРІ

МАҚТАНЫ

КЕПТІРУ

ТЕОРИЯСЫНЫҢ

Сондай-ақ, материалдағы ылғалды кептіру арқылы алу табиғаты мен
қабілетін ескере отырып, ылғалдың кеңірек жіктемесі бар. Осы жіктеуге
сәйкес бізде еркін, гигроскопиялық, артық және тепе-теңдік ылғал бар.
Еркін - бұл басқаларға қарағанда материалмен аз байланысқан ылғал.
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Тепе-теңдік ылғалдылығы өздігінен орнатылады және шитті мақтаның
ішінара қысымына және қоршаған ортаға байланысты.
Гигроскопиялық ылғал көбірек шитті мақтамен байланысты. Егер шитті
мақтанда бос ылғал болса, онда ол дымқыл (дымқыл) болып саналады. Бір
гигроскопиялық ылғалмен, яғни бос ылғалдылықсыз материалды белгілі бір
қоршаған орта жағдайында кондициялауға болады. [15]
Шитті мақтадағы артық ылғалды кептіру арқылы жоюға болады.
3.1-суретте шитті мақта компоненттерінің ылғалдылығының оның
жалпы ылғалына тәуелділігі көрсетілген. [6]
Тік сызықта шитті мақта компоненттерінің ылғалдылығы, көлденеңінен
- шитті мақтаның жалпы ылғалдылығы көрсетілген. 1-қисық қабықтың
ылғалдылығының шитті мақтаның ылғалдануына тәуелділігін көрсетеді, 2қисық - тұқымдар, 3-қисық - талшықтар. Шитті мақтаның жалпы
ылғалдылығы 10 тең болса, компоненттердің ылғалдылығы: тұқымдар 9 , қабығы - 18, талшық - 7 . [6]
Талшық қысқа уақыт ішінде ылғалды буландырады, тұқымдар осы
кезеңде олардың ылғалдылығын төмендетпеуі мүмкін.
Кептірудің жоғары сапалы нәтижелеріне жету үшін температуралық
режим маңызды, содан кейін кептірілген мақтаның барлық массасы бірдей
ылғалдылықта қалады. Тұқымдар мен талшықтардың табиғи қасиеттері
сақталатын оңтайлы қыздыру температурасы:

1
2
3

3.1 Сурет - Шитті мақта компоненттерінің ылғалдығы
 тұқым себу – 55
 техникалық тұқымдар – 70
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 талшық - 105

. [15]

Егін шиттердің қыздыру температурасынан асып кетуі өнгіштіктің
төмендеуіне, өндірістік тұқымдар - май құрамының, талшықтың беріктіліктің, ұзындықтың және иілуге төзімділіктің төмендеуіне әкеледі.
3.2-суретте ылғалдың булануы мен температураның көтерілуі мен
кептіру уақыты арасындағы байланысты көрсететін кептіру графигі
көрсетілген. [6]
АБ бөлімі - ылғал шитті мақтаның тұрақты температурасы кезеңі, бұл
кезде материал қызады және қарқынды кептіру жүреді.
БВ бөлімі - шитті мақтаның кептіру уақытына байланысты ылғалдың
булануының
төмендеуі
байқалады.
Кептіру
агентінің
тұрақты
температурасында және кептіру жылдамдығында уақыт өткен сайын ылғал
шығыны төмендейді.
ВС бөлімі - шитті мақтаның температурасы жылу тасымалдағыштың
температурасына дейін көтерілетін кезең. Осы кезеңде ылғалдың шитті мақта
компоненттерінің тереңдігінен оның бетіне қарай қозғалуы жүреді.
Шитті мақтаның тепе-теңдік күйі кептіру процесінің аяқталуымен
сипатталады; мақта мен кептіру агентінің температурасы тең, ылғалдың
булануы тоқтайды.
Шитті мақтаның әр түрлі сорттарын кептіру қисықтары бірдей емес:
шитті мақтаның сорты неғұрлым төмен болса, соғұрлым ылғал тез шығады.
Кептіруге арналған шитті мақтаның партиясындағы шитті мақтаның
бастапқы ылғалдылығы көрсеткіштерінің айырмашылығы кептірудің
біркелкі болуына үлкен әсер етеді. Шитті мақтаның біртекті партиясын
аяқтаған кезде оның ылғалдылығы 3-4 жоғары ауытқымауы керек. Шитті
мақтаның ылғалдылығының рұқсат етілген ауытқулары 3.2 кестеде
көрсетілген. [6]
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3.2 Сурет - Шитті мақтаны кептіру қисығы.
3.2 Кесте - Кептіру кезінде шитті мақтаның ылғалдылығының рұқсат
етілген ауытқуы.
Шитті мақтаның сұрыбы
Ылғалдылықтың рұқсат етілген
ауытқуы,
Мен
7-11
II
8-12
III
9-13
IV
11-14
Ылғалдылық бойынша көрсетілген аутқылардан жоғары көрсеткіштеріне
рұқсат берілмейді, өйткені бұл өздігінен қыздыру ошақтарының пайда
болуына әкеледі.
Шитті мақта компоненттерінің ылғалдылығы қоршаған ортаның
салыстырмалы ылғалдылығына байланысты өзгереді. 3.3-кестеде талшықты
материалдардың ылғалдылығы 20 температурада қоршаған ортаның әртүрлі
салыстырмалы ылғалдылығында қалай өзгеретіні көрсетілген. [6]
3.3 кесте - ылғалды талшықты материалдар

, қоршаған ортаның

салыстырмалы ылғалдылығы, .
Талшықты
Ылғалдылық талшықты материалдар, , қоршаған
материал
ортаның салыстырмалы ылғалдылығы, .
10
20
40
60
80
90
Мақта мата
2.6
3.7
5.2
6.8
10.1
14.3
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Мақта талшығы
Шитті мақта
Гигроскопиялық
мақта

2.5
2.0
4.8

4.6
3.5
9.0

6.0
3.5
9.0

7.8
8.0
20.8

10.6
9.4
24.3

14.1
10.9
25.8

3.3.3 КЕПТІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ
Кептіру процесінде жылу тасымалдағышы (ыстық ауа, газ) жылу
генераторынан құбыр арқылы желдеткіш-сорғыш желдеткіштің көмегімен
беріледі және кептіру барабанына құйылады.
Пневматикалық тасымалдау құбырлары арқылы дымқыл шитті мақта
кептіру барабанына түсетін тиеу қондырғысына түседі. Кептіру
барабанындағы шитті мақта мен жылу тасымалдағыштың қозғалысы олар бір
бағытта қозғалғанда және бір-біріне қарама-қарсы болған кезде тікелей
ағынды болады.
3.3-суретте кептіру және тазарту цехында кептірудің
технологиялық сызбасының сызбасы келтірілген.

3.3 Сурет - Кептіру цехындағы технологиялық жабдықтар желісі.
Жылу тасымалдағышы дымқыл мақтадан өтіп, ылғалды сіңіреді, содан
кейін кептірілген мақтаны барабанның шығуына қоректендіргіштің қабылдау
науасына жеткізеді.
Ылғалмен және салқындатылған жылу тасымалдағыш түтін арқылы
сыртқы атмосфераға шығарылады. Ылғал мақтаны тиеу, жылу
тасымалдағышты беру және кептіру процесі үздіксіз режимде жүреді.
Кептіру процесінің сапасы келесі көрсеткіштер бойынша бағаланады:
 ылғал шығару
 ылғалдың булану өнімділігі
 дымқыл мақта өндірісі
 бірқалыпты кептіру
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 тазарту әсері
 буланған ылғалдың бір килограмына жылу шығыны.
Шитті мақтаны сақтау үшін қабылдау және төсеу кезінде талшықтар мен
тұқымдардың табиғи қасиеттерін сақтау үшін технологиялық регламентке
сәйкес шитті мақтаны кептіру стандартты мәндерге жеткізіледі:
 I, II, II сыныптар ылғалдылыққа дейін 11%.
 IV дәрежесі ылғалдың мөлшері 13 жоғары емес. [7]
Зауыттарындағы кептіру және тазарту цехтарында шитті мақта 7-8
технологиялық ылғалдылыққа дейін тазартылғанға дейін кептіріледі.
жоғары шитті мақта екі рет кептіріледі. 60
төмен
Ылғалдылығы 20
салыстырмалы ылғалдылықта ылғалдылығы 8 және одан төмен мақта
қосымша кептіруге ұшырамайды. [15]
Кептірудің технологиялық процесін бақылауды зауыт зертханасының
зертханашылары жүзеге асырады. Ол үшін кептіруге дейінгі және кейінгі
шитті мақтаның үлгілері қондырғы басталғаннан кейін 30 минуттан кейін
алынады. Әр партиядан сынамалар іріктеу кептіргіштердің жұмысының әр
екі сағатында жалғасады. [20]
Шитті мақтаның ылғалдылығын талдау процедурасы 1 бөлімде
сипатталған.
3.3.4.
ШИТТІ
МАҚТАНЫ
КЕПТІРУ
ҮДЕРІСІНДЕ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАБДЫҚТАР МЕН МЕХАНИЗМДЕР
Кептіру цехта негізгі технологиялық жабдық болып жылу генераторлар
мен кептіру барабандар табылады. Кәзіргі уақытта табиғи газбен жұмыс
жасайтын ТЖ-1,5, ТГ-1,5, ТВА-1,9 жылу генераторлары мен 2СБ-10, СБО
маркалы кептіру барабандар пайдаланады. [18]
Кептіру мен тазартудың үздіксіз технологиялық процесінде кептіру
процесіне кіретін шитті мақта құрамында тастар мен басқа да ауыр
минералды қоспалардың болмауы оңтайлы нәтижеге жету үшін маңызды рөл
атқарады. Ол үшін пневматикалық көлік жүйесінің құбырына ауыр
минералды қоқыстардың 2ЧТЛ желілік ұстағыш салынған. Нәтижесінде
кептіру барабанына тастардан және ауыр минералды қоспалардан
тазартылған шитті мақта түседі. [6]
2 ЧТЛ АУЫР МИНЕРАЛДЫ ЛАС АРАЛАСПАЛАРДЫ ЖЕЛІЛІК
ҰСТАҒЫШ
2ЧТЛ минералды қоқыс қоспаларының сызықтық тұзағы сепаратор
алдында құбырдың негізгі желісіне орнатылған. 3.4-суретте көрсетілгендей
схемасы сызықтық тұзақ 2ЧТЛ [6].

87

Минералды қоспалар ауа арқылы шитті мақта қоспасына құбыр арқылы
енеді. Қоспаның ұшпа заттарының қозғалмайтын бетке әсер етуі нәтижесінде
жылдамдық жоғалады. Содан кейін, сондай-ақ ауа өткізгіштің көлденең
қимасының күрт кеңеюімен қоқыс қоспалары бөлінеді. Шитті мақтадан
бөлінген қоспалар түсіру камераларына түседі. Тармақ құбырларына сорғыш
құбыр қосылады.

3.4 сурет – 2ЧТЛ белгісімен ауыр қоспаларды схема арқылы ұста.
1 - кіріс құбыры; 2 - камера; 3 - қалта; 4 - клапан; 5 - шығатын құбыр.
Тазарту әсері 78-80% жетеді. 5 мм мөлшеріндегі арамшөптер үшін
тазарту әсері 100% құрайды, 5 мм-ден сәл аз арамшөптер үшін - 92,0-93,0%.
Минералды қоқыс қоспаларын тазартқыштың өнімділігі сепаратордың
жұмысына тең, 12,0-14,0 кг / сағ. [6]
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ЖЫЛУ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ
Жылу генераторларында отын (табиғи газ) жағылады, жану өнімдері
атмосфералық ауамен араласады және алынған газ-ауа қоспасы (жылу
тасымалдағыш) кептіру камерасына түседі.
Барлық типтегі жылу генераторлары аспаптар жиынтығымен және
қауіпсіздік автоматикасымен жабдықталған.
Өндірісте олар ТЖ-1,5, ТГ-1,5 маркалы жылу генераторларын
пайдаланады; ТВА-1,9 Табиғи газбен жанатын. Схема кептіру барабан ішіне
ыстық ауаның 1 ТБА-генератор Сурет 3.5 көрсетілген. [15]

3.5 Сурет - ТВА-1,9 генераторының кептіру барабанына ыстық ауа беру
схемасы.
1 - ауа сүзгісі, 2 - газбен жабдықтау құрылғысы, 3 - генератор ТВА-1,9,
4 - жалғаушы салалық құбыр, 5 - желдеткіш, 6, 9 - электр
қозғалтқыштары, 7 - ыстық ауа өткізгіш, 8 - желдеткіш кептіру
барабанына жылу беру.
Отынның осындай түрлерін пайдалану кептірілген шитті мақтаның түтін
газдарымен пештен шығарылған күлмен ластануын барынша азайту, жоғары
температураға жету қажеттілігінен туындайды. Барлық типтегі жылу
генераторлары аспаптар жиынтығымен және қауіпсіздік автоматикасымен
жабдықталған.
Жану
үшін қолданылатын отын ауамен алдын-ала қажетті
концентрацияға дейін араласады, ал алынған қоспаны тұтану
температурасына дейін қыздырады. Жанғыш бу-ауа қоспасы оталдыру
ошағымен жанып тұрады. Отынның одан әрі жануы оның ыстық пештен
шығатын жылудан үздіксіз булануымен қамтамасыз етіледі. Сұйық және газ
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тәрізді отындар жанған кезде алау пайда болады. Оның үш зонасы бар:
отынды ауамен ығыстыру аймағы, қыздыру және отынның булануы және
тұтану аймағы. Жалынның ұзындығы отынның тозаңдану сапасына және
жану камерасының пішініне байланысты. Төмен қысымды саптамалар сұйық
отынды атомдау үшін қолданылады.
Газ тәріздес қоспаны, кептіргішті, түтін шығарғышты пайдаланып
кептіру барабанына жібереді.
3.6 Суретте көрсетілген кептіру цехындағы TBA 1,9-генераторының
орналасуы. [15]

3.6 Сурет - Өндіріс орнында генератор маркасы TBA 1.9
1 - ТВА-1,9 генераторы, 2 - газ құбыры, 3 - жылу агенті үшін құбыр, 4 желдеткіш, 5 - бақылау палубасы, 6 - кептіру барабанына жылу агентін
беру үшін құбыр.
Түрлі генераторлардың техникалық көрсеткіштері 3.4 кестесінде
көрсетілген. [11]
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3.4 Кесте - Әр түрлі маркалы жану қондырғыларының негізгі
техникалық сипаттамалары
Көрсеткіш
ТЖ-1,5
TГ-1,5
Жылуөткізгіштік, кДж / сағ
Жылыту
агентінің
температурасын
бақылау
диапазоны, °C
Пайда
болған
жылу
тасымалдағыштың мөлшері, м3 /
сағ
KP,%
Жанармай шығыны (максимум)
трактор керосині, кг / сағ
табиғи газ, м3 / сағ

7,1 106
70-300

6,3 106
70-300

25000

30,000

98-99
140

98-99
180

Газ тәрізді отын пеште толығымен жанып кетеді, нәтижесінде жоғары
температураны алуға болады. Газ тәріздес отынды жағу кезінде жылу
бірлігіне кететін шығын сұйық отынға қарағанда әлдеқайда төмен.
Кептіру процесі үздіксіз болуы керек, ылғалдың жоғары бақылануы
және кептірудің жоғары біртектілігі болуы керек. Кептіргішті жобалау
кезінде кептірілген мақта дақылдарын арамшөптерден тазартуды кептіруге
рұқсат етіледі. Шитті мақтаны тиеу және түсіру механикаландырылып,
кептіру режимінің көрсетілген жағдайларын сақтау автоматтандырылуы
керек. Жылыту ортасының температурасы шитті мақтаның бастапқы
ылғалдылығына және кептіру барабанының дизайнына байланысты
орнатылады, оның мысалдары 3.5 кестеде көрсетілген. [11]
3.5 Кесте - Шитті мақтаның бастапқы ылғалдылығына және кептіру
барабанының
дизайнына
байланысты
жылу
тасымалдағыштың
температурасы.
қарсы
Шитті
мақтаның 2СБ-10
тікелей 2СБС
кептіру
ылғалдылығы, %
ағынды
кептіру ағынды
барабанындағы
барабанындағы
жылу
салқындатқыштың
тасымалдағыштың
температурасы,
температурасы,
9-10 дейін
90-130
80-100
11
140-150
110-120
12-14
160-200
130160
15-18
210-250
170-200
18-ден жоғары
250
220
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КЕПТІРГІШ БАРАБАНДАРЫ
Шитті мақтаға жылу беру әдісіне байланысты кептіргіштер:
 конвективті,
 байланыс,
 аралас.
Жұмыс циклінің құрылымына байланысты кептіргіштер:
 мерзімді,
 үздіксіз әрекет.
Салқындатқыштың шитті мақтаға қатысты қозғалу бағыты бойынша
кептіргіштер:
 тікелей ағынмен кептіргіштерде,
 қарсы ағымы бар кептіргіштерде.
Салқындатқышты жылыту әдісі бойынша кептіргіштер:
 күйдірілген ауа жылытқышы бар кептіргіштерге,
 ауаны түтін газдарымен араластыру.
Шитті мақтаның жылу тасымалдағышпен әрекеттесу әдісі бойынша
кептіргіштер:
 қабатты кептіргіштерде,
 тоқтата тұру кезінде,
 аралас.
Дизайнға байланысты кептіргіштер:
 әуе,
 таспа,
 камера,
 мұнара,
 барабан.
Технологиялық процесстегі мақсатқа сәйкес кептіргіштерді бөлуге
болады:
 шитті мақтан кондиционды ылғалдылыққа дейін кептіруге
арналған,
 шитті мақтан технологиялық ылғалға дейін кептіруге арналған
технологиялық.
Мақта кептіргіштердің барабандары ішіне шитті мақтаны араластыруға
және кептіру процесін жақсартуға арналған көтергіш-қалақшалы
қондырғылармен толтырылған. Барабан кептіргіштердегі мақтаның осьтік
қозғалысы барабанды қисайту немесе шиттізат мақта бөлшектеріне жылу
тасымалдағыштың қысымы арқылы жүзеге асырылады. [6]
СБО КЕПТІРУ БАРАБАН
Кептіру барабаны СБО (3.7 суретті қараңыз) кептіруге және шитті
мақтаның ұсақ қоқыс қоспаларынан тазартуға арналған. [15] Ара тазартатын
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мақта тазарту зауытының кептіру, тазарту және тазарту цехтарында
орнатылған, сондай-ақ ұзын штапельді сұрыпты шитті мақтаны өңдеудің
технологиялық процесінде қолдануға болады.
Кептіру процесі келесідей жүреді. Шитті мақта білік арқылы
пневматикалық қоректендіргішке 1 кіреді (3.8-сурет), ол жерден кептіру
барабанына жіберіледі 4. Содан кейін бойлық жүздермен 5 көтеріліп,
барабанның төменгі бөлігіне түсіп, шитті мақта кептіріледі. Жылу
тасымалдағыштың әсерінен құлаған кезде мақта барабанның осі бойымен
кептіргіштің тазартатын 6 бөліміне қарай жылжиды, онда ол тазартылады.
Жұмсалған жылу тасымалдағышты түтін мұржасы 9 арқылы шығарады,
кептірілген және бір мезгілде қоқыс қалдықтарынан тазартылған мақта
кептіргіштен 10 түсіру науасы арқылы түсіріледі. [15]
Қоқысты бункерден тазарту бөлімінің 6 шнегімен шығарады. Кептіру
барабанының қабығы жұқа қаңылтыр болаттан жасалған және 3000 мм
аймақта барабан қаңқасына толтырылған тордан және қорапқа салынған,
оның төменгі бөлігі бұрандамен қоқыс салуға арналған бункер құрайды 8.
Бойлықтың үстінде барабанның осі - саптамасы 3 болатын құбыр, ол жоғары
қысымды желдеткішпен байланысады, саптама арқылы температурасы 60-80
° С салқындатқышты айдайды.

3.7 сурет – 2СБ-10 кептіру қондырғысының жалпы көрінісі
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Шитті мақтадан барабаннан шыққан кезде оның ылғалдылығы
тұқымның ылғалдануынан азаяды, талшықтың ылғалдылығы 4-5%
деңгейінде болады, бұл қоқыстың талшықпен байланысын әлсіретеді.
Тазарту бөлімінің құрылғысы жылу тасымалдағыштың мақтаға
көлденеңінен көлденең әсерін тудырады. Айқас бағытта саптамадан
бағытталған салқындатқыш ағыны мақтаға әсер етеді. Олардың реактивті
массасы мен аэродинамикалық күшінің әсерінен шитті мақтаның
ұшқыштары торға соғады, нәтижесінде арамшөптердің қоспалары бөлінеді.
Шитті мақтаны жылу тасымалдағыш ағынында тасымалдау процесінде
талшық қопсытады, бұл қоқыстың шығуын жақсартады. Содан кейін
салқындатқыш тор арқылы қоқысты өзімен бірге алып, қоқыс жәшігіне өтеді.
Барабан алдыңғы 13 және артқы тіректерге 14. барабанның айналуын
редуктор 12 мен электр қозғалтқыштан 11 тұратын жетек жүргізеді.
Кептіргіштің техникалық сипаттамалары 3.6 кестеде көрсетілген. [11]

3.8 сурет - СБО кептіру барабанының технологиялық сызбасы (бойлық
қимасы).
1 - пневматикалық қоректендіргіш; 2 - ауа өткізгіш; 3 - бағыттаушы
(саптама); 4 - барабан; 5 - жүздер; 6 - тазалау бөлімі; 7 - тор беті; 8 арамшөптер; 9 - шығатын құбыр; 10 - түсіру науасы; 11 - электр
қозғалтқышы; 12 - редуктор; 13, 14 - тіректер (тіректер); 15 - шитті
мақтан қопсытуға арналған құрылғылар.
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3.6 Кесте - СБО барабанды кептіргіштің техникалық сипаттамалары.
Кептірілген мақтаның өнімділігі, т / сағ
10-ға дейін
Ұсақ қоқысқа тазартқыш әсері,%
40-қа дейін
Буланған ылғал сыйымдылығы, т / сағ
0,8 дейін
1 кг буланған ылғалға жылу шығыны, ккал
2200-2500
Кептіргішке кіре берістегі жылу тасымалдағыштың
температурасы, С
280-ге дейін
Барабанның айналу жиілігі, айн / мин
Бұрандалы конвейердің айналу жиілігі, айн / мин
Ылғалды таңдау,% кем емес
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт

он
115
6
23.5

3.3.5
№1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС «ТГ-1.5
ЖЫЛУ ГЕНЕРАТОРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ
ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ»
Жұмыстың мақсаты: Кептіру цехында орналасқан ТГ-1.5 жылу
генераторының техникалық сипаттамаларын, құрылғысы мен жұмыс
принципін оқып үйрену. Жылу генераторын пайдалану және қызмет көрсету
ережелерімен таныстыру.
Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 шитті мақтаның стандартты ылғалдылығын көрсететін кесте,
 термометр,
 жылу генераторының тізбегі,
 ауа ылғалдылығы диаграммасы.
Тәжірибелік сабақты өткізу әдістемесі.
Кептіру және тазарту цехында орналасқан ТГ-1.5 жылу генераторының
жұмыс істеу принципін, техникалық сызбасы мен көрсеткіштерін оқып
үйрену үшін мұғалім жылу генераторының сызбасын сызып, қондырғының
техникалық сипаттамаларын оқып үйренуге тапсырма береді.
Жұмыстың мазмұны.
Жылу генераторларының жұмысы мақта кептіргіштерді жылумен
қамтамасыз ету болып табылады. X жылу генераторында отын жағылады,
жоғары температуралы жану өнімдерінің атмосфералық ауамен газ-ауа
қоспасы түзіліп, кептіру барабанына беріледі.
Агрегаттың жылу қуаты отынның толық жануын қамтамасыз ету және
технологиялық регламенттер мен шитті мақтаны кептірудің санитарлықгигиеналық талаптарының барлық талаптарына сәйкес келетін кептіру
агентін алуды қамтамасыз ете отырып, кептіру барабанының өндірістік
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қуатына сәйкес келуі керек. Схема салқындату сұйықтарын кептіру барабан
Сурет 3. көрсетілген қамтамасыз 9. [15]

Сурет 3. 9 - Кептіру барабанын жылу тасымалдағышпен қамтамасыз ету
схемасы.
1 - пеш бөлімі, 2 - жылу генераторы T G-1.5, 3 - түтін шығарғыш, 4 демпфер, 5 - құбыр, 6 - қоректендіргіш, 7 - кептіру барабаны.
TГ-1,5 жылу генераторы газ тәрізді отынмен жұмыс істейді және
қарапайым дизайны бар. Бөлім үш бөліктен тұрады:
 газ жану құрылғысы,
 жоғары температуралы жану өнімдерін атмосфералық ауамен
араластыруға арналған камера,
 түтін шығарғыш. [18]
Газ жану құрылғысы екі туннельді оттықтардан тұрады. Олар өз
кезегінде көп шүмекті инжекциялық араластырғыштардан және металл
қабықтан жасалған туннельден тұрады. Металл қабықшалы туннельдің
өлшемдері:
 диаметрі -450мм,
 ұзындығы - 1020 мм.
Қабықтың алдыңғы бөлігінде диаметрі 135 мм араластырғыш шүмегіне
арналған тесігі бар қақпақ бар. [18]
Жану камералары - бұл сопақ тәрізді металл корпуста орналасқан екі
туннель. Жану камерасының ішкі бөлігін қаптау үшін ШЛA, ШЛБ
маркаларының арнайы шамот кірпіштері қолданылады, олар температураға
1400 дейін жетеді . [18]
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Әрі қарай, кептіру барабанына салқындатқыш сұйықтық беретін түтін
шығаратын қондырғы бар. TГ-1,5 жылу генераторының схемасы 3.10 суретте
көрсетілген.

3.10 Сурет - Жылу генераторы TГ-1.5.
1 - газ құбыры, 2 - газ жану құрылғысы, 3 - араластырғыш камера, 4 түтін шығарғыш, 5 - электр қозғалтқышы.
Жылу генераторының жабдықтарына бақылау-өлшеу құралдары,
автоматты қауіпсіздік құрылғылары кіреді. Олар келесі жағдайларда
қыздырғыштарға газ беруді авариялық тоқтатуды қамтамасыз етеді:
 газ қысымын төмендетуді шектеу,
 алаудың сөнуі,
 жылу
генераторының
шығуындағы
салқындатқыш
температурасының нормадан асуы,
 түтін сорғыштағы ақаулар.
Жабдықтар аппаратура және автоматты қауіпсіздік жабдықтармен жылу
генератор қамтиды:
 оттықтың алдындағы газ қысымын өлшеуге арналған манометр,
 салқындатқыштың температурасын өлшеуге арналған термометр,
 оттықтың алдындағы ауа қысымын өлшеуге арналған манометр,
 түтін сорғыштың жұмысы тоқтаған кезде газды жабуға арналған
қауіпсіздік сөндіргіш клапаны.
Жұмыс уақытында қызмет персоналын RGM e r a t қараусыз қалдыруға
болмайды. Жұмысқа кіріспес бұрын, салқындатқыш сұйықтықтың барлық
қондырғыларын, құбыр өткізгіштердің ысырмаларының, крандарының,
ысырмаларының ағып кетуін тексеріңіз.. [18]
Жабдықты тексеріп болғаннан кейін, салқындатқыш құрғатқыш
барабанға енетін құбырдағы демпферді жауып, атмосфераға қол жетімділікті
ашатын құбырдағы демпферді ашыңыз. Түтін шығаратын қондырғы
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қосылып, жану камерасы мен араластырғыш камера желдетіледі.
Тұтандырғыш жанып, жану камерасына енгізіледі. Газ оттыққа беріледі және
жану камерасында жанғаннан кейін клапан жабылады. Содан кейін газдың
жану процесі реттеледі, қажетті жылу жүктемесі және салқындатқыш
температурасы орнатылады. Құбырдағы демпферді ашыңыз, ол арқылы
салқындатқыш кептіру барабанына түседі, ал босату құбырындағы демпфер
жабылады. Автоматты қауіпсіздік сипаттамаларын қамтиды .
Жылу генераторының жұмысы кезінде жылу жүктемесі біртіндеп
ұлғаяды, сонымен бірге алдымен газ беру, содан кейін ауа беру артады.
Салқындатқыштың температурасы жоғары температуралы жану өнімдерін
атмосфералық ауамен араластыру камерасына ауа беруді реттеу арқылы
бақыланады. Бұл ретте оттыққа газ бен ауа беру бір уақытта реттеледі.. [18]
Мақсатында жылу генератор тоқтату үшін, қыздырғыштар операциялық
газбен жабдықтау клапанын жабыңыз. Түтін шығаратын қондырғыны
өшіріңіз, шығару құбырындағы демпферді ашыңыз және салқындатқыш
кептіру барабанына кіретін құбырдағы демпферді жабыңыз.
Тапсырма:
 ТГ-1,5 жылу генераторының құрылғысын зерттеу.
 Жылу генераторының техникалық сызбасын зерттеу.
 TГ-1,5 жылу генераторының жұмыс принципін зерттеу.
3.3.6 №2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС «МАҚТАНЫ
КЕПТІРУ. КЕПТІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ»
Жұмыстың мақсаты: Кептіру барабанының құрылымы мен жұмыс
принципін оқып үйрену. Шитті мақтаны кептірудің технологиялық процесін
зерттеу. Кептіру машинасының паспорттық мәліметтерімен, мақта
зауытының технологиялық процесінде машинаның орнатылу орнымен
танысу. Бастапқы ылғалдылыққа, ластануына, сортына және шитті мақтаның
сортына байланысты кептіру барабанының қажетті жұмыс режимін
(өнімділікті реттеу арқылы) анықтауды үйреніңіз.
Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 шитті мақтан кептіру процесін имитациялайтын жұмыс үстелін
орнату,
 кептіру барабанындағы технологиялық процесті бейнелейтін
плакат СБО,
 секундомер, сағаттық тахометр және кілттер жиынтығы,
 тестілеуге арналған қауіпсіздік нұсқаулары,
 зертханалық жұмысқа арналған мақта -20-30 кг.
Жұмыс тағайындау.
 СБО және 2SB-10 кептіру барабанының жұмыс принципі мен
құрылымын оқып, сипаттау.
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 Негізгі қондырғылар мен бөлшектерді көрсете отырып, СБО (2SB10) кептіру барабанының сызбасын салыңыз.
 Кептіру барабанының техникалық сипаттамаларын беріңіз.
 Кептіру қондырғысындағы ақаулықтарды және оларды қалай
түзетуге болатындығын сипаттаңыз.
 Кептіру барабанында жұмыс жасауды өндірістік жағдайда игеру
(машинаны іске қосу және тоқтату процедурасы, өнімділікті
реттеу).
Жұмыс туралы түсініктеме
Ылғал шиттізатты кептіру процесіне белгілі бір талаптар қойылады.
Шитті мақта матаны талшық пен тұқымнан біркелкі ылғал алу арқылы
кептіру керек. Шитті мақтаны кептіру мүмкіндігінше үнемді және тезірек
жүргізілуі керек. Шитті мақтаның гетерогендігі, оның компоненттерінің
әртүрлі жылу және ылғал өткізгіштігі дымқыл шитті мақтаның кептіру
режимін таңдауға мұқият қарауды қажет етеді.
Мақта өңдеу зауыттарында шитті мақта арнайы кептіргіш құрылғыларда
кептіріледі. Жылу генераторлары шығаратын және шикі мақтаны кептіретін
газ тәрізді қоспаны (ауа немесе түтін газдары) салқындатқыш деп атайды.
Шитті мақтаға арналған кептіргіштер тікелей және қарсы ағынды болып
табылады. Тікелей ағынды кептіргіштерде шитті мақта мен қыздырғыш орта
бір бағытта қозғалады. Қарама-қарсы кептіргіштерде шитті мақта мен
қыздырғыш орта қарама-қарсы бағытта қозғалады.
Кептіру процесінің сапасы және кептіру қондырғысының жұмысы
сипатталады:
 ылғалды кетіру,
 тіпті кептіру,
 буланған ылғалдың бір килограмына жылу шығыны.
Ылғалдың көтерілуі кептіргіште буланған ылғалдың мөлшерін пайызбен
құрғақ шитті мақтаның салмағына қатысты көрсетеді.
Шитті мақтаны кептіру үшін жылу тасымалдағыш ретінде трактор
керосинінің немесе табиғи газдың жану өнімдерінің атмосфералық ауамен
қоспасы қолданылады. Салқындату сұйықтығының температурасы шитті
мақтаның ылғалдылығына және кептіру қондырғыларының құрылымына
байланысты орнатылады.
Кептіру кезінде шитті мақтаның және оның компоненттерінің қызып
кетуіне жол берілмейді. Тұқымдардың максималды температурасы 70-тен ,
талшықтар – 100
жоғары болмауы керек. Сондықтан жылу
тасымалдағыштың температурасы мен кептіру уақыты осы көрсеткіштерге
сәйкес таңдалады. [6]
Шитті мақтаны араластыру үшін кептіру қондырғыларының
барабандарының ішінде көтергіш-қалақты құрылғылар болады. Барабанды
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кептіргіштерде шитті мақтаның қозғалысы барабанның еңкеюі немесе жылу
тасығыштың қысымы есебінен жүзеге асырылады.
Марканың кептіру барабанының құрылымы мен жұмыс принципі.
СБО маркалы кептіру барабаны шитті мақтаның ұсақ арамшөп
қоспаларын кептіруге және тазартуға арналған. Ол мақта өңдеу зауытының
кептіру және кептіру-тазарту цехтарында орнатылады, сонымен қатар
мақтаның ұзын талшықты сорттарын өңдеудің технологиялық процесінде
қолданыла алады.
Кептіру процесі келесідей жүреді. Шитті мақта білік арқылы
пневматикалық қоректендіргішке енеді (Cурет 3.11), содан кейін кептіру
барабанына енеді. Шитті мақта барабанның жүздерімен жоғары көтеріледі,
құлаған кезде жылу тасымалдағыш ағынының әсерінен барабан бойымен
дейін
ығысады. Салқындату сұйықтығының температурасын 280-ге
арттыруға болады. Кептіру барабанының дизайны тіпті осы температурада
талшық пен хлордың шитті тұқымдарының қызып кетуі орын алмайтындай
етіп жасалған. [6]
Лифт-қалақша жүйесі қалақтарды шитті мақтамен біркелкі толтыруды
және құлап жатқан мақтаның құлау аймағында таралуын қамтамасыз етеді.
Шитті мақта жылу тасымалдағышына құлау аймағында 0,75 с әсер етеді.
Кептірілген шитті мақта ағызатын шұңқыр арқылы шығарылады.
Барабанның жүздерінде шитті мақта шамамен 3 с-қа созылады, мұнда
төмендейді. Егер бірінші
салқындатқыштың температурасы 70-80 дейін
бөлімде шитті мақта қыздырылып, талшықтан ылғал буланып кетсе, екінші
бөлімде тұқымнан ылғал алынады. Осылайша, жылудың мезгіл-мезгіл әсер
етуі шитті мақтаның біркелкі қызуына және тұқымдар мен талшықтардан
ылғалдылықты таңдауға мүмкіндік береді. [6]
Жылу тасымалдағыштың әсерінен құлаған кезде шитті мақта барабан осі
бойымен кептіргіштің тазарту бөліміне қарай жылжиды. Жұмсалған жылу
тасымалдағыш түтін мұржасы арқылы шығарылады.
Тазарту бөлімінде ұзындығы 3000 мм болатын кептіру барабанының
қабығы барабаннан рамкаға салынған және корпусқа салынған тордан
тұрады. Барабанның төменгі бөлігінде шүмегі арқылы 60-80
температурасы бар салқындатқышты айдайтын жоғары қысымды
желдеткішпен байланысатын саптамамен құбыр өткізгіш орналасқан.
Шитті мақтадан барабаннан шыққан кезде ылғалдың мөлшері
тұқымның булануына байланысты азаяды және талшықтың ылғалдылығы 45% деңгейінде болады, бұл қоқыстың талшықпен байланысын әлсіретеді. [6]
Тазарту бөлімінің құрылғысы жылу тасымалдағыштың мақтаға бойлықкөлденең әсерін тудырады. Айқас бағытта саптамадан салқындатқыш ағыны
мақтаға әсер етеді. Олардың реактивті массасының және аэродинамикалық
күшінің әсерінен шитті мақтаның ұшқыштары торға соғады, нәтижесінде
арамшөптердің қоспалары бөлінеді. Шитті мақтаны жылу тасымалдағыш
ағынымен тасымалдау процесінде талшық қопсытады, бұл қоқыстың шығуын
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жақсартады. Содан кейін салқындатқыш тор арқылы қоқысты өзімен бірге
алып, қоқыс жәшігіне өтеді. Кептірілген шитті мақта ағызатын шұңқыр
арқылы шығарылады.

3.11 Сурет - СБО кептіру барабанының қозғалыс сызбасы (бойлық
қимасы)
1 - пневматикалық қоректендіргіш; 2 - ауа өткізгіш; 3 - саптама; 4 барабан; 5 - жүздер; 6 - тазалау бөлімі; 7 - тор беті; 8 - арамшөптер; 9 шығатын құбыр; 10 - түсіру науасы; 11 - электр қозғалтқышы; 12 редуктор; 13 - тіректер (тіректер); 14 - шитті мақтан қопсытуға
арналған құрылғылар.
СБО барабанды кептіргіштің техникалық сипаттамалары 3.14 кестеде
көрсетілген. [11]
Шитті мақта кептіргіштерді жылу тасымалдағыштың қажетті
мөлшерімен қамтамасыз ету үшін сұйық немесе газ тәрізді отын жағылатын
пештер қолданылады. Мақта тазарту зауыттарында кептіру қондырғыларына
жылу беру үшін трактор керосині мен табиғи газбен жұмыс жасайтын пеш
қондырғылары қолданылады. Мұндай жанармай түрлерін пайдалану
кептірілген шитті мақтаның түтіндік газдармен пештен шығарылған күлмен
ластануын азайту, жоғары температураға жету қажеттілігінен туындайды.
Кесте 3.15. TZH-1.5 жылу генераторының техникалық сипаттамаларын
көрсетеді. [11]
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3.14 Кесте - СБО барабанды кептіргіштің техникалық сипаттамалары
Кептірілген мақтаның өнімділігі, т /сағ
10-ға дейін
Ұсақ қоқысқа тазартқыш әсері,%
40-қа дейін
Буланған ылғал сыйымдылығы, т /сағ
0,8 дейін
1 кг буланған ылғалға жылу шығыны, ккал
2200-2500
Кептіргішке кіре берістегі жылу тасымалдағыштың 280-ге дейін
температурасы, °С
Айналу жиілігі, айн /мин:
барабан,
10
Бұрандалы конвейер
115
Ылғалды таңдау,% кем емес
6
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт
23.5
13.0
барабанды жүргізу үшін,
1.5
бұрандалы конвейерді жүргізу үшін
Өлшемдері:
(ұзындығы, ені, биіктігі құбырсыз), мм
14730x4865x3800
Салмақ, кг
10300
3.15 кесте - TЖ-1,5 жылу генераторының техникалық сипаттамалары.
Жылыту қуаты, кДж, / сағ
7.1х 10 6
Жылыту агентінің температурасын бақылау шегі, С

70-300

Пайда болған жылу тасымалдағыштың мөлшері, м, / 25000
сағ
Пайда болған жылу тасымалдағыштың мөлшері, м, / 0.98-0.99
сағ
Отын шығыны (максимум) трактор керосині, кг / сағ
140
Бақылау сұрақтары.
1. Шитті мақтаны кептірудің маңызы.
2. 2СБО-10 кептіру барабанының құрылымы және жұмыс принципі.
3. Кептіру СБО-ның құрылымы және жұмыс принципі.
4. Кептіру барабандарына жылу беру.
5. TЖ-105 және TГ-1.5 жылу генераторларының жұмыс істеу принципі,
олардың айрықша ерекшеліктері.

102

3.4

ШИТТІ МАҚТАНЫ ТАЗАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ

3.4.1 ШИТТІ МАҚТАНЫ ТАЗАЛАУ ҮДЕРІСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ
АҚПАРАТ
Шитті мақта жабдығы шитті мақтаны өңдеудің үздіксіз технологиялық
процесіне кіретін зауытта шетелдік арамшөптерден тазартылады. Тазалау
операциясының мақсаты - тазарту жұмыстарына дейін қоқысты шитті
мақтадан бөлуді максималды түрде жоғарылату. Бұл операция негізгі болып
табылады және оны технологиялық процесстен шығаруға болмайды.
Арамшөп қоспалары органикалық және минералды болып бөлінеді.
Арналған органикалық ластаушы мақта бөлшектер (жапырақтары,
бұтақтарын, жапырақ қораптар, bract, ізіне түсу) және басқа да өсімдіктер
жатады. Минералды қоспалар - жер, құм, тастар, шаң, саз, қиыршық тас және
т.б. [6]
Арамшөп қоспалары мөлшері бойынша үлкен және кіші қоспаларға
бөлінеді. Ірі қоқыс қоспалары шартты түрде 10 мм ұяшықтары бар тор бетін
сүзбейтіндер деп аталады. [6]
Адгезия табиғаты бойынша қоқыс қоспалары пассивті және белсенді
болып бөлінеді. Қоқыстың пассивті қоспалары лобулалар бетінде немесе
вольт арасында деп аталады. Бұл қоспалар шитті мақтадан жұмсақ шайқау
арқылы бөлінеді. Үшін белсенді Себетке жеке талшықтардан немесе топтар
letuchek байланысты жатады. Олар шитті мақтадан әрең бөлінеді. Минералды
қоқыс қоспалары пассивті болып табылады, олар мақта шарының барлық
координаталары бойында орналасады және жұмсақ шайқалғанда одан
шығады. Ірі қоқыс қоспалары пассивті емес, олар шитті мақтаның кесек
немесе сына бетінде орналасады және айтарлықтай шайқау күшімен
талшықты бөліктен бөлінеді. Ұсақ қоқыс қоспалары белсенді, өйткені олар
көбінесе целлюлозамен байланысты. Ұсақ қоқыс қоспаларының орналасу
географиясы өте ауқымды. Олар бетінде де, талшықты массаның ішінде де
орналасқан, сондықтан мұндай қоқыстарды шығару үшін айтарлықтай күш
қолдану қажет. ҚР СТ 1403-2005 стандарты шитті мақтаның кластары
бойынша қоқыс қоспаларының массалық үлесінің нормаларын белгілейді (3.7
кестені қараңыз). [21]
Кептіру, тазалау жабдықтары мен мақта тазалау зауыттарының
бірқалыпты және тиімді жұмыс істеуі үшін шитті мақтадан ауыр минералды
қоспаларды алдын-ала алып тастаудың маңызы зор. Минералды қоспалардың
тұзақтарын технологиялық процеске қосу міндетті болып табылады.
Минералды қоқыс қоспаларын тазартқыштар, оларды технологиялық
процеске қондыру орнына байланысты екі топқа бөлінеді: сызықтық (олар
сепаратордың алдына орнатылады) және сызықты емес (олар көбінесе
сепаратордан кейін орналасады). Шитті мақтадан минералды қоспаларды
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оны технологиялық процесте бірінші технологиялық машинаға кірмес бұрын
алып тастау өте тиімді. [6]
3.7 Кесте - Шитті мақта кластары бойынша қоқыс қоспаларының
массалық үлесінің нормалары,%, артық емес
Сабақтар
1
(қолмен
2
(машина
3 (таңдау)
Шитті
жинау)
ақысы)
мақта
арамшөптерд
арамшөптерд
арамшөпте
ің
массалық ің
массалық рдің массалық
үлесі,%
үлесі,%
үлесі,%
1
3.0
10.0
16.0
11
5.0
10.0
16.0
Ш.
8.0
12.0
18.0
IV
12.0
16.0
20.0
V
22.0
Тазарту жабдықтары қоқыс қоспаларын шитті мақтамен байланыстыру
сипатына және түріне байланысты таңдалады. Шитті мақтаны тазартуға
арналған машиналар барабанмен және тікенді секциялардан тұра алады.
Барабан және бұрандалы секциялармен жабдықталған технологиялық
қондырғылар ұсақ қоқыс қоспаларын жою үшін, тістелген учаскелермен үлкен қоқыс қоспаларын жою үшін қолданылады.
Булау мақтаның технологиясын алдын ала өңдеу суретте 3. Семинар
тізбегінің жүзеге асырылады 12.

3.12 Сурет - Шитті мақтаны тазартуға арналған технологиялық
сызбанұсқа.
Тазалау бөлімінің технологиялық жабдықталуы келесі топтардан
тұрады:
 кептіргіштерге арналған жылу беру
 кептіру жабдықтары
 тазалау жабдықтары
 қоқыс шығаратын көліктер. [18]
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Кептіргіштердің жылу беру топтары мен кептіру және тазалау бөлімінің
жабдықтары тазалау бөлімінің көрсетілген топтарының жабдықтарына ұқсас.
тазартқыш n- ші топ кіші және үлкен қоқыстардан тазартқыш батареялар
жинағына бөлінеді. Жіңішке қоқысты тазартуға арналған батареялар
жиынтығы:
 кептіргіштен пневматикалық тасымалдау жүйесі (ВЦ-M10
желдеткіші, СС-5M 7 сепараторы, құбыр)
 мақта тарату шнегі
 шнекті тазартқыш
 конвейер
 мақта элеваторы
 қоқысты кетіруге арналған шнек.
Үлкен қоқыс тазартқыштарға арналған батареялар жиынтығына:
 мақта тарату шнегі
 ЧХ-3M1 тазартқыштарының батареясы 6 дана
 мақта жинау конвейері
 қоқыс конвейері
 артық шитті мақтана арналған камера. [18]
3.4.2 ШИТТІ МАҚТАНЫ ТАЗАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ
Шитті мақтадан алынған қоқыстың кішкене қоспалары барабан мен
шнек тазартқыштарда қарқынды түрде шығарылады. Шитті мақтаны ұсақ
қоқыстардан тазарту үшін қабығын босататын тазартқыштар қолданылады.
Ұсақ қоқыс қоспаларын бөлу оны тазарту процесінде шайқауға байланысты
болады. Бұл тазартқыштардың негізгі жұмыс органдары барабандар мен
торлы беттер болып табылады.
Барабандар:
 қазық,
 тақтай,
 тіс тақтай,
 біріктірілген.
Тордың беттерін тоқылған болат торлардан, шыбықтардан (торлардан)
жасайды және қаңылтыр болаттан штамптайды, тордың қажетті аймағын
құру үшін әр түрлі пішіндегі ұяшықтармен жасайды. [6]
Қопсыту және тазарту барабандарының әсерінен шитті мақтаның
тілімдері мен ұшпа материалдары тор бетіне бірнеше рет әсер етеді. Соққы
әсерінен шитті мақта қопсытылады, қоқыс қоспалары бөлінеді, шашырайды
және тор бетінің тесіктері арқылы шығарылады.
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3.13 сурет - Барабанды бөлгіштің ұшуға әсер ету схемасы
3.13 суретте бір барабанды бөлгіштің шитті мақта массасына әсер ету
сызбасы көрсетілген. Барабанды тазартқыштарда [15]
P - камерадағы ауа ағынының кедергісі;
F1 - маховиктің тор бетіндегі үйкелісі;
F2 - сплиттердің бетінде үйкелуі;
C1 - центрифугалық;
G - парақтың салмағы.
F1 және P күштері, сондай-ақ F2 және C1 - бұл шитті мақтаға әсер ететін
жұп күштер. Олар флайерді сағат тілімен бұрап, оны шеге шеңберінен
шығаруға тырысады. [6]
Тазартқыштың шеге-плита барабанында бойлық қатардағы әрбір екі
қатар барабан бойында орналасқан жолақтармен ауысып отырады. Мақта
түйреуіштері барабан қазықтары арқылы ұсталып, тордың бетіне соғылып,
тозып кетеді, яғни. қопсытады. Қопсыту кезінде ұсақ арамшөптер қарқынды
түрде мақтадан тазартылады. Барабанның қиғаш қатары ауа қабатының
ағынын тудырады, ол тордың беткі қабаты арқылы жер бетіне шыққан ауа
саңылауларынан арамшөптердің кішігірім қоспаларын тазартқыштың тазарту
камерасына шығарады.
Шитті мақтаны тазартудың технологиялық әсері оны тазалағаннан кейін
арамшөптердің болуымен анықталады. Шығарылатын қоқыс мөлшері
машинаның жұмыс органдарының өзара дұрыс орналасуына ғана емес,
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сонымен қатар егін жинау түріне, өндірістік сортына, өңделген шитті
мақтаның бастапқы ластануы мен ылғалдылығына, сондай-ақ тазалағыш
машиналардың жұмысына байланысты.
Өңделген шитті мақтаның ластануы мен сортына байланысты
жабдықтың жұмысының келесі нұсқаларын қолдану қарастырылады:
 кептіру және тазалау цехында кептіру мен тазалаудан басталатын
үздіксіз технологиялық процесс, кейіннен тазарту цехында тазарту
цехында тазалау және тазарту цехында тазарту.
 шитті мақта кептіру және тазарту цехын айналып өтетін, бірақ
тазарту
жабдығында
кептіріліп
тазартылатын
үздіксіз
технологиялық процесс, тазарту цехына негізгі өңдеуге жіберер
алдында толық немесе ішінара қосылады.
Бірінші жағдайда ластану деңгейі жоғары шитті мақта алғашқы өңдеуге
ұшырайды. Екінші жағдайда тазартқыш жабдықта шартты ылғалдылықтағы
шитті мақта ұсақ арамшөптерден тазартылады. [11]
Тазалау жабдықтарының тиімділігі өнімділікпен және тазарту әсерімен
анықталады, яғни. минералды және органикалық қоқыс қоспаларын шитті
мақтадан, сондай-ақ улук сияқты талшықты қалдықтардан тиімді түрде
тазарту мүмкіндігі.
Арамшөптерді бөлудің тиімділігі:
 машинаның өнімділігі туралы,
 мақта арамшөптері
 шитті мақтаның ылғалдылығы.
Керісінше, машинаның өнімділігі артқан кезде тазарту әсері төмендейді.
Машинаның тиімділігін арттыру үшін қоқыс қоспаларын кетірудің ең жақсы
нәтижесімен оңтайлы өнімділік таңдалады.
Жабдықтың тазарту әсері шитті мақтадағы қоқыс пайызына тікелей
тәуелді: шиттізат мақта құрамында қоқыс көп болса, тазалау нәтижесі
соғұрлым жоғары болады. Шитті мақтаның ластануы 0,5% -дан төмен болған
кезде тазартудың қажеті жоқ және мұндай шиттізатты одан әрі өңдеуге
жіберуге болады. Егер сіз ластануы төмен шитті мақтаны тазартуға
ұшыратсаңыз, онда талшықта (флагелла) қосымша ақаулар пайда болады. [ 6]
Ең жоғары тазарту әсері шитті мақтаның ылғалдылығы технологиялық
деңгейге дейін, яғни 7-8% дейін төмендегенде қол жеткізіледі. Егер сіз шитті
мақтан жоғары ылғалдылықпен тазаласаңыз, онда тазарту тиімділігі
төмендеп қана қоймай, сонымен қатар талшықта немесе флагеллада қосымша
ақаулар пайда болады (3.8 кестені қараңыз). [6]
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3.8 Кесте - Шитті мақтаның ылғалдылығына байланысты ақаулар мен
талшық қалдықтарының мөлшері
Ылғалдылық,% Қоқыс,%
Массаның ақаулары,%
Шитті
мақтаны
қоқыс
басқалар
өңдеу
шарттары
Кептірусіз
14.2
13.6
1 2.4
18.5
Кептіруден 10.1
13.3
6,3
12.5
кейін
Тазалау тиімділігінің маңызды факторы - тазартқыштардың жұмыс
органдарының шитті мақтаға әсер ету тәсілі:
 торда немесе торда шайқау,
 ауаны тазарту,
 қазықтардың, жолақтардың,
 мақта шитті кесектерін қопсытқыш барабандармен қопсыту және
тарау.
Тазартқыштардың жұмыс органдарының әсерінің нәтижелері өз
кезегінде бірқатар факторларға байланысты:
 тазалағыштардың өнімділігі,
 жұмыс органдарының айналу жиілігі,
 сымдардың мөлшері және жұмыс органдары арасындағы
саңылаулар,
 жұмыс органдарының дизайны,
 қайта тазарту,
 шитті мақтаның ылғалдылығы.
Егер бүкіл тазарту процесінің нақты тазарту әсері минималды рұқсат
етілген мәннен аз болса, онда тазартқыш жабдықтың техникалық жағдайы
мен тығыздығын тексеріңіз.
Тазарту процесі басталмас бұрын, шитті мақта негізгі ластану деңгейіне
сәйкес
келуі
керек
(3.9
кестені
қараңыз).
[6]
3.9 кесте. Шитті мақтаның өнеркәсіптік сорттары үшін арамшөптіліктің
негізгі нормалары.
Сұрып
I
II
III
IV
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Бастапқы салмаққа дейін
ластанудың базалық
жылдамдығы,%
0,5
1.0
1.9
3.6

3.4.3 ШИТТІ МАҚТАНЫ ІРІ ҚОҚЫСТАРДАН ТАЗАЛАЙТЫН
ЖАБДЫҚТАР. ЧХ-3M-2 МАРКАЛЫ ІРІ ҚОҚЫСТЫ ТАЗАЛАЙТЫН
МАШИНА
Шитті
мақтаны
дөрекі
қоқыстардан
тазартқыштар
мақта
фабрикаларының кептіру және тазарту, тазарту цехтарында және дайындау
пункттерінде орнатылады. Олардың мақсаты - шитті мақтадан негізінен ірі
арамшөптерді жою. Ірі қоқыстармен қатар, тазалағыштар да кішкене
қоқыстар шығарады.
Тазартқыштарға қойылатын талаптар;
- мақтаны тазарту кезінде жуғыштың жұмыс жасайтын органдарының
оған әсер етуі ақаулардың пайда болуына және тұқымдардың зақымдалуына
әкелмеуі керек;
- тазартқыш мақтаның өсінділері, бұтақтары мен өсімдік
жапырақшаларының жапқыштарын толығымен бөліп алу керек; талшықтың
тұқымнан бөлінуі болмауы керек;
- ұшпа заттар мен шитті мақтаның тілімдері қалдыққа түсетіндігін
ескеру қажет.
Тазартқыштың құрылымы өнімділікті, тазарту әсерін және мақтаның
шитті бөлшектерін қалдықтарға тастауды басқаратын және реттейтін
құрылғылар мен механизмдерді қарастыруы керек.
Қоқыс тазартқышы - мақта тазартатын өндіріс желісінің элементі және
оны орнатқан кезде сызықтың жалпы өлшемдері мен көліктік
байланыстарына қойылатын барлық талаптарды ескере отырып, оны орнату
орнын ескеру қажет. [6]
Пайдалану орнына байланысты тазартқыштар:
 тазарту және кептіру-тазарту цехтарында қолданылатын
стационарлық,
 жылжымалы, олар фермалардың дала лагерлерінде және тікелей
мақта терушілерде қолданылады.
Бір типті тазалаудың жұмыс кезеңдерінің саны бойынша тазартқыштар
бір сатылы және көп сатылы мақтаны тазартуға арналған тазартқыштарға
бөлінеді.
Өнімділік және технологиялық процеске қосу бойынша олар:
 жеке,
 батарея.
Шитті мақтаны жеткізуді реттеу әдісі бойынша олар тазартқыштарға
бөлінеді
 машинаны шитті мақтамен қоректендіруді машинаға қызмет
көрсететін оператор реттейтін қолмен басқарумен;
 автоматты басқарумен, онда машинаның қуаты сақтау
шахталарында немесе қоректендіргіштерде мақтаның тұрақты
деңгейін ұстап тұратын арнайы құрылғылармен реттеледі.
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Қоқыс шығару сипаты бойынша тазартқыштар тазартқыштарға бөлінеді:
 үлкен қоқыс
 үлкен және кіші қоқыс қоспаларын шығаратын аралас
тазартқыштар.
Тазалағыштарға шитті мақтаға жұмысшының әсері бойынша
 бірреттік,
 қайта ұшырау.
Кезде мақта өңдеу зауыттарының, дөрекі қоқыс тазалау негізінен
пайдаланылады: стационарлық, сатылы қолмен немесе автоматты электр
басқару құралымен жұмыс органдары бір экспозиция жеке түрін. Қазіргі
уақытта үлкен және кіші қоқыстарды біріктірілген жеке типті тазартқыштар
құру бойынша жұмыс жүргізілуде. [15]
Қазіргі заманғы машиналарда үлкен қоқыс қоспаларын (қақпақшалар,
қақпақтардың бөліктері, бұтақтар және т.б.) тазарту үшін, тістелген
барабандар, әдетте, машинаның басқа мүшелерімен бірге қолданылады, бұл
мақтаның ластануының жалпы массасынан шитті бөліп алуға көмектеседі
және сонымен бірге қоқысты тастайды. Машинаның сорбингтік кешеніне
мыналар кіреді:
Қамтамасыз еткіш механизмі, лақтыру, ара тәрізді, шабуылдаушы,
регенерация, алынбалы және босатылатын барабандар,
 барабан торлары,
 бағыттаушы визорлар,
 шнектер.
Тазартылатын шитті мақтаның массасы аралау барабанының жұмыс
бетіне «тегіс беру» арқылы жеткізіледі. Тазартқышта регенерациялық аралау
барабаны қосымша орнатылады, ол үлкен қоқыс қоспалары бар ұшқыштар
мен лобулдарды ұстауға қызмет етеді.
Үлкен қоқыс тазалағыштар ЧК-3М2, ЧХ-5 және РХ-1 мақта
сорттарының орташа және ұзын шитті мақталарын тазартуға арналған. 1XP
маркалы машиналар және UHK учаскелері үлкен және кіші қоқыс
қоспаларынан тазартуға арналған өндірістік желіге енгізілген. Тазартқыштар
технологиялық процесте әдетте ұсақ қоқыс тазалағыштардан кейін
орнатылады (СЧ-02, 1HK, 6A-12M), ал ЧХ-3M2 тазартқыштар технологиялық
процесте бір немесе екі тазарту желісінде түзіледі (бір жолға 4-5 машина).
[15]
ЧХ-3М-2 ҮЛКЕН КӨЛЕМДІ ТАЗАРТҚЫШ
Дөрекі қоқыс тазалау ЧХ-3М-2 (3.14-сурет қараңыз) үлкен және кіші
қоқыс қоспалардың барлық сынып шитті мақтаны тазалау үшін арналған.
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3.14 сурет - ЧХ-3M2 үлкен қоқыс тазалағыштың технологиялық
сызбасы (көлденең қимасы).
1 - беру біліктері; 2 - қопсытатын барабан; 3 - тордың беті; 4 - аралау
барабаны; 5 - алынбалы щеткалы барабан; 6 - торлар; 7 - қылқалам; 8 регенерациялы аралау барабаны; 9 - бағыттаушы ұшақ; 10 - қоқыс жинауға
арналған бункер; 11 - машина корпусы.
ЧХ-3M-2 тазартқышының технологиялық схемасы қоректендіру
біліктерінен, торлы беті бар қопсытқыш-барабаннан тұрады. Дөрекі
қоқыстарды бөлу үшін екі тістелген барабан, тор және алынбалы щетка
барабандары, сондай-ақ барабан гарнитурасына мақта шариктерін
тізбектейтін қылқалам орнатылған. [15]
Тазалағышқа кіретін мақта беру шығыршықтары арқылы қопсытатын
және тазартатын барабанға жіберіледі, ол мақтаны қопсытады, оны тор
бетімен сүйрейді, ал майда қоқыстар шығарылады. Содан кейін мақта бірінші
аралау барабанына енеді, оның бетінде жарғанаттар барабан жиынтығының
тістерінде тегістеледі. Тістерге орнатылған маховиктер торда соққы және
дірілдеу әсеріне ұшырайды, нәтижесінде маховиктер мен қоқыс арасындағы
байланыс бұзылады. Белсенді қоқыстың бір бөлігі пассивтіге айналады.
Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен қоқыс қоспалары қоқыс жәшігіне
түседі. Шитті мақта щеткалы барабанмен ара тістерінен алынады және екінші
тазарту бөліміне жіберіледі, содан кейін машинадан шығарылады
Тор аралықтарына түскен ұшқыш заттар регенерация бөліміне еніп,
тазарту процесін қайта өткізіп, негізгі ағынға оралады. [15]
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ЧХ-3M2
көрсетілген.

тазартқышының

техникалық

сипаттамасы

Кесте 3.12 - ЧХ-3M2 техникалық сипаттамалары
Шитті мақта өнімділігі, кг / сағ
Бастапқы ластануымен 10% дейін тазарту әсері (%):
I-II-сұрып
III-IV- сұрып
Барабанның диаметрі, мм
Барабанның айналу жиілігі, айн / мин
Тісті барабандардың диаметрі, мм
Тісті барабандардың айналу жиілігі, айн / мин
Алынбалы барабандар диаметрі, мм
Айналу жиілігі, айн / мин
Технологиялық рұқсат:
а) қазық пен тордың арасы, мм
б) тордың жұмысшы шеті мен тісті барабан арасында, мм
в) қорек тісті доңғалақтардың қалақтары арасында, мм
Орнатылған қуат, кВт
тісті барабан жетегі
щеткалы барабан жетегі
3.4.4.
ШИТТІ
МАҚТАНЫ
ТАЗАЛАЙТЫН
ЖАБДЫҚТАР.
ТАЗАЛАҒЫШТАРЫ

3.12

кестеде

2000
5000

÷

75-80
65-70
400
540
480
280
300
970
14-20
12-18
20-25
7.5
5.5

МАЙДА
ҚОҚЫСТАРДАН
1ХK,
СЧ-02
ҚАЗЫҚТЫ

Шитті мақтаны ұсақ қоқыс қоспаларынан тазартқыштар мақта
зауыттарының химиялық тазарту және тазарту цехтарында орнатылады. (3.15
суретті қараңыз) [15]
Жіңішке қоқыс тазартқыш - бұл шитті мақтаны тазартуға арналған
заманауи өндіріс желісінің ажырамас элементі және оны қолданған кезде оны
орнату орнын, сонымен қатар өндіріс желісінің өлшемдері мен көлік
байланыстарына қойылатын талаптарды ескеру қажет. Тазартқыштың
дизайны өнімділігі мен тазарту әсерін басқаруға және реттеуге арналған
құрылғылар мен механизмдерді қамтуы керек. Тазартқыштар:
- шитті мақтаны арамшөптерден тазарту әдісі бойынша олар
пневматикалық, пневмомеханикалық және механикалық болып бөлінеді;
- жұмыс органының шитті мақтаға әсер ету жиілігі бойынша - бір реттік
және қайталанған әсерді тазартқыштарға;
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- технологиялық тазарту желісіне үйлесімге сәйкес - жеке және
аккумулятор үшін;
- жұмыс органдарының саны бойынша - бір барабанды және көп
барабанды үшін;
- жұмыс органының дизайны бойынша - барабанда және бұрандада. [6]
Шитті мақтаны ұсақ қоқыс қоспаларынан тазарту үшін тазалау
цехтарында SCH-02, 1XK маркалы (3.16 суретті қараңыз) немесе 6А-12М
маркалы тазалағыш машиналар орнатылған. [15]. 1HK және SCh-02 маркалы
тазалағыштар, сондай-ақ технологиялық процестің басында ауыр қоспаны
ұстағышты міндетті түрде орнатумен 5ChK, ChKh-3M2 тазартқыштарының
батареяларымен мақта зауыттарының тазарту және кептіру-тазарту
цехтарында өндіріс желілері құрамында қолданылады.

3.15сурет - УХK жабдығы бар тазарту цехы
Тазартқыштың құрылымында өнімділікті, тазарту эффектін және шитті
мақтаның қалдықтарға түсуін бақылау мен реттеуге арналған құрылғылар
мен механизмдер қарастырылуы керек. 1HK шитті мақта тазартқышы
пиллинг бөлімінен (A) және шитті мақтаны майда қоқыстардан тазартуға
арналған қондырғыдан (B) тұрады. Пиллинг бөлімі екі қабықшадан (А және
В), тіректерден, 5 науадан және 4 бункерден тұрады. Шитті мақтаны ұсақ
қоқыстардан тазартатын қондырғыға қуат көзі В, қорап блогы, қоқыстарды
кетіруге арналған бункерлер 5 кіреді. Қуат блогы кереуеттен,
перфорацияланған торлары бар қазық барабандарынан 2, олардың астынан,
екі бүйір қабырғалардан, байланыстырғыштардан, берілетін роликтерден 1,
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тіректерден және жетектен тұрады. 1HK шитті мақта тазалағыштың схемасы
3.12 суретте көрсетілген. [18]
Бекіту блогы дизайны бойынша қуат көзіне ұқсас, бірақ беру біліктері
жоқ, оның үстінде қақпақ орналасқан. Иілген профильден дәақаурленген
құрылымның тірегі.
4-қоқысты шығаруға арналған бункер дәақаурленген құрылым болып
табылады және шаңды шығаруға арналған салалық түтікке (Ø140 мм) және
қақпақтары бар қақпағы бар люкке (400 × 600 мм) және бункерлер арқылы
тазартуға болады. 5-науа тазартылған шитті мақтан шығаруға арналған. [18]

3.16 сурет - 1XK қабығын тазартқыштың схемасы (бойлық қимасы).
1 - беру біліктері, 2 - қазық барабаны, 3 - тесілген тор, 4 - қоқысты
шығаруға арналған бункер, 5 - науа.
Шитті мақта тиеу білігі арқылы берілетін біліктерге беріледі, олар оны
белгілі бір жылдамдықта қазық барабанына жібереді. Барабан шитті мақтаны
алып, оны тесілген тордың бойымен сүйрейді, қопсытып, ұсақ қоқыстардан
тазартады. Әрі қарай, шитті мақта жүріс бағытында келесі қазық барабанына
беріледі және процесс қайталанады. Соңында шитті мақта тазалағыштан науа
арқылы одан әрі өңдеу үшін шығарылады.
Бөлінген қоқыс бункерге түседі, содан кейін түсіру тесіктері арқылы құрылғыларды немесе пневматикалық жүйелерді тасымалдау үшін.
Қоқыс қоспаларын кетіру кезінде тазартқышта шаңды кетіру
(аспирация) қамтамасыз етіледі. Ол үшін шаң сорғыш құбырға бункерге
қосылады, ол өз кезегінде зауыттың шаң шығару жүйесіне қосылады.
1XK тазартқышының техникалық сипаттамалары 3.10 кестеде
көрсетілген.
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3.10 Кесте - 1XK техникалық сипаттамалары
Бастапқы ылғалдылығы 8,0 ÷ 9,0% және кем дегенде
9,0% ластануы кезінде тазарту әсері:
I- және II-сыныптар
III-, IV-, V-сыныптар
Өнімділік, кг / сағ, артық емес:
I- және II-сыныптар
III-, IV-, V-сыныптар
Орнатылған қуат, кВт:
қазықтар
қуат реттегішінің жетегі
Бекітілмеген жылдамдықтағы электр қуатын екі қазық
барабанымен, кВт, артық емес
Жүктеме бойынша тұтынылатын электр қуаты, кВт / с,
артық емес
Қоқысты тасымалдауға арналған ауа шығыны және
аспирация, м3 / с
Аспирациялық құбырдағы ауа жылдамдығы, м / с
Айналу жиілігі, айн / мин:
қазық барабандары
беру біліктері
Қазық барабанының қазықтары мен арасындағы
технологиялық саңылаулар
тор, мм
Жалпы өлшемдер, мм
Салмақ, кг

50
45
7000
5000
12.0
0,25
1.12
6.4
0.6
18
420
0 ÷ 12
14 ÷ 20
3925x2670x1833
3100

СЧ-02 ТАЗАЛАҒЫШ
СЧ-02 тазартқышы ұсақ қоқысты шитті мақтадан ажыратуға арналған.
Ол мақта өңдеу зауыттарындағы мақта өңдеу зауыттарында орнатылған.
Технологиялық процесте алдыңғы машинадан шыққан шитті мақта
қоректендіргішке шығыршықтарға түседі, олар оны корпустың рамасына
орнатылған бірізді орнатылған 8 қазық барабандарына біркелкі береді.
Қоңырау барабандары шитті мақтаны араластырады, оны сүйреп апарады,
тордың бойымен қопсытады және оны соңғы барабанға, содан кейін 6-науаға
жылжытады, одан технологиялық процесстен кейін құрылғыға беріледі.
Шитті мақтаның торлар бойымен қозғалуы кезінде бөлінген қоқыстың
кішкене қоспалары бункер арқылы шығарылады. SCh-02 тазартқышының
схемасы 3.1 7 суретте көрсетілген. [15]
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3.1 сурет 7 - СЧ-02 тазартқышының жалпы көрінісі.
1 - беру біліктері, 2 - жетек, 3 - қазық барабаны, 4 - тор (тесілген тор),
5 - қоқыс жинауға арналған бункер, 6 - науа.
СЧ-02 тазартқышының
көрсетілген.

техникалық

сипаттамалары

Кесте 3.11 - СЧ-02 техникалық сипаттамалары:
Шитті мақтаның өнімділігі, кг / сағ:
I-III-сыныптар
IV сынып және таңдау
Тазарту әсері,%
Тұғыр барабаны:
саны, дана
диаметрі, мм
айналу жиілігі, айн / мин
Тор:
тордың диаметрі, мм
тор арасындағы қашықтық, мм
торлар мен қазықтардың арасы, мм
Орнатылған қуат, кВт
Жалпы өлшемдер, мм (LxWxH)
Салмақ (басқару шкафымен), кг
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3.11

6000
4500
41-45
8
400
432
0 10 ± 1
5 ± 0,15
16 ± 4
11
4403x2935x2150
4380

кестеде

3.4.5 ЭХ-15 МАҚТАЛЫ ЭЛЕВАТОРЫ.
Элеватор (3.1 8- сурет) шитті мақтаны мақта өңдеу зауыттарының
кептіру және тазарту және тазарту цехтарында, жабық қоймаларды жүктеу
кезінде дайындау пункттерінде тік немесе көлбеу тасымалдау үшін
қолданылады. [6]

3.18 сурет - Шитті мақтаға арналған ЭХ-15 элеваторының схемасы
1 - резеңкеленген үш сызықты мақта таспасы, 2 - шелектер, 3 - жетек
барабаны, 4 - кернеу барабаны, 5 - лифттің жоғарғы басы, 6 - қораптардың
ортаңғы бөліктері, 7 - лифттің төменгі бөлігі, 8 - электр қозғалтқыш, 9 қарсы жетек, 10 - беріліс қорабы, 11 - бұрандалы конвейер, 12 - конвейердің
бұрандалы білігінің аяғындағы қалақ, 13 - салалық құбырды түсіру.
Резеңкеленген үш қабатты мақта таспасының ені, ЭХ-15 элеваторының
негізгі жұмыс органы - 500 мм. Қос шелек белбеуге бұрандалармен және
металл жолақтармен бекітіледі. Шелектің арасы 600 мм. Белдік диаметрі 630
мм болатын жоғарғы жетекке және төменгі кернеу барабанына салынған.
Лифт корпусы - бұл жоғарғы бастан, қораптардың ортаңғы бөліктерінен және
төменгі бөліктен (аяқ киімнен) тұратын металл корпус. Шелек белдігі жеке
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электр қозғалтқышымен басқарылады. Белдік жылдамдығы, әдетте,
айналдыру барабанының 58 айн / мин жылдамдығында 1,9 м / с құрайды.
Төменгі барабанды екі бұрандамен жылжыту арқылы белбеу созылады. [6]
Мақта элеваторының биіктігі 1,7 және 2 м типтік қиманың ұзындығын
ескере отырып өзгертіледі. [16]
Шитті мақта элеватор кірісіне бұрандалы конвейермен беріледі.
Шелектер шитті мақтаның ауырлығымен және белдік жетек барабанының
қисық беті бойымен қозғалғанда пайда болатын центрифугалық күшпен
түсіріледі. Шелектердегі шитті мақта элеватордың жоғарғы басының түсіру
тармақтық құбырына түседі.
Лифтті орнатқанда, барабандар осьтерінің параллельдігін тексеріңіз,
жоғарғы және төменгі. Әйтпесе, таспа барабанға жабыспайды. Шитті мақта
элеватордың қабылдау бөлігіне біркелкі ағынмен беріледі.
Бақылау сұрақтары:
1. Шитті мақтаның ылғалдылығы және оның компоненттері.
2. СБО кептіру барабанының жұмыс принципі,
3. Кептіру барабанының өнімділігі СБО.
4. Тазарту әсерінің шитті мақтаның ылғалдылығына тәуелділігі.
5. TG 1.5 жылу генераторының жұмыс істеу принципі.
6. Үлкен қоқыс тазалайтын машиналардың маркалары.
7. Шағын қоқыс тазалайтын машиналардың маркалары.
3.4.6
№3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС «ШИТТІ
МАҚТАНЫ МИНЕРАЛДЫ ЖӘНЕ МАЙДА ЛАС АРАЛАСПАЛАРДАН
ТАЗАРТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ»
Жұмыс жоспары:
 Технологиялық процесстегі операцияның орны мен мақсаты
 мақта зауыты;
 Арамшөптердің түрлері және олардың қасиеттері;
 2ЧТЛ маркалы минералды қоқыс қоспаларын тазартқыш;
 Ұсақ қоқысты тазартатын модуль, оның элементтері және
 технологиялық процесс;
 Жіңішке қоқыс тазалағышта тазарту процесінің теориясы;
 Шағын қоқыс тазалағыш 1ХK және оның сызбасы.
Жұмыс туралы түсініктеме:
1. Шитті мақта жабдығы үздіксіз құрамына кіретін зауытта шетелдік
арамшөптерден тазартылады
шитті
мақтаны
өңдеудің
технологиялық
процесі.
Тазалау
операциясының мақсаты - тазарту жұмыстарына дейін қоқысты шитті
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мақтадан бөлуді максималды түрде жоғарылату. Бұл операция негізгі болып
табылады және оны технологиялық процесстен шығаруға болмайды.
2. Арамшөп қоспалары органикалық және минералды болып бөлінеді.
Органикалық қоспаларға мақтаның өзі (жапырақтары, бұтақтары, клапан
клапандары, көкірекшелер, сабақтар) және басқа өсімдіктер (қайың орманы,
гума және т.б.) бөлшектері жатады. Минералды қоспалар - жер, құм, тастар,
шаң, саз, қоқыс және т.б.
Көлемі бойынша арамшөптер үлкенді-кішілі болып бөлінеді. Үлкен
арамшөптер қоспаларын шартты түрде 10 мм ұяшықтары бар торлы
беткейден өткізбейтіндер деп атайды, ал ұсақтары - осындай беткей арқылы
електенеді.
Адгезия табиғаты бойынша қоқыс қоспалары пассивті және белсенді
болып бөлінеді. Қоқыстың пассивті қоспалары лобылдар бетінде немесе
вольт арасында деп аталады. Бұл қоспалар шитті мақтадан жұмсақ шайқау
арқылы бөлінеді. Белсенді қоқыс қоспаларына жекелеген талшықтармен
немесе ұшпа заттар тобымен байланысты заттар жатады. Олар шитті
мақтадан әрең бөлінеді. Минералды қоқыс қоспалары пассивті, олар мақта
шарының барлық координаталары бойында орналасқан және жұмсақ
шайқалғанда одан бөлініп шығады.
Ірі қоқыс қоспалары пассивті емес, олар шитті мақтаның кесек немесе
сына бетінде орналасады және айтарлықтай шайқау күшімен талшықты
бөліктен бөлінеді. Ұсақ арамшөптер белсенді, өйткені олар целлюлозамен
көп байланысты. Ұсақ қоқыс қоспаларының орналасу географиясы өте кең.
Олар бетінде де, талшықты массаның ішінде де орналасады, сондықтан
мұндай қоқысты шығару үшін айтарлықтай күш қолдану қажет.
3. Кептіру, тазалау жабдықтары мен мақта тазалау зауыттарының
бірқалыпты және тиімді жұмыс істеуі үшін шитті мақтадан ауыр минералды
қоспаларды алдын-ала алып тастаудың маңызы зор. Минералды қоспалардың
тұзақтарын технологиялық процеске қосу міндетті болып табылады.
Минералды қоқыс қоспаларын тазартқыштар, олардың технологиялық
процесте орнатылатын орнына байланысты, екі топқа бөлінеді: сызықтық
(олар сепаратордың алдына орнатылған) және сызықтық емес (олар
сепаратордан кейін орналасқан). Шитті мақтадан минералды қоспаларды оны
технологиялық процестің бірінші сатысына шығармас бұрын тазарту өте
тиімді.
4. Осындай машиналардың мысалдарының бірі - минералды қоқыстың
2ЧТЛ сызықтық тұзағы (3.19 суретті қараңыз). [31] Ол сепаратордың
жоғарғы жағындағы магистральдық құбырға орнатылған. 2ЧТЛ минералды
қоспаларының сызықтық тұзағы дизайн бойынша өте қарапайым.
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3.19 Сурет - Пневматикалық көлік қондырғысының сызбасы.
1 – РБХ риотрейлер, 2 және 4 – құбыр, 3 – 2ЧТЛ минералды қоқыс
қоспаларының сызықтық ұстаушысы, 5 - желдеткіш, 6 - ауа өткізгіш, 7 циклон
Саланың түтігі арқылы ауаның шитті мақта қоспасына енетін минералды
қоспалар тек ұшпа заттардың қоспалармен қозғалмайтын бетке әсер етуі
нәтижесінде ғана емес, жылдамдық жоғалған кезде, каналдың көлденең
қимасы күрт кеңейе түседі. Шитті мақтадан бөлінген қоспалар түсіру
камераларына түседі. Тармақ құбырына сорғыш желісі қосылған.
Тазарту эффектісі 70-80% жетеді, ал қоқыс қоспалары үшін 5мм - 100%,
ал 5мм-ден сәл аз - 92-93%. [6]
Минералды қоқыс қоспаларын тазартқыштың өнімділігі сепаратордың
жұмысына тең, 12-14т / сағ. 22 м / с тұзақтағы ауа жылдамдығы кезінде
қысымның жоғалуы 292Па құрайды. [6]
Ұсақ қоқысты тазартқыштардың негізгі жұмыс органдары торлы
беттер болып табылады (3. 20- суретті қараңыз) және барабандар (3.23суретті қараңыз). Тесілген торлы беттер келесі мөлшерде қол жетімді: 4,5 х
50 мм немесе 6 х 50 мм. [15]

3.20 Сурет - Тесу арқылы өндірілген тордың беті
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3.21 Сурет - Бөлінген және бар тазартқыш барабан
Тазарту эффектісі пиллинг-қопсытқыш барабан мен тор бетінің өзара
дұрыс орналасуына байланысты. Босату және тазарту барабандарының
әсерінен шитті мақтаның кесектері мен ұшқыштары тор бетіне бірнеше рет
әсер етеді. Осылайша, шитті мақтаның алдын-ала қопсытуы жүреді,
арамшөптердің қоспалары бөлініп, біртіндеп електен өткізіліп, тор беті
арқылы шығарылады.
Функционалды мәндер:
1) өткір рельефті барабан - шитті мақта бөлшектерін тор беті бойымен
тасымалдау және шитті мақтаға соққы әсерін жасау;
2) тор беті - қоқыс қоспаларының максималды шығарылуын қамтамасыз
ету және материалдың босқа кетуіне жол бермеу.
Кеңістіктегі координаттар жүйесіндегі шитті мақтаның тазарту
процесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін максималды еркіндік дәрежесі
болуы керек.
Бостандық дәрежелерінің максималды саны - 6. Ұсақ қоқыс
тазалағыштың модулі тік қозғалысты (тор бетіне байланысты) шектей
отырып, жұмыс саңылауында орналасқан (5 еркіндік дәрежесі) шитті
мақтаның бөлшегі үшін максималды бостандық дәрежесін ұсынады. [15]
Тазарту модулінің техникалық сипаттамалары:
Барабанның диаметрі - 400мм
Барабанның сызықтық жылдамдығы - 9,42 м /с
Барабанның айналу жиілігі - 400 айн / мин
Реттеу қазықтары мен тордың арасы 14-18 мм құрайды. [15]
6. Тазарту процесінің теориясы - тазарту аймағында әрекет ететін
барлық күштерді зерттеу және технологиялық жағдайды талдау.
Барабанды тазартқыштарда шитті мақтаға келесі күштер қолданылады
(3.2 2 суретті қараңыз):
F1 - шыбынның тор бетіндегі үйкелісі;
С1 центрифугалық күш
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С1 центрифугалық күш;
G-шитті мақта шыбынының массасы;
F2 - маховиктің қазық бетіндегі үйкелісі;
Р - Мақта бөлшегіне ыдыраудың әсерлесу әсерінің күші.

3.22 сурет - Тазартқыштың пиллинг барабанындағы шитті мақтаға әсер
ететін күштер сызбасы.
F1 және P күштері жұп күштерді құрайды және тілімді сағат тілімен
бұруға бейім. Бұл айналу моментін жасауға әкеледі. Айналдыру моменті оң
рөл атқарады пиллинг кезінде шитті мақта бөлшегінің максималды еркіндік
дәрежесін қамтамасыз етеді, бірақ сонымен бірге бұралудың өте жоғары
дәрежесі бөлшектердің бұралуына және тұтануға әкеледі, бұл «жұмсақ»
ақаулардың пайда болуын тудырады.
Тазалағыштың тіреуішті-барлы барабанында (3.2 3- суретті қараңыз),
бойлық қатардағы әрбір екі қатар барабан бойында орналасқан жолақтармен
ауысып отырады.

3.23 сурет - УХК тазартқышының схемасы.
1 - қазық блоктары EH-178; 2 - тіректер; 3 - бункерлер.
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Барабанның қиғаш қатары тор қабаты арқылы жер бетіне шыққан
түтіндерден арамшөптердің кішігірім қоспаларын алып өтетін ауа қабатының
ағынын жасайды. Мұндай тазартқыштың тазарту әсері жоғары. Мұндай
тазартқыштарда көлденең жазықтықта бірінен соң бірі орнатылып, оларды
төменнен қоршап тұрған торлы беттермен үйлесетін қазық барабандары
қолданылады. Диаметрі 140мм болатын шығыршықтары бар білік бар, ал
олардың арасы 10мм, шитті мақта бойымен алғашқы екі пиллинг
барабанының үстінде. Роликтер шитті мақтаны беру функциясын
орындайды. Барабандардың әр бөлімінің астында шитті мақтадан алынған
қоқыс қоспаларын жинауға арналған бункер орналасқан. Барабандардың
саны әдетте 8 тазарту модуліне тең. Бұл машина өндіріс желісінің бөлігі
болып табылады. [18]
Жұмысты тіркеу тәртібі:
Жұмыс есебі түсіндірме жазба түрінде жүзеге асырылады
құрамында:
1) титулдық парақ (институт, бөлім, жұмыс нөмірі көрсетілген,
тақырыптың атауы, кіммен жасалды, кім қабылдады және жыл);
2) жұмыстың мақсаты;
3) жұмысты түсіндіру (графикалық материалдардың тізімімен және
суреттер);
4) қорытындылар мен тұжырымдар;
5) Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Бақылау сұрақтары:
1. Арамшөптердің түрлері және олардың қасиеттері;
2. Минералды қоқыс қоспаларын тазартқыш;
3. Қоқыс тазартқыш пен оның элементтерін тазартуға арналған модуль;
4. Жіңішке қоқыс тазалағышта тазарту процесінің теориясы;
6. 1ХК ұсақ қоқысты тазалағыш және оның ТЭП.
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4 БӨЛІМ ДЖИНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ
4.1 КІРІСПЕ
Шитті мақта, шартты ылғалдылыққа дейін кептіріп, арамшөптерден
тазартылғаннан кейін, зауыттың негізгі өндірістік бөліміне тазартуға кетеді.
Мақта тазарту - мақта талшығын және мақта тұқымын шитті мақтадан
алатын мақтаны алғашқы өңдеудің технологиялық процесінде негізгі
операция. Тазартудың мәні - талшықтарды тұқымнан ұстау және
механикалық бөлу. Талшықты тұқымнан бөлу кезінде мақта талшығының
барлық табиғи қасиеттері сақталуы керек:
 ұзындығы,
 жіңішке,
 жетілу дәрежесі,
 сынған жүктеме.
Мақта талшығының ұзындығы мен жіңішкелігі маңызды қасиеттер
болып табылады және тоқыма өнеркәсібінде ағынды өңдеу кезінде иіру
сапасын анықтайды. Мақта талшығының жұқа болуы талшықтың көлденең
қимасының ауданын немесе талшықтың қалыңдығын көрсетеді. Жетілген
талшықтарда түтікшелер қабырғаларына көптеген талшық қабаттары
жиналады. Жетілу - сапалы иірілген жіптерді шығарудың маңызды
критерийі. Үзілу жүктемесі талшықтың сынуға төзімділік дәрежесін
көрсетеді. [6]
Мақта тазарту білікшелі және аралық тазартқыштарда жүзеге
асырылады. Роликті дренаждар ұзын штаптық мақтаны, аралау зауыттары
орташа штатты мақтаны өңдейді. Роликті джинаның негізгі жұмыс органы бұл жұмыс ролигі. Оның жүнді беті ұзын штативті мақтаның жұқа, ұзын
және нәзік талшығының сапасына кері әсерін тигізбейді. Ара тазалағыштарда
жұмысшы орган - ара цилиндрі және талшықтардың тұқымдардан бөлінуі
цилиндрдің аралау дискілері мен тордың өзара әрекеттесуі нәтижесінде
пайда болады. Бұл жағдайда талшықтар мен тұқымдардың сапасына кері әсер
етуі мүмкін. Сонымен қатар, жұмыс камерасында араны тазарту процесі
кезінде шитті роликті айналдыру кезінде орташа талшықты мақта қатты
тұтанып, оның массасында талшықты ақаулар тудыруы мүмкін.
Тазарту одан ульчка және басқа талшықты қалдықтарды (үлпектер,
регенерленген талшықтар) шығару, талшықтарды қоқыс қоспаларынан біраз
тазарту және белгілі бір тазарту ақауларының пайда болуымен қатар жүреді.
Пахтадан тазартудың бұзушылықтары:
 талшықпен қабығы,
 түйіндер, бұйралар,
 флагелла,
 жұмсақ тұқымдар.
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Тазартудағы ақаулардың алдын алу үшін жабдықтың технологиялық
режимін және оны күтіп ұстауды қатаң сақтау қажет.
4.2. МАҚТА ТАЛШЫҒЫН ДЖИНДЕУ КЕЗІНДЕГІ ТЕХНИКА
ҚАУІПСІЗДІК, ӨРТ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Джин жабдықтарында жұмыс бастамас бұрын, жұмысшылар оның
құрылғысымен, жұмыс принципімен танысуы керек. Олар жазатайым оқиға
немесе жазатайым оқиғалар кезінде қалай жүру керектігін білуі керек. Әр
жұмыс ауысымының алдында қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария
және өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өту керек.
Зертханалар жұмыс орнындағы көрнекті жерде ескерту плакаттары мен
жазуларын орналастырады. Технологиялық машиналардың барлық
қозғалмалы бөліктері - жетек белдіктері, муфталар, барабандар роликтері қоршаумен қоршалған, электр қозғалтқыш тоқтаған кезде бұғатталып,
абайсыз ашылудың алдын алу үшін құлыптар мен құлыптармен
жабдықталған. [отыз]
Электр желісіне қосылған жабдықта жөндеу жұмыстарының барлық
түрлеріне тыйым салынады. Машина қозғалатын кезде торларды, араларды,
белдіктерді ауыстыруға және тазартуға, беттерді шешуге қатаң тыйым
салынады! Талшықты тазартқыштардың тұрақты камерасындағы торларды
тазарту және түбін жою тек ағаш заттармен (таяқша) жүзеге асырылады.
[отыз]
Апаттардың алдын алу үшін тыйым салынады:
 ақаулы машинада жұмыс істеу,
 шығарылған немесе ақаулы күзетшілермен жұмыс,
 машина жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс камерасының күзеті мен
алжапқышын ашыңыз,
 машина жұмыс істеп тұрған кезде түбін алып тастаңыз және
жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз,
 торды тазарту үшін,
 кернеуді түсірмей басқару шкафтарындағы жұмыстарды жүргізу.
[19]
Мақтаны алғашқы өңдеудің технологиялық процесі технологиялық және
тасымалдау машиналарынан өндіріс орындары мен атмосфераға шаңның
айтарлықтай бөлінуімен қатар жүреді. Мақта тазалайтын зауыттың өндірістік
үй-жайларындағы ауаның шаң мөлшері 10 мг/м3 аспайды, ал атмосфераға
шығарылатын ауа 150 мг/м3 құрайды. Негізгі технологиялық жабдық
шығаратын ауаның мөлшері мен шаң құрамы туралы мәліметтер кестеде
келтірілген. 4.1. [6]

125

4.1 Кесте - Шығарылатын ауаның мөлшері мен тозаңдығы негізгі
технологиялық жабдықтардан
Жабдық
Ауа мөлшері,
Шаң
лақтырылған
ауа, мг/м3
атмосфераға,
(ішінде)
3
м /с
Пневматикалық
тасымалдау 4,5 - 7
4 000-12 000
қондырғысының желдеткіші
Екі гинге арналған аккумулятор 3.2
500 - 2000
конденсаторы
Төртке
арналған
аккумулятор 6.4
500 - 1500
конденсаторы жындар
4.3 АРАЛЫ ДЖИНДЕУ ҮДЕРІСІ
4.3.1 АРАЛЫ ДЖИНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Тазарту
процесі
келесідей
жүреді.
Науаның
бойындағы
қоректендіргіштен шитті мақта жұмыс камерасына түседі. Тұқым тарағының
жанында шитті мақта аралық аралықтардың тістерімен ұсталады, олар
оқшаулау аралықтары бар білікке орнатылады және тордың жұмыс орнына
жеткізіледі.
Ара тістерінен алынған мақта жолақтары басқа мақта жолақтарымен
жалғасады және оларға ара тістерінен алынған қозғалысты береді.
Нәтижесінде, жұмыс камерасындағы мақтаның бүкіл массасы ара
дискілерінің айналу бағытына қарама-қарсы бағытта айналады. Бұл ара тіс
мақта үздіксіз жеткізуді қамтамасыз айналмалы шиттізат роликті,
қалыптастырады және сондықтан Джин үздіксіз өнімді жұмыс.
Ара тістерімен ұсталып, шыбынның талшықты жабыны және шитті
роликтен алынған мақта мата сыналары тордың жұмыс бетіне жеткізіледі.
Тордың жұмыс бөлігіндегі саңылаулар 2,8-3,5 мм құрайды. Тұқымның
мөлшері олардың торлар арасындағы тар саңылаулардан өтуіне мүмкіндік
бермейді. [6]
Айналмалы ара тістері талшықты тұқымнан тартып, оны жинап алатын
құрылғыға жібереді. Ауа камерасының саптамасынан 55-60 м/с
жылдамдықпен шығатын ауа ағыны араның тістерінен талшықты алып
тастайды және оны жұтатын жұлдыру арқылы талшық тазартқышқа
жылжытады. Талшық тазалағышта өңделгеннен кейін, тазартылған талшық
талшықты-оптикалық байланыс арқылы батарея конденсаторына беріледі.
Схема vrabochey ginning процесі камералық Сурет 4. көрсетілген 1. [6]
Талшықтардың тұқымға жабысу күші талшықтың өз күшінің жартысына
тең. Сондықтан, талшық тұқымдардың тікелей бетінде бөлінеді. Талшықтың
бір бөлігі бөлінгеннен кейін, шыбын тазартылған аймақтан жаңадан
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жеткізілген шыбынмен шығарылады және шитті орамның айналмалы
массасына қосылады. Тұқымдардың толық экспозициясы парақтардың араға
жақындағаннан кейін пайда болады. [6]
Жалаң тұқымдар тордың аймағындағы шитті роликтен түсіп, оларды
бүкіл джин батареясына ортақ жинайтын бұрандалы конвейерге
айналдырады. Бұл конвейерде тұқымдар ары қарай өңдеу үшін линтондар
цехына жеткізіледі.

4. 1 Сурет - Жұмыс камерасының технологиялық сызбасы.
1 - тұқым тарағы, 2 - білік, 3 - аралық аралықтар, 4 - аралар, 5 - тор, 6
- шитті ролик, 7 - жұмыс камерасы, 8 - алдыңғы алжапқыш.
Тазарту процесінде талшық бір уақытта қоқыс қоспаларынан, ұлулардан
және талшықты ақаулардан тазартылады. Таңдалған қоспалар мен улук
майлы конвейерге оралып, машинадан шығарылады. Мақтаны жұмыс
камерасына үздіксіз беру және талшықтар мен жалаң тұқымдарды шығару
тазартқыштардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.
4.3.2 АРАЛЫ ДЖИНДЕУ ЦЕХЫ
Аралы джиндеу қондырғысы талшықты материалдарды алдын-ала өңдеу
өндірістік желісінің маңызды кезеңі болып табылады (4.2- суретті қараңыз).
Джин батареяларының саны бойынша мақта өңдеу зауыттары бір және екі
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батареядан тұрады. Джин батареясы 3, 4, сирек жағдайда 5 джин
қондырғыларынан тұрады. [19]
Ара тазалағыш фидермен бірге қолданылады. Ол шитті мақтан
арамшөптерден тазартуға және оны қажетті мөлшерде тазартқыштың жұмыс
камерасына біркелкі беруге арналған.
Талдағаннан кейін талшық талшық ретракторларының көмегімен мақта
талшығын арамшөптерден тазартуға арналған арнайы машиналарға - талшық
тазалағыштарға беріледі. Тікелей ағынды талшықтарды тазартқыштар әдетте
араны тазарту цехтарында қолданылады. Бастапқы ластануы жоғарылаған
шитті мақтадан алынған талшықты қосымша тазарту үшін талшықтыконденсаторлы тазартқыштар қолданылады. [7]

4.2 Сурет – Аралы тазарту джинді қондырғысы
Екі батареялы зауыттардан мақта талшығы мен тұқым өндірудің
өнімділігі бір аккумуляторлы мақта өңдеу зауыттарынан 2 есе жоғары. 4.3суретте
цехтың
жынысын
тазартудағы
араның
технологиялық
жабдықтарының орналасуы көрсетілген. [15]
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4.3 сурет - Корпустағы технологиялық жабдықтың орналасуы
мемлекеттік гиндік арамен тазартылған
1. бөлгіш; 2. Тарату шнегі; 3. Джин Фидер; 4. Джин кесілген; 5құбыр; 6.
Талшықты тазартқыш; 7. Талшықты алу; 8. жанкүйер; 9,10,15,19.тұқым
себуші; 11.16.тұқымдық элеватор; 17. Линтер; 18. Тұқым балансы; 22.
Талшықты конденсатор; 23. Тампинг; 24. Талшыққа арналған пресс; 25, 26.
Таспалы конвейер; 27.Бак; 28. Гидравликалық сорғы; 29. Зығыр үшін
басыңыз.
4.3.3 ДЖИНДІ ҚАМТАМАСЫЗ-ЕТКІШ
Қоректендіргіштің мақсаты - өңделмеген мақта шитті мақтаны қопсыту
және оны жұмыс камерасына белгіленген талшық сапасымен көрсетілген
өнімділіктің орындалуын қамтамасыз ететін мөлшерде біркелкі беру.
Фидерде, жол бойында, қопсыту арқылы, шитті мақта қоқыстардан
тазартылады.
Ара тазартқыштарға келесі технологиялық талаптар қойылады:
 тазартқыштың жұмыс камерасына кірер алдында шитті мақта
қоректендіргіште оның алғашқы құрылымдық компоненттеріне кесектерге және ұшпаға дейін босатылуы керек;
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 тазарту зауытының жұмыс камерасына жеткізілетін шитті мақтаның
ағыны уақыт бойынша да, қоректендіргіштің ені бойынша да жоғары
дәрежеде болуы керек;
 қоректендіргіште талшық ақауларының пайда болуы, тұқымдардың
ұсақталуы және қоқыста қалдықтардың қалмауы керек. [6]
4.4-суретте ЗХДД-M үшін ПД маркалы гиндік қоректендіргіштің
сызбасы көрсетілген. [15]

4.4 сурет - ХЗДД-M үшін ПД маркалы джин-фидердің қозғалыс сызбасы
(көлденең қимасы).
1 - беру біліктері; 2 - қазық барабаны; 3 - тордың беті; 4 - арамшөп
бункері; 5 - науа.
Шитті мақтаны қоректендіру, ашу және тазарту 130 аралық тазалау
зауытына арналған ПД маркалы фидерде қалай жүретіні 4.5 суретте
көрсетілген.
Шахтадан тазартылған шитті мақта айналдыру қабығы барабанының
бетіне қоректендіру біліктері арқылы біркелкі беріледі. Орнатылған
қазықтардың әсерінен шитті мақта қопсытылады. Содан кейін, тордың
бетімен өтіп, ол қалған арамшөптерден тазартылады.
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Босатылған шитті мақта науа арқылы тазартқыштың жұмыс камерасына
өтеді. Бөлінген қоқыс бункерге жиналады, содан кейін таспалы конвейермен
немесе шнекпен машинадан шығарылады.
Беру біліктерінің айналуы біліктің соңында орнатылған IVA импульстік
вариаторымен басқарылады. Тозаңдатқыштың айрықша ерекшелігі - бұл
гиндік жұмыс үшін автоматты басқару жүйесінде жетекші болып табылатын,
беріліс біліктерінің қозғағышы ретінде тұрақты ток қозғалтқышын
пайдалану. [ 6 ]
Техникалық сипаттамалар фидерлер әр түрлі брендтерді тазалайды. 4.2
кестеде көрсетілген. [11]

4.5 сурет - 130 аралық тазалау зауытына арналған PD маркалы джинді
фидердің технологиялық сызбасы (көлденең қимасы).
1 - беру біліктері; 2 - қазық барабаны; 3 - тордың беті; 4 арамшөптер; 5 - науа; 6 - нұсқаулық.
Кесте 4.2 - Фидерлердің техникалық сипаттамалары

Сипаттамалары
Өнімділік, т / сағ
Қазық пен тор арасындағы саңылау, мм
Айналу жиілігі, айн / мин
беру біліктері
қазық тәрізді барабандар
Тазарту әсері,%

3XAD фидері
3-ке дейін
15-18

PD фидері
4.5
15-18

0-20
350
15-ке дейін

0-20
400
5-6
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4.3.4 5ДП-130 АРАЛЫ ДЖИНДЕУ МАШИНАСЫ
5ДП-130 аралы джиндеу машинасы (4.6-суретті қараңыз) мақта тазарту
зауыттарының технологиялық процесінде ылғалдылығы 7,0 ÷ 8,0% құрайтын
шитті мақтаның орташа штапельді селекциялық сорттарының тұқымынан
талшықты бөлуге арналған. [15]
5ДП-130 гинінің айрықша белгілері:
 біліктегі аралар саны - 130 ара,
 тігу қашықтығы қысқарды,
 жұмыс
камерасының
аспаның
төменгі
осіне
қатысты
механикаландырылған айналуы,
 жоғарғы улюко бөлінуі бар ауа жинайтын камера. [15]
Шитті мақта тарату бұрандасы арқылы білік арқылы қоректендіргішке
беріледі. Әрі қарай, шитті мақта науа бойымен жұмыс камерасына түседі,
онда айналмалы шитті роликті құрайды.
Ара цилиндрдің тістері түсіру мақта және массасын сүйреп оны тіреуді
бойымен. Бұл кезде талшық тұқымнан бөлінеді.
Әрі қарай, аралардың тістерінде орналасқан талшық тордың бойымен
өтіп, қоңызды және арамшөптердің қоспаларын кетіреді, мұнда центрден
тепкіш күштің әсерінен және тордың жұмыс бетіне әсерінен одан арамшөп
қоспалары мен кетіргіш шығады. Олар олеуч шнегіне түсіп, джинадан тыс
шығарылады.
Талшық араның тістерінен ауа ағынымен шығарылады
ауа камерасының саптамасынан жоғары жылдамдық, және талшықтарды
кетіру каналына бағытталған, мұнда ауа талшықтары қоспасынан ағын
бағытының күрт өзгеруі нәтижесінде, кетпен мен қоқыстың қайталама
шығуы орын алады.
Шитті роликтен босатылған дәнді тұқымдар тордың көлбеу беткейі
бойымен ара мен аралықтардың арасына және тұқым тарақтарының тістері
жинайтын тұқым шнегіне түседі.
5ДП-130 аралау маркасы және оның технологиялық схемасы 4.6
суреттерде көрсетілген. және 4.6 а.
ДП-130 ара тазалау зауытының сипаттамалары 4.3 кестеде келтірілген.
[11]
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4.6 сурет – Пильді джин

4.6а сурет - 5ДП-130 маркалы аралау зауытының технологиялық
сызбасы (көлденең қимасы).
1 - жоғарғы алжапқыш; 2 - жұмыс камерасы; 3 - ара цилиндрі; 4 - тор;
5 - тұқым тарағы; 6 - саптама; 7 - талшық беру арнасы (құбыр желісі); 8 қоңыздар мен қоқыстарды кетіруге арналған торлар ; 9 - шнек; 10 - ауа
камерасы; 11 - электр қозғалтқышы; 12 - ғимарат.
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4.3 Кесте - ДП-130 аралау зауытының сипаттамалары
Талшық сыйымдылығы, кг / сағ:
I және II сұрыптар
2000
III және IV с сұрыптар
1200
Статикалық қысым, Па (мм су бағанасы):
ауа камерасында
3720 (380) дейін
Жұмыс органдарының айналу жиілігі, айн / мин:
735
цилиндр
35
оле конвейері
Орнатылған қуат, кВт:
79.6
соның ішінде ара цилиндрінің жетегі
75
жұмыс камерасын жылжытудың жетек механизмі
1.1
қоңыз мен қоқыс конвейерлерді жүргізу
1.1
беру біліктерінің жетегі
0,2
Жалпы өлшемдер, мм: ҰxЕxБ
4605×1450×2400
Салмақ, кг
4396
4.3.5 LUMMUS КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ДЖИН IMPERIAL170
Аралау джин IMPERIAL170 (4.7 сурет) Lummus корпорациясының
өндірілген мақта орта талшықты сорттарын тұқым бөлек талшықты үшін
жасалған. [31]

Сурет 4.7 - Аралау джин IMPERIAL 170 Lummus
IMPERIAL170 LUMMUS аралау зауытының технологиялық сызбасы
суретте көрсетілген.
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Шитті мақта үлестіргіш шнек арқылы қоректендіргіш білігіне (фидер
алжапқышы) беріледі. Қоректендіргіш білігі вискермен бөлінеді, ол рокеррычагты жүйе арқылы жұмыс камерасымен (тұқым орамы) байланысады.
Жұмыс камерасы толып кеткен жағдайда, шитті мақтаның ағымы үзіліп, ол
босатылғанға дейін тоқтайды. Процесс толығымен автоматтандырылған. [ 32]
Келген шитті мақта сағат тілімен айналатын токарьмен (аппликатор
ролигімен) нығыздалады. Содан кейін оны ара цилиндрінің тістері көтеріп,
жұмыс камерасына жібереді, сонда шитті роликті құрайды. Айналмалы шитті
роликтен центрден тепкіш күштің әсерінен және тордың жұмыс бетіне
әсерінен арамшөптер қоспалары мен улюк бөлінеді (жоғарғы улюковый
жүйе).

4.8 сурет - IMPERIAL170 LUMMUS аралау зауытының технологиялық
сызбасы
Ара тістері шитті мақтаны алып және оны алып тіреуді (ginning тор).
Қазіргі уақытта аралар алынған шитті мақтаны тормен қарсы алады, талшық
тұқымдардан бөлінеді (талшықтарды бөлу нүктесі).
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Содан кейін тұқымдарды науада тұқым шнегіне айналдырады (тұқым
сорғыш). Ара тістеріндегі талшық сағат тілімен айнала отырып,
қозғалмайтын щетка барабанымен (щетка корпусы) таралады. Осы уақытта
қоңыз бен арамшөптердің бөлінуі байқалады, олар шнек бойымен шнекке
шығарылады (қалдықтарды жою). Тазартылған талшық талшықтың шығуына
жіберіледі. [32]
4. 4 БІЛІКТІ ДЖИНДЕУ ҮДЕРІСІ
4. 4. 1 БІЛІКТІ ДЖИНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Роликті тазарту шитті мақтаның жұқа штапельді сорттарының
талшықтарын бөлу үшін қолданылады.
Шитті мақта джин батареясының шахталарына жіберіледі. Беру біліктері
бір-біріне қарай айналады, шахтадан шитті мақтаны алады және оны
қабығын босататын барабанға жібереді. Бұл барабанда шитті мақта
қопсытылып, тор бетімен сүйреледі. Бұл кішкентай арамшөптерді жояды.
Пиллингті босататын барабанда тазалағаннан кейін, шитті мақта көлбеу
торлы науамен ине барабанына өтеді. Ол инелерімен жарған мақта
жармаларын және сыналарын алып, үдеткіш барабанға әкеледі. Жолдың осы
бөлігінде жаңадан оқшауланған қоқыс қоспалары тор беті арқылы қоқыс
жәшігіне шығарылады.
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4.9 Сурет - ДВ-1М маркалы роликті джинаның технологиялық сызбасы
(қима).
1 - беру біліктері; 2 - қазық барабаны; 3 - тордың беті; 4 - қоқысқа
арналған бункер; 5 - инелі барабан; 6 - тегістеу білігі; 7 - үдеткіш ролик; 8 барабан (ролик); 9 - жұмыс барабаны (ролик); 10 - бекітілген пышақ; 11 науа; 12 - жалаң тұқымдарға арналған бункер; 13 - электр қозғалтқышы.
Ине барабанының жанында ине барабанына шитті мақта қабатын
тегістеуге арналған қоқыс ролигі орналасқан. Ине барабанындағы артық
шитті мақта көлбеу торлы науаға төгіледі.
Демпингтік роликке қарама-қарсы сағат тілімен айналатын және ине
барабанынан шитті мақтаны алып тастайтын және оны жұмыс және соққы
біліктерінің өзара әрекеттесу аймағына беретін үдеткіш барабан орналасқан.
Екі білік те, жұмыс және соққы роликтері де бір-біріне қарай айналады.
Бекітілген пышақ жұмыс ролигінің астында орналасқан және олардың
арасындағы саңылау 0,5-1 мм құрайды. Үйкеліс коэффициентін арттыру үшін
жұмыстық орамның беті үлпілдек және спиральды олеуш ойықтарымен
жабылған. Шитті мақта бекітілген жұмыс пышағының шеттері астында
жұмыс ролигімен тасымалданады. Тұқым төсек пен жұмыс ролигінің
арасындағы тар саңылау арқылы өтпейді. Мұнда оларды айналмалы
ажыратқыш ролигінің талшықтарынан бөліп алып, тұқым бөлгіш шнекке
айналдыратын табақшалары ұрады. [6]
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Роликті тазарту процесі схемалық түрде 4.9 суретте көрсетілген. [15]
Қалған талшықтары бар толық жалаңаш тұқымдар инелі барабанмен
алынып, қайтадан жұмыс және қоршау роликтерінің өзара әрекеттесу
аймағына түседі. Процесс тұқымдар толық ашылғанға дейін қайталанады.
Алынған талшық жұмыс істейтін шығыршықтан алынбалы білікпен
шығарылады және вакуумдық клапан арқылы талшықты шығаруға түседі,
оны конденсаторға жеткізеді.
4. 4.2 БІЛІКТІ ДЖИНДЕУ ЦЕХЫ
Роликті тазарту цехтарында талшық оны ұзын штаптық мақта
сорттарындағы тұқымдардан бөлу арқылы алынады. Мақта өңдеу зауытының
өндірістік қуатына байланысты роликті тазарту цехы әрқайсысы 8 - 12
роликті дәақаурлеуіштің 2, 3 және 4 батареясымен жабдықталуы мүмкін. [6]
4. 10- суретте негізгі өндірістік қондырғыдағы тазалықты тазартатын
технологиялық жабдықтың негізгі сызбасы көрсетілген. [15]
Роликті тазалауға келесі талаптар қойылады:
 тазарту тұқымдарды зақымдамауы және талшық ақауларын
тудырмауы керек;
 талшықтың ластануы минималды болуы керек;
 құрттардың тұқымға түсуін болдырмау керек;
 шитті мақтаның жеткізілуін реттеу және оны арамшөптерден
тазарту үшін дән тазартқыш қоректендіргішпен жабдықталуы
керек;
 талшықтарды қоңыз бен қоқыстан тазарту үшін тазарту үшін
талшықты тазартатын қондырғы орнатылуы керек; [15]
Роликті тазартқыштың дизайны бақылау мен реттеуге арналған
құрылғылар мен механизмдерді қамтуы керек:
 өнімділік,
 бекітілген пышақтың басылу дәрежесі,
 тазарту білігінің температурасы,
 тазарту әсері.
Жұмыс біліктерінің санына байланысты роликті тазарту машиналары:
 бір білік,
 қосарланған.
Қанаттардың дизайны бойынша джиндер:
 айналмалы қанаттармен. Олар өз кезегінде бір және екі жақты
пышақтарға бөлінеді,
 айналатын қанаттары бар джиналар. Олар өз кезегінде қатты
қалпына келтіру және жұмсақ қалпына келтіру механизмдеріне
бөлінеді.
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4.10 сурет - Корпустағы технологиялық жабдықтың орналасуы өндіріс
таза мақта зауыттарында шығарылады
1 - бөлгіш; 2,3 - тарату шнегі; 4 - роликті тазарту; 5.22 - тұқымдық
шнек; 6.8 - талшықты тазартқыш; 7 - конденсатор; 9 - талшықтыоптикалық; 10 - талшықты конденсатор; 11 - раммер; 12 - басу; 13 таспалы конвейер; 16.23 - тұқым элеваторы; 18 - аралық линтер; 30 гидравликалық сорғы; 31 - компрессор.
Толық емес жалаң тұқымдарды қалпына келтіру әдісіне байланысты
роликті джиндер:
 жеке регенерацияның джиналары,
 аккумулятордың жалпы регенерациясының джинсы.
Талшықты тазарту әдісі бойынша джиндер келесіге бөлінеді:
 жеке регенерацияның джиналары,
 аккумулятордың жалпы регенерациясының гендері. [6]
4.4.3. ДВ-1М, 2ДВ БІЛІКТІ ДЖИНДЕР
Ұзақ штативті шитті мақта, оның ішінде ылғалдылығы 8% -дан
аспайтын тұқымдық мақта, ДВ-1М гиндік орамда тазартылады (4.11 суретті
қараңыз). [6] басқа білікті джин туралы ДВ-1М өзгеше бастап көп әсерлі
қанатпен жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді, ол арқылы. [15]

139

4.11 - ДВ - 1M маркалы роликті джиналар батареясының жалпы көрінісі
ДВ-1М джинасынан айырмашылығы 2ДВ ролигінде екі тазалағыш
вагон, күшейтілген бекітілген пышақ, қоректендіргіш-сепаратор, үстіңгі
кареткада тазалағаннан кейін жалаң тұқымдарды бөлуге арналған бөлім және
жұмыс барабанын пышаққа автоматты түрде басу механизмі орналасқан. 4.12
суретте 2ДМ роликті джинаның сызбасы көрсетілген. [15]
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4.12 Сурет - 2ДМ маркалы роликті гиннің схемасы:
1-берілісті білікшелер; 2-қазықты барабан; 3-тазалағыш барабан; 4науа; 5.10 - бедерлі роликтер; 6,12 - жұмыс білікшелері; 7.13 бекітілген
пышақтар; 8 аралы цилиндр; 9- тор; 11.14-науа.
ДВ-1М және 2ДМ роликті тазартқыштардың техникалық сипаттамалары
4.4 кестеде көрсетілген. [11]
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4.4 Кесте - ДВ-1М және 2ДВ роликті дренаждардың техникалық
сипаттамалары
Техникалық көрсеткіштер
ДВ-1М
2ДМ
Жіңішке штампты мақтаны өңдеудің өнімділігі I
сорт, кг / сағ
100-13 0
300
Механикалық
әсерге
байланысты
тұқым 2
2
фрагментациясының жоғарылауы,%
Бөлінген
тұқымдардың
жалпы
санындағы
жұмыртқа тұқымдарының саны,% кем емес
2
20
Тазарту әсері,%: I - II сұрып
45-50
45-50
III сұрып
50-60
55-60
Жалаң тұқымдардың мөлшері, г.
0.07-0.14
0.07-0.14
Жұмыс біліктерінің айналу жылдамдығы, айн/ сек: 270
220
Бөлшек біліктерінің айналу жылдамдығы, айн/сек:
- техникалық шиттізатты қайта өңдеу кезінде
315
220
- тұқымдық мақтаны өңдеу кезінде
252
Технологиялық рұқсат, мм:
- соққы ролигі мен пышақ арасында
0,5-1,5
0,5-1,5
-жұмыстық және әсерлі біліктер арасында
0,5-1,0
0,5-1,0
-қабырға ролигі мен клапан арасында
0,5-2,0
0,5-2,0
- қазық пен тордың арасында
12-16
13
-инелік барабан мен тордың арасында
12-15
- қалқан ролигі мен тордың арасында
11-14
Жұмыс органдарының өлшемдері, мм:
- диаметр
190
- үлкен каналдың ені
2.0-2.5
- науа арасындағы қашықтық
30-40
Соққы орамының индикаторлары:
- диаметр, мм
150
150
-плата қатарларының саны, кесектер
8
8
- әр қатардағы тақталардың бұрышы, дәрежесі
49-53
51 ± 2
- серпілген кезде және 4 қатарда қалақтардың
арасындағы қашықтық, мм
22
22
- тақтайшалар қатарының арақашықтығы, мм
45
45
Орнатылған қуат, кВт:
10.5
21.85
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4.4. № 4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. «МАҚТА
ТАЗАЛАУ ЗАУЫТЫНЫҢ АРАЛЫ ЖӘНЕ БІЛІКТІ ДЖИНДЕУ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ»
Жұмыстың мақсаты: аралау және роликті мақта тазарту
қондырғыларының, оларға орнатылған жабдықтардың технологиялық
процесін зерттеу.
Жұмысты орындау үшін:
- «Ара тазарту зауытының бас ғимаратының жоспары» визуалды стенд;
- «Роликті тазарту зауытының негізгі ғимаратының жоспары» стенді;
- «Мақта араларын тазарту зауытындағы технологиялық процестің
схемасы» стенді;
- «мақта роликтерін тазарту зауытындағы технологиялық процестің
схемасы» стенді.
Жұмысты тіркеуге арналған тапсырма
1. Сурет:
а) араны тазарту зауытының негізгі ғимаратының жоспары; б) роликті
тазарту зауытының негізгі ғимаратының жоспары;
в) мақта араларын тазарту зауытындағы технологиялық сызба; г) мақта
роликтерін тазарту зауытындағы технологиялық сызба.
2. Мақта араларын тазарту зауытындағы технологиялық процесті
сипаттаңыз.
3. Мақта роликтерін тазарту зауытындағы технологиялық процесті
сипаттау.
Жұмыс туралы түсініктеме.
Жылы негізгі құрал-жабдықтар Ginneries туралы dzhinirovanija
принципін және түрін байланысты өсімдіктер мен ара valich№go тазарту
бөлінген (4.13-сурет).
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Сурет 4.13 - Ара тазарту зауытының негізгі ғимаратының жоспары:
1 - шитті мақта таспалы конвейері; 2 - тарату шнегі;
3 - араны тазарту; 4 - талшықтарды кетіру желдеткіші; 5 талшықты тазартқыш; 6 - талшықты конденсатор; 7 - мақта элеваторы;
8 - линтерлер батареясы; 9 - тұқымға арналған автоматты таразы; 10 талшықты гидравликалық пресс;11 - линтерге арналған гидравликалық
престер; 12 - талшықты қалдықтарды тазартқыш; 13 - талшықты
регенератор; 14 - циклон қалдықтарын тазартқыштар; 15 - талшықты
қалдықтарды басу.
4.13а суретте бір аккумуляторлы мақта тазалайтын араны тазарту
зауытының бас ғимаратындағы жабдықтардың орналасуын көрсетеді.
Ара тазалағыштармен жабдықталған ара тазарту қондырғылары орташа
штапельді сұрыптардың мақтасын, ал роликті тазартқыш қондырғылармен
жабдықталған роликті тазарту қондырғылары жұқа талшықты сұрыпты
мақтаны өңдейді.
Мақта тазартатын зауыттарды (толық батареядағы 2 немесе 3 гин) және
екі аккумуляторлы (әр батареяда 2 немесе 3 гин) аралау, ал роликті тазарту
қондырғылары 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комплектілі батареялармен жабдықталуы
мүмкін Әрқайсысы 10 немесе 12 роликті тазартқыш. [15]
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Сурет 4.13 а - Роликті тазарту зауытының бас ғимаратының жоспары:
1 - цехаралық пневматикалық конвейер; 2 - бөлгіш; 3 - жалпы тарату
шнегі; 4 - аккумуляторлық пневматикалық тасымалдауға арналған
қоректендіргіштер; 5 - аккумуляторлық пневматикалық разрядтың
сепараторы; 6 - роликті тазарту; 7 - талшықтың шығуы; 8 - екі батареяға
арналған талшықты конденсатор; 9 - қарапайым талшықты конденсатор;
10 - раммер; 11 - талшыққа арналған гидравликалық пресс; 12 - линтерлік
батарея; 13 - түкті басу; 14 - гидравликалық сорғылар.
4.14-суретте роликті тазартуға арналған үш аккумуляторлы мақта
тазарту зауытының бас ғимаратындағы жабдықтардың орналасуын көрсетеді.
[15]
Ара тазарту зауытындағы технологиялық процесс.
Ара тазарту зауытындағы технологиялық схема күріш. 4.14 бұл схема
шитті мақтан тазартудың алдында өңдеудің үш нұсқасын ұсынады:
бірінші нұсқа - ылғалдылығы 14% -дан асатын шитті мақтаның машина
жинаудың I-IV сорттары және қолмен жинаудың III, IV сорттары
технологиялық процеске кіретін барлық машиналардан өткізіледі;
екінші нұсқа - дайындалған мақтаның I-IV сұрыпты машиналары және
қолмен жинаудың III, IV сорттары, ылғалдылығы 14% -дан жоғары,
дайындау станциясының машиналарын қоспағанда, барлық машиналар
арқылы өтеді;
үшінші нұсқа - қолмен жинаудың I және II сортындағы шитті мақтаны
өңдеген кезде, қоқыс тазартқыштардың екінші батареясы схемадан
шығарылады. [6]

145

4.14 сурет - Мақта араларын тазарту зауытындағы технологиялық процестің
сызбасы.
Мақта талшығын тазарту процесі аяқталғаннан кейін, арнайы талшық
тазалағыш машиналарда тазартылады және қуатты гидравликалық
престермен престелген.
Мақтаның өнеркәсіптік тұқымдары ІІ, ІІІ және ІV типтегі зығыр
маталарын алу үшін үш еселенген линттауға ұшырайды, оларды арнайы
гидравликалық престерде орауға бөлек басады. [ 6 ]
Егер егуге арналған тұқымдар екінші линтталғаннан кейін зауытқа себу
тұқымдарын өңдеуге жіберілсе, олар сұрыпталады, ашық және химиялық
дезинфекцияланады.
Барлық талшықты қалдықтар зауыттың көміртегі оксиді цехына
жіберіледі, онда олар бөгде қоспалардан тазартылады және регенерация
машиналарында қалыпты иірілген талшықты алу үшін өңделеді, содан кейін
оларды орамдарға басады.
Роликті тазарту зауытындағы технологиялық процесс
Жіңішке мақта шитті мақтаны алғашқы өңдеудің схемасы суретте
көрсетілген. 4.15. [15]
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4.15 сурет - Мақта роликтерін тазарту зауытындағы технологиялық
процестің технологиялық сызбасы
Көрсетілген схемада шитті мақтан тазартуға дейін өңдеудің үш нұсқасы
қарастырылған, тек ұсақ қоқыстарды тазартуға арналған, ОХБ-10М
тазартқыштары орнатылған. [6]
I, II сұрыпты мақтаны тазарту HDV-2M маркалы илектеу зауыттарында,
ал III, IV сортты мақта - 4-DP-130, 5-DP-130 аралау зауыттарында
жүргізіледі. [он 9]
Бақылау сұрақтары
1. Ара тазарту зауытының негізгі ғимаратының жоспарын
сипаттаңыз.
2. Роликті тазарту зауытының негізгі ғимараттарының араларды
тазалаудан жоспарларының айырмашылықтары.
3. Мақта аралау зауытындағы процесті түсіндіріңіз.
4. Мақта роликтерін тазарту қондырғысының технологиялық
схемасы.
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4.5 ДЖИНДЕУ РЕЖИМІН БАҚЫЛАУ
4. 5.1 ДЖИНДЕУ РЕЖИМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Шитті мақтаны тазалаудың мақсаты - жоғары сапалы талшық пен мақта
тұқымын алу. Ол үшін тазарту кезінде келесі технологиялық талаптар
орындалуы керек:
 тұқымнан алынатын талшықты толық алып тастау,
 джинның жұмыс жасайтын органдарының талшығына әсері
ақаулардың
пайда
болуына,
сондай-ақ
тұқымдардың
зақымдалуына әкелмеуі керек;
 шитті мақтаның ұшқыштары дәннен шыққан тұқымдар мен
қалдықтарға түспеуі керек;
 қоңыздар мен арамшөптер үшін жоғары тазарту әсері қамтамасыз
етілуі керек.
Жоғарыда көрсетілген талаптар орындалатын жоғары тиімді жұмысты
қамтамасыз ету үшін шиттізат ролигінің сипаттамаларын бақылау қажет:
 айналу жылдамдығы,
 талшықты,
 салмағы,
 тығыздық.
Шитті роликтің өнімділігі тазартқыштың нақты өндірісіне байланысты,
ол өз кезегінде фидермен жеткізілетін шитті мақтаның мөлшеріне
байланысты болады. Палата өнімділігінің жоғарылауымен шиттізат ролигінің
көрсеткіштері жоғарылайды. Джиннің өнімділігі аралықта сағатына 12 кг
талшыққа дейін артқан кезде шитті біліктің айналу жылдамдығы 14-18% -ға
артады. [6] Талшық құрамының жоғарылауы шитті орамның құрылымының
өзгеруіне байланысты жүреді: жалаң тұқымдар санының азаюы және
құрамында талшық бар ұшпа заттардың көбеюі. Шитті мақтаның берілуін
көбейту шитті орамның массасы мен тығыздығын арттырады. Сонымен
қатар, тұқымдық мақтаның асып кетуіне кеңес берілмеген оңтайлы өнімділік
- сағатына бір араға 7 кг талшық. [6]
Джин өнімділігімен қатар, шитті мақтаның ылғалдылығы шитті
орамның күйіне әсер етеді. Шитті мақтаның ылғалдылығының жоғарылауы
шитті жастықтың массасы мен тығыздығын арттырады. Шитті орамның
тығыздығының жоғарылауы талшық ақауларының пайда болуын,
нәтижесінде алынған талшықтың сапасының төмендеуін тудырады.
Шитті орамның рұқсат етілген тығыздығы 400-420 кг /м3 құрайды. Осы
көрсеткіштерден асып кетсе, тазарту зауытының жұмыс камерасына шитті
мақтаны жеткізу азаяды. Егер шитті талшықтың тығыздығы 550-600 кг / м3
болса, онда роликтің кедергісі жоғарылағандықтан, тазарту процесі
тоқтайды. [6]
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Алынған тазарту өнімдерінің (талшықтар, тұқымдар) сапасын мақта
өңдеу зауытының зертханасында бақылау үшін мақта талшығының келесі
анализдері анықталады:
 меншікті үзіліс жүктемесі және сызықтық тығыздық,
 зиянды және арамшөптердің мазмұны,
 жетілу,
 талшық ұзындығы,
 ылғал массасының қатынасы.
Зертхана мақтаның тұқымын түктілікке тексереді. Мақта талшығы мен
тұқымдарды сынау әдістері Қазақстан Республикасының мемлекеттік және
мемлекетаралық стандарттарына негізделген.
4.5.2. ҚР СТ 1095-2002 «МАҚТА ТАЛШЫҒЫ. ТЕХНИКАЛЫҚ
ШАРТТАР»
Бұл стандарт тоқыма кәсіпорындарына одан әрі өңдеу үшін жеткізілетін
мақта талшығына, оның ішінде экспортқа жіберілген талшыққа
қолданылады. Стандартқа сәйкес талшық сапасының негізгі номенклатурасы
ретінде келесі көрсеткіштер белгіленеді:
 сызықтық тығыздық, м/текс;
 қапсырма массасының ұзындығы, мм;
 меншікті үзіліс жүктемесі, гс/текс немесе cН /текс;
 тазарту түсінде және сапасында сыртқы түрі;
 жетілу коэффициенті;
 ылғалдың массалық қатынасы,%;
 ақаулар мен арамшөптердің масса қатынасы,%. [23]
Мақта талшығының сапа көрсеткіштерінің негізгі жиынтығын
талшықтың сапасын анықтайтын жаңа көрсеткіштермен толықтыруға немесе
кейбір көрсеткіштердің санын азайту арқылы төмендетуге болады. 4.5
кестеде мақта талшығының түріне байланысты штапель массасының
ұзындығының, сызықтық тығыздығының және талшықтың меншікті сыну
жүктемесінің стандартты көрсеткіштері көрсетілген. [23]
Сызықтық тығыздық талшықтың қалыңдығын сипаттайды, талшық
массасының оның ұзындығына қатынасы ретінде анықталады. Сызықтық
тығыздықты өлшеу үшін миллитекс, mtex қолданылады.
Мақта талшықтарының ұзындығы біркелкі емес және әр түрлі болады.
Талшық ұзындығының негізгі орташа көрсеткіштерін анықтау үшін модальді
және штапельді массаның ұзындығы туралы түсінік қолданылады. Модальды
массаның ұзындығы ең үлкен массасы бар топты құрайтын мақта
талшықтарының орташа ұзындығын көрсетеді. Штапельді массаның
ұзындығы модальдан үлкен ұзындықтағы талшықтардың орташа масса
ұзындығының мәнін көрсетеді.
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Физикалық-механикалық параметрлеріне байланысты талшық 9 түрге
бөлінеді: 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алғашқы төрт типтегі талшық мақтаның
негізгі штампына жатады. Қазақстан аумағында мақтаның орташа негізгі
сорттары өсіріліп, өңделеді.
Кесте 4.5 - Мақта талшығының түріне байланысты штапель массасының
ұзындығының стандартты көрсеткіштері, сызықтық тығыздығы және
талшықтың меншікті үзілу жүктемесі.
Көрсеткіштің атауы

Мақта талшығының түрлеріне арналған нормалар
4
5
6
7
Степлердің ұзындығы, мм, 33.2
31.2
30.2
29.2
кем емес
Сызықтық тығыздық, mtex, 180
190
200
200-ден
артық емес
аспайды
Нақты бұзылу жүктемесі:
I сұрып, негізгі:
сН/текс
(гс /текс)
25.5-26.5
24.0-25.0
23.5-24.5
23.0-24.0
(26.0-27.0)
(24.5-25.4)
(24.0-25.0)
(23.524.5)
II сұрып, кем емес:
сН/текс
25.0
23.5
23.0
(гс /текс)
(25.5)
(24.0)
(23.5)
22.5
(23.0)

Кесте 4.6 - Талшықтың жетілу коэффициенті мен сыртқы түріне қарай
маркасын анықтау.
Өнеркәсіптік
сынып

Талшық түрлері
бойынша
жетілу
коэффициенті,
кем емес
4, 5, 6, 7
1.8
1.6

Талшықтың түсі және сыртқы түрі талшық
типі бойынша

4, 5, 6, 7
Табиғи кремді көлеңкесі бар ақ немесе ақ.
Ашық сары дақтары бар ақшыл-ақшыл-ақшыл
түсті.
III
1.4
Күңгірт ақ-сарыдан күңгірт сұрғылт реңкке
дейін сарғыш дақтармен ақшыл-кілегейлі
сарыға дейін.
IV
1.2
Бозғылт ақ және кілегейден сұр түсті және
қоңыр дақтары бар сары-кремге дейін.
V
m enee 1.2
Қою ақ немесе күңгірт крем қоңыр дақтары
бар ашық сарыға дейін. Сұр.
Ескерту: кестедегі талаптардан ерекшеленетін түрлі-түсті реңктері бар мақта
талшығы тұтынушымен келісім бойынша жеткізіледі.
Мен
II
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I және II сұрыпты мақта талшықтарының меншікті сыну жүктемесінің
көрсеткіштері 1.3 кестедегі көрсеткіштерге сәйкес келуі керек. [23]
Мақта жүнінің әр түрін бес сұрыпқа бөлу талшықтың түсі мен жетілуіне
байланысты. Сортты анықтау үшін 4.6 кестедегі көрсеткіштер қолданылады,
ал сортты анықтауға негіз - түсі мен пісуі бойынша ең нашар көрсеткіш. [23]
Ақаулар мен қоқыс қоспаларының құрамына қарай мақта талшығы 4.7
кестеде көрсетілген 5 класқа бөлінеді. [23]
Кесте 4.7 - ақаулар мен қоқыстардың массалық үлесіне байланысты
талшықтар класын анықтау.
Өнеркәсіптік
Ақаулар мен қоқыс қоспаларының массалық үлесінің
сұрып
нормативтері,%, артық емес, мақта талшығының
кластары бойынша
жоғары
жақсы
ортаңғы
әдеттегідей арамшөп
I
2.0
2.5
3.0
4.0
5.5
II
2.5
3.5
4.5
5.5
7.0
III
4.0
5.5
7.5
10.0
IV
6.0
8.5
10.5
14.0
V
10.5
12.5
16.0
Төменде түрлі мақта сорттарын және сынып мысалдар көрсетілген (4.16
суретті қара) [33]

4.16 сурет - I дәрежелі мақта талшығы.
1 - жоғарғы сынып, 2 - жақсы сынып, 3 - орта тап, 4 - қарапайым
класс, 5 - арамшөптер тобы.
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4.17 сурет - II сортты мақта талшығы.
1 - жоғарғы сынып, 2 - жақсы сынып, 3 - орта тап, 4 - қалыпты класс,
5 - арамшөптер тобы.

4.18 сурет – III дәрежелі мақта талшығы.
1 - жақсы сынып, 2 - орта тап, 3 - қалыпты класс, 4 - арамшөптер
тобы.

152

4.19 сурет - I V сұрыпты мақта талшығы.
1 - жақсы сынып, 2 - орта тап, 3 - қалыпты класс, 4 - арамшөптер тобы.

4.20 сурет - V сортты мақта талшығы.
1 - орта тап, 2 - қарапайым класс, 3 - арамшөптер тобы.
Кез-келген типтегі мақта талшығының I және II типі үшін талшықтағы
терінің ұсынылған массалық үлесі 0,6% -дан аспайды.
Мақта талшығының шартты салмағы [23] формула бойынша есептеледі.
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,
Мұндағы,

- мақта талшығының партиясының нақты салмағы,

- ылғалдың нормаланған массалық қатынасы, %
- ылғалдың нақты нормаланған масса қатынасы, %.
Мақта талшығының стандартталған массасын есептеу үшін ылғалдың
нормаланған массалық коэффициенті 8,5% шегінде, ылғалдың минималды
массалық коэффициенті 5,0% құрайды. [23]
Жоғары сапалы талшықта шіріген иіс болмауы керек, оның құрамында
бөтен заттар мен мақтаның тұқымы болмауы керек.
4.5.3
№5 ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС «МАҚТА
ТАЛШЫҒЫНЫҢ САПАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ
ҮШІН СЫНАМАНЫ ІРІКТЕУ ЖӘНЕ СОҢҒЫ ТАСПАНЫ
ДАЙЫНДАУ»
Жұмыстың мақсаты: Сапалық сипаттамаларын анықтау үшін талшық
үлгілерін алуды үйрету.
Зертханалық жұмыс үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
 мақта талшығы,
 ҚР стандарттары,
 салмақ,
 аналитикалық баланс,
 формат 50 50,
 пинцет,
 сорғыш құрылғысы ПП-1,
 Журнал,
Тапсырма:
 мақта талшығынан сынама алу әдістері,
 мақта талшығынан ылғалды анықтау үшін сынама алу,
 ПП-1 құрылғысында сынақ және қорытынды лентаны дайындау
Жұмыстың мазмұны:
1.Талшықтың ұзындығын, үзілу жүктемесін, сызықтық тығыздығын,
дақтары мен қоқыс құрамын анықтайтын мақта талшығынан сынамалар алу
әдістері.
Мақта талшығының сапасын анықтау үшін әр партиядан дақты және
біріктірілген сынамалар алынады. Мақта талшығының партиясы дегеніміз осьтік вагонға сыятын орамдардың саны.
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Талшықтың сапасын анықтау үшін қысылмаған және сығылған
талшықтардан сынама алуға болады. Қысылмаған талшықтан сынама
конденсатор науасынан тазартылғаннан кейін 20 минуттан соң алынады,
содан кейін әр 10 орам талшықтан алынады. Дақтық үлгінің массасы 100 г,
біріктірілген сынаманің массасы 1 кг-ға дейін реттелген. [23]
Престелген талшықтың үлгісі келесідей алынады:
 үйіндідегі 2-3 қапсырманы алыңыз,
 орам матасын кесу,
 3 см қалың талшықтың жоғарғы қабатын алып тастаңыз,
 шетінен 10 см қашықтықта, бір орамнан сынама алу кезінде ені 1012 см және массасы 500 г қабат таңдалады. [23]
Дәл осындай үлгіні орамдағы штапельді алмай-ақ алуға болады. Бұл
жағдайда матаны қапсырмалар арасынан кесіп, 2 см қалың талшықтың
жоғарғы қабатын алып тастаңыз, содан кейін жоғарыда сипатталғандай үлгі
алыңыз. Сынамалар алғаннан кейін үстіңгі қабат қайтадан үйіндіге
салынады, орам матасы тігіледі. Таңдалған үлгіні арамшөптердің нақты
құрамы өзгермейтіндей етіп, арнайы шүберекке немесе қағазға мұқият
орайды және оған партия мен орамның нөмірі жазылады.
Егер сынама алу үшін 5 орамнан аз болса, онда таңбалардың екі
жағынан сынамалар алынады. 4.8-кестеде таңбаның әртүрлі сандарынан
алынған кезде сынаманың массасы қалай өзгеретіні көрсетілген. [6]
4.8 Кесте - Мақта талшығының үлгі массасының орам санына
байланысты.
Теңдердегі саны, аудит үшін
Әр үйіндіден алынған масса, гр,
таңдалған
кем емес
1
500
2
250
3
170
4
130
5 және одан да көп
100
2. Талшықтың ылғалдылығын анықтау үшін мақта талшығынан сынама
алу әдістері.
Ылғалдылықты анықтау үшін конденсатор табақшасынан салмағы
кемінде 200 г сынама алынып, дереу арнайы шүберекке оралады. Зертханада
мата жайылып, үлгіні жайып, 10-15 жерден массасы кемінде 1,5 г дақ
сынамаларын алады. Одан біріктірілген сынама алынып, 0,1 г дәлдікке дейін
өлшенеді, қағазға оралып, партия мен орамның нөмірін және үлгінің
массасын салады. [23]
Престелген талшықтан сынама алу кезінде процедура талшықтың
физикалық сипаттамаларын анықтау үшін сынама алу кезіндегідей болады.
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Сынамалар алғаннан кейін сынама бірден шүберекке оралып, зертханаға
оралады және біріктірілген үлгі жоғарыда көрсетілгендей жиналады.
Біріктірілген сынамані жинау талшықтың нақты ылғалдылығы өзгермейтін
етіп мүмкіндігінше тез жүзеге асырылады.
ПП-1 құрылғысында сынақ және соңғы таспаны дайындау (4.21
суретті қараңыз) [33]

4.21 Сурет - ПП-1 түтін сорғыш
Біріктірілген үлгінің екі жағынан әртүрлі жерлерде салмағы 4-5 грамм
болатын 16-20 сынықтары алынады, үлкенді-кішілі қоқыс қоспалары
алынып, 4 бөлікке бөлінеді. Әрбір бөлік ПП-1 сорғыш құрылғысы арқылы
өтеді: талшық I, II, III сорт кемінде 3 рет, IV және V талшық - кемінде 5 рет
өткізіледі. Содан кейін әр таспа тең екі бөлікке бөлінеді. Әр таспадан бірбірден 4 бөлік, екі-екіден бүктеліп, қайтадан ПП-1 құрылғысы арқылы кем
дегенде 5 рет өткізіледі. Таспаның қалған бөліктері жойылады. Алынған екі
таспа қайтадан көлденең қалыпта екі тең бөлікке бөлінеді. Екі бөлігі
жойылады, қалған екі бөлігі бүктеліп, қайтадан ПП-1 құрылғысы арқылы 3-5
рет өткізіледі. Осылайша сіз сынақ лентасын аласыз.
Соңғы лентаны немесе басқа қапсырманы алу үшін сынақ лентасы
бойынша салмағы 190-200 грамм болатын талшық бөлінеді. Талшық
талшықтың жіптерін мұқият бөлшектейді, орамдамайды және түзетеді (4.22суретті қараңыз). Арамшөптер қоспалары (түйіндер, қоқыс, талшық пен
үлпектері бар тері) пинцетпен жойылады. Тазартылған және түзетілген
талшық ПП-1 құрылғысы арқылы өтеді (4.23 суретті қараңыз). Содан кейін
4.24 суретте көрсетілгендей, талшықтарды таспа түрінде құрылғының
алынбалы катушкасының айналасына ораңыз . Пинцет көмегімен соңғы
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таспа кең 170-180g және артық емес 25 мм, салмағы алып тастау суретте
көрсетілгендей, 4.25. [33]

4.22 Сурет - Тазарту бойынша OLT 4.23 Сурет - Қабылданған
Себеттен ҚХА қысқыштар
бірлік
катушкалар,
IX
талшықты

4.24 сурет - Талшықты лента түрінде 4.25 Сурет - Соңғы таспаны алып
катушкаға орау
тастау
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Соңғы таспа созылуға беріктігін сынау, талшықтың жетілуі және
штапельдің салмақ ұзындығын сынау үшін қолданылады. Сурет 4.26 шоу
бастапқы талшықты үлгісі және нәтижесінде қапсырмалар.

4.26 Сурет - Бастапқы талшық үлгісі және одан алынған штапель.
Бақылау сұрақтары:
1. Талшықтардың ластануын анықтайтын іріктеу процедурасы.
2. талшықтың ылғалдылығын анықтаудың сынама алу тәртібі.
3. ПП1 құрылғысындағы тест және соңғы таспаны дайындау
процедурасы.
4.5.4 № 6 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «ЖУКОВ ҚҰРЫЛҒЫСЫН
ПАЙДАЛАНЫП ТАЛШЫҚ ҰЗЫНДЫҒЫН АНЫҚТАУ»
Жұмыстың мақсаты: Жуков приборының көмегімен мақта
талшығының ұзындығын анықтауға үйрету.
Зертханалық жұмыс үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
1. мақта талшығы,
2. Жуковтың құрылғысы,
3. пинцет,
4. № 1 қысқыш,
5. № 2 қысқыш,
6. бұралу таразы VT-20,
7. мақта талшығының стандарттары.
Тапсырма:
1. Мақта талшығының штапельдік массалық ұзындығы.
2. Жуков құрылғысында мақта талшығының ұзындығын анықтау.
Жұмыстың мазмұны:
1. Мақта талшығының штапельдік массалық ұзындығы.
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Мақта талшығының ұзындығы жоғары сапалы иірілген жіптер алудың
және иіру машиналарының жоғары өнімділігінің анықтаушы факторы болып
табылады.
Мақта талшықтарының ұзындығы 6-дан 45 мм-ге дейін. [ 33 ] Бұл
ұзындықтағы айырмашылық иіру сапасына және иіру машиналарының
жұмысына кері әсер етеді. Иірудегі технологиялық режимді кейіннен таңдау
үшін талшық ұзындығының негізгі орташа көрсеткіштерін анықтау қажет
болады.
Осы көрсеткіштердің бірі - мақта талшығының штапельдік массасының
ұзындығы (4.9 кестені қараңыз). Бұл талшықтың орташа алынған ұзындығын
білдіреді, ол қалғандарына қарағанда ұзағырақ.
Әдетте, талшықтардың ұзындықтары орташа негізгі мақта сорттары
үшін 13/16-ден 13/32 аралығында 1/32 дюймге дейінгі ұзындық топтарына
жіктеледі. Ұзындық топтарын тағайындау үшін:
 бөлшек 1/32,
 1/32 -ге тең акциялардың санын көрсететін код. [ 33 ]
4.9 Кесте - Орташа штапельді мақта талшығының ұзындық топтарының
көрсеткіштері.
Степлердің ұзындығы
Код
Дюйм
24
13/16 төмен
26
13/16
28
7/8
29
29/32
30
15/16
31
31/32
32
1
33
1-1 / 32
34
1-1 / 16
35
1-3 / 32
Мақта талшығының ұзындығын аспаптық өлшеу кезінде оның мәні
дюйммен немесе миллиметрмен анықталады. Талшық ұзындығының топтық
коды 4.9 кестеге сәйкес анықталады.
Зертханаларда мақта талшықтарының стандартты үлгілеріне арналған
стандарттар бар.
2. Жуков құрылғысы арқылы мақта талшығының ұзындығын анықтау.
[33]
Талшықтың ұзындығын анықтау үшін талшықтың белгіленген массасы
соңғы таспадан талшық ұзындығы бойымен алынады. Егер бөлінген
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таспаның салмағы 4.10 кестедегі берілген көрсеткіштерге сәйкес келмесе,
онда таспаның бойына талшық қосу немесе алып тастау қажет. [6]
Кесте 4.10 - Мақта талшығының ұзындығына байланысты стандартты
штапель салмағы.
Мақта талшығының ұзындығы, мм
Соңғы таспаның алынатын бөлігінің
салмағы, г.
25.1 және одан төмен
28
26.2-32.1
отыз
32.2-45.1
32
45.2 және одан жоғары
35
Бөлінген және салмақталған ленталардан 4.27суретте көрсетілгендей
қолмен қапсырылған. Штапельді барқыт тақтаға орналастырады және №1
қысқыштың көмегімен екі ұшынан шығып тұрған талшықтарды 1 мм-ден
аспайтын қашықтықта ұстайды, содан кейін оларды тақтаға төсейді.
Нәтижесінде дайын қапсырманың ені 32 мм және қалыңдығы біркелкі болуы
керек, аялдамалардан 2 мм шығуы керек. [ 33 ]

4.27 сурет - №1 қысқыш арқылы барқыт тақтадағы тегіс жиекті
қапсырманы дайындау схемасы:
а - барқыт тақтайшасы бар стек, b - штапельді стеклге біркелкі шеті
бар стекке қою.
Аяқталған штапель бархат тақтасынан пинцетпен алынып тасталады, ал
оны тегіс ұшында саусақтарыңызбен қысыңыз. №1 қысқыштың көмегімен
олар тақтаға қайта салынады. Ең ұзын талшықтар қапсырманың төменгі
жағында орналасқан. Штапельдің шығыңқы ұштарын ұстап тұрып, алдыңғы
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қадамдарды қайталаңыз. Соңында талшықтардың қабатты орналасуымен
және олардың қысқартылған ұзындығымен қапсырма алынады. Штапель
жасау процесінде оның массасын азайтуға, яғни талшықтардың жоғалуына
жол берілмейді. Сурет 4. 28 шоу қысыңыз # 1. 4. 29- суретте №2 қысқыш
көрсетілген. [6]

Сурет 4. 28 - № 1 қысқыш

Сурет 4. 29 - №2 қысқыш
Штапельді Жуков құрылғысына салмас бұрын оның дайындығын
тексеріңіз: қақпақты қайыру керек, ал құрт дөңгелегіндегі көрсеткіш 9
белгіде болуы керек. Дайын қапсырманы № 1 қысқышпен құрылғыға салады,
ал № 1 қапсырманың төменгі аялдамасы суретте көрсетілгендей Жуков
құрылғысының алжапқышына басылады. 4. 30. [6] Қақпақты жабыңыз, содан
кейін роликке жүктемені шаблонмен стандартты 7 даН (кгс) мәндеріне
жеткізіңіз. Сурет 4.30 шоу қапсырмаға # # 1 және 2 жалпы көрінісі.
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4.30 Сурет - №1 және №2 қысқыштардың жалпы көрінісі.
4. 31 суретте Жуков құрылғысының жалпы көрінісі көрсетілген.

4.31 Сурет - Жуковтың құрылғысына орналастыру үшін барқыт тақтада
орналасқан қапсырманы №1 қысқышпен ұстау.
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4.32 Сурет - Жуков құрылғысы:
а - қапсырманы №1 қысқыш көмегімен Жуковтың құрылғысына
орналастыру, б - құрылғы сызбасы.
Тұтқаны бір айналымға бұрады, құрт дөңгелегіндегі көрсеткішті 10-ға
орнатады, №2 қысқыш көмегімен ролик пен цилиндр арасында қысылмаған
талшықтар екі рет шығарылады. Бұл жағдайда құрт дөңгелегінің тұтқасы екі
айналымға айналған сайын, құрт дөңгелегіндегі көрсеткіш 12, 14 және т.с.с.
Әр айналым сайын және құрт дөңгелегінің белгілі бір белгісіне қонған сайын
босатылған талшықтар екі рет алынады. Талшықтарды бүктелген артқы
алжапқышпен құрт дөңгелегіндегі көрсеткіш 16 белгіге жеткенше, содан
кейін алжапқышты көтерген кезде төсейді. Қысқыш № 2 пайдаланып Жукова
құрылғысына Штапель орналасу схемасы 4. көрсетілген 3 3. [6]

163

Сурет 4.33 - Жуков құрылғысындағы қапсырманы №2 қысқыш
көмегімен орналастыру.
Босатылған талшықтар аралықтары 2 мм болатын ұзындықтар
топтарына сұрыпталып, барқыт тақтаға орналастырылады. Сұрыпталған
талшық топтары бір сағат ішінде 20 2 температурада
және 65 2%
салыстырмалы ылғалдылықта ұсталды, содан кейін BT20 бұралу балансында
өлшенді (сур. 4 34 суретті қараңыз). [33]

Сурет 4. 34 - бұралу шкалалары VT20
Салмақ өлшеу нәтижелері 4.11 кестеде жазылған. [33]
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Кесте 4.11 Құрт
дөңгелегінің
бөліну саны
он
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Барлығы

Талшықтарды ұзындық топтары бойынша сұрыптау.
Таңдалған Топтың
Топтағы
Топтың
талшықтар қалыпты
талшықтың талшықтарының
тобының
орташа
салмағы,
нақты салмағы,
ұзындық
ұзындығы, мг
мг, m i
шектері
мм
7.5
9-10
9.5
11-12
11.5
13-14
13.5
15-16
15.5
17-18
17.5
19-20
19.5
21-22
21.5
23-24
23.5
25-26
25.5
27-28
27.5
29-30
29.5
31-32
31.5
33-34
33.5
35-36
35.5
37-38
37.5
39-40
39.5
41-42
41.5

Практика көрсеткендей, ұзындықтардың әр тобындағы талшықтардың
ұзындығында ауытқулар болады: талшықтардың 46% -ында ұзындығы осы
топқа сәйкес келеді, 17% -ы 2 мм-ге қысқа, 37% -ы 2 мм-ге ұзын. Осы
себептен талшық ұзындықтарының әр тобының шын массасы есептеледі. [33]
Шынайы масса (, m i) формула бойынша есептеледі
mi=0.17mn-1+0.46mn+0.37mn+1,
мұндағы 0,17; 0,46; 0,37 - түзету коэффициенттері,
17 м n -1 - қысқа ұзындықтағы талшықтардың массасы,
m n - стандартты ұзындықтағы талшықтардың массасы,
m n +1 - үлкен ұзындықтағы талшықтардың массасы.
Осы формуланы қолданатын нақты масса қалыпты ұзындығы 11,5 мм
болатын талшықтар топтары үшін есептеледі. [33]
Қалыпты орташа ұзындығы 7,5 мм болатын талшықтар тобы үшін
шынайы масса мына формула бойынша есептеледі:
m7.5= 0.37m9.5,
мұндағы 0.37 - түзету коэффициенті,
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м 9,5 - ұзындығы 9,5 мм талшықтардың массасы.
Қалыпты орташа ұзындығы 9,5 мм болатын талшықтар тобы үшін
шынайы масса мына формула бойынша есептеледі:
m9.5=0.46m9.5+0.37m11.5,
мұндағы 0.37 - түзету коэффициенті,
м 9,5 - ұзындығы 9,5 мм талшықтардың массасы,
м 11,5 - ұзындығы 11,5 мм талшықтардың массасы. [33]
Бақылау сұрақтары:
1. Талшықтың негізгі ұзындығы дегеніміз не?
2. № 1 және № 2 қапсырманы қолдану.
3. Жуков құрылғысы арқылы талшықтың штапельдік масса-ұзындығын
анықтау.
4.5.5. №7 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «СҰРЫП ПЕН СЫЗЫҚТЫҚ
ТЫҒЫЗДЫҚТЫ АНЫҚТАЙТЫН ЖЕДЕЛДЕТІЛГЕН ӘДІСТЕР»
Жұмыстың мақсаты: Сапалық және сызықтық тығыздықты
микроскопта поляризацияланған жарықты пайдаланып анықтауға үйрету.
Зертханалық жұмыс үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
мақта талшығы,
слайдтар,
қапсырмалар,
микроскопқа поляризациялық қосымшасы П-2,
кез келген маркалы микроскоп,
Тапсырма:
1. Мақта талшығының физикалық көрсеткіштері туралы негізгі
мәліметтер: үзіліс жүктемесі, сызықтық тығыздығы, мақта талшығының
жетілуі.
2. П-2 құрылғысында поляризацияланған жарықты қолдана отырып,
талшық түрін анықтау.
Жұмыстың мазмұны:
1. Мақта талшығының физикалық көрсеткіштері туралы негізгі
мәліметтер: үзіліс жүктемесі, сызықтық тығыздығы, мақта талшығының
жетілуі.
Талшықтың анықталуын тездету үшін үзіліс жүктемесі мен сызықтық
тығыздығы мен талшықтың жетілуі арасындағы тәуелділікке негізделген
әдістер қолданылады.
Талшықтың жетілуі кезінде оның ішкі қабырғаларында целлюлоза
жиналады: жасуша қабырғалары қалыңдайды, өсу сақиналары пайда болады,
ал талшық құрылымындағы ішкі арналардың диаметрі азаяды. Піскен және
жетілмеген талшықтар микроскоппен қараған кезде жетілмеген
талшықтардың қатты, ал әлсіздері - жетілген талшықтарда көрінеді. Жетілген
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талшықта целлюлоза мен талшықтың максималды мөлшерін қамтитын кең
таспа және тар арнасы бар. Олар цилиндрлік пішінді көп қыспастан тұрады.
жетілмеген талшықтарда таспалар жұқа қабырғалармен және салыстырмалы
түрде кең арнамен тегістеледі. Жетілу коэффициентін анықтау үшін мақта
талшығын 11 топқа бөлетін шкала қолданылады. 4.23-суретте мақта
талшығының жетілу коэффициентінің шкаласы көрсетілген. [6]

Сурет 4. 35 - жетілу коэффициенттері бойынша талшықтың жетілуі.
Жетілген талшыққа арналған коэффициент - 5,0, толық жетілмеген
талшық үшін - 0. [6]
Үзілу жүктемесі талшық толығымен үзілгенге дейін шыдай алатын ең
үлкен күш болып саналады. Ол талшықтың беріктігін сипаттайды, оны
кейіннен өңдеу және пайдалану үшін қажет. Меншікті сыну жүктемесі
талшық қалыңдығының бірлігіне шаққандағы үзілісті көрсетеді және cN / tex
(gf / tex) арқылы өрнектеледі. Орташа талшықты мақта талшығы үшін
меншікті сыну жүктемесінің стандартты көрсеткіштері белгіленеді. Олардың
мәндері 39-кестеде көрсетілген. [23]
Талшықтың жұқа (қалыңдығын) сипаттау үшін ұзындығы 1 км болатын
талшықтың салмағын көрсететін сызықтық тығыздық ұғымы қолданылады.
Сызықтық тығыздық миллитекспен, мтекспен көрсетілген. Сызықтық
тығыздық формула бойынша есептеледі
T= =1000 текс,
масса қайда, гр;
- ұзындығы, км;
- ұзындығы, м. [33]
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2. П-2 қондырғысында поляризацияланған жарықты қолдана отырып,
талшық түрін анықтау. [33]
Поляризацияланған жарықта талшықтың жетілуін анықтау әдісі мақта
талшықтарының жетілу дәрежесі мен талшықтың қос қабырғасының
қалыңдығына байланысты күлгінден қызғылт сарыға дейін әртүрлі
интерференциялық түстерге ие болуына негізделген. 4. 36- суретте
поляризациялау микроскопының Р2 аппаратының перспективалық көрінісі
көрсетілген. [33]
Сынақ таспасынан салмағы 25-30 грамм талшықтың үлгісі алынып,
штапельді қолмен дайындайды, оны төрт бөлікке бөледі. Содан кейін барқыт
тақтаға төрт сырғымалар қойылады және оларға қапсырмалар көмегімен
қапсырма қойылады. Орналастыру кезінде талшықтардың біркелкілігі мен
параллелділігіне назар аударыңыз. Бұл микроскоппен 80-120 рет үлкейтілген
кезде 38-50 мақта талшықтары көру аймағында болу үшін қажет. Әр слайдта
екі көрініс өрісі қарастырылады. Нәтижесінде сканерленген талшықтардың
жалпы саны 400 талшықтан кем болмауы керек.

Сурет 4. 36 - П-2 поляризациялаушы құрылғысы бар микроскоптың
көрінісі.
Жіктелу құрылғы P-2 9 (суретті қараңыз. 4. Сурет 37) бұрандалармен
микроскоп
сатысында
орайластырылды.
[
33]
Поляризациялау
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құрылғысының оптикалық бөлігі үш бөліктен тұрады: жоғарғы поляроид,
хрусталь тақта (қызыл бірінші реттік деп аталады), төменгі поляроид.
Микроскоп сатысына бұрандалармен бекітілген кронштейн П-2 құрылғысы
үшін қызмет етеді.

4.37 Сурет - F-2 поляризация құрылғысы
1 - жоғарғы поляроид, 2 - қысқыш, 3 - әйнек үлгісі, 4 сатылы, 5 хрусталь тәрелке, 6 - кронштейн, 7 - бұрандалы, 8 - төменгі поляроид.
Кронштейннің бос ұшында дөңгелек тесікке сақина бар. Төменгі
поляроид сақинаның төменгі жағында орналасқан. Жоғарыда, екі қарамақарсы ойықта кристалды тақта бекітілген. Хрусталь пластинаның үстінде
шыны сырғымаларды талшықпен бекіту үшін қолданылатын екі қапсырмасы
бар сахна бар. Жоғарғы поляроидты дөңгелек жақтау кронштейннің тесігінде
сатыдан жоғары еркін айналады. Орнатқаннан кейін микроскоп объективі
жоғарғы поляроидтың ортасынан жоғары орналасуы керек.
Конденсатор мен диафрагма жұмыс уақытына дейін микроскоптағы
ұялардан алынады. Зертханадағы жарық күндізгі жарықта болуы керек.
Жасанды жарықтандыруды қолданған жағдайда люминесцентті немесе
мөлдір емес шамдар қолданылады. Олар болмаған кезде кәдімгі шамдардан
жарық мата қағаздары немесе мұздатылған әйнек арқылы өтеді
Талшықтары бар слайдтар П-2 құрылғысының үстеліне бекітілген.
Жоғарғы поляроидтың жиегіндегі белгі кронштейндегі белгімен сәйкес келуі
керек. Сырғымалар кристалды пластинкаға, талшықтар слайдтардың кіші
жағына параллель болуы керек. Поляроидтарды кесіп өту керек. Бұл
жағдайда поляризацияланған жарықтағы кристалды тақта көру аймағының
қызыл фонына ие болады. Осының аясында мақта талшықтары жетілу
дәрежесіне байланысты әртүрлі интерференциялық түстерге ие болады.
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Интерференциялық түске байланысты талшықтар төрт топқа бөлінеді
(4.12 кестені қараңыз). [33]
Кесте 4.12 - Поляризацияланған жарықта анықталған талшықтардың
жетілу топтары.
Жетілу Мақта
Мақта талшықтарын бояу Мақта
тобы
талшықтарының
талшығының
жетілуі
пішіні және оның
арнасы
1
Ең жетілген
Қызғылт-күлгін дақтары Тар арнасы бар
бар сарғыш және алтын цилиндрлік
сары.
талшық.
Жетілген
Жасыл
және
көк Сондай-ақ.
дақтармен жасыл сары.
2
Жетілмеген
Көк және көк, сары және Таспа
тәрізді
жасыл көк және көк талшық, кең арна.
патчтармен
3
Жетілмеген
Күлгін және көк
Сондай-ақ
4
Толығымен
Мөлдір қызыл аймақтары
жетілмеген
бар күлгін, мөлдір қызыл.
Көру өрісін әр қарау кезінде жетілудің 1, 2, 3, 4 топтарының саны
есептеледі. Сканерленген талшықтардың жалпы саны 100% алынады және әр
жетілу тобындағы (A) талшықтардың пайызы есептеледі. Мақта талшығының
сорты 1-ші жетілу тобындағы талшықтардың пайыздық құрамына сәйкес
анықталады. [33]
Әр топ үшін талшықтың жетілуінің стандартты коэффициенттері (К1, К2,
К3, К4) 4.13 кестеде талшықтың сұрыпына сәйкес көрсетілген. [23]
Кесте 4.13 - мақта талшықтарының жетілу топтары бойынша стандартты
коэффициенттері.
Мақта
Өсіп
жетілген 1 жетілу 2 жетілу Жетілудің 4
талшығының топтағы мақта тобы
тобы
3 тобы
жетілу
маркасы
талшықтарының
тобы
пайызы, %
I
55.5-69.0
2.30
1.30
1.00
0,50
II
43.5-55.4
2.30
1.30
1.00
0,50
III
35.5-43.4
2.00
1.30
1.00
0,50
IV
28.5-35.4
2.00
1.00
1.00
0,50
V
28,4 және одан 2.00
1.00
1.00
0,50
аз
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2,3,4 топтарындағы талшықтың нақты пайызы 1-ші жетілу тобының
талшықтарының пайызымен анықталған сұрыпқа сәйкес келуі керек (4.12
кестені қараңыз).
Талшықтың жетілу коэффициентінің орташа мәнін есептеу үшін (К)
келесі формуланы қолданыңыз:
К=
,
мұндағы A1, A2, A3, A4 тиісті жетілу топтарындағы
талшықтарының пайызын білдіреді;
К1, К2, К3, К4 тиісті жетілу топтарындағы мақта талшықтарының
коэффициенттерін белгілейді. [33]
Үзілу жүктемесі мақта талшығының жетілуіне байланысты. Әр
тобындағы үзілу жүктемесін анықтау үшін 4.14 кесте қолданылады,
жетілу тобының талшықтарының пайызы басшылыққа алынады. [23]
Кесте 4.14 - Әрбір жетілу тобы үшін спитті
жүктемесінің стандартты көрсеткіштері.
Мақта
Өсіп жетілген 1 жетілу 2 жетілу
талшығының топтағы мақта тобы
тобы
маркасы
талшықтарының
пайызы,%
cH rc
cH rc
I
II
III
IV
V

55.5-69.0
43.5-55.4
35.5-43.4
28.5-35.4
28,4 және одан
аз

5.1
5.1
4.9
4.6
4.6

5.2
5.2
5.0
4.7
4.7

2.6
2.6
2.4
2.0
2.0

2.7
2.7
2.5
2.0
2.0

мақта
жетілу
жетілу
онда 1

талшықтың бұзылу
Жетілудің 4 жетілу
3 тобы
тобы
cH

rc

cH

rc

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Мақта талшығының орташа бұзылу жүктемесі (P) формула бойынша
анықталады:
P=
,
мұндағы А1, А2, А3, А4 тиісті жетілу топтарындағы мақта
талшықтарының пайызын білдіреді,
Р1, Р2, Р3, Р4 тиісті жетілу топтарындағы үзіліс жүктемесін білдіреді.
Сызықтық тығыздық (T), mtex, формула бойынша есептеледі
T = S,
мұндағы S - көлденең қима ауданының орташа мәні, мкм2,
- целлюлозаның тығыздығы, 1600 мг / мм3.
Талшықтың көлденең қимасының ауданы (S1, S2, S3, S4), мкм2, әр сынып
үшін және әрбір жетілу тобы үшін 4.15 кестеге сәйкес анықталады. [ 23 ]
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Кесте 4.15 - Әрбір жетілу тобы үшін мақта талшығының көлденең
қимасының ауданы бойынша нұсқаулық.
1 жетілу тобы 2 жетілу тобы Жетілудің 3
4 жетілу
Мақта
тобы
тобы
талшығының
маркасы
I
134
80
55
40
II
134
80
55
40
III
120
80
55
40
IV
114
80
55
40
V
114
80
55
40
Көлденең қимасының ауданы (S) орташа мәні, мкм 2, мына формула
бойынша анықталады:
P=
,
мұндағы А1, А2, А3, А4 тиісті жетілу топтарындағы мақта
талшықтарының пайызын білдіреді,
S1, S2, S3, S4 талшықтың көлденең қимасының ауданын әр сортқа
және әр жетілу тобына белгілейді. [33]
Бақылау сұрақтары:
1. Мақта талшығының жетілу коэффициенті дегеніміз не?
2. П-2 поляризация құрылғысында жетілу коэффициентін анықтау.
3. П-2 поляризациялық қондырғының құрылғысы.
4.5.6.
№9 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
«АХ-4
АНАЛИЗАТОРЫНДА МАҚТА ТАЛШЫҒЫНЫҢ МҮКІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЛАС АРАЛАСПАЛАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ
Жұмыстың
мақсаты:
Мақта
талшығының
ақаулары
мен
арамшөптерінің негізгі түрлерімен, олардың құрамын анықтау әдістерімен
таныстыру.
Зертханалық жұмыс үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
 мақта талдағышы AX,
 өлшеу шегі 500 г дейінгі 4 дәлдік зертханалық таразы,
 өлшеу шегі 200 г дейінгі 2 дәлдік зертханалық таразы,
 арамшөптерді жинауға арналған қылшақ,
 қоқысты жинауға арналған картон парағы.
Тапсырма:
1. Мақта талшығының ақаулары мен арамшөптері туралы негізгі
мәліметтер.
2. AX мақта анализаторының құрылғысы және жұмыс принципі.
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3. Талшықтағы қоқыс қоспаларының құрамын AX мақта анализаторында
анықтау.
Жұмыстың мазмұны:
1. Мақта талшығының ақаулары мен арамшөптері туралы негізгі
мәліметтер.
Мақта талшығының құрамында органикалық және бейорганикалық
арамшөптер, табиғи шыққан ақаулар бар және оларды тазарту технологиялық
процесінің нәтижесінде алынған. Сурет 4.38, 4.39 микроскоппен үлкейтілген
арамшөптерді көрсетеді. [33]
Қоқыстың
органикалық
қоспаларына
жапырақ
бөлшектері,
жапырақшалар, гүлдер, клапан, сабақ, шпагат, сабан жатады.
Шаң мен құм - минералды қоспалар. Шаң мен құм минералды қоспалар
болып табылады.
Жұқпаларға мыналар жатады: флагелла, аралас флагелла, жетілмеген
талшықтардың пластикасы, жетілмеген және ұсақталған тұқымдар, түйіндер,
талшықтары бар тұқым терісі.
Флагелла - бұл тығыз бұралған және шиыршықталған талшықтардың
байламы, оларды үзбей ажырату қиын. Жіп иіру фабрикаларында олардың
кейбіреулері тарақпен таралуы мүмкін, кейбіреулері қалдыққа айналады
және карточка шпильінің сапасы мен шығымын төмендетеді. 4. суретте 40
үлкейтілген микроскопиялық флагелла көрсетілген. [33]

4.38 Сурет - Микроскоппен
4.39 Сурет - Микроскоппен
мақта талшығының үлкен қоқыс мақта талшығының қоқыс қоспалары.
қоспалары.
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4.40
Сурет
талшығындағы флагелла.

Мақта

4.41
Сурет
Мақта
талшығындағы ұсақталған тұқымдар.

Аралас жіптер дегеніміз - бұл иірім өнеркәсібінде таралмайтын және
толығымен қалдықтарға айналмайтын бірнеше бұралған талшықтардың
топтамалары.
Жетілмеген талшық пластикасы - бұл тегіс таспа түрінде пайда болатын
және жарықты шағылыстыратын өлі талшықтар. Олар жылтыр, ақ, күңгірт,
ашық сары және сары түсті. Жетілмеген талшықтардың беріктігі аз және
үзілу жүктемесі жоғары. Иірілген жіптің беріктігін төмендетеді және оны
матада бояуға болмайды.
Пісіп жетілмеген тұқымдар дамымаған, әртүрлі түстер мен өлшемдердің
жетілмеген талшықты қабықшасы бар жұмсақ тұқымдар.
Ұнтақталған тұқымдар - сынған тұқымдардың қалдықтары, олар 2 ммден асатын талшықты қабығы бар тұқым терісінің бөлшектері. Талшықта
піспеген және сынған тұқымдардың болуы иіру саласында бас тартуға
әкеледі. Сурет 4.41 шоу қиыршық тұқымдар микроскоп астында үлкейтіп.
[33]
Түйіндер мөлшері және салмағы өте аз болатын талшықтардың ұштары
шығыңқы, тығыз емес, талшықтардың түйінінде біріктіріледі. Оларды
қопсытуға немесе түйіндердің талшықтарын тарауға тырысқанда. Олар
талшықпен бірге иіру индустриясының келесі сатысына ауысады, бұл
иірілген жіп пен матаның сапасының төмендеуіне әкеледі.
Түйін тәрізді талшықпен тұқымның қабығы да зиянды ақаулардың бірі
болып табылады, оны мақтаны алғашқы өңдеу кезінде алып тастау өте қиын.
Көлемі 2 мм-ден аспайтын талшықты қабығы бар тұқым терісінің ұсақ
бөлшектерін білдіреді. 4.42 -суретте фиброзды қабық тұқымынан қорғайтын
үлкейтілген микроскопиялық ұсақ бөлшектер көрсетілген. [33]
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4.42 Сурет - Талшықтары бар ұсақ қабығы.
2. АХ-4 мақта анализаторының құрылымы және жұмыс принципі. [33]
АХ мақта анализаторы ақаулардың массалық үлесін және мақта
талшығының қоқыс қоспаларын анықтау үшін қолданылады.
Орталықтан тепкіш желдеткіш құрған ауа ағыны бір жағынан талшыққа,
ал екінші жағынан ақаулар мен қоқыстарға әр түрлі әсер етеді. Талшықты
беру кестесінен оның астынан өтетін ауа ағынымен шығарылады және
тістелген барабанға түседі. Тістелген барабанда талшық тарақпен оралып,
орамнан әрі қарай торлы барабанға барады, сонда ол алынбалы пышақпен
алынып, таза талшық жинау камерасына жеткізіледі.
Қоқыс қоспалары мен жаман дақтары тістелген барабанда қалады, сол
жерден олар балғалық пышақтардың көмегімен жойылады және қоқыс пен
жаман заттарды жинауға арналған камераға кіреді.
Желдеткіштен келетін ауа ағыны диффузор арқылы анализатордың ішкі
бөлігіне бағытталады. Шаңды ауаны жинау үшін шығатын құбырға мата
сүзгісі қойылады, оны мезгіл-мезгіл тазалап отыру керек.
Төсек іргетасқа бекітілген. АХ-4 мақта анализатор схемасы 4-суретте
көрсетілген. 43. [33] AX-4 мақта талдағышының техникалық сипаттамалары
4.16 кестеде көрсетілген. [11]
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4.43 Сурет - AХ-4 мақта анализатордың схемасы.
1 - беру кестесі, 2 - гофрленген цилиндр, 3 - аралау барабаны, 4 - соққы
пышағы, 5 - жоғарғы соққы пышағы, 6 - торлы барабан, 7 - торлы
барабанның бөлімі, 8 - ортадан тепкіш желдеткіш, 9 - алынбалы пышақ, 10
- ауа жылдамдығын реттеуге арналған бөлік, 11 - көлбеу қабырға, 12 - таза
талшықтарды жинауға арналған камера, 13 - қоқыс пен жағымсыз
заттарды жинауға арналған камера мен науа, 14 - қаптама, 15 - рамка, 16 диффузор, 17 - диффузорлы диафрагма
Кесте 4.16 - мақта талдағышының техникалық сипаттамасы AX
Үлгі салмағы, г.
100
Үлгілер саны, дана.
3
Үлгінің өту уақыты, мм
7-8 (7-8)
Үстелдің жұмыс жиегінің ұзындығы, 29
мм
Гранат
тәрізді
барабанның
ұзындығы, мм
454
Торлы барабанның жұмыс бөлігінің
ұзындығы, мм:
беру цилиндрі
57
гранат тісті барабан
234
торлы барабан
254
желдеткіш қалақтары
260
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4.16 кестенің жалғасы
Негізгі
жұмыс
органдарының
айналымдарының саны, рад / с (мин
/ айн):
0,21 0,01(0,09 0,03), (2,0 0,1),
беру цилиндрі
(0, 0,39)
94,5 3,1 (94,50 3,1), (900 30)
гранат тісті барабан
торлы барабан
желдеткіш
Желдеткіш қалақтарының
дана
Желдеткіш өнімділігі, м 3 / сағ

8,50 0,30 (8,4 0,30), (81,0 3,0),
(80 3,0)
(157,50 5,25),
137,50 5,25
(1550 50)
саны, 6

Құрылғының өнімділігі
Өлшемдері:
ұзындығы
ені
биіктігі
Құрылғының салмағы
Құрылғының жетегі
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт
Кернеу, V

600
Сағатына 4 талдау
1834
1000
1323
470
АО-32-1 электр қозғалтқышынан,
жылдамдығы 1410 айн/мин
0,75-1,0
380/220

3. Талшықтағы қоқыс қоспаларының құрамын AX мақта анализаторында
анықтау.
Тестілеуден бұрын 100 г үш сынама алынып, 20 2 температурада
және 65 2% салыстырмалы ылғалдылықта 4 сағат ұсталады. Қоқыстардан
тазартылып, мақта анализаторы AX-ті 2 минутқа қосыңыз. [33]
Жиналған сынама жем столына біркелкі жайылды, жемге мақта үлгісі
кіреді (сур. 4.44). Құрылғыны тоқтатқаннан кейін 4.44 суретте көрсетілгендей
тазартылған талшықты алыңыз. [16]
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4.44 Сурет – Мақтаны талдаушы 4.45 Сурет - Талшықтың таза шығымы
үстеліндегі жайылмалы үлгі

4.46 сурет - Сор қоспалары
және қалдықтарды жинауға
арналған камерадағы пороктар
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4.47 сурет - Сор қоспаларын жинау

4.48 Сурет - Таза талшықтарды 4.49 Сурет - Қоқыс пен зиянды
өлшеу
заттарды өлшеу
Талдау аяқталғаннан кейін босатылған қалдықтар қоқыс пен зиянды
заттарды жинауға арналған камерадан және ауа құбырының сүзгісінен
алынып, өлшеніп, жалпы массасы анықталады. 4 4 6, 4. 4 7 суреттерде
көрсетілген салмақ кесесіндегі өнімнің ақаулары және қоқысты жинау. [16]
Тазартылған талшық және бөлінген қоқыс қоспалары 4. 4 8 және 4. 4 7.
суреттерде көрсетілгендей зертханалық таразыда өлшенеді. [16]
Қоқыс пен зиянды заттардың массалық үлесі формула бойынша
анықталады
П=

100 K,

- таңдалған бұзушылықтар мен қоқыстардың массасы қайда, г,
- сынақ үшін алынған үлгінің массасы, г,
K - AX құрылғысының жеке коэффициенті, ол стандартты үлгіге,
стандартқа сәйкес орнатылады. [33]
Екі тест нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні тест нәтижесі болып
саналады. Олардың арасындағы сәйкессіздік 4.17 кестеде көрсетілген
мәндерден аспауы керек. [33]
4.17 Кесте - Ақаулар мен қоқыстардың массалық үлесіндегі рұқсат
етілген сәйкессіздіктер.
Ақаулар
мен
қоқыстың
Мақта талдағышы AX, абс.%
массалық үлесі,%
2,5 және одан аз
0,4
2,5-тен 5,5-ке дейін
0,4
5.6 және одан көп
0.8
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Егер сынақтың нәтижелері рұқсат етілген сәйкессіздіктерден асып кетсе,
үшінші сынақ өткізіледі. Талдаудың нәтижесі ретінде үш тесттің орташа
арифметикалық мәні алынады. [33]
Бақылау сұрақтары:
1. AX мақта анализаторының көмегімен ақаулар мен қоқыс қоспаларын
анықтау әдісі.
2. AX мақта талдағышының құрылғысы.
3. AX мақта анализаторының жұмыс істеу принципі.
4.5.7
№10 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
ТАЛШЫҒЫНДАҒЫ ЫЛҒАЛДЫҢ МАССАЛЫҚ
АНЫҚТАУ»

«МАҚТА
ҚАТЫНАСЫН

Жұмыстың мақсаты: Талшықтағы ылғалдың массалық қатынасын
анықтау әдісімен танысу.
Зертханалық жұмыс үшін қажетті материалдар мен құрылғылар:
 мақта талшығы,
 УСХ-1, ВХС-М1 құрылғылары,
 жылы ЕО электрондық зертханалық,
 өлшеу шелектері,
 кептіру шкафы,
 эксикатор,
 кесте № 1,
 Журнал.
Тапсырма:
1. Мақта талшығының ылғалдылығы: нақты және стандартты,
2. Мақта талшығындағы ылғалдың массалық қатынасын анықтау әдісі.
Жұмыстың мазмұны:
1. Мақта талшығының нақты және стандартты ылғалдылығы.
Кейіннен иірілген жіпке дейін қайта өңдеу кезінде талшықтың
беріктілігі мен қайталанатын кернеулерге төзімділігі ылғалға байланысты.
Тоқыма өнеркәсібіне жібермес бұрын, мақта өңдеу зауытының
зертханаларында талшықтағы ылғалдың массалық қатынасын анықтау үшін
талдау жүргізіледі. Талшықтағы ылғалдың кептіру арқылы алынатын
талшықтың құрғақ массасына қатысты пайыздық мөлшерін ылғал деп
атайды. Бұл нақты, нормативті болуы мүмкін.
Талшықтағы ылғалдың массалық қатынасы 4.18 кестеге сәйкес
анықталады. [26]
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4.18 Кесте - Кептіруден кейін мақта талшығының массасы бойынша
ылғалдың массалық қатынасын анықтау.
Кептіруден Ылғалдың Кептіруден Ылғалдың Кептіруден Ылғалдың
кейінгі
массалық кейінгі
массалық кейінгі
массалық
мақта
қатынасы, мақта
қатынасы, мақта
қатынасы,
талшығын %, W
талшығын %, w
талшығын %, w
ың
ың
ың
салмағы, г,
салмағы, г,
салмағы, г,
m

1
19.23
19.22
19.21
19.20
19.19
19.18
19.17
19.16
19.15
19.14
19.13
19.12
19.11
19.10
19.09
19.08
19.07
19.06
19.05
19.04
19.03
19.02
19.01
19.00
18.99
18.98
18.97
18.96
18.95
18.94

2
3.60
3.66
3.71
3.77
3.82
3.88
3.93
3.98
4.04
4.03
4.15
4.20
4.26
4.31
4.37
4.42
4.48
4.53
4.59
4.64
4.70
4.75
4.81
4.86
4.92
4.97
5.03
5.09
5.14
5.20

m

1
18.93
18.92
18.91
18.90
18.89
18.88
18.87
18.86
18.85
18.84
18.83
18.82
18.81
18.80
18.79
18.78
18.77
18.76
18.75
18.74
18.73
18.72
18.71
18.70
18.69
18.68
18.67
18.66
18.65
18.64

2
5.26
5.31
5.36
5.42
5.48
5.53
5.59
5.64
5.70
5.76
5.81
5.87
5.93
5.98
6.04
6.10
6.15
6.21
6.27
6.32
6.38
6.44
6.49
6.55
6.61
6.67
6.72
6.78
6.84
6.90

m

1
18.63
18.62
18.61
18.60
18.59
18.58
18.57
18.56
18.55
18.54
18.53
18.52
18.51
18.50
18.49
18.48
18.47
18.46
18.45
18.44
18.43
18.42
18.41
18.40
18.39
18.38
18.37
18.36
18.35
18.34

2
6.95
7.01
7.07
7.13
7.18
7.24
7.30
7.36
7.42
7.41
7.53
7.59
7.65
7.71
7.77
7.83
7.88
7.94
8.00
8.12
8.18
8.24
8.30
8.35
8.41
8.47
8.53
8.59
8.65
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Мақта талшығының нақты ылғалдылығын эмпирикалық жолмен
анықтауға болады және талшықтың меншікті ылғалдылығын көрсетеді.
Нормативті немесе шартты ылғалдылық мақта талшығының
стандарттарымен немесе техникалық шарттарымен белгіленеді және
жеткізілімдер үшін есептеулерде қолданылады, шамалары бойынша ол
салыстырмалы ылғалдылыққа жақын.
Талшықтың салыстырмалы ылғалдылығы мақта талшығы қалыпты
климаттық жағдайда болған кезде алатын тепе-теңдік ылғалдылығы ретінде
қабылданады (ауа температурасы - 20 , ауаның салыстырмалы
ылғалдылығы - 65%). [23]
2. UKhS-1, ВХС-М1қондырғыларының көмегімен мақта талшығындағы
ылғалдың массалық қатынасын анықтау әдістері. [33]
Талшық ылғалдылығын жедел анықтау үшін УХС-1, ВХС-М1
қондырғылары қолданылады.
Кептіру камерасында жоғарғы және төменгі екі электрлік спираль бар.
Жылыту қабаттарының арасына үлгінің жұқа қабаты салынып, 4 минут 15
секунд ішінде кептіріледі. Кептіруден кейін үлгіні кептіру камерасынан
шығарады, өлшеу бөтелкелеріне ауыстырады және өлшейді.
Талшықтың ылғалдылығы мына формула бойынша анықталады:

- талшықтың нақты ылғалдылығы қайда,%,
- кептіруге дейінгі талшық салмағы, г,
- кептіруден кейінгі талшық салмағы, г,
0,4- түзету коэффициенті. [26]
3. Кептіру пешіндегі мақта талшығындағы ылғалдың массалық
қатынасын анықтау әдісі. [33]
Кептіру шкафы - термостат көмегімен жұмыс кеңістігінде орнатылған
температура автоматты түрде сақталатын жылыту құрылғысы. 4.50 суретте
көрсетілген пештің жалпы формасы.
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4.50 Сурет - Кептіру шкафы.
1 - корпус, 2 - штепсель, 3 - кептіру камерасы, 4 - тіреу, 5 - кептіру
камерасының қақпағы, 6 - контактілі термометр, 7 - термоэлемент.
Талшықтың ылғалдылығын анықтау үшін пешке 5 г төрт сынама
алынады. Кептіру пеші 110± 1,5 ° С температураға дейін қыздырылады, оған
жалпы салмағы 20 г талшықтары бар 4 ашық бөтелке салынады, кептіру
пешінің есігі жабық. 2 сағаттан кейін кептірілген талшықпен өлшейтін
бөтелкелер шкафтан шығарылады, қақпақтармен жабылады және салқындату
үшін 15 минут эксикаторға салынады. Салқындағаннан кейін, өлшеуіш
бөтелкелері 5 мг-ға дейінгі қателікпен таразыда өлшенеді. Талшықтың
ылғалдылығын анықтау үшін формуланы қолданыңыз

- талшықтың нақты ылғалдылығы қайда,%,
- кептіруге дейінгі талшық салмағы, г,
- кептіруден кейінгі талшықтың массасы, гр. [26]
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТАРАЗЫ
Электрондық зертханалық таразы (суретті қараңыз) өлшенген заттың
массасын анықтамалық калибрлеу салмағымен салыстырады, ол туралы
ақпарат құрылғының жадында сақталады. [31] Аналитикалық электронды
зертханалық баланстарда олардың құрылымында механикалық бөлшектер
жоқ. Дисплейдегі жүктеме туралы ақпаратты жіберетін сенсор берік және
сенімді элемент болып табылады. Сенсорда қозғалатын бөліктер жоқ. Осы
жағдайлардың арқасында электронды зертханалық баланстың тозуы
жойылады.
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4.51 Сурет - Электрондық зертханалық таразы
Зертханалық баланс бойынша өлшеу екі принципке негізделген: штамм
өлшегіш және электромагниттік. Штамм өлшегіш құрылғыларда өлшенетін
салмақтың әсерінен болатын серпімді дененің кернеуі өлшенеді.
Электромагниттік сенсор электромагниттік катушканың қозғалуын өлшейді,
ол арқылы өтетін ток өлшенеді және конверсиядан кейін дисплейге беріледі,
онда ол жүктеме массасының мәні ретінде көрінеді.
Электрондық зертханалық баланс келесі қосымша функцияларды
атқарады:
 көпкомпонентті қоспалардың пайыздық салмағы,
 өлшеу мөлшерін есте сақтау,
 массаның орташа мәнін көрсете отырып,
 метрикалық емес жүйелердегі салмақты өлшеу және санау (карат,
унция және т.б.).
Орнату, бөлме температурасы, ылғалдылық және басқа жағдайлар
өзгерген кезде өлшеу құралының дәлдігіне тұрақты сәйкестікті қамтамасыз
ету үшін әр қосар алдында зертханалық тепе-теңдікті сыртқы немесе
кіріктірілген эталондық салмақпен өлшейді.
МАҚТА
ТАЛШЫҒЫНЫҢ
ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН
ЕСЕПТЕУДІҢ
МЫСАЛДАРЫ, ЛИНТА
№1 есеп
Мақта талшығының партиясын мақта өңдеу зауытынан тоқыма
фабрикасына жібермес бұрын нақты ылғалдылықты анықтау үшін сынама
алынды. Сынамалар бар талшықты М.А. ssoy 20g кептірілген кептіру жылы
Ом шкаф жылы. Кептіруден кейін талшықтың салмағы 18,46 г құрады.
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Талшық партиясының нақты ылғалдылығы мен ылғал массасының
арақатынасын анықтаңыз.
Талшықтың ылғалдылығын анықтау үшін формуланы қолданыңыз
*100
W=
мұндағы
W - талшықтың нақты ылғалдылығы,%,
20 г - кептіруге дейінгі талшық массасы, г,
18,46 г - кептіруден кейінгі талшықтың салмағы, г.
* 100 = 0,0834 * 100 = 8,34%
W=
Мақта талшығының нақты ылғалдылығы 8,34% құрайды.
Ылғалдың массалық коэффициенті 4.17 кестеге сәйкес анықталады,
кептіруден кейінгі талшықтың массасын тексеру арқылы. Кесте бойынша
мақта талшығының осы партиясы үшін ылғалдың массалық коэффициенті
7,94% құрайды.
№2 есеп.
Зығыр партиясының ылғалдылығын анықтау үшін металл белдікті
ашып, орамның ұлпасын кесу арқылы 10% орамнан біріктірілген сынама
алынады. А нүктесі үлгісі 10-12 см кең, әр бірлігі жылғы талшықсыз қабатын
қабылданған және кем дегенде салмағы 200 г жүзеге асырылады. 3-5 см
тереңдікте жылы барлық нүктесі үлгілері 500 г жалпы салмағы дереу тығыз
қақпағы бар құмырасына жиналады.
Мүмкін таңдалған 20 салмағы linter түрлі орындарым бөлігінде 0,02 г,
бөтелкелерді салмағы орналастырылған, содан кейін, екшеп, P кептіру
аймағы termovlagomera CSW-М1 askladyvayut. Кептіруден кейін оларды
өлшейтін бөтелкеге жинап, өлшейді. Бөтелкемен қылшықтың салмағы 35,9 2
г болды.Бөтелкемен кептірілген линтердің салмағы 34, 5 г болды.Бос
бөтелкенің салмағы 15,82 г болды.Түктің нақты ылғалдылығын анықтаңыз.
Талшықтың ылғалдылығын анықтау үшін формуланы
қолданыңыз
*100-0,4
W=
мұндағы
W - линтаның нақты ылғалдылығы,%,
Салмақты бөтелкемен салмағы - 35,9 2 г,
Бос бөтелке 15,82 г.
Құрғақ салмағы бар бөтелкенің салмағы - 34, 5 г,
0,4 - УСХ-1, ВХС-М1типті термогидрометрияны қолданып,
ылғалдылықты анықтау нәтижелерін түзету коэффициенті.
*100-0,4=
*100-0,4= 7,46%
W=
Мақта линтерлерінің нақты ылғалдылығы 7,46% құрайды.
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3 Есеп
Нақты салмағы 5500 кг болатын талшықтар партиясының стандартты
салмағын анықтаңыз. Массасы таңдалды
кептіру пешінде кептіргеннен кейін сынама партиялар
20 г төмендеді және 180 г құрады.Стандартталған ылғалдылық
талшық 7%.
Шартты талшық салмағы формула бойынша есептеледі
Mk=Mф
,
Мұнда Mф - 5500 кг,
Wн – 7 %.
Алдымен формуланы пайдаланып нақты ылғалдылықты табу керек
,
Wф=
Мұнда M n - 180 + 20 = 200г, яғни 180 г кептіруден кейінгі талшық
массасына 20 г кептіруден кейінгі салмақ айырмашылығын қосамыз
M с - 180г
*100=11,11, яғни талшықтың нақты ылғалдылығы 11,11%
Wф=
құрайды.
Енді біз шартты талшық массасын есептейміз
Mк=5500
= 5500
=5500*0,96=5296,6кг.
Талшық партиясының шартты салмағы 5296,6 кг құрайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Талшық ылғалдылығын анықтаудың жеделдетілген әдістерін
сипаттаңыз.
2. Кептіру пешіндегі талшық ылғалдылығын анықтауды сипаттаңыз.
3. Талшықтың ылғалдылығын анықтауға арналған құрылғылардағы
қыздыру температурасы.
4.5.8
ТАЛШЫҚТЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

ҚАЛДЫҚТАРҒА

ҚОЙЫЛАТЫН

Тазартудың технологиялық процестерінде негізгі өнімдерден басқа
талшықтар, талшықты қалдықтар да алынады. Талшықты қалдықтарға:
 талшықты улук,
 қалпына келтірілген мақта талшығы,
 мақта үлпектері.
Талшықты улук - бұл тазартылған талшықты қалдықтар, оны тазалаудан,
талшықты тазалаудан, I және II сұрыпты мақтаның талшықты қалдықтарын

186

регенерациялаудан, сондай-ақ талшық конденсаторларынан алынған
қалдықтардан (тазартылған 4.52- суретті қараңыз).
Фиброзды ақаулар, қоқыс және тұқымдарды жабыстырып немесе еркін
қоршап тұрған талшықтары бар, жетілмеген, қураған мақта тұқымдарының
әртүрлі дәрежеде өсуі.
Талшықты қоңыздың негізгі көрсеткіштері:
 Түс,
 таза талшықты бөліктің массалық үлесі,%,
 арамшөптердің массалық үлесі,
 қалыпты ылғалдылық,
 жаңғақ. [28]
Таза талшықты бөліктің массалық үлесі қоңыздың жалпы массасындағы
талшықпен қапталған мыжылған тұқымдардың, талшықты ақаулардың, бос
талшықтың пайыздық мөлшерін көрсетеді.
Қоқыс қоспаларының массалық үлесі қоңыздың жалпы массасындағы
минералды және органикалық қоқыстардың пайызын көрсетеді.
Талшықты улук құрамында тастар, сымдар, шпагат сынықтары болмауы
керек.
Жаңғақтарға мыналар кіреді:
 дамымаған тұқымдар
 жұмсақ тұқымдар
 ұсақталған тұқымдар,
 талшықсыз тұқым терілері.

Сурет 4.52 - Талшықты ұлук
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Фиброзды ақаулар, қоқыс және тұқымдарды жабыстырып немесе еркін
қоршап тұрған талшықтары бар, жетілмеген, қураған мақта тұқымдарының
әртүрлі дәрежеде өсуі.
Талшықты қоңыздың негізгі көрсеткіштері:
 Түс,
 таза талшықты бөліктің массалық үлесі,%,
 арамшөптердің массалық үлесі,
 қалыпты ылғалдылық,
 жаңғақ. [28]
Таза талшықты бөліктің массалық үлесі қоңыздың жалпы массасындағы
талшықпен қапталған мыжылған тұқымдардың, талшықты ақаулардың, бос
талшықтың пайыздық мөлшерін көрсетеді.
Қоқыс қоспаларының массалық үлесі қоңыздың жалпы массасындағы
минералды және органикалық қоқыстардың пайызын көрсетеді.
Талшықты улук құрамында тастар, сымдар, шпагат сынықтары болмауы
керек.
Жаңғақтарға мыналар кіреді:
 дамымаған тұқымдар
 жұмсақ тұқымдар
 ұсақталған тұқымдар,
 талшықсыз тұқым терілері.
Шитті мақтаның түріне, түсіне, таза талшықты бөліктің массалық
үлесіне байланысты талшықты ұлулық болуы мүмкін (4.1 9 кестені қараңыз):
[16]
1 типті I және II сұрыпты мақтаны өңдегеннен кейін алады,
2 типті III және IV сұрыпты мақтаны өңдегеннен кейін алады. [28]
4.19 Кесте - Талшықты қоңыздардың типтері.

Көрсеткіштердің атауы
Жалпы масса түсі

Талшықты қоңыздардың сипаттамалары мен
нормалары
1
2
Ақтан ақшыл-сарыға Кремді сарыдан ашық
дейін
қоңырға дейін
бөліктің 40
отыз

Таза
талшықты
массалық үлесі
Қоқыс қоспаларының массалық 14
20
үлесі
Ылғалдылық
10
14
Жаңғақ
Стандартталмаған
Массалық үлесі таза талшықты бөлігінің 40% -дан аспайтын 1 типті талшықты ұлуы
2 тип деп аталады.
Талшықты қоңыздың қоқыс қоспаларының массалық үлесі 25% дейін рұқсат етілген
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Талшықты қоңыз түрін көзбен анықтау үшін 5 жылға дейін жарамды
стандарттар қолданылады. [28]
Регенерацияланған мақта талшығы арқылы (4.20 Кестені қараңыз)
қалпына машинада талшықты uluk 1 және түрі 2 өңдеу кейін алынған
талшықтарды қамтиды). [28]
Қалпына келтірілген талшық сипатталады:
 арамшөптер мен арамшөптердің үлкен массалық үлесі,
 қысқа талшықтың массалық үлесінің жоғарылауы,
 қысқартылған штапель ұзындығы,
 біркелкі емес талшық ұзындығы.
Қалпына келтірілген талшық үзілу жүктемесіне байланысты 2 сортқа
бөлінеді: I және II. [28]
4.20 Кесте - Қалпына келтірілген талшықтың сипаттамалары.
Көрсеткіштердің атауы
Қалпына
келтірілген
талшықтардың
сұрыптары туралы ереже
I
II
Үзіліс жүктемесі, cH (rc)
3,8 (3,9) немесе одан 3,7 (3,8) және одан
жоғары
аз
Бөртпелер
мен
арамшөптердің
массалық 10.0
20.0
үлесі,%
Нормаланған ылғалдылық,% 9.0
12.0
Тығыздалған және шаңды үлпектер, екінші және үшінші линтерлерге
дейін зығыр батарея конденсаторлары мен тұқым тазалағыштардан кейін
циклондармен ұсталады, талшықты материалды тазартқыштан өткізіледі.
Нәтижесінде ширатылған кесектер түріндегі қысқа талшық пайда болады.
Бұл мақта үлпектері. Шитті мақтаның түріне байланысты төмен түсудің екі
түрі бар:
 1 түрі I және II сұрыпты мақтаны өңдегеннен кейін алынады,
 2 типті III және IV сұрыпты мақтаны өңдегеннен кейін алады.
Мақтаның үлпектер тобы стандартты үлгісімен салыстыру арқылы
көзбен анықталады. [28]
Мақтаның үлпектеріне арналған ылғалдың стандартты мөлшері:
 1 түрі -9%
 2 түрі - 12%. [28]
Бір типтегі, сұрыпты, топтағы талшықты қалдықтарды престеп,
престеуге жинайды. Талшықты қалдықтардың партиясы 25 орама болып
саналады.
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Талшықты қоңыздың және қалпына келтірілген талшықтың шартты
массасы (м к) формула бойынша анықталады:
mk = mp
,
мұндағы

mp - талшықты қалдықтардың есептік массасы, кг,
- талшықты қалдықтардың нормаланған ылғалдылығы,%
- бұл талшықты қалдықтардың нақты ылғалдылығы,%. [28]
Талшықты қалдықтардың есептік массасын анықтау үшін келесі
формуланы қолданыңыз:
mp =
мұндағы

,

талшықты қалдықтардың нақты массасы қайда, кг,

- талшықты қоңыздың қоқыс қоспаларының немесе ақаулардың
және регенерленген талшықтардың қоқыс қоспаларының массалық үлесі,%,
- талшықты қоңыздың қоқыс қоспаларының нақты массалық үлесі
немесе қалпына келтірілген талшықтың ақаулары мен қоқыс қоспаларының
массалық үлесі,%. [28]
Ылғалдылық бойынша мақта үлпегінің шартты салмағы (mk) формула
бойынша анықталады:
mp =
,
- мақта үлпегінің нақты массасы қайда, кг,
- мақтаның үлпектерінің нормаланған ылғалдылығы,%
- мақтаның үлпектерінің нақты ылғалдылығы,%. [28]
Бақылау сұрақтары:
1. Роликті тазартқыштарға қойылатын технологиялық талаптар.
2. ДВ-1М роликті джинаның жұмыс істеу принципі.
3. Ара тазалау зауыттарының негізгі жұмыс органдары.
4. 3HDDM маркалы аралау зауытының жұмыс істеу принципі.
5. Мақта талшығының негізгі ылғал стандарттары.
6. Мақта талшығының ақаулары.
7. Мақта талшығының сорттарын анықтау.
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5 БӨЛІМ ТАЛШЫҚТЫ, ЛИНТТЕРДІ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ
ТЫҒЫЗДАУ,
ОРАУ,
ТАҢБАЛАУ
ЖӘНЕ
ТАСЫМАЛДАУ
5.1. КІРІСПЕ
Шитті мақтан өңдеудің технологиялық процесі джин-линтер цехынан
және талшық қалдықтарын қайта өңдеу цехынан келетін талшықты өнімдерді
ораумен аяқталады.
Талшықты өнімдерді буып-түю олардың тасымалдау және сақтау
кезінде қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар қойма аумағын, тез
тұтанатын өнімнің өрт қаупін азайтады.
Мақта талшығын, линттерді және талшықты қалдықтарды буып-түю
процесі материалдың пресс-қорапқа пакеттің белгіленген салмағы
орнатылғанға дейін престелген нығыздау арқылы пакеттік тиеу, қысу, орау
және металл белдіктермен байлау операцияларын қамтиды. Баспадан
босатқаннан кейін, талшық орамдарының соңғы беттері қабықшамен
қапталады.
Дайын орамдар өлшенгеннен және таңбаланғаннан кейін цехішілік
көлікпен жүк тиеу алаңына жеткізіледі, оларды жүк көтергіш машиналар
көмегімен партиялармен үйіп салады.
5.2. ТАЛШЫҚТЫ, ЛИНТЕРЛЕРДІ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ
ТЫҒЫЗДАУ,
ОРАУ,
ТАҢБАЛАУ
ЖӘНЕ
ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІК, ӨРТ ЖӘНЕ
ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Пресс-дүкендерде әртүрлі қуат және басқару жабдықтары орналасқан:
гидравликалық,
механикалық,
электрлік.
Пресс-цехтағы
өндіріс
технологиялық операциялардың жоғары жылдамдығымен, оларды жүзеге
асырудағы күшті күштерімен сипатталады.
Пресс-цехтың биіктігі көтергіш және көлік жабдықтарын қолдана
отырып жабдықты жинауға және жөндеуге мүмкіндік беруі керек. Цехтардың
қабырғалары ұзаққа созылатын жанбайтын материалдардан жасалған,
едендер отқа төзімді болуы керек. [30]
Дүкендердің үй-жайларында қажетті температура мен ылғалдылықты
қамтамасыз ететін жағдайлар сақталады: қыста жұмыс орнынан тыс ауа
температурасы 12 ° С-тан, ал жазда - 28 °С-тан жоғары болмауы керек.
Жабдық беттерінің температурасы 45 °С жоғары болмауы керек, ауаның
салыстырмалы ылғалдылығы - 40 - 60%. Дүкен жалпы айырбастау және
жергілікті желдету және жылытумен жабдықталуы керек. [30]
Пресс-цехта жұмыс істеу үшін медициналық тексеруден өткен, белгілі
бір уақыт аралығында қайталанған жұмысшыларға рұқсат етіледі. Цехтың
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барлық жұмысшылары білікті кіріспе, қауіпсіздік техникасы бойынша
алғашқы және қайта даярлықтан, сонымен қатар өрт қауіпсіздігі
шараларынан өтуі керек.
Жұмыс істеп тұрған технологиялық жабдық ауысымына кемінде 1 рет
жанғыш шаң мен үлпектерден тазартылады. Ыстық престеу, жүктеу және
түсіру стектері үшін престің үстінде шаңның шығуын болдырмайтын сорғыш
орнатылған. [отыз]
Пресс қондырғыларына қызмет көрсету кезінде құрылғылар мен
жабдықтардың жай-күйін уақытында тексеру қажет:
 қысым өлшегіштер, пресс-қорапқа раммалау арқылы оралған
талшық мөлшерінің біркелкілігін реттейтін құрылғылардағы
амперметрлер,
 престелген орамның биіктігін басқаратын тіректер,
 айналдыру механизмдері және пресс-қораптардың орналасу
ысырмалары
 дестені шығару құрылғысының жарамдылық қысқыштары,
 технологиялық сигнал беру құрылғылары,
 жазғыштарға арналған автоматты блоктау жабдығы және т.б.
Жұмыс сұйықтығының және сүзгі құрылғыларының сапасын, қысым
деңгейлері үшін автоматты ажыратқыштардың жұмысын және жұмыс
сұйықтығының
рұқсат
етілген
қысымына
арналған
қауіпсіздік
клапандарының жұмысын жүйелі түрде бақылау қажет.
Метаплор жеңдері жабдықтың стационарлық бөліктеріне бір-бірінен 400
миллиметрден аспайтын арнайы кронштейндермен бекітіледі. [30]
Технологиялық желі автоматты түрде (апаттық) тоқтаған жағдайда
бұғаттау әрекеттерін (жылдамдықты басқару релесі, шиттізатты резервтік
датчик, электр қозғалтқышының жетегінің шамадан тыс жүктемелерінен ток
қорғанысы) өндіруге арналған сигнал берген құрылғы анықталады, оның
жұмыс істеу себебі анықталады және жойылады. Келесі іске қосу алдында
технологиялық желі материалдардан босатылып, ақаулар жойылады.
Гидравликалық жүйелерде резервуардағы май деңгейін бақылау
орнатылған және жүйеде май қысымының паспортта көрсетілгеннен асып
кетуіне жол берілмейді. Егер гидравликалық жүйелерден майдың ағуы
анықталса, ағып кету дереу қалпына келтіріледі. [30]
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5.3. МАҚТА ТАЛШЫҒЫН, ЛИНТЕРЛЕР МЕН ТАЛШЫҚТЫ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТЫҒЫЗДАУ, ОРАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҮДЕРІСІ
5.3.1.
ТАЛШЫҚТЫ,
ЛИНТТЕРДІ
ЖӘНЕ
ТАЛШЫҚТЫ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ
ТЫҒЫЗДАУ,
ОРАУ,
ТАҢБАЛАУ
ЖӘНЕ
ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
Мақта матасының талшықтарын сығымдау және орауыштарды
тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы - бұл мақта- сырцаны өңдеудің соңғы
процесі (5.1- суретті қараңыз). [31] Бумалар шүберекке оралып, болат
белдіктермен (бинттермен) байланған.
Тазарту және талшықтарды тазарту процестері нәтижесінде алынған
мақта талшығы, және зығырданудан кейін, талшық шығысы немесе талшық
шығысы бойынша пневматикалық тасымалдау қондырғысы көмегімен прессцехта орнатылған талшыққа немесе линтерге арналған жалпы
аккумуляторлық конденсаторларға тасымалданады.
Конденсаторларда мақта талшығы немесе талшықтары ауадан бөлініп,
қалыңдатылады және конденсаторларды әлсіз тығыздалған массасы бар кең
таспа (үлпілдеген) таспа - кенеп түрінде үздіксіз ағынмен қалдырады.
Батарея конденсаторларынан шығатын мақта талшығының және
линталардың негізгі тығыздығы 12-15 кг/м3 аралығында. [6]
Сондықтан, аккумуляторлық конденсаторлардан шыққан мақта
талшықтары мен мақта линтерлері престеу арқылы нығыздалады, содан кейін
оларды орауға орайды.

5.1 Сурет - Мақта өңдеу зауытының пресс-цехы.
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Конденсаторлардан мақта талшығын немесе линттерді пресске беру
конденсатор
мен
престің
арасына
орналастырылған
роликті
қоректендіргіштің көмегімен жүзеге асырылады.
Мақта өңдеудің реттелетін технологиялық процесіне сәйкес әр мақта
өңдеу зауытында толықтай престеу қондырғылары болуы керек:
 мақта талшығын басу үшін - дәнді дақылдардың әр батареясы
үшін;
 линтерлерді бірінші, екінші және үшінші алудың үздіксіз
ағынында бөлек-бөлек басу үшін,
 талшықты қалдықтарды басу үшін.
Пресс
қондырғысының
өнімділігі
джин
батареясының
сыйымдылығымен, ал линтерге арналған пресс қондырғыларының өнімділігі
- линтердің өнімділігімен сәйкес келуі керек. Мақта талшығы, линтерлер мен
талшықтардың қалдықтары арнайы таразыда өлшенеді. Қысқа мерзімді
сақтау үшін жүк тиеу алаңындағы жоғарғы (екінші) пресс цехының еденінен
таспалы конвейерлермен қоректенеді.
Пресс-дүкендердің бөлмелері мақта тазарту зауытының негізгі
ғимаратының ажырамас бөлігі болып табылады. Престі, сондай-ақ толық
басу қондырғысына кіретін жабдықты (раммер, гидравликалық сорғылар,
гидравликалық коммуникациялар, электр қозғалтқыштары, жұмыс
сұйықтығының цистерналары және т.б.) орналастыру үшін пресс-дүкендер
әдетте екі қабатты салынады (5.2 суретті қараңыз). [31]

5.2 Сурет - Пресс қондырғысы
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Пресс-дүкеннің екінші қабатында пресс жабдықтарынан басқа мыналар
орнатылған:
 мақта талшығына және линтерге арналған жалпы аккумуляторлық
конденсаторлар,
 мақта талшығының қораптары пресс қорабына (раммалау үшін),
 раммер және траверстік пресс жақтауының жоғарғы бөлігі,
 бағандар,
 баспасөз камералары,
 пресс-қораптарды бұрау және пресс-пресс ішінен престеуді итеру
механизмдері.
Пресс-дүкеннің бірінші қабатында:
 пресс жақтауының төменгі бөлігі бағанмен, іргетас жақтауы
(траверса),
 жұмыс цилиндрі (поршеньмен),
 жабық айналмалы пресс қораптары,
 жетекке арналған электр қозғалтқыштары бар гидравликалық
сорғылар,
 жұмыс сұйықтығының цистерналары,
 дистрибьюторлар.
5.3.2 ТАЛШЫҚТАРДЫ ПРЕСС ҚОНДЫРҒЫСЫНА ЖІБЕРУ № 4
ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК
ЖҰМЫС
«КВ-5
КОНДЕНСОРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ
ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ»
Жұмыстың
мақсаты:
КВ-5
конденсаторының
техникалық
сипаттамаларын, құрылғысы мен жұмыс принципін оқып үйрену.
Конденсаторды пайдалану және қызмет көрсету ережелерімен таныстыру.
Жұмысқа қажетті құрылғылар:
 үлестірме - КВ-5 конденсаторының схемасы,
 үлестірме - КВ-5 конденсаторының технологиялық сызбасы
 тарату материалы - КВ-5 конденсаторының торлы барабаны
компоненттерінің сызбасы.
Тәжірибелік сабақты өткізу әдістемесі.
КВ-5 конденсаторының жұмыс істеу принципін, техникалық сызбасы
мен көрсеткіштерін оқып үйрену үшін мұғалім жылу генераторының
сызбасын сызып, қондырғының техникалық сипаттамаларын оқып үйренуге
тапсырма береді.
Жұмыстың мазмұны.
КВ-5 конденсаторы талшықты шығару кезінде тасымалдау кезінде
талшық пен талшықты материалдарды ауа ағынынан бөліп, тығыздап, оны
біркелкі кенеп түрінде пресс-блоктың қорабына жібереді. Қысқа
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талшықтардың, ұсақ қоқыстардың және шаңның бөлігі торлы барабандар
арқылы ауаны шығару кезінде шығарылады. Сонымен, конденсатор
қарапайым талшықтарды тазартқыш ретінде де қызмет етеді.
Конденсатор талшықтар мен талшықтардың қалдықтарын нығыздау
алдында өндіріс желісіндегі престеу цехының екінші қабатына орнатылады.
Конденсатор талшықты орнатылған valich№go бергішті кіреді NY
конденсатордың астында тікелей. Кв-5 конденсаторының схемасы 5.3
суретте көрсетілген.
Талшықты бөлу және тазарту процесінде талшық пен талшықты
материалдардың шығынын жою және талшықты шаң мен қоқысты кетіруде
жақсы нәтижеге қол жеткізу қажет. Ол үшін барабанның тор беті диаметрі 3
мм саңылаулары бар штампталған қаңылтыр болаттан жасалған. 3-тен 3
мм- ге дейінгі торлы өлшемді тоқылған сымның торын пайдалануға рұқсат
етіледі. [6]

5.3 сурет - КВ-5 конденсаторының диаграммасы.
1 - корпус, 2 - үлкен торлы барабан, 3 - екі ұсақ торлы барабан, 4 - екі
гофрленген барабан, 5 - герметик, 6 - талшықты алу.
Ауа талшықты шыны талшық бойымен конденсаторға жеткізеді, содан
кейін тор бетінің саңылаулары арқылы барабанның ішкі жағына өтеді. Үлкен
барабаннан және екі ұсақ торлы барабандардан пайдаланылған ауаны
желдеткіш арнайы түтіктер арқылы сорып алады, олар соңында жалпы
сорғыш құбырға қосылады.
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Үлкен торлы барабаннан өткенде талшық ұсақ қоқыс пен шаңнан
тазартылады. Орталықтан тепкіш күштің және өзінің массасының әсерінен
үлкен барабандағы талшық ұсақ торлы барабандарға түсіп, қосымша
қоспалар мен талшықты шаңнан тазартылады.
Шағын торлы барабандардың перифериялық жылдамдығы ойықты
шығару барабандарының перифериялық жылдамдығынан 1,2 есе артық.
Ойық барабандар арасындағы саңылау 1-2 мм құрайды. Осы факторлардың
арқасында конденсатордан шығатын кенептің тығыздығы 12-15 кг / м 3
жетеді. Сурет 5.7 шоу КВ-5 конденсаторлар технологиялық талшықты
қозғалысы, linters немесе талшықты қалдықтарды диаграмма. [6]
Торлы барабан итарқа қатты бекітілген білікшеден тұрады. Олар, өз
кезегінде, тормен жабылған. Ішкі жағында жалпы сорғыш құбырға ауаны
соруға арналған саптамалар бар, олардың соңында тығыздағыштар бар. [6]
Торлы барабанның сызбасы 5.4- суретте көрсетілген. [6]

5.4 Сурет - HF-5 конденсаторының схемасы.
Конденсатор алады тазартушы күшін арттыру үшін, бетін арттыру
жасушалар rzmery немесе барабанның айналу жылдамдығы тор.
Жасуша көлемін ұлғайту, қоқыс шығаруды көбейтуден басқа,
талшықтың жоғалуын да арттырады.
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Барабанның жылдамдығын арттыру торлы қабаттың бетіндегі талшық
қабатының қалыңдығын төмендетеді. Сұйылтқыш талшықты қабаты желілік
джин волокноотвод конденсер кедергісі азайтады және джин батарея
аэродинамикалық жағдайларын жақсарту spososbstvuet. [6]

5.5 Сурет - КВ-5 конденсаторының торлы барабанының компоненттері.
1 - барабан білігі (ось), 2 - ауа соруды тоқтату үшін пломба, 3 барабанның торлы беті, 4 - тордың астынан қарау, 5 - итарқа.
5.1 Кесте - КВ-5 конденсаторының техникалық сипаттамалары. [11]

Өткізу қабілеті:
талшық бойынша, кг / сағ
әуе арқылы, м 3 / с
Барабанның диаметрлері, мм:
үлкен тор
кішкентай тор,
ойық
Тор ұяшықтарының өлшемдері, мм:
үлкен тор
кішкентай тор,

Барабандардың айналу жылдамдығы, рад / с (мин / айн):
үлкен тор
кішкентай тор,
ойық
Тазартулар, мм:
ұсақ торлы барабандар арасында,
ойықты барабандар арасында
Орнатылған қуат, кВт
Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы
ені
биіктігі
Салмақ, кг
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5000-ға дейін
12-ге дейін
1200
580
250
2,5

2,5

3
25,32(242)
1,36 (13)
2,72 (26)
50
1-2
2,5
1815
2010
3140
2196

Тапсырма:
 КВ-5 конденсатор құрылғысын зерттеу.
 Конденсатордың техникалық тізбегін зерттеу.
 КВ-5 конденсаторының жұмыс істеу принципін зерттеу.
5.3.3 ТАЛШЫҚТАРДЫ, ЛИНТТЕРДІ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ НЫҒЫЗДАУ

ЖӘНЕ

ТАЛШЫҚТЫ

Конденсатордан қоректендіргіштен пресс қорабына жіберілген мақта
талшығын немесе линттерді престеу процесі тығыздау және престеу болып
бөлінеді.
Пресс-цехтың
екінші
қабатында
орналасқан
аккумулятор
конденсаторынан мақта талшығы (немесе линт) үздіксіз конденсатордың
жанында орнатылған роликті қоректендіргішке ағып кетеді (конденсатор мен
раммалық тиеу білігінің арасында).
Раммермен синхронды жұмыс істейтін фидер:
 конденсатордан мақта талшығының үздіксіз қозғалысы (немесе
линт),
 талшықтың қабылдау роликтерімен біршама тығыздалуы,
 оның қорын науаға қажетті жинақтау,
 раммалық плитаның астына раммалық камераға және прессқорапқа механикаландырылған беру.
Конденсатордан шығып, рамм камерасына және пресс-қорапқа берілетін
мақта талшығы немесе талшықтары нығыздау кезінде 150-200 кг/м3 дейін
тығыздалады, содан кейін нығыздалғаннан кейін престеу процесінің өзі
жүзеге асырылады. [6]
Тығыздалған және оралған немесе пресс-қорапқа салынған мақта
талшығының немесе линтерлердің көлем бірлігінің (көлемдік тығыздық)
массасы тампингтің жаппай тығыздығы деп аталады. [6]
Раммалау қуаты мақта талшығын немесе линтер шығаруға арналған
джин немесе линтер батареясының сыйымдылығымен және престің өзімен
сәйкес келуі керек. [6]
Тығыздауға мақта кезде электрондық талшық бойынша немесе linters
зақымдалған және майлау тиіс емес, олар емес, қоспаларды құлап қажет.
Қазіргі уақытта мақта талшығын престеуге арналған гидравликалық
престерде тұрақты инсультпен және мерзімді әсер ететін механикалық
раммерлер қолданылады және пресс-қорапта жайылған талшықтың
автоматты түрде басқарылатын мөлшері, бұл салмақ салмағын анықтайды.
Механикалық рамкалар қарапайым және сенімді жұмыс істейді,
дегенмен раммер поршенінің дамытатын күші жеткіліксіз.
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Раммалық тіреу рамасы престің жоғарғы крест-қолына және бағанға дәақаурленген рамалық құрылымға (пішінді болаттан жасалған) орнатылады,
ол пресс-цехтың бірінші қабатында орналасқан іргетасқа бекітіледі.
Мақта талшығын, линтерлерді және талшықты қалдықтарды престеуге
арналған престеу қондырғыларында механикалық раммерлер қолданылады,
олар соңғы поршеньдік соққыда 40 кН-ге дейін рамма кезінде күш дамытады.
Бұл жағдайда бекітілген раммалық тақтайшасы бар поршень (немесе арнайы
ұстағыштар) тоқтаусыз автоматты түрде бірінен соң бірін жасайды.
Салмағы 215-230 кг салмақтағы бір рамға немесе соққылардың саны
әдетте 18-22-ге жетеді, ал қос соққыға 12-15 секунд жұмсалады (жоғары және
төмен). [15] (5. сурет 6) [6]
Тұрақты инсультпен қолданылатын механикалық раммерлерге тән
ерекшелік - рампалардың санының өсуіне байланысты раммалардың негізгі
тығыздығы артады.

5.6. Сурет - D иаграмма және гема талшықты материалдарды тампондау.
Осыған сәйкес, пальмалық тақтайшаның келесі соққыларында оған
жұмсалатын қуат артады, ол соңғы соққы кезінде ең жоғарғы мәнге жетеді,
яғни пресс-қорапты талшықпен толтырған кезде.
Бұрмалау тақтасының жүрісі мүмкіндігінше аз болуы керек. Сондықтан,
ол талшықты ұстаушылардың жері деңгейіне шектелген мақсатында оның
құрылысын жеңілдету және жеңілдету үшін. Сонымен бірге тығыздау үшін
меншікті энергия шығыны азаяды, өйткені талшық тек орама қорабын
толтыруды қамтамасыз ететін шекке дейін қысылады. [6]
Пресс арқылы шығарылатын орамдардың біркелкі массасы престеуіштің
қалыпты жұмысы үшін өте маңызды. Бұл көрсеткіш теміржол вагондарының
өткізу қабілетін пайдалануды, орама материалдарының шығынын
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анықтайды. Мақсатты массадан өсу бағытындағы үлкен ауытқулар бүкіл
қондырғы қондырғысының қалыпты жұмысын бұзуы мүмкін:
 қысыммен баспаға шамадан тыс жүктеме,
 Баспасөзден дестелерді шығару қиын
 белдік белдіктерінің үзілуі.
Теңдердегі босату төмендетілген салмағы бар нәтижелерін:
 пресс қондырғысының өнімділігінің төмендеуіне,
 орама материалдарының артық шығыны,
 мақтаны тасымалдау кезінде вагондардың жүк көтергіштігінің
толық пайдаланылмауы. [5]
Үйінді массасын тұрақты ұстап тұру үшін арнайы электр құрылғылары
қолданылады - пресс-қораптағы талшық мөлшерінің көрсеткіштері. Бұл
құрылғылардың жұмысы жүктемені жетекші электр қозғалтқышымен
желіден алынған ток күшімен жүктемені анықтау принципіне негізделген.
Екі түрдегі электрлік көрсеткіштер қолданылады: максималды ток релесі
бар амперметрлермен. [6]
Амперметрі бар көрсеткіш. Ан электромагниттік жүйесінің амперметр
20 болып дейінгі шкала қосылған электр қозғалтқышы (суретті қараңыз).
Негізгі тізбегінің ағымдағы трансформатор арқылы. Тиісті желісі болып
жасалады шкала бойынша, және қалыпты кезде амперметр көрсеткі осы
жолда орнатылады Bale туралы (көрсетілген) бұқаралық отыр жетті.
Ұзартылған шкаласы бар арнайы амперметр ток күшін, демек,
талшықтың икемділігінің өзгеруіне байланысты жүктеме мәнін дәлірек
анықтайды. Раммер операторы шкала бойынша көрсеткіштерді жылдам
оқиды және орауға арналған талшықтың дайындығы және орам
қораптарының айналуы туралы тиісті сигнал береді. [6]
Ағымдағы релелерді қолданатын көрсеткіш. Мұндай индикаторда екі
максималды ток релесі, екі ЛС-1 және ЛС-2 дабыл лампалары және C
сиренасы бар (5.7 суретті қараңыз) [7]
10/5 трансформация коэффициенті бар катушка түріндегі ток
трансформаторы раммер жетек электр қозғалтқышының негізгі тізбегіне
енгізілген.
ЭТ-521/10 типті ток релесі ток трансформаторының қайталама
контурына қосылған. Әрбір реледе ток катушкасы мен көмекші байланысқа
байланысты магниттік жүйе бар. [6]
Релелік катушкадан (1А және 2А) белгілі бір алдын-ала анықталған
шаманың 14-12-10 тізбегі бойымен өткен кезде магниттік жүйенің өзектері
дәйекті түрде тартылып, блоктық контактілер жабылады. Тұйық блок электр
тізбегін құрайды, нәтижесінде сигнал пайда болады. [7]
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5.7 сурет - Натрбованнаның престеу қорабына электр мөлшерін
көрсететін мақта талшығының схемасы (линт)
а - амперметрмен; б - ағымдағы релемен
Құрылғыларды қолданған кезде, талшықтың тепкіш күштерінің сортына
және ылғалдылығына байланысты өзгеруін ескеріп, соған сәйкес
құрылғыларды ток релесін өзгерту арқылы реттеу қажет. [6]
5.3.4 ТАЛШЫҚТАРДЫ, ЛИНТТЕРДІ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТЫҒЫЗДАУ

ЖӘНЕ

ТАЛШЫҚТЫ

Мақта талшықтары мен линталарын престеуге арналған гидравликалық
пресс қондырғысының құрылымы мен жұмысының жалпы сызбасы 5.7
суретте көрсетілген. [7]
Әдетте пресс-пресс машинасының жоғарғы шөпінде орналасқан арнайы
механизмнің көмегімен бір орамаға жеткілікті қошқар талшықтары бар орам
қорапшасы орамның орталық бағанының айналасында айналады. Айналу
нәтижесінде, Раммер арқылы тығыздалуы талшықтан қорап баспасөз
баллонның табаққа жоғарыда орнатылған, және бос қорап отыр
орналастырылған табаққа.
Осыдан кейін дистрибьютордың көмегімен құрт бұрандасымен, содан
кейін поршеньді гидравликалық сорғымен айдалатын сұйықтық жұмыс
цилиндріне түседі, поршеньді қозғалмалы үстірт-плунжер табақшасымен
көтереді (ал жастықшамен), ал пресс қорапшасындағы талшық оралған
орамның массасы мен өлшемдеріне сәйкес белгіленген тығыздыққа дейін
сығылады.
Престеу аяқталғанға дейін (пресс цилиндріне сұйықтық берудің соңы)
пресс қорабының есіктері ашылады, ал престеу үш жағынан ашық болады;
төртіншіден, яғни орталық бағанның жағынан, ол жартылай ашық. [15]
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5.8 Сурет - Мақта талшықтарын және престеуге арналған гидравликалық
қондырғының және құрылғының жалпы сызбасы
1 - механикалық раммер, 2 - гидравликалық пресс, 3 - қораптары бар
пресс камералары, 4 - пресс цилиндрі, 5 - поршень, 6 - негізгі үш поршенді
сорғы, 7 - гидравликалық желінің дистрибьюторы, 8 - жұмыс
сұйықтығының резервуары, 9 - орталық колонна, 10 - қораптың есігін
басыңыз.
Жоғарғы (стационарлық) және төменгі престеу жастықшаларының
арасына салынған, престе пайда болған мақта талшығының (линт) орамы
шүберекпен жабылып, сыммен немесе болат белбеулермен байланған. Пресс
поршенін түсіргенде, арнайы механизммен оралған орама; пресс-камерадан
шығарылады.

203

Пресс қорабының есіктері қайтадан жабылып, арнайы құлыптармен
бекітіледі, ал егер екінші қорап талшықпен толтырылған болса (раммед), ал
пресс-поршень төмен түскен болса, қорап қайтадан бұрылып, келесі орам
басылады.
Гидравликалық престің жұмысы Паскаль заңына негізделген (Cурет 5.9),
[6]
оған сәйкес, сұйықтық қысым барлық бағытта беріледі тең күш. Бұл
заңның, сонымен қатар тепе-теңдік заңдарының салдары қысым
гидравликалық жүйесіндегі сұйықтық қысымын көрсетуге болады келесі
қатынас бойынша:
p= = ;
мұндағы F, f - үлкен және кіші поршеннің көлденең қимасы, см2,
Q және P - үлкен және кіші поршеньдерге күш салу, N. [15]
Жоғарыда келтірілген теңдеу негізінде талшықты материалға үлкен
талшықтың күшін табамыз (талшық, талшық т.б.), Н. [6]
Q = pF, H

5.9 Сурет - Гидравликалық престің принципиалдық схемасы
Мақта талшығын басудың тығыздығы 1000 кг/м3 аспауы керек, өйткені
тығыздықтың одан әрі өсуі талшықтың физикалық-механикалық
қасиеттеріне кері әсер етеді. Тәжірибелер 1500 кг/м3 дейін қысылған кезде
талшықтың жойылу белгілері бар екенін анықтады. [6]
Сурет 5.10 қорытынды безендірілген Бэйл гидравликалық баспасөзде
бойынша алынған шоу.
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5.10 Сурет - Мақта талшығының (немесе қылшықтың) шүберекпен
оралған және пресстің астына және пресстен шыққаннан кейін (дайын ісік
оның ісінуінен кейін) прессте орналасқан. Нүктелік сызық престеудің
соңында болған престің пішіні мен өлшемдерін (пресс қысымымен)
көрсетеді.
Плунжер төмендетілді және баспасөз цилиндрде қысым кейін болды,
төмендеді талшықтар Bale байлап бар болат белбеу белбеулер толқулар
талшықты серпімді күштер қысылған бері, Bale әрекет бастайды. Тығыздығы
талшықты салыстырғанда азаяды тығыздығы басу соңында.
ТАЛШЫҚ ҰСТАУШЫЛАР
Тығыздалған талшық немесе талшық онда орналасқан талшық
ұстағыштарды қолдана отырып нығыздалған күйде пресс-қорапта ұсталады
(екі жағында).
Талшық ұстағыштар пресс-қорапта одан әрі талшық бөліктерін
орналастыру үшін бос орын жасайды.
Кезде механикалық Раммер поршень төмен жылжытады, талшықтыөткізу ілмектері жатыр бұрылады жоғарғы жылжымалы ось айналасында
талшықты әсерінен және ұяларына өтіңіз. Осыдан кейін, поршеньді көтерген
кезде серіппенің әсерінен олар жұмыс күйінде болады және талшықты
бүгілуден сақтайды. Осылайша талшық ұстаушыларды жақтау қатты
бекітілген көктемгі берісте жүктелген, ұстаушы салынғанын.
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Бума камерасын (орам қораптарымен) орауышқа айналдырған кезде,
ролик престің бүйір жақтауларына бекітілген пурлинге өтеді, нәтижесінде
жетек иінтірегі айналады. Бұл ретте рычагтары бар білік бір уақытта өз осінің
айналасында белгілі бір бұрышта айналады, бұл аялдамаларды көтеріп,
талшық ұстағыштардың жақтауларын босатады.
Престеу процесінде мақта талшығы (немесе талшық) ілмектерді пресс
камерасының ойықтарына қысады: оларды жоғарғы осьтер мен төменгі
бекітілген осьтер айналасында айналдырады, содан кейін қыстырғыштарға
орналастырылған қайтару серіппелерін қысады.
Бума камерасының есіктері ашылған кезде, кері серіппелер талшық
ұстағыштардың жақтауларын бастапқы күйіне қайтарады, олар престен
шығарылғаннан (шығарылғаннан) кейін есіктер жабылған кезде де
сақталады. Баспасөз қораптарын талшықты нығыздайтын орынға одан әрі
айналдырған кезде жетек иінтірегінің ролигі пурлиннен қашып шығады, ал
тоқтау оның серіппесінің әсерінен тағы да талшық ұстағыштардың жақтауын
қатаң түрде бекітеді. [6]
Басылымдарында жиі қолданылатын көктемгі (құрылғыда өте
қарапайым 5.11-суретті қара). [11]
Талшық ұстағыштардың қалыпты жұмыс істеуі престің жұмысы үшін
айрықша маңызға ие және оның өнімділігіне белгілі бір дәрежеде әсер етеді:
егер талшық ұстағыштар істен шықса, пресс қораптарын талшықпен толтыру
қиынға соғады, пресс қондырғысының өнімділігі төмендейді, ал пресс
қызметі жағдайлары күрделене түседі.
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5.11 сурет - Серіппелі талшық ұстағыштардың құрылғысы сызбасы
1 - талшық ұстағыштар, 2 - пресс-қораптың есігіндегі ойықтар
(ойықтар), 3, 5 - жоғарғы білік, 4 - рычаг, 6 - серіппе, 7 - қозғалмалы штанг.
ПРЕСС КАМЕРА ҚҰРЫЛҒЫСЫ
5.12 суретте шоу бір баспасөз диаграмма - камералық құрылғы, отыр
жағы есік қалыптастырған, бір соңы есік, бір көлденең, орталық баған, бүйір
және орнатылған соңы ригельдерді. [11]
Бұл қондырғылардың барлығы жоғары сапалы болат құюдан жасалған;
олар басылған талшықтың (немесе талшықтың) қысымынан жоғары стресс
жағдайында жұмыс істейді.
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5.12 сурет - Гидравликалық престің камерасының диаграммасы (48005000 кН)
1 - бүйірлік есіктер, 2 - соңғы есіктер, 3 - кроссовка, 4, 5 - бүйірлік және
шеткі ригельдер, 6 - құлыптау құрылғылары, 7 - болат құлыптау ілгектері, 8
- топсаның роликтері, 9 - ауыстырылатын қондырмалы крекерлер.
Пресс камерасының есіктерінің алдыңғы жағында құлыптау
құрылғылары бар және соғылған және болат құлыптау ілгектерімен
бекітіледі, олар престеу кезінде бүйірлік күштерден барлық жүктемені алады.
Ашылған кезде есіктер топсаның шығыршықтарының айналасында
айналады.
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Пресс қораптары металл камерасымен дәақаурленген құрылымның екі
білігінен және бұрылмалы табақтан тұратын пресс камерасының төменгі
бөлігіне орнатылады.
Біліктің төменгі бөлігінде пресс-қораптар каналды арқалықтардан
жасалған жақтаумен бірге бекітіледі, ол сонымен бірге раммалау кезінде
пресс-қораптарға тірек болады. [11]
БАСПАСӨЗ ПАЛАТАСЫ ҚҰЛПЫНЫҢ МЕХАНИЗМІ
Престің қалыпты жұмыс істеуінің маңызды шарты - пресс камерасының
құлыптау
механизмінің
жарамдылығы.
Бұл
қондырғының
қанағаттанарлықсыз жағдайы баспасөзге үлкен зиян келтіруі мүмкін.
Құлыптау механизмінің қалыпты жұмысы үшін құлыптау ілгектерінің жұмыс
беттерін пресс камераларының жұмыс беттеріне дәл сәйкестендіру (≪ бояуға
≫) және тығыз орналасуы қажет.
Бекіту ілмектері мен пресс камераларының есіктерінде ауыстырылатын
кірістіру крекерлері бар, оларды ең аз тозған кезде жаңасымен ауыстыру
керек. Егер ұстағыштардың бір бөлігі ғана пресс камерасының есіктерінің
жұмыс беткейлеріне жабысатын болса, онда оны басу кезінде талшықтың
барлық қысымы осы ұстағыштарға (ілгектерге) бағытталады және олардың
бұзылуына әкеледі, өйткені қалған ұстағыштар жұмыс істемейді.
Сурет 5.13 шоу B-374A және Д-8237 гидравликалық престердің
пайдаланылатын баспасөз палаталарының есік механикаландырылған ашу
және жабу үшін құрылғының, бір диаграмма. [6]
Бума камерасы есіктерінің құлыптау механизмі құлыптау ролигінен,
плунжері бар жұмыс цилиндрінен, қайтарылатын серіппелері бар аралық
өзектен, басқару клапанынан және штангамен басқару тетігінен тұрады.
Өшіру ролл сына өндірме арасындағы енгізілген конустық кулактарға,
бар, орналастырылған nnym-бос құлыптау ілмектерін. Балта бағыттаушы
втулкаларындағы соққы ролигінің ұштары. Роликтің жоғарғы ұшында
втулканың ойығына сәйкес келетін және роликтің айналуына жол бермейтін
кілт бар.
Плунжер қайтару тетігі бар цилиндр және бақылау клапаны жақтауында
орналасқан баспасөз жағы бағанына болттармен.
Қайтару механизмі поршеньге цилиндрлік түйреуіштермен қосылған екі
серіппеден жасалған.
Басқару тетігі престің бүйір бағанына орнатылған және топсалы сабы
бар секторды білдіреді. Ол басқыш арқылы клапанға қосылады, ол өз
кезегінде пресс гидравликалық жүйенің ажыратқыш қорабына құбыр
арқылы, ал гидравликалық цилиндрге құбыр арқылы қосылады.
Пресс қораптарын аялдамаға бұрғаннан кейін аралық штанг цилиндр
плунжерінің үстіне орнатылады.
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5.13 сурет - Пресс камерасының есіктерін механикаландырылған ашуға және
жабуға арналған құрылғының сызбасы
1 - құлыптау ролигі, 2 - поршеньмен жұмыс істейтін цилиндр, 3 аралық өзек, 4 - қайтарылатын серіппелер, 5 - басқару клапаны, 6 - басқару
тұтқасы, 7 - итергіш, 8 - сына кірістіргіштері, 9 - бекітетін ілгектер, 10 бағыттаушы втулкалар, 11 - рамка, 12 - гидравликалық пресс-қосылыс
қорабы, 13 - құбыр.
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Сипатталған құлыптау механизмінің жұмысы келесідей жүреді. Дестені
орау аяқталмай тұрып, ораушы басқару тетігін ≪ ашық ≫ күйіне қояды,
тартпа жоғары қозғалады және басқару клапанын ашады. Гидравликалық
пресс қондырғысының қосылыс қорабынан жұмыс сұйықтығы цилиндрге
құбыр арқылы басқару клапаны арқылы түседі. Цилиндрдің поршені жоғары
қарай жылжып, аралық штангаға әсер етеді, ол тексеру ролигіне төменнен
басылып, оны өте жоғарғы күйге жеткізеді. Бұл жағдайда роликтің сына
тәрізді қырлары құлыптау ілмектерін босатады, ал престеу камерасының
есіктері престелген талшықтың серпімді күштерінің әсерінен ашылады. [6]
Дестені басу және байлау аяқталған кезде сұйықтық қорапқа құйылады,
ал оның құлыптау қондырғысы цилиндрінің поршеніндегі қысымы тоқтайды.
Қайтаратын серіппелердің әсерінен цилиндр поршені мен штанг бастапқы
(төменгі) күйге келтіріліп, тексеру білігі босатылады. Тұтқаны
жылжытылады «жабық» және, осылайша, бақылау клапаны жабық болып
табылады.
Аяқталған пресс престен шыққаннан кейін престеу камерасының
есіктері мен құлыптау ілгектері жұмыс орнына қойылады, сына
жұдырықшалары бар құлыптау ролигі өз салмағының әсерінен төмендейді
және орау камерасына тыйым салынады. [6]
Сурет 5.14 шоу престеу пайдаланылатын автоматты блоктан баспасөзкамералық құлып есік диаграмма. [6]
Тік бұрылыс құлыптау ролигінде крекер бар. Крекер бекітілген валикті
сағат тілімен бұрағанда, ілгектер ұстағыштар саусақтарға қатысты еркін
айнала алады. Есіктер құлыптан босатылған кезде құлыптың автоматты түрде
әрекеті басылған мақтаның қысым күштерінің әсерінен есіктердің серпімді
деформациясы есебінен angle бұрышын жоғарылату әсеріне негізделген. Басу
күші артқан сайын есіктердің серпімді ауытқуы жоғарылайды, демек β
бұрышы белгілі бір сәттен бастап increasing өсетін бұрышы өздігінен
құлыпталатын аймақты қалдырады, бұл А өсі бағытында ұстағыштарға әсер
ететін күштің пайда болуын тудырады.
Егер бар бұрышы жапырақтар өзін-өзі құлыптау облысы кейін басу
күшіне арттыру, күшіне деген бағытта пайда болады А қарқынды бұрышы β
және мақта талшығының қысым күштері баспасөз камералық есігіне
басылған жатқан ұлғайту ұлғайту нәтижесінде артады.
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5.14 Сурет - Жобалау схемасы автоматты түрде құлыпты ашады s
жақтау (іш қату) есіктерін басу камерасы
1 - сухарь, 2 - саусақтар, 3 - ұстағыш, 4 - есік.
Осы күштің әсерінен тұтқалар мен есіктердің біртіндеп сырғуы
басталады, демек, саусақтарға қатысты ұстағыштардың біршама айналуы.
Бұл айналу α бұрышының ұлғаюын тудырады, ол өздігінен тежелетін
аймақты да қалдырады.
Осы сәттен бастап ұстағыштар (құлыптау ілгектері) өткір жұлқынумен
лақтырылып, орам камерасының есіктері ашық.
Есіктердің айтарлықтай инерциясының арқасында олардың сығылған
талшықтың серпімді күштерінің әсерінен ашылуы пресс жақтауының
тұрақтылығына әсер етпейтін орташа жылдамдықта жүреді.
β және α бұрыштарын дұрыс таңдағанда, құлыптау жұмысын
автоматтандыру айқын, тұрақты және ұзақ мерзімді болады.
Сыйымдылығы 4800-5000 кН гидравликалық престер осы ауыр
жұмысты механикаландыруға арналған қондырғылармен жабдықталған.
5.1 суретте дайын орамды Д-8237 пресс камерасынан шығару
механизмінің сызбасын көрсетілді. [6]
Дестені лақтыру механизмінің әрекеті жұмыс плунжерінің массасының
күшін қолдануға және плунжер табақшасының үстінен басуға негізделген.
Плунжер екі барлар оң ұшы төмендету кезінде, жақшалар іліп, жоғарыда
поршень PLC қатысты симметриялы тақтасын плунжер кездеседі.
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5.15 Сурет - Пресстеу камерасының пресстен дайын сырғанау механизмі
1 - жұмысшы поршень, 2 - плунжер табақшасы, 3 - жолақ, 4 қапсырма, 5 - сухарь, 6 - итергіш, 7 - рычаг, 8 - саусақ, 9 - жолақ.
Осы сәттен бастап, итергішті позиция жылғы айналдыру үшін
тұтқаларды тудыруы I позиция үшін I - I саусақтың қатысты. Плунжер
табақшасының астындағы бастырғышпен түсу.
Иінтіректерді бұру нәтижесінде, орау орам камерасынан шығады.
Жұмыс поршенін одан әрі төмендетіп, онымен бірге поршеньдік табақтың
үстінде, оған бекітілген төменгі конусы бар жолақтар сухарьларді батып,
жолақтардың оң жақ ұштарына қарай босатады.
Осы сәттен бастап итергіштер мен иінтіректер поршеньдік табаққа
қатысты бастапқы қалпына келеді. Жоғары қарай Бірлестіктермен басқан
кезде, жолақтар әрекет төменгі сухарь бойынша, батады және кедергісіз
өтеді. [6]
5.16 Сурет өзгертілген пресстарда Д-8237 пайдаланылатын пресскамерасынан тізбекті схема. [6]
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Сурет 5. 1 6 - 374A-B және Д-8237камераларын қыздыратын престелген
тізбекті эжектордың сызбасы:
1 - бұзу рамасының тірегі; 2 - АО-52-6 типті электр қозғалтқышы, N =
2, 8 кВт n = 960 айн / мин; 3 - электр қозғалтқышына арналған кронштейн;
4 - беріліс қорабы РЧН-120; 5 - престің жоғарғы траверсі; 6 - жұмыс
жасайтын втулка және шынжыр; 7 - бағыттаушы ролик; 8 - эжекторлы
жұдырықша; 9 - жетек білігі; 10 - біліктің мойынтірегі; 11 - бағыттаушы
біліктердің білігі; 12 - шекті қосқыш; 13 - престің бүйір бағандары; 14 баспасөздің орталық бағанасы
5.3.5. ТАЛШЫҚТЫ, ЛИНТ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫ
БУЫП-ТҮЮ
Престелген мақта талшығы, талшық және талшықты қалдықтар пресс
қуаттылығына, талшықтың сортына және түріне байланысты сәйкес
өлшемдері мен салмағы бар орамдарға оралады. Ица 5.2 кестесінде
өндірілген мақта, талшық және қалдық талшықтарының қыздырылған
массасы көрсетілген. [34]
Мақта талшығының балшықтары, линтерлер және талшықты қалдықтар
(тазартылған) барлық жағынан талшықты ластанудан және сақтау мен
тасымалдау кезіндегі ысыраптан қорғайтын тоқыма контейнеріне салынған.
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Қаптама материалы ретінде хлопатобумаж тұзды матадан, зығырдан,
кенеттен жасалған матадан жасалған матаны қолданыңыз. [34 ]
5.2 Кесте - Мақта талшығының, линталардың және талшықты
қалдықтардың салмағы
Басу күші, тг
Жалпы салмағы, кг
мақта талшығының
мақта талшығының
орамдары
орамдары
0, I, II, III сұрыптар
IV, V және VI
сұрыптар, линт
және талшықты
қалдықтар
550
225 ± 15
235 ± 15
500-480
215 ± 15
235 ± 15
430-400
210 ± 15
220 ± 15
300
190 ± 10
200 ± 10
250-200
170 ± 10
180 ± 10
150
155 ± 10
165 ± 10
100 және одан төмен
1345 ± 10
145 ± 10
Ескерту. Ылғалдылығы 6% және одан төмен мақта талшығын басқан
кезде жалпы салмақтың 15 және 10 кг-ның орнына 25 кг-дан төмендеуіне жол
беріледі.
Пайдаланылған орам мата материалдарын, бірақ мықты және таза, май
дақтары мен алдыңғы таңбалаусыз пайдалануға рұқсат етіледі.
Шүберекпен оралған орамдар қалыңдығы 1 мм және ені 20 мм төмен
көміртекті болаттан жасалған суықтай оралған белдемшелі белдеулермен
немесе келесі механикалық қасиеттері бар болат сыммен байланған (престің
астында): созылу беріктігі - 340 - 450 Н / мм2 шегінде, салыстырмалы созылу
- 20% -дан кем емес. [6]
Қалыпты стандартты орамдардың өлшемдері келесідей болуы керек
(мм): ұзындығы - 970, ені - 595, биіктігі - 735. [ 34 ]
Орауыш мата орамның өлшеміне сәйкес бөлек бөліктерге кесіледі:
шаль отыр бұрап баспасөз жәшіктерін сәтте жоғарғы баспасөз траверса
және баспасөз камераның жоғарғы жиегі арасындағы аралыққа жоғарыдан
орналастырылған;
жастық - дайын бағананы пресс камерасынан шығарғаннан кейін
поршеньдік табақтың үстіндегі шассидің үстіне қойылады, бұл жұмыс
поршеньді түсірумен біріктіріледі;
головкалар - итерілген дайын орамның ұшына кию: бастырмадан және
орамалмен және жастықпен тігілген; бастары әдетте қылшық пен
талшықтардың қалдықтарына тігілмейді. [6]
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Орамдағы орама матаның кесілген бөліктері тігістің беріктігін
қамтамасыз ету үшін шпагат, мақта матасы 25 текс х5 х3 (№37 / 5/3) немесе
шнур жіптерімен тігіледі. [34]
Орам таңбаланған жерге орамның астына 500х400 мм орау қағазын қою
керек. Матадан емес матадан жасалған контейнерлерді қолданған кезде
орама қағаз қойылмайды. [34]
Жылы баспасөзде қуаттылығы тәуелділік, мақта, линт және
қалдықтарды талшықты сығымдалған сорттары байлағыш түрлі мөлшерде
пайдаланылады. (5.17 Суретті қараңыз.) 5.3. кестеде көрсетілгендей. [16]
5.3 Кесте - Пресс күштеріне және қолданылатын белдік белдіктерінің
түріне байланысты орамдағы белдіктер саны [34]
Қуатты басыңыз, т
Белдіктер саны
болат таспа
сым
550—500—480—
11
12
430—400
300
8
9
250-200
7
8
Ескерту. Мақта талшықтары мен талшықты қалдықтар үшін бір белдеу
аз болады.

5. 17сурет - Талшық орамасын белбеулермен байлау
Мақта орамдарын сыммен қоректендіру жеткіліксіз.
Шүберекпен оралған баулар мен белдік белбеулер оларды сақтаудың
алғашқы күндерінде талшықтың ылғалдылығына байланысты 20 - 30 мм
биіктікке өсетінін есте ұстаған жөн. Бумалардың номиналды өлшемдерге
қатысты биіктігінің артуы оларды теміржол вагондарына салуды қиындатады
(қабылданған схемалар бойынша) және вагондардың жүк көтергіштігінің
толық пайдаланылмауына әкеледі. [6]
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Престелген престелген талшықтың серпімділік күштерін азайту және
белдік белдіктеріндегі үзілу жүктемесін азайту үшін престеу цилиндріндегі
сұйықтықтың рұқсат етілген шекті қысымына дейін талшықты басу қажет.
5.4 Кесте әр түрлі конструкциялардағы және дамыған күштердегі цилиндрлік
престердегі сұйықтықтың максималды қысымын көрсетеді. [6]
5.4 Кесте - Цилиндрдегі сұйықтықтың максималды қысымы және
дамыған қуаты
Гидравликалық пресс
Сұйық қысым,
Басу күші, кН
2
маркасы
Н/см
Б-375
3200
5500
Б -374A
3200
4800
Б-374
3200
4800
Б-374
(алғашқы
2800
4300
шығарылымдар)
Д-8237
3200
5000
Талшықты пресс-цилиндрде төмендетілген қысыммен басу металдың
белдік белдіктеріндегі үзіліс жүктемелерін көбейтеді, бұл оларды бұзу және
ораманы орау мүмкіндігін жоғарылатады.
5.5 Кесте салмағы 215 кг болатын стандартты орамдарға ылғалдылығы
7% I сортты талшықты басқанда Д-8237прессінің цилиндріндегі әр түрлі
қысым кезіндегі белдік белдіктеріне әсер ететін жалпы күштердің мәндерін
көрсетеді. [6]
5.5 кесте - Пресс цилиндріндегі сұйықтық қысымы және белдікке әсер
ететін жалпы күш
Жұмыс
сұйықтығының Белдіктерге әсер ететін жалпы күштер
қысымы
баспа цилиндрінде
кг/см2
Н/см2
кг
H
%
320
310
300
290
280

3 200
3 100
3 000
2 900
2 800

7 000
8 100
9 350
11 200
13 700

70 000
810000
93 500
112 000
113 700

100
116
133
160
196

Байлау үшін қабылданған белдіктер санының сенімділігін келесі
жуықталған формула бойынша тексеруге болады:
,
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[6]

мұндағы P - барлық белбеулердегі жалпы күш, Па;
- белдеуге рұқсат етілген жүктеме, Па;
2 - жүктің аккордтың екі шеті арасында бөлінуін ескеретін коэффициент.

Мән формула бойынша анықталады
,
мұндағы f - белдеу белдеуінің көлденең қимасының ауданы, мм2;
R - созылуға рұқсат етілген кернеу, Н/мм2, оны 200 -250 Н/мм2 шегінде
қауіпсіз байланыстыру үшін қабылдайды. [6]
5.18 Сурет - белбеу бар теңді тұрудың схемалары: арнайы циклды сым
және тегін соңы (а) және пряжкой (б) бар таспа. [11] Пресс-пресс орамдағы
сым белдіктің бос ұшын (ілмектегі тесік арқылы) арнайы тістеуіктермен
қатайтады. Бұл жағдайда, әрине, орауыштың барлық белдік белдіктеріне
пресс-престеу жүргізген күштің эквиваленттілігі болуы мүмкін емес. Сым
немесе таспа белдіктерін механикаландырылған дайындама үшін: орамдарды
орауыштар, кесу сымдары немесе белгілі бір ұзындықтағы таспа белдіктері,
сымға ілмек жасау немесе ұшын лентаға сабтың астына бүгу, АПБ-2, АПБ2М және АКП машиналары қолданылады. [6]

5.18 сурет - Белдіктермен балдарды байлау схемалары:
а - сым; b - таспа
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Жаңа буын зауыттары 5.19, 5.20 суреттерінде көрсетілгендей болат
таспамен оралған материалды қаптайды, содан кейін орам материалын
қаптайды [32], престелген талшықтарды сығымдайды. [31]

5.19 сурет - болат таспалармен байланған талшық орамы.
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5.20 Сурет - Талшық орамының орам материалымен қапталуы.
Жақында болат белбеулерінің ұштарын тіреуде тіреуішпен біріктірудің
жаңа әдісі қолданыла бастады. Бұл ілгектің бір жағынан саңылауы бар, оны
таспаның екі жағында орналасқан ілмектерге салады (5. сурет 21). Таспаның
бүктелген ұштары, құрайтын ілмектер дәақаурлеу арқылы бекітіледі. [6]
Алдын ала дайындалған сплитпен және белдіктермен белдікті екі
ұшында ілмектермен пайдалану белдік белдіктеріне біркелкі жүктемені,
орамның сенімді оралуын қамтамасыз етеді, престеу жұмысын жеңілдетеді
және жеңілдетеді және белдікті белбеумен байлауға кететін уақытты едәуір
қысқартады.

5.21 сурет - Құйылған кесінді жіптерімен дайын ленталы белдіктің
жалпы түрі
5.3.6. Д-8237 МАРКАЛЫ ПРЕСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Мақта өңдеу зауыттарында талшықтар мен талшықты материалдарды
салмағы 215-235 кг престерге қысқанда Д-8237 пресс қондырғысы кең
қолданылады (5.22 суретті қараңыз). [ 11 ] Д 8137 қондырғысы келесі
компоненттерден тұрады:
 механикалық раммер раммасының астындағы конденсатордан
беруге арналған талшықты роликті қоректендіргіш,
 гидравликалық
сорғылармен
және
гидравликалық
коммуникациямен престің өзі.
Күрделі пресс қондырғысының құрылғысы келесі жұмыс органдарынан
тұрады:
 механикалық раминг тақтайшасы,
 гидравликалық мұнарасы,
 екі пресс-камера және пресс-қораптармен,
 бір басу цилиндрі,
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 поршень,
 негізгі үш поршенді сорғы,
 тарату құрылғысы бар сұйықтықтың құрт-бұрандалы қосалқы
сорғысы,
 жұмыс сұйықтығына арналған резервуар
Негізгі цилиндрдің поршенін үш гидравликалық сорғы (МВН-10, GA347, GA-364) айдайтын сұйықтық айдайды. А ION электрондық сұйық ИС:
 ішкі МПВ 2 - 250 Н/см2 дейін,
 диаметрі 50 мм поршеньді үш поршеньді ГА-47 - 1000 Н/см2 дейін,
 үш поршеньді ГА-364, сондай-ақ баламалы поршеннің диаметрі 22
мм - 3200 Н/см2 дейін.
Баспасөз пайдаланады гидравликалық баспасөз камералық есік
құлыптау. Орнату пресс-қораптар мен талшық ұстағыштарды қатты
құлыптау ілмегімен механикаландырылған айналдыруды жүзеге асырады.
Баспасөзде дайын талшықты теңді шығару механикаландыру үшін - іске
қосылған кестесінде камералық арнайы құрылғы жасалған - тізбек эжектор
жылытты. [11]

5.22 Сурет - Д-8237 прессімен гидравликалық престеу қондырғысының
жалпы көрінісі
1 - роликті қоректендіргіш, 2 - механикалық раммердің раммалық
табақшасы, 3 - пресс, 4,5,6 - гидравликалық сорғылар, 7 - гидравликалық
коммуникациялар.
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Гидравликалық баспақтар қамтамасыз қажет болған жағдайда, тегіс
немесе күштердің кезең-кезеңмен өзгерту, алдын ала орнатылған
жылдамдықпен Поршеньдік қозғалысы, циклын басу бүкіл ұзарту немесе
жеделдету.
Гидравликалық пресс - бұл олардың жұмысының өте маңызды
ерекшелігін анықтайтын статикалық әсер ететін машина: престе пайда
болатын күштер пресс жақтауында бекітіліп, іргетасқа берілмейді.
Гидравликалық жүйесімен Д-8237пресс қондырғысының құрылғысының
сызбасы 5.23 суретте көрсетілген. [6]

5.23 Сурет - Гидравликалық жүйесімен Д-8237 пресс қондырғысының
сызбасы:
1 - сорғы ГА-347; 2 - ГA-347 сорғысына арналған золотник; 3 - бақылау
клапаны; 4 – сорғы ГA-364; 5 - ГA-364 сорғысына арналған катушка; 6 негізгі дистрибьютор; 7 - негізгі дистрибьюторды басқару; 8 - пресс
қораптарының орналасуын бекіту; 9 - электромагниттік манометр; 10 - Д8237 пернесін басыңыз; 11 - пресс қораптарын бұру механизмі; 12 механикалық раммер; 13 - пресс камерасының есіктерін ашудың механизмі;
14 - престің цилиндрі (поршенімен); 15 - жабдықтау цистернасы; 16 - МВН10 сорғысына клапан; 17 - пресс камерасының есіктерін ашу механизмін
басқаруға арналған золотник; 18 - МВН-10 құрт-бұрандалы сорғы; 19 ФДЖ-80 май сүзгісі; 20 - ГА-347 және ГА-367 сорғыларынан сұйықтық ағып
кетуіне арналған сорғы қондырғысы
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Д-8237 гидравликалық прессте талшықты материалдарды престеудің
технологиялық процесі келесі кезеңдерден тұрады:
 Рамминг процесі,
 бірін басу үшін, екіншісін толтыру және рамалау үшін прессқораптарды бұру,
 болжамды тығыздығы 900 кг / м3 дейін сығымдау процесі,
 престеу есігін ашу,
 орамалмен жабу және таспалы белбеулермен байлау,
 баспасөз қораптарын итеріп шығару.
Үздіксіз жұмыс үшін престік орнатуші операция бақылау үшін маңызды
үнемі және мұқият мемлекет аса маңызды құрамдас бөліктері мен
компоненттерінің:
 негізгі цилиндрлер,
 поршеньдер,
 бағаналы және траверсті төсектер (жоғарғы және төменгі
архитрава),
 құлыптау құрылғылары,
 пресс-камералар (пресс-қораптардың жоғарғы бөлігі),
 айналмалы және құлыптау механизмдері,
 престелген пресс-дестелер.
Да-8237 басу сипаттамалары 5.6 кестеде көрсетілген. [6]
5.6 Кесте - Техникалық сипаттамалар YES-8237 пернесін басыңыз
Номиналды күш, кН
5000
Сұйықтықтың жұмыс қысымы, МПа 32
Өнімділік, орам / сағат
20
Баланың салмағы, кг
215 + 15
Өлшемдері, мм
Ұзындық
960
Ені
595
Биіктігі
735
Пресс өлшем бірлігі, мм
Ұзындық
10000
Ені
5820
Биіктігі
12725
Электр қуатын тұтыну, кВт
74,5
Салмақ, кг
46020
Гидравликалық жүйеде мақта талшығын басуға арналған Д-8237
престері бар престеу қондырғыларында МВН-10 бұрандалы бұрандалы
сорғымен бір мезгілде ГА-347 және ГА-364 үш сатылы екі көлденең сорғы
қолданылады.

223

Бұл сорғылардың плунжерлерінің диаметрлері сәйкесінше 60 және 36
мм. Бірінші сорғы жұмыс істейтін сұйықтықтың жұмыс қысымы 1000 Н/см2,
екіншісі –3200 EН/см2. [15]
Осылайша, гидравликалық жүйеде мұндай сорғыларды пайдаланған
кезде үш қысым кезеңі бар:
 біріншісі - МВН-10 бұрандалы сорғымен жұмыс істегенде төмен
қысым (250 Н/см2 дейін);
 екіншісі - GA-347 және GA-364 екі аралар жұмыс істегендегі
орташа қысым (1000 Н/см2 дейін).
 үшінші - қысым цилиндріне сұйықтық беру үшін тек бір ГА-364
сорғысы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары қысым (3200 Н/см2
дейін). [6]
Сорғылар электр қозғалтқыштарымен қозғалады.
Кесте 5.7 сорғылардың техникалық сипаттамаларын көрсетеді. [15]
5.7 Кесте - HA-347 және HA-364 сорғыларының сипаттамалары

Көрсеткіш

Гидравликалық сорғы

ГA-347
Өнімділік, л / м және n
Жұмыс сұйықтығының қысымы, Н/см2
Плунжер диаметрі, мм
Цилиндрр саны
Поршеннің екі рет соққыларының саны, мин
Жұмыс сұйықтығы
Қауіпсіздік клапаны (шайба)
калибрленген) қысым үшін, Н/см2
Сорғылармен сорылатын жұмыс сұйықтығы
үшін резервуардың минималды қажетті
биіктігі, мм
Сорғылардың
әрқайсысының
жалпы
өлшемдері, мм: электр қозғалтқышсыз
ұзындығы
ені
биіктігі
электр қозғалтқышымен
ұзындығы
ені
биіктігі
Электр қозғалтқышы:
түрі
қуат, кВт
айналу жиілігі, айн / мин
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ГА-364

200
70
1000
3200
60
36
3
3
340
340
Машина майы Л
1500
4800
1500

1500

1530
955
780

1530
955
780

2980
1090
780

2980
1090
780

A91-8
40
730

A92-8
28
730

Сурет 5.24 шоу Гидравликалық сорғылар ГА-347 және ГА-364 жалпы
көрінісі. [6]
Сұйықтықты мақта шоғырының ылғалдылығын 6 - 9% және салмағы 215
± 10 кг қысу үшін престің жұмыс цилиндріне жіберу уақыты (поршеньді
толық көтеру 2750,-2760 мм-ге тең), 5.8 кестесінде көрсетілген. сипатталған
жұмыс сорғы тобынан жоғары. [6]

5.24 Сурет - ГА-374 және ГА-364 модельдерінің гидравликалық
сорғыларын орнату схемасы
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5.8 Кесте - Сипаттамалық сорғы тобы
Көрсеткіш
Сорғы түрі
МВН-10
төмен
қадам
қысым
Сұйықтық беру, л / с
12.0
Сорғылардың
жұмыс
қысымы 250
2
(максимум), Н/см

ГA-347
орташа
қадам
қысым
4.5
1000

ГА-364
жоғары
қадам
қысым
1.2
3200

Бастап осы тән, ол мынадай:
 жұмыс кезінде (бірінші төмен қысымды кезең) престің жұмыс
цилиндріне сұйықтық беру 12,0 + 4,5 + 1,2 = 17,7 л / с тең болады;
 сұйықтықтың берілуі құрт бұрандалы сорғымен өшірілгенде және
ГА-347 және ГА-364 екі сорғысы 1000 Н/см2 жұмыс қысымына
дейін (орта саты) жұмыс істеп тұрғанда, сұйықтық 4,4 + 1,2 = 5,6
л/с құрайды;
 бір сорғы 3200 Н/см2 жұмыс қысымына дейін жұмыс істегенде,
сұйықтық 1,2 л / с дейін шектеледі. [6]
Пернесін басыңыз көтеру штоктың ылғалдығы мақта талшығын
басқанда жұмсалған уақыт 6 - 8 %, бұл пайдалану және 215 + 10 кг Бэйл
массасы Д-8237 пернесін басыңыз (поршень диаметрі 450 мм және оның
толық инсульт - көтергіш 2750-2760 мм) сорғы тобын пайдаланған кезде
болып табылады:
 МВН-10, Г-347 және Г-644 барлық үш сорғыларының жұмысы
кезінде 250 Н/см2 қысымға дейін және поршеньді 2100 мм тн
биіктікке көтеру кезінде. d == 19 с;
 МВН-10 сорғы гидравликалық жүйесін ажыратылған және
баспасөз цилиндрде қысым 1000 Н/см2 дейін тек екі сорғылар Г347 және Г-364 жұмыс істейді кезде және поршень арқылы
көтеріледі 300 мм tс. д = 9 с;
 Г-347 сорғы өшіріледі және бір ғана Г-364 сорғы 3200 Н/см2 соңғы
жоғары қысымды гидравликалық жүйесінде жұмыс істеп тұрған
кезде 2 және поршень көтеруі болып 350 мм tв.д = 35 с. [6]
Осылайша, уақыт T қажет поршень 2750 мм көтеру болып табылады
Т=tн.д+ tс. д+ tв.д=19+9+35
Бұл жағдайда пресс кезінде талшыққа максималды қысым Рв, Н/см2,
прессингтің дамыған күшіне (қуатына) негізделген 4000-5000 кН және
престеу тақтасының ауданы (қалыпты пресс жәшіктерінің кесіндісі бойынша
94.0-57.5) 5405 см2- ге тең., 900-920 Н/см2 аралығында болады. [6] (кг/м3)
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формула бойынша анықталған (мақта талшығының ылғалдылығы 6- дан 12 %
-ке дейін): престеу соңында тығыздық:
,
мақтаның ылғалдылығына байланысты 800-850 кг/м3, ал дайын шоғырда
- 530-дан 550-600 кг/ м3- ге дейін жететін қалыпты мәндер болады. [15]
Жоғарыда көрсетілген сипаттамамен сорғы тобын пайдалану престеу
қондырғысының өнімділігін сығылған мақта талшығының кемінде 5000
кг/сағ қамтамасыз етеді. Бір тюк (лар) басу бүкіл өндірістік цикл үшін
қажетті уақыт кестеде көрсетілген 5.9. [6]
Кесте 5.9 - престеуді (тарды) басудың барлық өндірістік циклына кеткен
уақыт
Сорғы тобының жұмысы (пресс-поршенді көтеру) T 1
63
Стационарлық жағдайда болатты таспалы болат белбеулермен қолмен
байлау
55
поршень Т 2
Дайын буманы T 3 үйінді камерасынан шығару
6
Контейнер жастықшасының матасын T 4 пресс тақтасына орналастыру 5
Жабу кезінде баспасөз поршенін түсіру
қаптама матасын іліп, камераның есіктерін басыңыз
T 5 прессінің жоғарғы траверсі
15
T 6 пресс қораптарын бұру
10
Пресс-циклдің барлық уақыты қажет болады
Т0= Т1 + Т2+ Т3+ Т4+ Т5+ Т6 == 63 + 55 + 6 + 5 + 15 + 1 0 = 154 с,
немесе 2 минут 34 секунд, немесе салмағы 215 кг салмаққа 0,0428 сағат.
Пресс қондырғысының өнімділігі G (кг/сағ) [6], демек, дестенің массасы
g (кг) және уақыттың жалпы құны Т0, сағ:
G=g/Т0=215/0,0428=5020
Зерттеулерге сәйкес, таспалы болаттан жасалған белбеулермен престеуді
байлау үшін сплитті ілмектерді қолданғанда басу уақыты қысқарып, престеу
өнімділігі 5,7 т/сағ-қа жетуі мүмкін. [11]
Престерде және Д-8237престері бар пресс қондырғыларында төмен
қысымда (200-250 Н/см2) жұмыс істеген кезде поршеньді көтеруді жеделдету
үшін МВН-10 майлы құрт-бұрандалы сорғылары қолданылады.
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МВН-10 сорғылары қарапайым және сенімді дизайны арқасында жұмыс
кезінде ерекше назар аударуды және техникалық қызмет көрсетуді қажет
етпейді, тек майды жүйелі түрде сүзу қажет. Бұл сорғылар, егер дұрыс
пайдаланылса, 6- дан 8 жылға дейін жөндеусіз жұмыс істей алады. [15]
Сурет 5.25 құрылғы МВН-10 бұрандалы бұрандалы сорғы. [6]
Сорғының дизайны өте қарапайым: ол екі камералы корпустан тұрады сору және шығару. Сорғыш жағынан корпус қақпақпен жабылады, қысым
жағында жетек білігінің саңылауы болады.
Дене жейдесінің ішінде болттармен қақпағы нығайтайды. Үш қуыстан
тұратын пиджакта сорғының жұмыс органдары орналасқан - разряд
камерасын сорғыш камерасынан герметикалық түрде бөліп, арнайы
бұрандалы құрт бұрандалары. Ортаңғы бұранда жетекші бұранда болып
табылады; оның шығыс камерасының бүйірінен шығатын жері электр
қозғалтқышына икемді муфтамен қосылады.

Сурет 5.25 - МВН-10 құрт және бұрандалы сорғының схемасы
1 - сору және шығару камералары бар корпус, 2 - қақпақ, 3 - жетек
білігі, 4 - куртка, 5 - орта бұранда, 6 - диаметрі кішірек бұрандалар.
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Жетекшісіне қарағанда диаметрі кішірек екі бірдей бұрандалар
жүргізушінің бүйірлерінде симметриялы түрде орналасқан, олар олармен
қосылып, герметикалық тығыздағыш тығыздағыштардың рөлін атқарады,
олар сұйықтықтың түсіру камерасынан сору камерасына түсуіне жол
бермейді.
Әрбір бұрандалы бұранданың бұрандалы жіпі жетекші бұрандаға қарсы
бағытқа ие. [6]
Сорғы келесідей жұмыс істейді. Камераға түсетін сұйықтық бұрандалар
арасындағы кеңістікті толтырады. Бұрандалы жіптер өзара жанасу
нүктелерінде герметикалық тығыздағыштарды құрайды, олар сорғыны
ұзындығы бойынша бірқатар жабық қуыстарға бөледі.
Бұрандалар айналған кезде өзара жанасу нүктелері ось бойымен сору
камерасынан қысым камерасына қарай жылжиды.
Бұрандаларды біршама айналдырғаннан кейін бұрандалы қуыстарды
толтыратын сұйықтық сорғыш камерасынан герметикалық жабылады және
бұрандалы жіптердің әсерінен сорғы осі бойымен қозғалады. Содан кейін
сорғы сорып алған сұйықтықты айналдыру бұрандалары арқылы қысым
камерасына ығыстырады, онда қысым басынан басқа қауіпсіздік клапаны мен
май сүзгісін қосуға арналған екі байланыс бар. Сорғыдағы жұмыс сұйықтығы
түзу сызық бойынша біркелкі және үздіксіз қозғалады
бұрандалардың осьтері бойымен. Осыған байланысты тұрақты айналу
жылдамдығында мұндай бұрандалы сорғылар ағын пульсацияларының толық
болмауымен жұмыс істейді.
Сорғының өнімділігі жетекші бұранданың айналым санын өзгерту
арқылы басқарылады. [6]
5.10 Кесте - Бұрандалы- сортты МВН-10 сорғының техникалық
сипаттамасы [11]
Өнімділік, л / с
12
Электр қуатын тұтыну, кВт
20
Жұмыс қысымы, Н / см2
200-250
Айналу жиілігі, шамамен b / m және n 1470
Сорудың биіктігі, м
4
Салмақ, кг
210
Белгіленген қысымға жеткенде, сорғы автоматты түрде арнайы қысым
қосқышы көмегімен өшіріледі.
5.3.7 LUMMUS КОМПАНИЯСЫНЫҢ ӨНІМІ UD ЖӘНЕ Hi-D
ПРЕССТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Соңғы жылдары мақта өңдеу зауыттарының технологиялық
жабдықтарын жаңарту басталды. Баспасөз дүкендерінде, жаңа буын баспасөз
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өсімдіктер UD және Hi-D гидравликалық сорғылар
жылғы Lummus
қолданылған. Пресс қондырғыларының жалпы көрінісі 5.26- суретте
көрсетілген. [31]

Сурет 5.26 - LUMMUS өндірген UD және Hi-D жаңа буынының жаңа
буынының жалпы көрінісі.
Пресстеу қондырғылары автоматтандырылған технологиялық сатыдан
тұратын толық технологиялық жүйені білдіреді. LUMMUS пресс зауыты
келесі компоненттермен жабдықталған:
 стандартты лифт Dor - Les Press,
 баспасөз Лифт - Box Дор - Les Баспасөз (бір палубалы) немесе
Премьер ™ III / Hi - D Дор - Les ® (қос палубалы),
 Premier ™ III сериясындағы гидравликалық сорғылар,
 пресс-консоль Premier ™ III,
 LUMMUS талшықты балды өңдеу жүйесі,
 Con теңдердегі реттегішін ылғалдылығы талшықтар. [32]
Стандартты Dor-Les Press элеваторы - талшықты қаптамада аяқталатын
дәақаурленген
құрылым.
Д-8237типті
гидравликалық
престерден
айырмашылығы, LUMMUS шығарған UD және Hi-D жаңа буын
машиналарының қораптарында есіктер, ысырмалар немесе ілмектер жоқ. Бұл
престеу қондырғыларының өндірістік және пайдалану шығындарының
төмендеуін қамтамасыз етеді. Орамдық қорап оның қысқышы болып
саналады, әрі қарай сығымдалады және орамға дейін оралады, диаметрі 127
мм болатын гидравликалық клапан цилиндрімен көтеріледі. [32]

230

Әмбебап баспасөз Lummus Лифт - Box Дор - Les ® Баспасөз экономика,
біріктіретін электр (суретті қараңыз. 5.2 7.). [32] Стандартты жабдыққа
мыналар кіреді:
 ені 1372 мм гидравликалық талшық итергіш,
 гидравликалық трампир 102 мм x 2159 мм,
 саяхат цилиндрі,
 Айнымалы ток түрлендіргіші, 3 ат инвертор жетегімен,
 пневматикалық балдан шығару,
 Premier ™ III сериялы басқару консолі,
 125 а.к. қозғалтқышы бар стандартты гидравликалық сорғы
қондырғысы,
 итергіш және дистрибьютор жетегі,
 125 HP мотор жетегі [32]

5.27 сурет - Әмбебап престің диаграммасы Lummus Lift-Box Dor-Les®
пресс (бір қабатты)
75 а.к. қозғалтқышы бар гидравликалық күшейткіш тізбек әмбебап
сорғы
қондырғысына
қосылды.
Екі
сорғы
конфигурациясының
сыйымдылығы 4542 литр, резервуар және 7,5 HP қуатты айналым сорғысы.
[32]
Стандартты баспасөз бірлігі арқылы автоматты түрде беру
құрылғысының талшықты көтеріңкі қосуға болады бірге омыртқа.
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Сурет 5.28 - Әмбебап престің диаграммасы Lummus Lift-Box Dor-Les®
Пресс (екі қабатты)
Premier ™ III гидравликалық сорғы қондырғысында су сорғыш камерасы
бар, оның барлық сорғылары май деңгейінен төмен орналасқан және
ауырлық күшімен қоректенеді. Ол мыналарды қамтиды 2000 галлон (7.571
м3) ыдысын оған электр қозғалтқыштары қарсы жағына бекітіледі. Барлық
Premier ™ III сорғы қондырғылары 20 л.с. мотормен жұмыс істейтін сүзу /
салқындату схемасымен жабдықталған. Техникалық сипаттамалар кестеде
көрсетілген. [32]
5.14 Кесте - Premier ™ III сорғының сипаттамалары
Цистерна сыйымдылығы
Басты электр қозғалтқыштары (базалық модель, 45 л / сағ.)
Сүзу / салқындату схемасының қозғалтқышы
Пресс-тізбекті қозғалтқыш, 60 л / сағ
Пресс-тізбекті қозғалтқыш 67- л / сағ
Итергіш тізбекті гидроқозғалтқыш
Trambler гидравликалық схемасы

2000 галлон
125 а.к.
20 а.к.
125 а.к.
125 а.к.
25 а.к.
75 а.к.

Premier ™ III пресс-консолі диагностика мен ақаулықтарды жою және
процесті басқаруға қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз ететін SECOMEA
жабдықтарымен жабдықталған. [32]
Люммус балетімен жұмыс істеу жүйелері орау, таңбалау, өлшеу және
орауыштарды өңдеудің кең спектрін ұсынады. Бэйл Долли жүйесі оралған
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талшықты қабылдайды және тасымалдайды, ал арбалар оның корпусында
қысым датчиктерімен жабдықталған. Электр сенсоры іске қосылған кезде
арба автоматты түрде кедергілер жойылғанша тоқтайды. Қаптама жүйесі
табиғи және синтетикалық материалдан жасалған талшықты материалдардың
орамдарын шүберекпен немесе полиэтилен пакеттермен орайды. Салмақ
өлшеу жүйесі өлшеу және тіркеу процестерін автоматтандырады. Таңбалау
жүйесі бұл процесті автоматтандырады және штрих-кодты қолдану
мүмкіндігін қамтиды. Сонымен қатар, келесі опциялар ұсынылған:
 авариялық сөндіру сымдары,
 көлбеу тізбекті конвейер. [32]
Ылғалдылықты бақылау үшін, тот баспайтын болаттан жасалған, ілгекті
кронштейнмен қапталған арнайы құрылғыны қолданыңыз. Оны престің
бүйіріне орнатуға болады. Ылғалдылық талшықты басу кезінде
фотоэлементтер оқып кейін, сенсорлы дисплейі жылы Иво ditsya
ылғалдылығы орташа құны, N Омер Бэйл және оның салмағы. [32]
5.4 ТАЛШЫҚ, ЛИНТ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ ҚАЛДЫҚТАРЫН
ТАҢБАЛАУ
Орамнан кейін әр орамның дөңес бетіне талшық, талшық, талшық
қалдықтарымен таңбалар суға және жарыққа төзімді, тез құрғатылатын
бояумен жағылады. Жазуда:
 мақта өңдеу зауытының коды,
 партия нөмірі,
 бума нөмірі,
 теңгерімнің салмағы, кг. [34]
Жазу келесі өлшемдерде болуы керек, мм:
 ені - 30,
 биіктігі - 50,
 қалыңдығы - 8. [34]
Сондай-ақ, таңбалауға бүйір жағында рұқсат етіледі. Пакет жазуларынан
басқа, әр престеуге екі қатты картон затбелгісімен бірге болуы керек,
олардың әрқайсысы буманың екі жағында болуы керек, жапсырмаларда
келесі мәліметтер басылып шығарылуы керек:
 мақта өңдеу зауытының коды,
 партия нөмірі,
 бума нөмірі,
 баспасөз күші,
 жалпы теңгерім салмағы килограммен. [34]
Әр партияның талшығы бірдей ұзындықтағы орамдардан, ал мақта
талшығы сол селекционерден немесе тауарлық сұрыптан болуы керек.
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Зығырдың бір партиясында бірдей типтегі және сұрыпты линтасы бар
орамдар болуы керек.
Талшықты қалдықтардың бір партиясында бірдей типтегі және
сыныптағы өнімдері бар орамдар болуы керек. Талшықты қалдықтар
партиясы үшін келесі мәліметтермен құжат жасалады:
 мақта өңдеу зауытының коды,
 партия нөмірі,
 бума саны,
 бума нөмірі,
 бруттың салмағы килограммен,
 партияның жалпы және таза салмағы,
 талшықты қалдықтардың атауы,
 өнімнің түрі, сорты немесе тобы,
 шартты масса,
 қоңызға арналған ылғал, қоқыс және талшық,
 бұзылатын жүктеме, ақаулардың жиынтығы және қалпына
келтірілген талшықтың ластануы. [34]
Мақта тұқымдарының партиясында аралас сорттардың тұқымдары мен
әртүрлі жасушалық шақтарды араластыруға болмайды. Бір ілеспе құжатта
ресімделген және қабылдауға ұсынылған бірдей өндірістік сорттың
тұқымдары тұқымның бір лотына жатады.
Талшықты орамдар жабық қоймаларда, шатыр астында арнайы жерлерде
сақталады (5.29- суретті қараңыз). [31]
Өрт қауіпсіздігі ережелерін және атмосфералық жауын-шашын мен
топырақтың ылғалдан қорғалуын сақтай отырып, талшықты өнімдері бар
бумаларды сақтауға рұқсат етіледі. биіктігі 25-40 см және брезентпен
жабылған бүршіктерге төсей отырып. [34]
Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес талшықты өнімдері бар дестелер
жинақталады. Олардың биіктігі 5 м-ден аспауы керек.Стектегі жолдардың
максималды саны - 8 қатар орам. Бір партияның талшықты балалары бір
стекке орналастырылған. Дайын өнімді бумаларда сақтау кезінде тиеу-түсіру
механизмдерінің өтуіне орын қалдырылады. [34]
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5.29 сурет - Талшықты дестелерді сақтау.
Дайын өнімді тиеу және түсіру кезінде орам матасы мен белдіктерін
зақымдамаңыз. Ол, 3-6 м биіктігі талшықты теңді қабылдамау үшін мүмкін
емес, ол зақымдалуы мүмкін және Pa сондықтан ретінде с Рашен
қыздырылған талшықты өнімдерімен. Сондай-ақ, бумаларды бетіне сүйреуге
жол берілмеуі керек. [34]
Талшықты орамдар теміржол вагондарында, автомобиль және су
көлігінде, контейнерлерде тасымалданады. Бір вагонға бір сапалық құжатпен
шығарылған бір партияның орамдары тиелген.
Зығыр орамдарын тасымалдау кезінде бірнеше сапалы құжаттармен
бірге бір вагонға бір сорттағы және типтегі бірнеше партияларды тиеуге
рұқсат етіледі. Химия өнеркәсібінде өңдеуге арналған зығырларды
тасымалдау кезінде арбадағы партиялардың саны алтыдан аспауы керек. [34]
Талшықты қалдықтардың әр партиясы үшін сапа құжаты жасалады,
онда:
 мақта өңдеу зауытының атауы,
 партия нөмірі,
 бума саны,
 номра кип,
 әр орамның салмағы және партияның жалпы салмағы,
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шартты масса,
талшықты қалдықтардың атауы, түрі немесе тобы,
ылғалдылық,
талшықты қоңыздың таза талшықты бөлігінің массалық үлесі,
ақаулар мен қоқыстардың массалық үлесі және қалпына
келтірілген талшықтың меншікті жүктемесі. [34]
Теміржол көлігімен тасымалдау кезінде бір вагонға бір типтегі, топтағы
немесе маркалы бірнеше талшық партиясын тиеуге рұқсат етіледі.
Мақта тұқымдары үйіндіде сақталады және тасымалданады. Көлік
құралдарының барлық түрлері құрғақ, таза және бөтен иіс болмауы керек.
Сақтау алаңдары, қоймалар, бастырмалар, арнайы ашық алаңдар белсенді
желдету құралдарымен жабдықталуы керек. Ылғалдың массалық үлесі 9,0% дан асатын тұқымдарды сақтауға және тасымалдауға жол берілмейді. Сақтау
және тасымалдау кезінде әртүрлі тұқымдық және өндірістік сорттардың
мақта тұқымдарын араластыруға жол берілмейді. [34]






Бақылау сұрақтары:
1. Тығыздау процесі.
2. Гидравликалық сорғылардың құрылысы.
3. Гидравликалық престеу қондырғыларының жұмыс істеу принципі.
4. Мақта талшығының қаптамасы.
5. Талшық орамының орташа салмағы.
6. Талшық орамының өлшемдері.
7. Талшықты тасымалдау ережелері
8. Талшықты сақтау тәртібі.
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6
БӨЛІМ
ЛИНТЕРЛЕУ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ

ЖӘНЕ

ДЕЛИНТЕРЛЕУ

6.1 КІРІСПЕ
Тазартудан кейін мақта тұқымында талшықты жамылғы қалады. Қысқа
штампталған мақта талшығын бөліп алу үшін тұқымдар ластануға
ұшырайды. Линтерлеу принципі - араның тұқымдарға механикалық әсер етуі.
Ара тістері тұқым бетінен талшықты қабықты бірнеше рет жақындатады.
Зығырдан жасалған түпкі өнім, линт және делинт, жеңіл және химия
өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. [14] Жалаң тұқымдар май-май
өнеркәсібінде шиттізат ретінде қолданылады. Латтаудан кейін мақтаның
сұрыпталған сорттарының тұқымдары бактериялық инфекциялар мен
аурулардан тазартуға және зарарсыздандыруға ұшырайды.
Мақта үгіндісін линтеу үшін өңдеудің әр түрлі қарқындылығы бар
аралық линтерлер қолданылады: күшейтілген бірінші зығырдан тазарту,
күшейтілген екінші зығырдан тазарту. Линтерлеу процесі екі немесе үш рет
болуы мүмкін. Зығырдану режимін таңдау көбіне мақта тұқымдарының
жастығына байланысты. [11]
Зығырлау технологиялық процесінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері:
 Тұқымнан алынған талшықтың мөлшері,
 сағатына бір автомобильге шығарылатын линт мөлшері,
 линт сапасы.
Технологиялық
линтер
машиналарының
технологиясы
мен
параметрлерін қатаң сақтау сапалы өнім алуға мүмкіндік береді.
6.2 ЛИНТЕРЛЕУ ЦЕХЫНДА ТЕХНИКА- ҚАУІПСІЗДІК, ӨРТ
ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДКІ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ
Өндірістік үй-жайда біркелкі жарықтандыру, жақсы желдету және
сызбалардан қорғайтын тамбурлар болуы керек. Жабдық арасындағы өтуге
кедергі болмауы керек, олар бос болуы керек. Азық-түлік пен жеке заттарды
өндіріс орындарында қалдыруға болмайды.
Мақта тұқымын линтеудің технологиялық процесі технологиялық және
тасымалдау машиналарынан өндіріс орындары мен атмосфераға шаңның
түсуімен қатар жүреді. Мақта тазарту зауытының өндірістік үйжайларындағы ауадағы шаңның мөлшері 10 мг / м 3 аспайды, ал атмосфераға
шығарылатын ауа 150 мг / м 3 құрайды. Негізгі технологиялық жабдық
шығаратын ауаның мөлшері мен шаң құрамы туралы мәліметтер кестеде
келтірілген. 6.1. [6]
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6.1 Кесте - Шығарылатын ауаның мөлшері мен шаң құрамы негізгі
технологиялық жабдықтардан
Жабдық
Ауа мөлшері,
Шаң
лақтырылған
ауа, мг/м3
атмосфераға,
(ішінде)
3
м /с
Конденсатор:
бес линтер үшін
5.0
800-2000
алты линтер
6.0
800-2000
жеті линтер
7.0
800-2000
Пневматикалық тұқым тазартқыш
1.5
300-800
Технологиялық жабдықтан сорылатын шаңды ауа мөлшері кестеде
келтірілген мәліметтермен сипатталады. 6.2. [6]
6.2 Кесте - Технологиялық жабдықтардан сорылған шаңды ауа мөлшері
Жабдық
Ауа
Шаң
мөлшері,
ауа, мг /м3
тақырып
сору м3/с
Байланысты линтерлерден сору
олардың батареядағы саны
бес
1.1
500-800
алты
1,3
500-800
Жеті
1.5
500-800
8
1.8
500-800
Қоқыстарды сорғышсыз тазалайтын 0.2-0.25
400-1000
машина
қоқыс пен жаңғақ
Қоқыс
пен
жаңғақты
соратын 0.2-0.25
30,000-200,000
қалдықтарды тазалайтын машина
Пресс-қорапқа талшық бергіш
0.6
100-300
Линтер цехын шаңнан тазарту - санитарлық-гигиеналық еңбек
жағдайларын жақсартудың негізгі талаптарының бірі.
Ол үшін құбырдың ішкі каналын тазарту үшін тесілген қақпақтар мен
тығыз жабық люктердің міндетті түрде болуымен шаңды соратын
қондырғыларды қолдану сияқты аспирациялық әдістер қолданылады
(шаңсыздандыру). Шаң сорғыш қондырғыларды уақытылы тазалаудан басқа,
ауысымда кем дегенде бір рет, бөлмеде және технологиялық
қондырғылардың бетінде тұнған шаңды тазартады.
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Орталықтан тепкіш шаң жинағыштар - циклондар шаңды ауаны
атмосфераға шығар алдында тазарту үшін қолданылады. Циклондардың
жалпы көрінісі суретте көрсетілген. [31]

6.1 сурет - Циклондардың жалпы көрінісі

Сурет. 6.2 - Екі сатылы алты циклонды шаң жинау қондырғысы.
Циклондар екі сатылы алты циклонды немесе екі секциялы бірліктерге
топтастырылған. Сурет 6.1 шаң жинау жүйесінің бірінші нұсқасын көрсетеді.
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Шаңмен толтырылған ауа бірінші сатыдағы циклондарға 16-18 м/с
жылдамдықпен беріледі, мұнда шаң мен талшықты массаның негізгі бөлігі
жиналады. Құбыр арқылы өтетін циклоннан ауа желдеткішпен сорылады
және жеңдер арқылы екінші сатыдағы циклондарға беріледі. [6]
Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық алған
қызметкерлерге линтерлік жабдықта жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Олар
линтон жабдықтарын басқару үшін қажетті білім мен дағдыларға ие болуы
керек.
Машинаның барлық қозғалатын бөліктері қорғалуы керек. Жабдық
жұмыс істеп тұрған кезде қоршау сызығынан өтуге жол берілмейді. Барлық
жөндеу машинаны өшіргеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
Линтердің электр жабдықтары және онымен байланысты қосалқы
жабдық жерге тұйықталуы және жақсы жағдайда болуы керек.
6.3 МАҚТА ШИТТЕРІН ЛИНТЕРЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУ
Мақта тұқымын ластанудан бұрын тазалау қажет. Таза болғаннан кейін
мақта тұқымдары құммен, шаңмен, қоқыспен бітеліп шығады. Тұқымдардың
ластануы сапалы өнім өндірісіне кері әсерін тигізеді және технологиялық
жабдықтың бұзылуына әкеледі. Тұқымдарды тазарту, сонымен қатар,
дамымаған, фрагменттелген және мыжылған тұқымдарды линтер
машинасына салынған массаның құрамынан шығару үшін қажет.
Тұқымдарды тазарту үшін пневматикалық және механикалық
тазартқыштар қолданылады. [6]

6.3 сурет – Линтерлеуге дайын мақта тұқымдары
Пневматикалық тұқымдарды тазарту жұмысының принципі тұқым мен
қоспалардың салмағының айырмашылығына негізделген. Тұқымдардың
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қозғалуына қарсы немесе олардың қозғалуына перпендикуляр бағытталған
ауа ағыны арамшөптер мен тұқымдарды ажыратады.
Тұқымдарды механикалық тазалау жұмысының принципі бітелген
тұқымдарды айналмалы барабанмен және торлы қабатпен өзара
әрекеттесуіне негізделген. Барабан тұқымдарды араластырып, оларды торлы
бетке лақтырады, ол арқылы арамшөптердің қоспалары жойылады.
Тазартылған тұқымдар (6.3 суретті қараңыз) бұрандалы ШХ конвейері
арқылы жеткізіледі және линтондар цехына жеткізіледі. [11]
6.3.1
УСМ
ШИТТАЗАЛАҒЫШ

МАРКАЛЫ

ҚЫСЫМДАЛҒАН

АУАМЕН

Орнату технологиялық және қосалқы жабдықтардан тұрады. Сурет 6.4
көрсетілген схема УСM-А ауамен шиттазалағыш. [15] УСM-A тұқым
тазалағышының техникалық сипаттамалары 6.1 кестеде көрсетілген. [15]
УСМ-А зауытындағы тұқымдарды арамшөптерден тазарту принципі
тұқымдарды
және
арамшөптерді
оларды
тасымалдау
кезінде
центрифугалайтын желдеткіштің көмегімен сорылатын ауа ағынымен бөлуге
негізделген.
Технологиялық жабдыққа мыналар кіреді:
 қабылдау науасы,
 сору желісі бар бөлу камерасы,
 жетегі бар вакуумды клапан.
Қосалқы жабдыққа мыналар кіреді:
 циклон орнату,
 желдеткіш,
 құбырлар.
Зауыттың технологиялық бөлігі линтон машиналарының бірінші
аккумуляторының тарату бұрандалы конвейерінің үстінде орнатылған.
Қосалқы жабдық алаңнан тыс жерде орналасқан алаңға орнатылады.
Мақта тұқымдары линтер машиналарының аккумуляторын жинайтын
конвейер арқылы қоректендіргіш білігіне беріледі. Мұнда оларды қалақ
барабаны алады, оларды қорапшаның бойымен тұқым құбырға құйылатын
жерге апарады. Құбырдың ішінде тұқымдарды ауа ағыны алады және
шөгінділер камерасына жеткізеді. Осы кезде ауыр қоспалардың бір бөлігі
қоректендіретін шұңқырдың төменгі бөлігіне түседі.
Тұнба камерасында ауа ағынының турбуленттілігі пайда болады және
визорларға соғылған тұқымдар вакуумдық клапанға жіберіледі. Арамшөптер
қоспалары, қыл-қыбыр және ұсақталған ұсақталған тұқымдар сорғыш құбыр
арқылы циклонға жіберіледі. Тазартылған тұқымдар конвейермен
тасымалданады.
Орнатудың негізгі көрсеткіштері:
 қоқысқа, ауыр қоспаларға тазарту әсері,
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 ысырап болған материалдың мөлшері.
Ұсақ қоқыс қоспаларына қолмен жинаудың I және II сұрыпты шитті
мақтаның тұқымын тазалаған кезде USM-A қондырғысының тазарту әсері
орта есеппен 25% құрайды, машинада жиналған I және II сұрыпты шитті
мақтаның тұқымын ұсақ қоқыстарға тазарту кезінде орташа есеппен 35%
құрайды. [15]

Сурет 6.4 - УСM-A маркалы тұқым тазалағыштың схемасы.
1 - пышақ барабаны ; 2 – қамтамасыз етуге арналған науа; 3 - құбырға
тұқым жеткізуге арналған орын; 4 - құбыр желісі ; 5 - шөгінді камера; 6, 7 козырь үшін және ; 8 - ауа өткізгіш; 9 - вакуумдық клапан; 10 - бұрандалы
конвейер.
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6. 3 кесте - УСM-A орнатылатын семеохистительдік сипаттама
Тұқым өнімділігі, кг/сағ, артық емес
7500
Арамшөптердің ұсақ қоспалары мен мыжылған 20-дан
25-ке
тұқымдарға тазарту әсері, %
дейін
Ауыр қоспаларды ұстау әсері: %:
салмағы 5 г астам
100
салмағы 5 г-нан аз
75
Тазартылатын материалдың жоғалуы, % артық емес
0,15
Ауа шығыны, м/с
2,5-тен
3,0-ге
дейін
Фидер алдындағы аспирациялық каналдағы ауа
жылдамдығы, м/с:
мақтаның орташа талшық сорттарының тұқымдары 15,5-тен 16,0-ға
үшін
дейін
Вакуумдық клапанның айналу жылдамдығы, айн / мин
63
Орнатылған қуат, кВт
12.85
Бөлу камерасының өлшемдері, мм LxWxH
1510x1276x1470
6.3.2. СМ МАРКАЛЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ШИТТАЗАЛАҒЫШ
CM маркалы Механикалық тұқым тазалағыш (6-сурет қараңыз 5) [15]
ginning кейін мақта тұқым органикалық және минералды қоқыс қоспалардың
жоюды қамтамасыз етеді. Жабдық қысқа штапельді талшықты бірінші алу
үшін линтон машиналарының батареясының алдына орнатылған. Қажет
болса, тұқым тазалағышты екінші, үшінші рет шығарылатын батареялардың
әрқайсысының алдына орнатуға болады. Оның modzh№ пайдалануға және
Lintern дүкен шығатын ұшыраған тұқым тазалау үшін.
СМ маркалы тұқымдарды механикалық тазартқыштың жұмыс істеу
принципі айналмалы қазық-барабанмен және тор бетімен өзара әрекеттесуіне
байланысты қоқыс қоспаларын тұқымнан бөлуге негізделген.
Бұрандалы конвейер тұқымдарды қопсытқыш барабанға жібереді, ол
оларды қопсытып, тор беті бойымен сүйрейді. Тор бетінде жасушалар
майшабақ тәрізді орналасады, бұл тұқымдарды арамшөптерден толық
тазартуға ықпал етеді. [15]
Тұқым тазалаушының негізгі көрсеткіштері:
 тазарту әсері,
 тазаланатын материалдың қалдықтарының мөлшері.
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Сурет 6.5 - СМ маркалы тұқымдарды механикалық тазартқыш.
1 - қазық тәрізді барабан; 2 - тордың беті; 3 - бұрандалы конвейер.
Тұқымның қалдықтарға минималды шығындарымен максималды
тазарту әсерін сақтау үшін барабан қазықтары мен тор арасындағы
алшақтықтың сақталуын, сондай-ақ тор бетінің күйін бақылау қажет.
СМ механикалық тұқым тазалағыштың техникалық сипаттамалары 6.2
кестеде көрсетілген. [15]
6.4 Кесте - СМ механикалық семеохистителяның сипаттамасы
Өнімділік, кг/сағ
Арамшөптердің ұсақ қоспаларына тазарту әсері, %
кем емес
Материалдың және оның компоненттерінің жоғалуы
түпнұсқа тұқымдарға,% артық емес
Механикалық зақымданудың артуы,% артық емес
Қоңырау барабанының айналу жиілігі, айн/мин
Бұрандалы конвейердің айналу жиілігі, айн/мин
Орнатылған қуат, кВт
Тығыздағыш барабанның қазықтары мен тор
арасындағы техникалық саңылау, мм
Майшабақ торының өлшемі, мм
Шаңды кетіруге арналған ауа шығыны, м/с
Жалпы өлшемдер, мм LxWxH
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7000 дейін
45
0,2
0,2
300
120
2.2
20
4x4.5
0.3-0.4
2200x1235x1650

6.4. МАҚТА ШИТІН ЛИНТЕРЛЕУ ҮДІРІСІ
6.4.1. ЛИНТЕРЛЕУ ҮДЕРІСІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ.
ЛИНТТЕРЛЕУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ
Ара линтерлерінде зығырдандыру принципі айналатын тұқым ролигіне
аралардың механикалық әсер етуіне негізделген, нәтижесінде аралар тістері
тұқым бетінен талшықты жабынды (зығыр) алып тастайды. Зығыр аралардан
алынады, ауамен конденсаторға жеткізіледі, сонда ол қойылады.
Линтердің негізгі көрсеткіштері:
 тұқымнан алынған талшықтың мөлшері,
 бір тұқымға линт өнімділігінің мөлшері,
 линт сапасы..
Зығырданудың белгілі бір технологиялық режимін таңдау өндірілген
линтаның түріне және алынған линтаның мөлшеріне байланысты. Зығырды
қажетті тазарту үшін линтер машинасын баптау линт пен тұқымның
стандартты үлгілері бойынша тұқымдардың бөлек партиясын жапсырмас
бұрын жүзеге асырылады.

6.6 сурет - Мақта тұқымдары ластанғанға дейін.
Зығырдану процесінің негізгі көрсеткіштеріне келесі факторлар
айтарлықтай әсер етеді:
- мақта тұқымдарының селекциясы, өнеркәсіптік сорттары және
олардың жастығы;
- зеңгілеу режимдері;
- аралардың жағдайы және олардың диаметрі;
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- линтонның жұмыс камерасының және оның жұмыс органдарының
параметрлері;
- араластырғыш пен ара цилиндрінің жылдамдық режимдері. [14]
Тақтаудан кейінгі мақтаның таңдалған және өнеркәсіптік сорттарының
тұқымдарының жастану деңгейі әр түрлі болады (6.6-суретті қараңыз). [31]
Бұл линтерлердің өнімділігі мен сапаларының, әсіресе оның түрлері
бойынша ассортиментіне әсерін түсіндіреді.
Пахта тазарту процесін бақылау үшін мақтаның селекциялық
сорттарының типтік топтарын ескере отырып, мақта тұқымдарының
түйіршіктен кейінгі өсіп-өнуіне арналған стандарттар әзірленді (кестені 6. 5
қараңыз), олардан қысқа талшықтың шектік мөлшері асып кетпеген
жағдайда, олардан иірілген талшықтың максималды бөлінуін қамтамасыз
етеді. [14]
6.5 Кесте - Джинированных тұқымдық стандарттар
Шитті
мақтаның
өнеркәсіптік
сорты

Орта Азия мен Қазақстанда аудандастырылған асыл
тұқымды
сорттардың
дәнді
тұқымдарының
өсу
нормативтері, %
Ташкент- 133, 138- С-4880
Андижан- С-4727,
1
және Ф
және және сол 6
және 3038 және
сол
сол
сияқтылар. басқалары сол
сияқтылар сияқтылар
сияқтылар.

I

12,6 ± 0,5

14.0 + 0.5

11,5 + 0,5

4,0 + 0,5

12,2 + 0,5

II

13,5 ± 0,5

14,7 + 0,5

12,6 + 0,5

4,5 + 0,5

12,8 + 0,5

III

14,1 ± 0,5

15,5 + 0,5

13,2 + 0,5

5,0 + 0,5

13.4 + 0.5

IV

15,5 ± 0,5

17.4 + 0.5

14.3 + 0.5

6.0 + 0.5

14.0 + 0.5

Ұзындықтың толық ассортиментінде зығыр алу үшін, түк режимдерін,
көптігін, түкті кетіру пайызын тұқымның түктілігінің берілген
көрсеткіштерін ескере отырып таңдау керек.
Түрі бойынша линттің белгілі бір ассортиментін алу қажеттілігіне
байланысты тиісті линттау технологиясы таңдалады, қойындысын қараңыз.
6.6). [11]
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6.6 Кесте - Қажетті ассортиментті алу үшін линттеу түрін және түкті
кетіру жылдамдығын таңдау
Зығыр
түрі

ассортименті, Линтерлеу түрі
1
2
3
2
3

Бірінші тегістеу
Екінші линттау
Үшінші тегістеу
Бірінші тегістеу
Екінші линттау

Зығырды
жою
жылдамдығы,%
2
4
2 немесе одан көп
6-ға дейін
2

1
3

Бірінші тегістеу
Екінші линттау

2-ге дейін
6 және одан жоғары

Зығыр режимдерін таңдау және клетчатканың бір немесе басқа түрінің
кепілдендірілген босатылуын қамтамасыз ететін заттарды кетірудің шекті
мәндерін анықтау, зығырдың штапель ұзындығының өзгеруінің оны
тұқымдардан тазартуға тәуелділігін ескере отырып жүзеге асырылады.
6.4.2 МАҚТА ШИТІН ЛИНТЕРЛЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҮДЕРІСІ
Өндірістік ғимараттағы линтон машиналары әр түрлі линтерлер алу
үшін екі қатарға орнатылады. Линтерлердің сол немесе басқа түрін алу
қажеттілігіне байланысты тұқымдарды линтілеудің келесі технологияларын
қолдануға болады - жақсартылған линтаны тазартумен екі рет, күшейтілген
екінші тазартумен екі рет және үш рет. Әдетте әр батареяға 6.7- суретте
көрсетілгендей 4-тен 6-ға дейін линтерлер орнатылады. [15] Мақта өңдеу
зауыттарында 5ЛП маркалы ара кесу линталары және 6ЛП маркалы екі
камералы линтерлер негізінен зығырды бір рет жою үшін қолданылады. [15]
Ара линтерлерінде зығырдандыру принципі айналмалы тұқым ролигі
бар аралардың механикалық әсеріне негізделген, нәтижесінде тістер
тұқымның бетінен талшықты жабынды (линта) сырып тастайды, оны
аралардан шығарады, оны ауамен конденсаторға жеткізеді, ол қойылады.
Таңдалған линтинг технологиясына және қажетті типтегі линт шығару
қажеттілігіне байланысты линтердің өнімділігі реттелетіндігін ескере
отырып, линтингтің әр типінде тиісті линт жою эксперименттік жолмен
белгіленеді.
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Сурет 6.7 - Линтер машиналарының екі батареясы бар шеберхана.
Линтер машинасының өнімділігіне мыналар әсер етеді:
 пайдаланылған аралардың диаметрі,
 жұмыс камерасының ара цилиндріне қатысты орналасуы, аралардың
шығуы және олардың айналу жылдамдығы. [15]
 Зығырдың кетуіне әсер етеді:
 жұмыс
камерасының
ара
цилиндрге
қатысты
араластырғыштың жұмыс камерасындағы жағдайы,
 араластырғыш торлар мен аралар арасындағы саңылау,
 аралау,
 тістің қаттылығын көрдім. [11]

жағдайы,

6.4.3 ЛИНТЕРЛЕУ МАШИНАСЫ 5-ЛП
Linter машинасы 5LP мақта тазарту зауыттарының үздіксіз
технологиялық процесінде тазалаудан кейін мақта тұқымдарының
қылшықтарын бірінші, екінші және үшінші тазартуға арналған. Ол жұмыс
камерасының көлемінің ұлғаюына байланысты бұрын шығарылған
линтерден 1,5-2 есе жоғары өнімділікпен ерекшеленеді. Linter 5-ЛП 6.8
суретте көрсетілген.
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6.8 сурет - 5-ЛП линтер машинасы.
5-ЛП линтерлі машинада (6. 8- суретті қараңыз) [11] негізгі жұмыс
органдары:
 ара цилиндрі,
 тор,
 тарақ пен алжапқышы бар жұмыс камерасы,
 үгітші,
 ауа камерасы.
KПП маркалы қоректендіргіш, ИВА импульстік вариаторы, магнитті
ұстағыш - қосалқы жабдық, бұл сапалы линтерлер алу үшін және негізгі
жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуі үшін өте маңызды.

249

6.9 сурет - ЛП-5 линтерлік машинасының сызбасы
1 - КПП қоректендіргіші, 2 - тұқымдық шұңқыр, 3 - тығыздықты
клапан, 4 - жұмыс камерасы, 5 - араластырғыш, 6 - ара цилиндр, 7 - ауа
камерасы, 8 - ульчный конвейер, 9 - арамшөпті шнек, 10- электр
қозғалтқыш, 11 - іргетас.
PL-5 6.10-суреттегі Lintern машинасының схемасын көрсетеді. [15]
Тазартудан кейін тұқымдарды линтер машинасының қоректендіргішінің
үстінде орналасқан білікке жібереді. Ас беру барабанын тығыздық
клапанымен байланысқан импульстік вариатор басқарады. Айналатын жем
барабаны шнек білігінен тұқымдарды алады. Тұқымдарды тегістейтін
барабанға түсіреді, ол оларды тор бетімен сүйрейді. Ұсақ қоқыстар тор
арқылы түсіп, арамшөптердің шнегіне түседі, содан кейін оны
пневматикалық тасымалдау жүйесі сорып алады.
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Сурет 6.10 - 5-ЛП маркалы араның линтерлерінің схемасы.
1 - беру біліктері; 2 - босататын барабан; 3 - тордың беті; 4 - науа; 5 тығыздық клапаны; 6 - жұмыс камерасы; 7 - токарь; 8 - тұқым тарағы; 9 ара цилиндрі; 10 - тор; 11 - саптама; 12 - үлкен шың; 13 - түкті алуға
арналған салалық құбыр; 14 - қоқыс жәшігі; 15 - ауа камерасы; 16 - қоқысқа
арналған шнек; 17 - іс.
Тұқымдар жұмыс камерасына беріледі, онда араластырғыш пен ара
цилиндрінің әсерінен олар араласып, айналмалы тұқым ролигін құрайды. Ара
цилиндрі айналған кезде ара тістері тұқым ролигіне еніп, тұқым бетінен
талшықты жабынды қырып алады. Ара тістеріне жабыстырылған түкті ауа
камерасының шүмегінен шығатын ауа ағынымен алып тастайды және түк
шығысы арқылы батарея конденсаторына жеткізеді. Тұқымдар тұқым
ролигінен бөлініп, торға түсіп, оларды жинайтын тұқым конвейеріне
домалайды.
5-PL Lintern машинасының сипаттамалары 6.6-кестеде көрсетілген. [11]
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6.6 Кесте - 5-ЛП линтер машинасының техникалық сипаттамалары.
Тұқымның өнімділігі 15% -ке дейін:
2000-2300
бірінші алып тастағанда 2,8-3,0%
1500-1700
екінші жою кезінде 3,0-3,2%
үшінші жою кезінде 2-2,5%
1200-1360
Тұқымның
механикалық
зақымдануының
жоғарылауы,%, артық емес
2.5
3
Қоқыс соратын ауаны тұтыну, м /с
0,12
Орнатылған қуат, кВт
30.6
оның ішінде дискіде:
18.5
ара цилиндрі,
11.0
араластырғыш және фидер,
көтеру механизмі, үлкен конвейер.
1.1
Айналу жиілігі, рад / с (айн/ мин):
76.41 2.09 (730 20)
ара цилиндрі,
52.33 1.05 (500 10)
үгітші,
барабан,
29.20 0.63 (279 6)
улюй конвейері,
беру білігі
0,84 (0-8)
Технологиялық бос орындар, мм, арасында:
жұмыс аймағындағы торлы торлар,
2.4-3.0
жоғарғы бөлігіндегі торлы торлар,
төменгі бөлігіндегі торлы торлар,
барабанды және торды тегістеу,
10-15
ара цилиндрі және токарь,
10-14
ара цилиндрі мен ауа камерасының саптамасы,
05-3.0
жұмыс
камерасы
мен
араластырғыштың
жүздері,
1.5
аралар және улючный жылтыр.
15-60
Жұмыс бөлігінде аралық шығыңқы, мм
25-30
Араның диаметрі, мм
290, 300, 310,320
Жалпы өлшемдер, мм
ұзындығы,
3265 + 65
ені,
1775 + 35
биіктігі
2095 + 40
Салмақ, кг, артық емес
2431 + 50
Тұқымның өнімділігі мен тұқымнан алынған қылшықтың мөлшері
тұқым тарағы арқылы бақыланады. Тұқым тарағы мен тор арасындағы
саңылаудың артуы тұқым ағынын күшейтеді және қылшықтың кетуін
азайтады.
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Белгілі бір ұзындық пен типтегі түкті алу үшін қажет саңылауды
орнатқаннан кейін, жабдық қажетті өнімділікке жету үшін реттеледі. Ол үшін
жұмыс камерасындағы тұқым орамының оңтайлы тығыздығын ескере
отырып, автоматты басқару жүйесі қолданылады. Автоматты басқару
жүйесіне мыналар кіреді: тығыздық клапаны, салмағы бар рычаг және
тығыздық клапанын импульстік вариатормен байланыстыратын шток.
Тығыздық клапанының рычагындағы салмақ пен салмақ жағдайының
өзгеруі тұқым орамының тығыздығына әсер етеді. Линтер машинасының
тұқым беру қарқындылығы тартылу ұзындығын өзгерту арқылы бақыланады.
Қоңыз бен қоқыстың босатылуы ілгекті визор көмегімен реттеледі, оны
аралау барабанына қарай итеріп немесе сырғытады.
КПП МАРКАЛЫ ҚОРЕК БЕРУШІ

6.11 сурет - Схема Трансмиссия фидерінің маркасы
1 - қоректендіретін барабан, 2 - тегістейтін барабан, 3 - тордың беті,
4 - арамшөпті шнек, 5 - сорғыш тармағы, 6 - тұқым науасы, 7 - резеңке
жең, 8 - импульстік вариатор.
KПП маркалы фидер тұқымдарды арамшөптерден тазартып, жұмыс
камерасына тұқымдарды біркелкі жеткізуді қамтамасыз етеді. Оны
қолданудың арқасында тұқым орамының тығыздығы өзгеріссіз қалады,
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ұсақталған тұқымның шығым пайызы төмендейді, ал өндірілген линтердің
сапасы артады. KPP фидерінің диаграммасы 6.11 суретте көрсетілген. [11]
Жұмыс камерасы.
Тұқымдарды зығырдандыру процесі жұмыс камерасында жүреді. Бұл
тұқым тарағы, торы, фронтальды сәулесі, тығыздық клапаны және камера
бүйірлері бар алжапқышпен шектелген кеңістік. Жұмыс камерасында токарь
бар. Мойын - жұмыс камерасының жоғарғы бөлігі.
Ара барабанына орнатылған аралар тордың саңылаулары арқылы жұмыс
камерасына шығады.Жұмыс камерасы жақтаудан кронштейндердің
көмегімен ілінеді.
Жұмыс камерасының алжапқышы қаңылтыр болаттан жасалған.
Алжапқыштың ортасында және бүйір жиектерінде қаттылықты қамтамасыз
ету үшін профильді болат кірістірулер бекітіледі. Алжапқыштың қозғалмалы
бөлігіне тұқым тарағы бекітілген.
Линтерлік машинаның оңтайлы жұмыс істеуі үшін жұмыс камерасының
конфигурациясы, тордың, тұқым тарағының, алжапқыш пен терезенің өзара
орналасуы маңызды. 6.12 Суретте көрсетілген схеманы өңдеу камерасы.[11]

6.12 Сурет - Жұмыс камерасының схемасы.
Масақты тор
Зығырлау процесінде тұқымдар торды домалайды, сол кезде улук пен
арамшөптердің қоспалары өтіп, ультра шнекке түседі.
Тор (6.13 суретті қараңыз.) жеке торлардан тұрады және сұр шойыннан
жасалған. [6] Торлардың жұмыс камерасына шығатын орны болып
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табылатын тордың жоғарғы жұмыс бөлімі құю кезінде тозуға төзімділік пен
қаттылық беру үшін қосымша қатайтылады.
Іргелес торлар, аралық торлар мен араның арасындағы ұсақ
саңылауларға байланысты торлар стандарт бойынша қатаң өлшемде болуы
керек.

6.13 сурет - Масақты тор.
а - тор, б - тор, в - тор бекітпесі.
Теддер
Бір жағында айналмалы араластырғыш, ал екінші жағында аралар тұқым
орамын қалыптастыру үшін айналатын тұқымдарды алып кетеді.
Араластырғышты жұмыс камерасына араластырғыш қалақтарының
шеттері мен ара тістерінің арасында 9-12 мм аралығында саңылау
болатындай етіп орнатады. Ол шарикті мойынтіректерде айналатын
пышақтары орнатылған біліктен тұрады. Пышақтарға металл жолақтар
бекітілген. Токарь линтер машинасына орнатылғанға дейін жиналады және
орталықтандырылады.
Араластырғыш схема 6.14 суретте көрсетілген.[6]

255

6.14 Сурет - Схема араластырғыш
1 - білік, 2 - білік жүздері, 3 - бекітілген жолақтары бар втулкалар.
Цилиндрді ара
Ара цилиндрі линтер машинасының негізгі жұмыс органы болып
табылады. Ол дизайны бойынша жыныстық жабдықтағы ара цилиндріне
ұқсас. Цилиндрдің схемасы 6. суретте көрсетілген. 15. [15]

Сурет 6. 15 - Ара цилиндрінің диаграммасы.
1 - білік, 2 - аралау дискісі, 3 - ойық тығыздағыш, 4 - соңғы шайбалар, 5
- нығыздау гайкасы, 6 - шарикті мойынтірек, 7 - втулка
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Аралықтар, қаңылтыр болаттан жасалған, білікке орнатылған металл
дискілер. Тістерді ара дискілерінің бүкіл шеңбері бойынша кеседі. диаметрі
320 мм бір аралау дискісінде 330 тіс ойықталған. Қалыңдығы бірдей екі
ойықты аралықтар аралау дискілерінің әр жұбын бөліп тұрады.
160 аралық пышақтар мен 159 ойық шайбалар жиынтығы бұрандалы
гайкалармен соңғы шайбалар көмегімен қысылады. [6]
ИВА импульс-вариаторы
Автоматты режимдегі импульстік вариатор мақта тұқымдарын фидерден
линтер машинасының жұмыс камерасына дейін тазалағаннан кейін
жеткізудің біркелкілігін реттейді. Тізбектің камералық тығыздық
клапанымен және жоғарғы беріліс барабанымен өзара әрекеттесуіне
байланысты тұқым беруді реттеу тұқым ролигінің тығыздығына байланысты.
Тұқым шығыршығының тығыздығына байланысты тұқым қорын реттеу
схемасы 6.16 суретте көрсетілген. [15]
Тұқымдық ролик массасының қысымы тығыздық клапанының
жазықтығына беріледі 1. Тығыздық клапанының жазықтығында айналу осі
болады, оның бос ұшында салмағы бар рычаг3 бар 4. Ұстағыштағы
салмақтың жағдайы (ұзындығы l) тұқым ролигінің тығыздық дәрежесін
анықтайды. Тұқым орамының тығыздығының l ұзындығына, басқаша
айтқанда, жүктің иығына тікелей тәуелділігі бар.
Жүктеме мен қол ұзындығының тұрақты мәндерімен тұқым орамының
алдын-ала анықталған оңтайлы тығыздығы орнатылады. Тығыздау клапаны
мен өлшенген рычаг белгілі бір жерде орналасқан.
Тұқым орамының тығыздығы төмендеген кезде тығыздық клапаны мен
салмақ иінтірегі түсіріледі. Тұқым ролигінің тығыздығы артқан сайын салмақ
иінтірегі жоғары қозғалады. Рычагтың жүктемемен орналасуының кез-келген
өзгеруімен байланысты тізбек импульстік механизмге әсер етеді, бұл өз
кезегінде қоректендіру барабанының айналу жиілігін өзгертеді.
Магнитті ұстағыш мақта тұқымының құрамында болуы мүмкін металл
заттарды ұстау үшін қолданылады. Ол фидер науасына орнатылған.
Магнитті ұстағыш - бұл екі темір квадратпен өзара байланысты ағаш
арқалықтардан жасалған құрылғы. Квадраттардың арасында орамасы 2000
айналымды бес электромагниттік катушкалар және әрқайсысы 2500 айналым
болатын төрт катушкалар бар. Әр топтың катушкалары бір-бірімен тізбектей
жалғанған және тәуелсіз электр тізбегін білдіреді. [6]
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6.16 сурет - Автоматты реттеу схемасы
1 - тығыздық клапаны, 2 - тығыздық клапанының айналу осі, 3 - рычаг,
4 - салмақ, 5 - тізбек, 6 - импульстік механизм, 7 - барабан.
6.4.4

ЛИНТЕРЛЕУ МАШИНАСЫ 6 ЛП

6ЛП маркалы линтерлік қондырғы (6.1 7- суретті қараңыз) бір машинада
мақта тұқымдарын екі рет дәйектелген тегістеуге арналған. [11] 6LP линтер
жабдықтарындағы Linter технологиясы 5LP Linter машинасында болып
жатқан технологиялық процестерге ұқсас.
Линтерлік қондырғыда әрқайсысы 160 ара ара цилиндрлері бар екі
фасондық секциялар бар. Жабдық зығырдың екінші және үшінші түрлерін
шығарумен шамамен 8% зығырдануды толықтай алып тастайды. Бірінші
бөлімде түкті кетіру 4,0-50% құрайды, екінші бөлімде - 3,0-ден 4,0%. [11]
Қондырғының тиімді жұмысының негізгі көрсеткіштері:
 жоғарғы зығыр бөлімінде түкті кетіру,
 төменгі зығыр бөлімінде түкті кетіру,
 тұқым өнімділігі.
6ЛП линтер қондырғысының техникалық сипаттамалары 6.7 кестеде
көрсетілген
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Кесте 6. 7 – 6ЛП линтерлік қондырғының техникалық сипаттамалары

[11]
Жүннің өнімділігі, кг / сағ
Тұқым өнімділігі, кем емес
Түктерді жою,%, дейін
Тазарту әсері,%, кем емес
Тұқымның
механикалық
зақымдануының
жоғарылауы,%, артық емес
Орнатылған қуат, кВт
оның ішінде дискілер үшін:
әр ара цилиндрі,
бірінші қоқыс секциясының токарьы және екінші
қоқыс секциясының токнерінің фидері,
жұмыс камерасын көтеруге арналған әрбір механизм.
Ара саны, дана,
бірінші алып тастау бөлімі,
екінші алып тастау бөлімі.
Өткеннен кейін араның ең кіші диаметрі, мм
Қоректендіргішті шаңсыздандыру және арамшөптерді
жою үшін ауа шығыны, м 3 / с
Айналу жиілігі, рад / с (мин / айн):
ара цилиндрі,
үгітші,
беру білігі
тегістеу барабаны
Технологиялық бос орындар, мм, арасында:
жұмыс камерасындағы торлы торлар,
барабан пышақтары және тор беті,
ара цилиндрі мен ауа камерасының саптамасы,
аралар цилиндрі мен араластырғыш.
Тордың үстінен шығыңқы араны алды, мм
Жалпы өлшемдер, мм, D

W

B

88
1180
8
15
2,5
61,2
18,5
11
1,1
160
160
290
0,15-0,25
76,93 (735)
52,33 (500)
0-1,04 (0-10)
20,93 (200)
2,4-3,0
10-15
0,5-3,0
10-16
25-30
3300 2000 2630
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6.1.7
сурет
- 6ЛП маркалы линтерлік қондырғының жұмыс
органдарының сызбасы
1 - бақылау пунктінің қоректендіргіші, 2 - қоректендіретін шұңқыр, 3 бірінші лайнерлеу учаскесінің жұмыс камерасы, 4 - бірінші зығыр бөлігінің
аралау цилиндрі, 5 - бұрандалы арамшөп конвейері, 6 - көпір, 7 - ауа
камерасы, 8 - қоқысты жинауға және сорып алуға арналған бункер, 9 тордың беті, 10 - стяжкалы барабан, 11, 12 - қоректендіргіш негіз, 13 беріліс білігі.
Тұқымның қондырғыға берілуін реттеу кезінде тұқым ролигінің
тығыздығы ескеріледі. Қондырғының өнімділігін реттеу үшін импульстік
вариаторды және төменгі зығыр бөлігінің жұмыс камерасының тығыздық
клапанын байланыстыратын итергіштің ұзындығы өзгертіледі, сонымен
қатар жүктеме төменгі зығыр бөлігінің жұмыс камерасының тығыздық
тұтқасында қозғалады.
Зығырдан тазартудың қажетті пайызын белгілеу үшін тұқым
тарақтарының орналасуы 5LP линтер машинасымен ұқсастығы бойынша
реттеледі.
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Жоғарғы және төменгі линттау камераларының жұмысын синхрондау
үшін аялдамалар импульстік вариаторды және төменгі линтациялық бөлімнің
жұмыс камерасының тығыздық клапанын байланыстыратын итергіште
қозғалады.
6.4.5.
ТАЛШЫҚ
ҚАЛДЫҚТАРЫН
ҚАЙТА
ӨҢДЕЙТІН
МАШИНАЛАР. OBM МАРКАЛЫ ТАЛШЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ
ТАЗАЛАҒЫШ МАШИНАСЫ
Шитті мақтаны алғашқы өңдеуден кейін негізгі өнімдерден басқа
талшықты қалдықтар алынады, оларды өңдеуден кейін тоқыма өнеркәсібі
үшін шиттізат ретінде пайдалануға болады. [6]
OВM тазартқышы екі нұсқада шығарылады:
олардың бірі (маркасы ОВМ-1) циклондық линталарды тазарту үшін
қолданылады,
екіншісі (ОВМ-2) - мақта зауыттарының үздіксіз технологиялық
процесінде қоңызды қоқыстардан тазартуға арналған. [6]
OBM тазартқышы (сурет 6.18) барабаннан, тор бетінен, бұрандалы
раммерден, қаптамадан және қалдық конвейерінен тұрады.

6.18 сурет - OBM тазартқышының схемасы
1 - қазық барабаны, 2 - тордың беті, 3 - бұрандалы раммер, 4 қаптама, 5 - конвейер.
Талшықты қалдықтарды тазарту процесі келесідей жүзеге асырылады:
тазартқышқа кіретін талшықты қалдықтар бұрандалы сызық бойына
орнатылған қазықтардың немесе соққылардың әсерінен барабанның
қаламымен қозғалады. Қарқынды қопсыту кезінде арамшөптер мен басқа
қоспалар тордың беті арқылы қалдықтардан шығады, ал тазартылған талшық

261

массасы барабан бойымен соңына дейін қозғалады. Тазаланатын материал
қозғалған кезде одан қоқыстар, шаң және басқа қоспалар бөлініп шығады,
олар тордың бетімен түсіп, қауырсындардың оң және сол жақ орналасуы бар
арамшөптер конвейеріне түседі. Тазартылған талшықты материал бұрандалы
раммерге беріледі, содан кейін пресс-цехқа жеткізіледі. [15]
6.8 Кесте - ОВМ-1, ОВМ-2 тазартқыштарының сипаттамалары [15]
Марка
Материал
Тор түрі (мм)
Барабан түрі
Барабан мен
түрі
қылқалам
арасындағы
саңылау
(мм)
OВM-1
Зығыр;
1,5
мм Колковый
3-7
жасушалармен
18-22
тесілген.
Циклоника Диаметрі 3х2,5
лық төмен мм
ұяшықтармен
тесілген
OBM-2
Улюк
8х8
мм Билни
18-22
ұяшықтармен
тоқылған
ОВМ-1 тазартқышының техникалық сипаттамалары кестеде көрсетілген.
6.9 Кесте - ОВМ-1 тазартқышының техникалық сипаттамасы [6]
Өнімділік, кг/сағ
300-ге дейін
Тазалау кезіндегі тазарту әсері, %
70-ке дейін
циклондық үлпектер
30-ға дейін
зығыр
60-қа дейін
соққы
Барабанның айналу жиілігі, айн / мин
150
Бұрандалы раммердің айналу жиілігі, айн / 40
мин
Жалпы өлшемдер, мм
3615
ұзындығы
890
ені
1590
биіктігі
Салмақ, кг
745/700
Орнатылған қуат, кВт
3.0
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6.4.6 МАҚТА ШИТТІН ЖӘНЕ ТАЛШЫҚ ҚАЛДЫҚТАРЫН
ТАСЫМАЛДАЙТЫН МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР
БҰРАНДАЛЫ КОНВЕЙЕР
Бұрандалы конвейер (6.19- сурет) шитті мақтаны тасымалдау, тазарту
машиналары, автоматты таразы, кептіру қондырғылары, тазарту машиналары
арасында тарату, сондай-ақ өндірістік цехтардағы шитті мақтаны
машиналардан жинау және шығару үшін қолданылады. [6]

6.19 сурет - мақта тұқымына арналған SHH конвейерінің схемасы
1 - бұрандалы шнек, 2 - корпус-науа, 3 - аспалы тіреуіш, 4 - аралық
суспензия тірегі, 5 - тісті доңғалақ қозғалтқышы, 6 - муфта, 7 - шұңқыр
қақпағы, 8 - білік, 9 - артық науа.
Бұрандалы конвейер жеке буындардан құрастырылады. Конвейердің
жалпы ұзындығы батареяларға орнатылған машиналар санына немесе шитті
мақтаны тасымалдау қашықтығына байланысты өзгеруі мүмкін.
Конвейер бұрандасының айналу жиілігі конвейердің қажетті
өнімділігіне байланысты таңдалады, бірақ 120 айн/мин аспайды. Әдетте
бұрандалы конвейерлер негізгі технологиялық жабдықтармен жабдықталған.
Кесте 6.10. EН137 - 69 стандартына сәйкес ШХ конвейерінің маркалары,
мақсаты және техникалық сипаттамалары келтірілген. [6]
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Марка

32ШХ
РА

31ШХ
РА

ШХ мақталы винттік конвейердің техникалық сипаттамасы
Атауы

7БДП4А джин
батареяс
ы
бойынш
а шитті
мақтаны
тасымал
ау және
бөлу
3БДВ-12
джин
батареяс
ы
бойынш
а шитті
мақтаны
бөлу

27ШХ
РА

Мақта
принцип
тері
бойынш
а шитті
мақтаны
бөлу

23ШХ
РА

ОПХ-3
тазалағы
ш
батареяс
ы
бойынш
а шитті
мақтаны
бөлу
ОПХ-3
тазалағы
ш
батареяс
ы
бойынш
а шитті
мақтаны
бөлу
3КЦО
батареяс
ы
бойынш
а шитті

28ШХ
РА

29ШХ
РА
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Орнату
орны

Өнімді
лігі,
кг/ч

Мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның
джинді
к цехы

Винттің
диаметрі,
мм

Винт
қада
мы,
мм

Габариттік
көлемдері, мм
Ұзынд Ені
ығы

12000

Айна
лу
жиілі
гі,
ай/м
ин
112

450

300

16778

775

Мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның
білікше
лі
джинир
леу
цехы
СОЦ
мақта
зауыты
еың
мақтан
ы
тазалау
ды
джинді
к цехы
КЦО
мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның
тазалау
цехы

12000

112

450

300

35278

112000

112

450

300

12000

112

450

2КЦО
мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның
тазалау
цехы

112000

112

Мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның

12000

112

Салм
ағы,
кг

Қуатт
ылықт
ы
орнату
, квт

116
0

220

5,5

775

116
0

3102

5,5

22778

775

116
0

2512

5,5

300

24778

775

116
0

2770

5,5

450

300

30787

775

116
0

3701

5,5

450

300

6780

775

116
0

752

5,5

Биі
ктіг
і

30ШХ
РА

мақтаны
бөлу
6А12М1
екі
тазалағы
ш
бойынш
а шитті
мақтаны
бөлу

тазалау
цехы
3КЦО
мақтан
ы
тазалау
зауыты
ның
тазалау
цехы

12000

112

450

300

9780

775

116
0

1400

5,5

ВИНТТІК ШНЕК
Мақта тұқымын үш ұшудың линтерлеріне бөлу, қылшық тұқымдарды
жинау және шығару, сондай-ақ машиналардағы қалдықтар және оларды әрі
қарай тасымалдау бұрандалы конвейерлермен жүзеге асырылады. Дизайн
және пайдалану кезінде бұрандалы конвейерлер және қалдықтар шитті
мақтаға арналған конвейерлерге ұқсас.
Сурет 6.20 бір батарея мақта тұқымын жинау және жою үшін бұрандалы
конвейер орнату. Конвейерлік металл науадағы өңдеу болып табылады,
бұрандалар, соңында айналмалы және автомобиль және беріліс қорабының
РШН-4,5/1500 тұратын аралық подшипниктер және диск. [6]
Конвейерлі науа 3 мм болат қаңылтырдан жасалған және фланецтік
бұрыштармен жалғасқан ұзындығы 3,5 м дейінгі бөлек стандартты
звенолардан құрастырылған. Конвейерлі бұранда роликтермен жалғанған
жеке учаскелерден де жинақталады. [6]

6.20 сурет - мақта тұқымын линтерлер батареясынан жинауға және алуға
арналған бұрандалы конвейер схемасы
1 - металл ойық, 2 - бұрандалы, 3, 4 - шеткі және аралық
мойынтіректер, 5 - электр қозғалтқыш, 6 - редуктор, 7 - науа.
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Бұранданың диаметрі 300 мм және қадамы 225 мм конвейерлер кеңінен
қолданылады. Бұранданың шеті мен ойығы арасында 9-дан 15 мм-ге дейінгі
аралық орнатылған. [6]
Конвейерлі бұранданың соңғы мойынтіректерінің бірі тартылған.
Әдетте, жинайтын тұқым конвейері траншеяға еден деңгейінен сәл төменірек
орнатылады және тұқым машинадан шұңқырға құйылатын шұңқырға
арналған саңылаумен жабылады. Тарату бұрандалы конвейерлерінің
құрылғысы бірдей, бірақ саңылаулар шұңқырдың төменгі бөлігінде
жасалады, ол арқылы қоректендіргіш біліктеріне тұқымдар тиеледі.
Мақта тұқымдары мен қалдықтарға арналған бұрандалы конвейерлердің
сыйымдылығы мен қуаты шитті мақта үшін қолданылатын бұрандалы
конвейерлер сияқты формулалар бойынша есептеледі. Бірақ кейбір
шамалардың мәні өнімнің түріне байланысты өзгереді:
толтырғыш коэффициенті cotton мақтаның тұқымына 0,35-0,4, ал
тазартқыштар мен улюктің қалдықтарына 0,3-0,35; ρ - сусымалы тығыздық
300-340, талшықтардың 440-540 сұрыпты орташа талшықты мақта
тұқымдары үшін алынады, тазартқыштардың қалдықтары 90-100 және улюк
60-70 кг/м3 ; конвейердегі жалпы кедергі коэффициенті мақта тұқымына
арналған W - 4, үшін тазартқыштардың қалдықтары - 3. [6]
Конвейер бұрандасының айналу жиілігі қажетті қуат негізінде
анықталады. Әдетте мақта тұқымына арналған бұрандалы конвейерлер 80ден 120 айналым/мин жылдамдықта жұмыс істейді, бұл өнімділікке 9-12
тонна тұқым/сағ сәйкес келеді. [6]. Бір тәуелсіз жетегі бар бұрандалы
конвейердің рұқсат етілген ұзындығы 40 м-ден аспайды.Тұқымдарды алыс
қашықтыққа тасымалдау кезінде тәуелсіз жетегі бар екінші конвейер
орнатылады. 6. 11- кестеде белгілердің тағайындалуы, қондыру орны және
бұрандалы конвейерлердің ШР,ШС және ШМ қалыпты сипаттамалары
EM002-68 көрсетілген. [6]
ЭС 14 ШӨМІШ ЭЛЕВАТОРЫ
Мақта
тұқымдарын
тігінен
тасымалдау
негізінен
шелек
элеваторларымен жүзеге асырылады. 6.13- суретте өндірісте кең
қолданылатын ЭС-14 элеваторы көрсетілген. [6] Оның негізгі жұмыс органы
- белдік 1, оған шелектер 2 екі қатарға бекітілген; бұл жағдайда бір шелек
қатары екіншісіне қатысты ауыстырылады. Таспа диаметрі барабанға
салынған 500 мм: жоғарғы дискіге 3 және төменгі шиеленісті 4. Лифт
қабықшасы жоғарғы басшысының 5 тұрады, қораптар 6 және аяқ киім 7.
жетек барабан жеке электр қозғалтқышы жылғы бұрылады 8 қарсы арқылы
диск 9 және тісті дөңгелектер жұбы 10. 1,4 м-ге дейін жылдамдығы/бастап;
ені 350 мм.
Өнімділік пен қуатты тұтыну мақта элеваторындағыдай формулалар
арқылы анықталады. ES-14 элеваторының өнімділігі 14 т/тұқым/сағ жетуі
мүмкін. [6]
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Тұрақты қуаттағы электр қуатын тұтыну лифт биіктігіне байланысты
өзгеруі мүмкін. Лифт биіктігі қораптардағы сілтемелер санын өзгерту
арқылы реттеледі.
ЭС-14 лифті шелегінің геометриялық сыйымдылығы - 1,5 литр. Мақта
тұқымына арналған шелектерді толтыру коэффициенті ψ = 0,7-0,8,
тазалағыштардың қалдықтары үшін ψ = 0,6-0,7 құрайды. Белдіктің 1 погон
метріне жеті шелек орнатылған. [6]
Мақта тазарту зауыттарының кейбір өнімдерінің тік қозғалысы үшін
ЭЛГ және ЭЛМ терең және таяз шелектері бар жалпы мақсаттағы шелекті
белдік элеваторлары қолданылады.
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6.21 сурет - Мақта тұқымына ЭС-14 шөмішті элеваторының схемасы
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6.5 ЛИНТ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

МАҚТА

ШИТТЕРІНЕ

6.5.1. ЛИНТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
Мақта талшықтары (6.22 суретті қараңыз), жетілуіне байланысты,
арамшөптердің, күлдің және тұтас мақта тұқымдарының құрамына қарай
төрт түрге бөлінеді: I, II, III, IV. Зығыр сорт нашар көрсеткішке сәйкес
белгіленеді. [29]

6.22 сурет - Мақта линтерлерінің үлгілері
Мақта линттері, қапсырманың ұзындығына байланысты (6.8-кестені
қараңыз) үш түрге бөлінеді: 1, 2 және 3. [29]
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Кесте 6. 12 - Штапель ұзындығына байланысты мақта линтерлерінің
сұрыпталуы және түрлері

Мақта
талшық
тарыны
ң
әртүрлі
лігі

I

Мақта піседі

Мими
кроско
п
арқыл
ы
анықт
ау
85

Зығырд
ың
тағайын
далуы

Зы
ғы
р
тү
рі

Қапсы
рманы
ң
ұзынд
ығы
қылш
ық

-

1

13/14
және
одан
да көп

-

2

-

3

Нитроц
еллюлоз
а
өндірісі
үшін

Поляриза
цияланға
н
жарықта
анықтау
69

Целлюл
оза
ацетаты
н
өндіру
үшін

Ылға
лдың
станд
артты
масса
лық
қатын
асы,
%

Қоқыс
қоспалар
ының
массалық
үлесі
баст рұқ
апқ сат
ы
еті
деңг лге
ей
н

8.0

3.5

2

7/8 - 8.0
12/13
аралығ
ында
болад
8.0
ы.
6/7
немесе
одан
8.0
аз

2

7/8 12/13
аралығ
ында
болад
ы.

Сондай- 2
ақ

7/8 12/13
аралығ
ында
болад 8.0
ы.
6/7
немесе
одан
аз
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8.0

Күл
дің
масс
алы
қ
үлес
і,%,
арт
ық
емес

Тұтас
мақта
тұқымд
арыны
ң
массал
ық
үлесі,%
, артық
емес

5.0

1.6

0.10

4.5

6.0

1.7

0.10

4.5

6.0

1.7

0.10

4.5

4.5

1.7

0.10

1.5

Рұқсат
жоқ

1.5

Сондай
-ақ

4.5

4.5

4.5
4.5

6.12 кестенің соңы
II

80

55

-

Нитроцеллюлоза
өндірісі үшін
III

IV

75

75тен
кем

35

35тен
аз

-

-

1

13/14 және 9.0
одан да көп

5.0

6.5

1.8

0.20

2

7/8 - 12/13
аралығында 9.0
болады.

6.0

7.5

1.9

0,25

6.0

8.5

1.9

0,25

7/8 - 12/13
аралығында
болады.
9.0
13/14 және
одан да көп 10.0

6.0

6.0

1.9

0,25

7.0

10.0

-

0,25

2

7/8 - 12/13
аралығында 10.0
болады.

8.0

11.0

-

0,35

3

6/7 немесе
одан аз
10.0
7/8
және 10.0
одан да көп

8.0
12.0

11.0
15.0

-

0,35
0,50

12.0

15.0

-

0,50

3

2
1

2

3

6/7 немесе
одан аз

9.0

6/7 немесе
одан аз
10.0

Стандарттардың екі түрі, стандартты үлгілер мақта линтерлерінен
жасалады:
 әртүрлілігін анықтау,
 штапельдің ұзындығын анықтау үшін.
Мақта линтерлерінде тастардың, шпагаттардың сынықтарының,
сымдардың болуына жол берілмейді (6.13-кестені қараңыз) [29] Линтерлерде
шіріген және күйген жерлер, ылғалды тығыз қабаттар болмауы керек.
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6.13 кесте - Линтадағы ірі қалдықтың құрамы.
Мақта
Зығыр түрі
талшықтарының
әртүрлілігі
I
2

Үлкен қоспалардың
мөлшері,%, артық
емес
2.1

I

3

2.0

II
II

2
3

2.6
2,3

Мақта линтерлерінің шартты салмағы, м к, кг, формула бойынша
есептеледі
mk = mp
,
Мұндағы mp - мақта линтерлерінің есептік массасы, кг,
- ылғалдылықтың негізгі жылдамдығы,%,
- линттың нақты ылғалдылығы,%. [29]
Мақта линталарының болжамды массасын анықтау үшін келесі
формуланы қолданыңыз:
mp =
,
Мұндағы

- линттың нақты массасы қайда кг,

- түктердің негізгі ластануы,%,
- линттың нақты ластануы,%. [29]
Партия дегеніміз - бір сапа құжатында жасалған ылғал мен ластану
көрсеткіштері бірдей, сол сорттағы және типтегі мақта линтерлерінің белгілі
бір саны.
6.5.2
ТЕХНИКАЛЫҚ
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

МАҚТА

ШИТІНЕ

ҚОЙЫЛАТЫН

Ақаулы тұқымдардың пайызына байланысты өндірістік мақтаның
тұқымдары төрт өнеркәсіптік сортқа бөлінеді: I, II, III, IV. [35]
Ақаулы тұқымдарға сынған және зақымдалған тұқымдар, ядросы жоқ
бос тұқымдар, қара дәнімен күйдірілген тұқымдар және ядросы өзгерген
немесе жарты ядродан аз тұқымдар жатады.
Тұқымдарды ластанғаннан кейін жастықшалар мен тұқымға бекітілген
немесе оны еркін қоршайтын кәдімгі талшықтың бөлігі болады (6.23 суретті
қараңыз). [31]
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6.23 сурет - Линтталғаннан кейін жалаң мақта тұқымдары.
Тұқымдықтың массалық үлесі тұқым массасына қатысты толық емес
және қалыпты талшықта тұқымдарда қалған қысқа талшықтар массасының
пайызын көрсетеді (6.14 кестені қараңыз). [35]
6.14 кесте - Ақаулы тұқымдардың, ылғалдың, мақта тұқымдарының
жастығының негізгі көрсеткіштері.
Тұқымның
Ақаулы
Ылғалдың
Жасөспірімнің
әртүрлілігі
тұқымдардың
массалық
массалық
массалық
үлесі, артық
үлесі,%
үлесі,%,
емес,%
артық емес
1,5
5,0-10,5
I
10
I

30

11

6,0-10,5

II

11,0

12

7,0-11,0

II

33,0

13

8,0-13,0

Бөлімдегі мақта тұқымының ядросының түсі 6.15 кестеде келтірілген
сипаттамаға сәйкес келуі керек. [35]
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6.15 Кесте - Мақта сортына байланысты тұқым ядросының түсі.
Тұқымның
Мақта тұқымының ядросының секциялық түсі
әртүрлілігі
I
Таңдалған мақта сорттарына байланысты жасыл және
басқа реңктері бар ашық қоңыр
I
Таңдалған мақта сорттарына байланысты көлеңкелері
бар кремді
II
Сұр кремнен сарғыш түске дейін
II
Сарыдан ашық қоңырға дейін
Тұқымдардың партиясы деп бір сапалық құжатпен ресімделген бірыңғай
сападағы бір өндірістік сорттың тұқымдарының саны саналады. Кешке олар:
 бір теміржол вагоны,
 тәулігіне автомобиль көлігімен тасымалданатын тұқым саны,
 өндірісте конвейерлермен күніне жеткізілетін тұқым саны.
Мақта тұқымдарының шартты салмағын анықтағанда келесі есептік
көрсеткіштер қолданылады: ылғалдың массалық үлесі -10%, қоқыстың
массалық үлесі - 0,5%. [35]
Мақта тұқымдарының шартты салмағы (Mk), кг,
мына формула
бойынша есептеледі:
Mk =

,

- ылғалдың нақты массалық үлесі қайда ,%,
- ылғалдың есептелген массалық үлесі, %,
- қоқыс қоспаларының нақты массалық үлесі, %,
- қоқыс қоспаларының есептелген массалық үлесі, %. [35]
Мақта тұқымдары жабық қоймада, сарайлардың астында немесе
белсенді дайындалған желдетілетін арнайы дайындалған жерлерде
сақталады. Суретте мақта тұқымы көрсетілген.
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6.24 сурет - Мақта тұқымдары
1 - мақта тұқымдары тазартылғаннан кейін, 2 - линтталғаннан кейінгі
тұқымдар, 3 - себуге арналған дезинфекцияланған тұқымдар.
Тасымалдау кезінде барлық типтегі таза, құрғақ, иіссіз көлік құралдары
қолданылады. Орташа және ұзын талшықтарды, өндірістік және тұқымдық
тұқымдарды
араластырмаңыз.
Сондай-ақ,
тұқымдарды
әр
түрлі
ылғалдылықпен араластыруға жол берілмейді.
Бақылау сұрақтары:
1. Тұқымдарды ластанудан бұрын тазарту.
2. Линтерлеу процесі.
3. Линтерлік машиналардың түрлері.
4. Линтер машинасының негізгі жұмыс органдары.
5. 5ЛП маркалы Linter машинасы.
6. 6ЛП маркалы Linter машинасы.
7. Зығырдың шартты массасы.
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7 БӨЛІМ. ӨНДІРІС БӨЛІМШЕНІҢ ЖҰМЫСЫН ЖОСПАРЛАУ
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ
7.1 КІРІСПЕ
Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің технологиялық процесі
кезінде мақта талшығының, линтерлер мен тұқымдардың табиғи физикалықмеханикалық қасиеттерінің сақталуы қамтамасыз етілуі керек. Өнімдердің
сапасы техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкес келуі керек. Алғашқы
өңдеу кезінде талшықтың жоғалуына жол берілмеуі керек, өнімділікті
арттыруға күш салу керек.
Осы мақсаттарға жету үшін жоғары өнімді және саңырауқұлақ
ауруларына төзімді сорттардың жоғары сапалы мақта тұқымдарын
қолданудан бастап, шитті мақтаны өңдеудің әр түрлі кезеңдерінде оңтайлы
технологиялық режимді таңдауға дейін көптеген факторларды ескеру қажет.
Шешуші мақта - шитті мақтаны алғашқы өңдеудің дұрыс құрылысы,
технологиялық жабдықты тиімді пайдалану. Жабдықтың жұмысындағы
ақаулар қалдықтар мен талшықтардың, линттердің және тұқымдардың
ақауларына, өнімділіктің төмендеуіне және қалдықтардың көбеюіне әкеледі.
Теріс салдарды азайту үшін технологтар өнім сапасының төмендеу
себептерін түсініп, оларды жою бойынша бақылау шараларын қабылдауы
керек.
Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің барлық кезеңдерінде,
шитті мақтаны қабылдау пункттерінде қабылдаудан бастап және мақта өңдеу
зауытынан дайын өнімді жөнелтумен аяқталғанға дейін, шитті мақта,
талшық, линтерлер, тұқымдар мен талшық қалдықтарының сандық және
сапалық есебін жүргізу қажет. Мақта өңдеу зауытында шитті мақтаны
алғашқы өңдеу кезінде сандық және сапалық есепке алуды тіркеу келесі
кезеңдерден тұрады:
1. шитті мақтаны мақта өңдеу зауытына қабылдауды тіркеу;
2. шитті мақтаны тазартуды тіркеу;
3. шитті мақтаны алғашқы қайта өңдеу өнімдерін жөнелтуді тіркеу;
4. шитті мақтаны қабылдау және жөнелту нәтижелерін тексеру;
5. түгендеу.
Мақтамен барлық операцияларды (қабылдау, өлшеу, кептіру, тазарту,
сақтау, жөнелту), сандық және сапалық есепке алуды және тиісті құжаттарды
тіркеуді дайындау пункті, мақта өңдеу зауыты физикалық, есептелген
салмақта және 1 кг дәлдікпен стандартты салмақта жүзеге асырады.
Шитті мақтаның сапасы, тізбек бойындағы дайын өнім; шиттізатты
қабылдау және дайындау пунктінде сақтау; - шитті мақтаның дайын
партиясын мақта өңдеу зауытына жіберу және оны зауытта қабылдау талшықты қалдықтарды ала отырып, шитті мақтаны талшыққа, линтаға және
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тұқымға бастапқы өңдеу. және дайын өнімді жөнелтуді техникалық бақылау
бөлімі бақылайды.
Сапалы дайын өнімді алу және талшықтардың шығынын азайту, энергия
шығыны инновациялық технологияның жұмысымен қамтамасыз етіледі.
Қазақстанның оңтүстігіндегі мақта өңдеу зауыттары талшықты алғашқы
өңдеуге арналған үздіксіз қайта өңдеу желісін техникалық қайта
жарақтандыруды бастады. «Мырзакент» ЖШС мысалында Lummus
компаниясының
инновациялық
технологиясы
мен
жабдықтары
қарастырылған.
7.2. «МЫРЗАКЕНТ» ЖШС МАҚТА ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНДАҒЫ
ШИТТІ
МАҚТАНЫ
ӨҢДЕУДІҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Ел 90% экспортталады, жыл сайын мақта талшығының мың 100 жуық
тонна өндіреді. Бүгінгі таңда Түркістан облысында жабдықтың энергия
сыйымдылығының жоғарылауымен, өндірілетін талшықтың сапасының
төмендігімен және өзіндік шиттізаттың жетіспеушілігімен ерекшеленетін 15
мақта өңдеу зауыты бар. Толық жүктелген кезде отандық кәсіпорындар мақта
талшығының жалпы көлемінің 30% -на дейін өңдей алады. [35]

7.1 сурет - «МЫРЗАКЕНТ» ЖШС мақта өңдеу зауытында талшықты
алғашқы өңдеудің үздіксіз технологиялық процесінің кезеңдері.
Отандық мақта өңдеу зауыттарының рентабельсіздігінің себебі шитті
мақтаның өнімділігі мен сапасының төмендігінде, ескірген жабдықты
пайдалануда. Қазақстан үкіметі мақтаны қайта өңдеу саласын қалпына
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келтіру бойынша шаралар қабылдауда. Қайта жабдықтау үшін белгілі
Lummus, Continental сияқты мақта өңдеу жабдықтарын өндірушілердің
технологиялық желілері сатып алынады.
Шитті мақтаны алғашқы өңдеу зауыты «Мырзакент» ЖШС Lummus
компаниясының қайта өңдеу желісінде жұмыс істейді. Шитті мақтаны
өңдеудің барлық кезеңдері және ол үшін қолданылатын жабдықтар 7.1, 7.2
суреттерінде көрсетілген [32].

7.2 сурет - Lummus технологиялық процесінің сызбасы.
Өңдеуге келген шитті мақта пневматикалық тасымалдау жүйесі арқылы
автоматтандырылған режимде жұмыс істейтін және Lummus тиеу жүйесіне
кіретін сепараторға беріледі. Жүктеу жүйесіне зауыттың қуатына
байланысты құрастыруға болатын түрлі жабдықтар кіреді. Тиеу желісі
суретте көрсетілген 7.3. және мыналарды қамтиды:
 құбыр,
 бөлгіш,
 жанкүйерлер,
 стационарлық модуль - шитті мақтаны фидерлік,
 ауыр қоспаларды ұстаушылар,
 циклондар. [32]
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7.3 сурет - Lummus-жүктеу сызығы
Егер шитті мақтаның көп мөлшері автомобиль көлігі жүйесіндегі дің
бойымен қоректенсе және сепаратордың жанында түбі пайда болса,
сепаратор автоматты түрде тоқтап, артық шитті мақтаны ағызады. Шитті
мақта сепаратор арқылы шитті мақтаға арналған стационарлық қоректендіру
модуліне түседі. Желдеткішті соратын ауа ағыны кептіруге және тазартуға
бірдей мөлшерде берілетін шитті мақтаны жібереді.
Кіретін шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануына байланысты
мақта өңдеу зауыттары суретте көрсетілгендей бір сатылы немесе екі сатылы
кептіру және тазарту желісімен жабдықталған. 7.4.[32] Бір сатылы кептіру
және тазарту қолмен жиналған шитті мақта үшін қолданылады. Машинамен
жиналған шитті мақта мен ылғалдылығы жоғары және ластануы бар қолмен
жиналған шитті мақта үшін екі сатылы кептіру және тазалау қолданылады.
Жылу генераторлары teploagenta жылыту үшін газ қыздырғыштары
пайдаланып. Кептіру барабандары қыздырылған ауа мен шитті мақтаның
оңтайлы арақатынасын қамтамасыз ететін етіп жасалған. Осы жағдайды
сақтай отырып, шитті мақтаның барлық компоненттерін жылытылатын
ауаның оңтайлы температурасында максималды және мұқият кептіруге қол
жеткізуге болады.
Кептіру барабанынан ыстық ауа ағыны бар шитті мақта көлбеу ыстық
ауа тазартқышқа түседі. Оның құрамында шитті мақтаны тордың бойымен
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сүйрейтін қазық цилиндрі бар. Бұл кезде мақта шитті мақта талшықтарының
қопсытуы және арамшөптерді жою жүреді.
Алдын ала тазалаудың бірінші кезеңіндегі екінші тазартқыш - бұл
сорғыш типті тазартқыштар. Олар таяқтарды, жапырақтарды және ауыр
арамшөптерді жоюға арналған.
Екінші сатыдағы кептіру жүйесінде әдетте ауаны жылытуға арналған
жеке оттық бар. Екінші кептіру кіріп жатқан мақтаның ылғалдылығына
байланысты жүзеге асырылады. Шитті мақтаны алдын-ала тазартудың
бірінші сатысынан екінші сатысына дейін қыздырылған ауа ағынында алдынала тазарту (кәдімгі дөңгелек құбырларды қолдану) мақтаның оңтайлы
кептіруін қамтамасыз етеді.
Екінші сатыдағы тазартқыш көлбеу ыстық ауа тазартқыштан және оның
үстінде орнатылған TrashMaster ™ тазартқыштан тұрады. Ыстық ауаны
тазартқыш бірінші сатыдағы жүйеге сәйкес келеді, ал TrashMaster ™
тазартқышы қабықты, таяқшаларды, сабақтарды, үлкен жапырақтар мен
шөптерді жояды. Олармен бірге талшықты қалдықтармен бірге белгілі бір
шитті мақта шығарылады. Бұл шитті мақта қалпына келтіріліп, TrashMaster
экстракциясы түріндегі регенерация бөлімі арқылы шитті мақта ағынына
оралады. [32]

7.4 Сурет - Шитті мақтаны кептірудің бірінші кезеңінің сызбасы. [32]
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7.5 сурет - Шитті мақтаны кептіру мен тазалаудың екінші кезеңінің
схемасы. [32]

Сурет 7.6 - Шитті мақтаны тазалаудың екінші кезеңінің сызбасы. [32]
4 бөлімдегі 4.3.4 тармақшасында тазарту цехының технологиясы мен
жабдықтары қарастырылды. Джиндау кейін талшықты 7.7-суретте суретте
көрсетілген.
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7.7 сурет. Super-Jet® талшықты тазартқыш.
Super-Jet® ауа компрессорлық талшық тазалағышы джинадан немесе
орамнан жасалған гиннен кейін жолға қойылады.
Мақта талшығы талшықты тазартқышқа сорғыш желдеткіштердің
көмегімен талшық желісі арқылы және ауа конденсаторына түседі. Құрылғы
арқылы өтетін талшық зақымдалмайды және арамшөптерден мұқият
тазаланады.
Суретте 7. 8 мақта тұқымын linterovaniya желісі қарастырылады. [32]

7.8 Сурет - Мақта тұқымына арналған линтер сызығының сызбасы.
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Мақта тұқымдарының линтерлік сызығы келесі компоненттерден
тұрады:
 Super-Jet® талшық тазартқыш,
 Sentinel ™ II Lint Cleaner линтер машинасы,
 талшық тазартқыш Model 108,
 Guardian ™ талшық тазартқышы.
Ара тазартатын зауыттар үшін бірінші линтер әдетте Lummus Super-Jet®
Lint Cleaner болып табылады. [32] Ол тікелей арамен тазартылатын стендтің
артына орнатылады. Lummus бастамашысы болған Super-Jet® а
талшығындағы қоқыстардан тазарту үшін центрифугалық күш қолданады.
Бұл талшықтарды зақымдамайтын жалғыз талшықты тазартқыш, себебі
қозғалмалы бөлшектері жоқ.
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7.3. ШИТТІ МАҚТАНЫ
ҚҰЖАТТЫҚ РӘСІМДЕУ

АЛҒАШҚЫ

ӨҢДЕУ

КЕЗІНДЕГІ

7.3.1. МАҚТА ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНА ҚАБЫЛДАУҒА КЕЛГЕН
ШИТТІ МАҚТАНЫ РӘСІМДЕУ
Мақта өңдеу зауытына жеткізілген шитті мақта қабылдау кезінде
өлшеніп, ластану және ылғалдылық көрсеткіштері анықталуы керек. Мақта
өңдеу зауыты зертханасының талдауларының нәтижелері 7.1 кестеде
көрсетілген ылғал мен шитті мақтаның ластануын талдау нәтижелерінің
тізіліміне жазылады. [17]
7.1 Кесте - Шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануын талдау
нәтижелерін тіркеу журналы
Асылдандыру
баға
1

Әртүрлілік

Бүлік

Жүк

2

3

4

7.1 кестенің жалғасы
Бітелу
Ілініс
Салмақ
шитті мақта
Тырысу
Салмақ,
Грам
грамм
6
7
8

Иесінің аты
шитті мақта
5

Орташа% арамшөптілік
%
9

10

7.1-кестенің соңы
Ылғалдылық
Ілініс
Жалпы Айырмашылық Абсолютті % ылғал
шитті мақта
сынама
құрғақ
кептірер
салмағы
салмақ,
алдында
грамм
Тырысу %
11
12
13
14
15
16

Қолы

17

Шитті мақтаның сыныбы мақта қабылдау пунктінің мәліметтері
бойынша жазылады. Шитті мақтаның есептік салмағы мен стандартты
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салмағы мақта өңдеу зауытының зертханасын талдау нәтижесінде алынған
арамшөптілік пен ылғалдылық көрсеткіштері бойынша есептеледі. Мақта
қабылдау пунктінен келіп түскен әр шитті мақтаның партиясын қабылдау
кезінде нүктелік сынамалар алынып, орташа тәуліктік көрсеткіш
қалыптасады.
Егер мақта қабылдау пункті мен мақта өңдеу зауытының
зертханаларында жүргізілген талдау нәтижелерінде үлкен айырмашылық
болса, ластану немесе ылғалдану бойынша мақта қабылдау пунктінің өкілінің
қатысуымен қосымша талдау жүргізіледі. Егер қосымша талдаудан кейін
сәйкессіздік рұқсат етілген мәндерден үлкен болса, онда зауыт
зертханасының талдау нәтижелері шитті мақтаның есептік салмағы мен
стандартты салмағын есептеу үшін алынады. Егер талдау нәтижелеріндегі
сәйкессіздік қалыпты шектерде болса, онда есептеулер үшін мақта қабылдау
пунктінің талдау көрсеткіштері алынады.
Мақта тазарту зауытына өлшенгеннен кейін келіп түскен шитті мақта
шитті мақтаның сандық және сапалық есебінің кітабында жазылады, оның
үлгісі 1 бөлімде келтірілген. [17]
7.3.2 ШИТТІ МАҚТАНЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН
ӨНДІРІСТІК ТАПСЫРМАНЫ РӘСІМДЕУ
Зауытта жиналған шитті мақтаның партиялары өндірістік тапсырма
негізінде өңдеуге беріледі (7.2 кестені қараңыз). [17] Өндірістік тапсырыста
сонымен бірге жоспарланған дайын өнімнің саны мен сапасы көрсетіледі.
Кесте 7.2
Өндірістік тапсырма № __ _________________________________ ____
(мақта тазарту зауытының атауы)
«____» ___________ 20___ жыл
І бөлім. Шитті мақтаны өңдеуге шығару
1. көмегімен өңдеуге дайындаңыз және босатыңыз
«___» ________ 20__ ж. № ____________ партия, тауар маманы
сақтайтын
техникалық
шитті
мақта
II
зоналар
________________________________мақта тазалау зауытында теру:
а) саны: нақты салмағы бойынша _______________ килограмм, салмақ
бойынша есептелген арамшөптер деңгейіне дейін азайтылды _________
стандартты салмақ бойынша килограмм ___________________ килограмм;
б)
сапасы:
таңдау
_________________,
өнеркәсіптік
сынып
__________________ ылғалдылық _______%, қоқыс _________%, қамау
_______________%, жинақ түрі ________________.
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Шитті мақта келесі қабылдау пункттерінен:
Мақта қабылдау Шартты салмағы, Мақта қабылдау Шартты салмағы,
пунктінің атауы килограмм
пунктінің атауы килограмм

Барлығы _______________________________________________________.
2. Шитті мақтаны ағынмен өткізіңіз:
а) кептіру және тазалау бөлімінің кептіру тобы ___ килограмм;
б) кептіру және тазарту бөлімінің тазалау тобы ____ килограмм;
в) мақта тазарту зауытының тазарту цехы ___ килограмм;
г) кептіру ________ килограмм; ______ килограмм кептірусіз.
3. Шитті мақтаны кептіру және тазарту цехынан өткізу кезінде қалдықтар
_______% ________ килограмм құрайды.
4. Шитті мақтаны өңдеуден _______________ килограмм керек келесі дайын
өнімді алу керек:
а) кірістілік _________% ___________ килограмм болған кезде мақта
талшығы;
б) шығу кезінде линт ______________% _______________ килограмм;
в) зығырданғаннан кейін мақта тұқымы ____% _____ килограмм шыққан
кезде;
г) шығу кезінде шағу _____________% ________________ килограмм;
д) шыға берісте _____________% _________________ килограмм;
е) қалдықтар ___________________________________________________.
5. Көрсетілген шитті мақтадан дайын өнім алынды келесі сапа
көрсеткіштеріне сәйкес келуі керек:
а) құрамында мақта талшығы ______ өндірістік сорт _______ ақаулар мен
қоқыстардың саны ______________%;
б) тұқым себілгеннен кейінгі қалдық талшықтарының құрамы ___ грамм;
в) линт _______________________ сынып ___________________ түрі;
г) линтировкадан өткен тұқымдардың толық өсіндісі __________;
д) тұқымның зақымдануы _____% -дан аспайды, тұқым сорты ___________;
7.3.3
ШИТТІ МАҚТАНЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУДЕН ШЫҚҚАН
ӨНІМДЕРІН РӘСІМДЕУ
Алғашқы қайта өңдеу өнімдерін қабылдау журналы мақта талшығының
және субөнімдердің плюм сызығының мәліметтерімен енгізіледі (7.3 кестені
қараңыз). [17]
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7.3 Кесте - Өңделген өнімді өндірістен қабылдау журналының журналы
P/p № күн
1

2

Бригада Өзгерту Мақта талшығы
Марка Балар саны Брутто Тара
Таза
салмағы салмағы салмағы
3
4
5
6
7
8
9

7.3-кестенің соңы
Зығыр
Улюк
Қол
ы
Бала Брутто Тара Таза
Марк Бала Брутто Тара Таза
Брен
р
салмағ салмағ салмағ а
р
салмағ салмағ салмағ
д
саны ы
ы
ы
саны ы
ы
ы
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Дайын өнімді өңдеу және қабылдау туралы есеп мақта иесіне шитті
мақтаның партиясын тазарту және өңдеу аяқталғаннан кейін беріледі (7.4
кестені қараңыз). [17]
Кесте 7.4 - Дайын өнімді өңдеу және қабылдау туралы есеп
P/p Өндірісті
Әртүрлілік Серия Шитті
Кептіру және Шартты
№ тағайындаудың
нөмірі мақтаның тазалау
салмақта
нөмірі
және
шартты
бөлімінің
өңдеу үшін
күні
салмағы,
қалдықтары,% босатылды,
килограмм
килограмм
1
2
3
4
5
6
7
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7.4 кестенің жалғасы
Алынған өнімдер
Мақта талшығы
Тұқымдар
Таза салмағы
Кондиционды масса Таза салмағы
Кондиционды масса
% шитті
%
шитті
%
шитті
%
шитті
мақтаның
мақтаның
мақтаның
мақтаның
салмағы
салмағына%
салмағы
салмағы
бойынша%
бойынша%
бойынша%
8
9
10
11
12
13
14
15

7.4 кестенің жалғасы
Алынған өнімдер
Зығыр
Улюк
Таза салмағы
Кондиционды массаТаза салмағы
Кондиционды масса
%
шитті
%
шитті
%
шитті
%
шитті
мақтаның
мақтаның
мақтаның
мақтаның
салмағы
салмағы
салмағы
салмағы
бойынша%
бойынша%
бойынша%
бойынша%
16
17
18
19
20
21
22
23

7.4 кестенің соңы
Алынған өнімдер
Негізгі
өндіріс
қалдықтары
Үлпілдек
Таза салмағы
Кондиционды масса
Таза салмағы
шитті
шитті мақтаның
шитті мақтаның
мақтаның
%
%
салмағы
%
салмағы
салмағы
бойынша%
бойынша%
бойынша%
24
25
26
27
28
29

Мақта иесі _________ __________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Бас бухгалтер ______ ___________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
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7.4 ӨНІМДЕРДЕ АҚАУЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫН ТАЛДАУ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің негізгі міндеттерінің бірі стандарттар мен ережелерге сәйкес келетін өнімдерді алу: талшық, талшық,
өндірістік тұқымдар. Мұнда технологиялық машиналар мен механизмдерді
оңтайлы және тиімді пайдалану маңызды рөл атқарады. Жабдықтың жұмыс
режимінің дұрыс реттелмеуі, жұмыс кезіндегі ақаулар өнім ақауларының
пайда болуына, талшықтардың жоғалуының жоғарылауына және өндірістегі
өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.
Жабдықты пайдалану өнімділігі мен тиімділігін арттыру үшін
технологиялық машиналар мен механизмдерді жұмыс күйінде ұстау,
жабдықтардың жұмысында бұзылулар мен ақаулардың алдын алу үшін
техникалық қызмет көрсету қажет. Белгілі бір кестеге сәйкес белгілі бір
дәйектілікпен орындалатын жабдыққа қызмет көрсету мен жөндеудің, күтім
мен қадағалаудың барлық түрлерінің кешені профилактикалық қызмет
жүйесі деп аталады.
Профилактикалық қызмет жүйесі келесіге бөлінеді:
1. техникалық қызмет көрсету,
2. Техникалық қызмет көрсету,
3. орташа жөндеу,
4. күрделі жөндеу.
Жөндеудің әр түрі өзіндік жұмыс көлеміне, қызмет циклдарының
арасындағы уақытқа ие. Жөндеудің негізгі түрлері жабдықты ағымдағы және
орташа жөндеу болып саналады. Техникалық қызмет көрсетуді, орташа
жөндеуді және күрделі жөндеуді жөндеу бригадасы жүзеге асырады.
Жабдықты пайдалану кезіндегі жоспарлы жөндеуді немесе пайда болған
өнімнің сапасының төмендеуін туындататын техникалық себептерге
байланысты оны тоқтату осы техниканың операторымен технологиялық
техниктің бақылауымен жүзеге асырылады.
7.4.1 ШИТТІ МАҚТАНЫ ТАЗАЛАУ САПАСЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ
Технологиялық жабдықта шитті мақтаны тазарту процесінде тазалау
өнімділігі мен сапасына әсер ететін жабдықтың әр түрлі ақаулары орын алуы
мүмкін. Төменде 7.5-кесте ұсынылған, онда жабдықтың кең таралған
ақаулары, олардың себептері және оларды жою шаралары көрсетілген. [11]
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7.5 Кесте - Жабдықтың кең тараған ақаулары, олардың пайда болу
себептері және оларды жою шаралары.
Жабдықтың
Олардың пайда болу Түзету шаралары.
ақаулары
себебі
Өнімділіктің
Шитті
мақтаның Қалыпты
қуат
көзін
төмендеуі
төмендеуі.
орнатыңыз.
Шитті мақтаның жоғары Шартты
ылғалдылыққа
ылғалдылығы.
дейін құрғатыңыз.
Электр қозғалтқышының
Жабдықтың
жұмыс айналым
санының
бөлшектерінің
төлқұжат
деректерімен
жылдамдығын бұзу.
сәйкестігін
тексеру,
белдіктердің
созылуын
тексеру.
Төмен тазарту әсері
Шитті
мақтамен Қалыпты
қуат
көзін
жабдықтаудың
орнатыңыз.
жоғарылауы.
Тесілген торды тазарту.
Органикалық
щеткаларды
қоқыстармен
және Тозған
тастармен
тесілген ауыстыру.
Саңылауды 12-18 мм етіп
торды сою.
орнатыңыз.
Қылшықты
қылшықтардың қылына
киіңіз.
Тістелген
барабандар Электр қозғалтқышының
мен торлар арасындағы айналым
санының
деректерімен
клиренстің жоғарылауы. төлқұжат
тексеру,
Жабдықтың
жұмыс сәйкестігін
белдіктердің
созылуын
бөлшектерінің
жылдамдығын бұзу.
тексеру.
Зақымдалған
ара
Тісті
барабандардың гарнитурасын ауыстыру.
тісті
тістерінің Сізден
ылғалдылық
зақымдануы.
кондицияланғанша
Шитті мақтаның жоғары тігуіңізді сұраймын.
ылғалдылығы.
Сою

290

Шитті мақтаның жоғары Шартты
ылғалдылыққа
ылғалдылығы.
дейін құрғатыңыз.
Қалыпты
қуат
көзін
Шитті
мақтамен орнатыңыз.
жабдықтаудың
Электр қозғалтқышының
жоғарылауы.
айналым
санының

деректерімен
Жабдықтың
жұмыс төлқұжат
сәйкестігін
тексеру,
бөлшектерінің
белдіктердің
созылуын
жылдамдығын бұзу.
тексеру.
Тісті тегістеу барабанын
тісті
барабанды
Тістелген щеткалармен гарнитурамен
жанасуды
тістелген барабандардан орнату.
шитті мақтаны алып
тастау төмендеді.
Жабдықтың төлқұжатына
Пневматикалық жүйеде сәйкес аэродинамикалық
аэродинамикалық
режимді
орнатыңыз.
режимді бұзу.
Құбырдағы
ықтимал
бітелулер
мен
ағып
кетулерді жою.
Қалдықтардағы
Перфорацияланған
Перфорацияланған торды
құбылмалылық пен тордың зақымдануы.
ауыстыру немесе жөндеу.
бос
талшықтың Қазық
пен
тор 14-20
мм-ге
дейінгі
мөлшері
арасындағы
кішкене аралықты орнатыңыз.
жоғарылайды
алшақтық.
Тісті
барабандардың Зақымдалған
ара
тісті
тістерінің гарнитурасын ауыстыру.
зақымдануы.
Шитті
мақтамен Қалыпты
қуат
көзін
жабдықтаудың
орнатыңыз.
Саңылауды 12-18 мм етіп
жоғарылауы.
Тістелген
барабандар орнатыңыз.
мен тор арасындағы
аралықты бұзу.
Қылшықты
Тозған
щеткаларды
қылшықтардың қылына ауыстыру.
киіңіз.
Сізден
ылғалдылық
Шитті мақтаның жоғары кондицияланғанша
ылғалдылығы.
тігуіңізді сұраймын.
Механикалық
зақымданудың
жоғарылауы

Қазық
пен
тор
арасындағы
кішкене
алшақтық.
Шитті
мақтамен
жабдықтаудың
жоғарылауы.
Жабдықтың
жұмыс
бөлшектерінің

14-20
мм-ге
дейінгі
аралықты орнатыңыз.
Қалыпты
қуат
көзін
орнатыңыз.
Электр қозғалтқышының
айналым
санының
төлқұжат
деректерімен

291

сәйкестігін
тексеру,
белдіктердің
созылуын
тексеру.
Саңылауды 12-18 мм етіп
Тісті
сырықтар
мен орнатыңыз.
тордың
арасындағы
саңылаудың бұзылуы.
жылдамдығын бұзу.

7.4.2
ДЖИНДЕУ КЕЗІНДЕ ТАЛШЫҚ САПАСЫНЫҢ
ТӨМЕНДЕУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ
Пахтадан тазарту технологиясының негізгі міндеттері:
1. жоғары сапалы талшықтан максималды өнімділік алу,
2. талшық ақауларының пайда болуын және тұқымдардың
зақымдануын болдырмау,
3. талшықтың жоғалуын азайту.
Осы мақсаттарға жету үшін 4-бөлімде айтылған тазарту режимін дұрыс
таңдап, оны сақтау ғана емес қажет. Джинді жабдықтардың дұрыс жұмыс
істеуі, талшық сапасының төмендеуін тудыратын ақауларды жою және
ақаулардың пайда болуы да маңызды. 7.6-кестеде жыныс мүшелерінің дұрыс
жұмыс істемеуінің негізгі себептері және оларды қалай түзетуге
болатындығы көрсетілген. [11]
7.6 Кесте - Джиндер жұмысындағы ақаулардың себептері және оларды
жою шаралары.
Тазарту
Себеп
Оларды жою бойынша
технологиясының
шаралар.
сәтсіздігі
Шитті
жастықшаны Шитті
мақтаның Қоректендіргіш білігінің
қопсыту немесе тоқтату жеткіліксіз тоқ беру.
толтырылуын тексеру.
Шитті роликті қайта Шитті мақтаны жұмыс
консолидациялау
камерасына
шамадан
тыс беру.
Тұқым тарағының орны
реттелмеген.
Джинның
жұмыс
жасайтын мүшелерінің
дұрыс жұмыс істемеуі.
Мен союды іштім.
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Шитті
мақтаның
ағынын реттеу.
Тұқым
тарағының
орналасуын реттеу.
Ара мен тордың күйін
тексеру.
Саңылаулардың
және
талшықтардың шығатын
түтігінің
араларын
сәйкестікті тексеру.

Ген итереді, талшықтың
бөлігі
аппараттың
астына түсіп, тордың
төменгі бөлігін бітеп
тастайды

Ара тістері мен ауа
түтігі
Тордың беткейлері және камерасының
тордың жоғарғы бөлігі. арасындағы аралықты 13 мм етіп орнату.
Шитті
шығыршықта Шитті
роликті
үлкен
қоқыс қоспалардан тазарту.
қоспаларының болуы
Саптаманың түтігі мен Саңылауды 1-2 мм-ге
ара тістерінің арасы 2 дейін орнату.
мм-ден асады.
диаметрлі
Ара цилиндріндегі әр Бірдей
араларды орнату.
түрлі диаметрі.
енін
Саңылаулардың бүкіл Саптаманың
саптаманы
ұзындығы
бойынша реттеу,
біркелкі
емес
ені, тазарту.
саптаманың бітелуі.
Ауа камерасындағы ауа
қысымын төмендету.
Ауа
камерасының
немесе
оптикалық
талшықты талшықтың
төменгі бөлігі.
Конденсатордан
ауа
сору жеткіліксіз

Желдеткіштің сорғыш
құбырындағы
тордың
күйін тексеру.
Мойынды
тазарту,
ондағы тесіктер мен
шығыңқы
жерлерді
кетіру.

Конденсатор торының
күйін тексеру және
сору
желдеткішінің
жұмыс
дөңгелегінің
жылдамдығы.
Уликтің
талшықтағы Құлақ
қабығының Ілгекті
визордың
мөлшері жоғары
дұрыс емес реттелуі.
орналасуын реттеу.
Тұқымның әдеттен тыс Тұқым тарағы жеткілікті Тарақты тартыңыз.
түктілігі:
түрде тартылмаған.
тазарту
Тұқым
тарағы
тым Тарақты қысыңыз.
тазалау
тығыз.
біркелкі емес
Жеке
қазықтардың Тұқым
тарақтарын
зақымдануы
немесе жөндеу.
тұқым
тарағының
қазығының тең емес
ұзындығы.
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Флагелланың
құрамы
талшықтағы
ақаулар

жоғары Шитті
мақтаны Тазартқышты
немесе
және тазартқыштарда немесе қоректендіргішті
аралас қоректендіргіште жағу. тексеру.
Зиянды көрдім.
Ара
цилиндрін
Мойын
мен
шыны ауыстыру.
талшықтағы тесіктер.
Қысқарту.

Ұнтақталған
Сынақ
бөлімінде Торларды ауыстыру.
тазартылуы
тұқымдарды талшыққа тордың
жоғарылаған.
енгізу.
Ара
цилиндрін
Араларда бүгілген және ауыстыру.
сынған тістер.
Қоңыздың шығуы және талшықтардың жоғалуы тұқым тарағының
орналасуы мен шыңның шыңына байланысты.
Қоңыз жеткіліксіз шығарылған жағдайда:
 үстіңгі ізімен камералары бар джиналар үшін - күн сәулесін араға
жақындатыңыз,
 төменгі улюкоткаты бар камералары бар джиналар үшін - торлардан
араны алып тастаңыз.
Қалдықтардағы талшық құрамының жоғарылауымен:
 жоғарғы эжекциясы бар камералары бар джиналар үшін - қақпа
құралын аралардан алшақтатыңыз,
 камералары бар джиналар үшін артқы қақпақты араға
жақындатыңыз.
Камера түбінің пайда болуын болдырмау үшін шитті ролик мезгіл-мезгіл
түсіп, торды тазалайды, алдымен машинаны өшіріп, жұмыс камерасын
көтереді. Бұл әсіресе төменгі сұрыпты мақтаны өңдеу кезінде өте маңызды.
7.4.3 ПРЕСТЕУ КЕЗІНДЕ ТАЛШЫҚ САПАСЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУ
СЕБЕПТЕРІ
Мақта талшығының пресс бөлмесінде және одан әрі тиеу аймағында
жоғалуы, негізінен, орауыштардың қаптамасынан абайсызда болады.
Шүберекпен жабылмаған дестенің бос шеттері талшықтардың жоғалуына
және ластануына ықпал етеді. Баспасөзге ұқыпсыз қызмет көрсету
талшықтың бір бөлігі конденсатор науасы мен қоректендіргіш камерасынан
түсіп, еденге шашылып, ластануы мүмкін.
Сығымдалған орамдағы талшықтардың бас тартуының алдын алуға
ерекше назар аудару қажет.
Талшықтан келесі жағдайларда бас тартылады:
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 егер престе талшықтың екі немесе одан да көп өнеркәсіптік
сорттары болса, олардың айырмашылығы бір сорттан артық болса;
әр түрлі маркалы талшықтарды, яғни әр түрлі беріктік пен
жетілуді араластыру нәтижесінде біркелкі емес беріктік иірілген
жіп алынады, бұл оның сынуының артуына және матаның
сапасының нашарлауына әкеледі;
 егер шөпте штапельдің ұзындығы әр түрлі мақта талшықтары
болса, егер айырмашылық 1 мм- ден асса ; мұндай араластыру
штапель ұзындығының біркелкі еместігін жоғарылатады, бұл иіру
процесін нашарлатады және жіптің үзілуін күшейтеді;
 егер дестеде әр түрлі асыл тұқымды сорттардың талшықтары
болса; бұл ақау түрі әр түрлі өндірістік сорттар мен ұзындықтағы
талшықтарды араластыру сияқты зиянды әсер етеді;
 үйіндіде тұқым болған кезде, талшық немесе үлпектің
қабаттарымен араласқан талшық, талшық немесе талшық, улюк
таңдау, сондай-ақ үйіндіде майланған талшық болған кезде;
мұндай талшық иіру процесін бұзады және дақ түсірмейді, бұл
матаны әрлеу сапасын төмендетеді ;
 мақта талшығына қоспалар (металл заттар, ағаш кесектері,
шпагаттар, орауыш мата қалдықтары және т.б.) түскен кезде;
қайнап жатқан талшықта қатты заттардың болуы иірім
фабрикаларындағы жабдықтардың бұзылуына, талшықтардың
ластануына, ал шпагаттар мен қатты матаның қосындылары бас
талшықтарының иірілген жіпке енуіне және оның сапасының
төмендеуіне әкеледі.
Престеу цехінде ақаулардың пайда болуын болдырмау үшін дүкенде
машиналар мен көмекші құралдарды (престер, сорғылар, қоңыздар,
қозғалтқыштар, айналмалы престеу механизмдерінің қораптары, эжекторлар
және талшық ұстағыштар) мұқият күтім болуы керек. [6]
7.4.4 ЛИНТЕРЛЕУ КЕЗІНДЕ ЛИНТ ЖӘНЕ ШИТ САПАСЫНЫҢ
ТӨМЕНДЕУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ
Жоғары сапалы линтерлер мен тұтас жалаң тұқымдарды алу - линттау
процесінде технологтың негізгі міндеті. Осы мақсаттарға жету үшін сіз
мыналарды ескеруіңіз керек:
 линтинг режимінің еселігі мен параметрлерін мұқият таңдау,
 лайнер жабдықтарының дұрыс жұмысына және оның
жұмысындағы ақаулықтарды жоюға байланысты өнімнің сапасын
бақылау.
Бірінші нұсқа осы нұсқаулықтың 6 бөлімінде талқыланды. 7.7-кестеде
линтердің ақауларының негізгі себептері және оларды қалай түзетуге
болатындығы көрсетілген. [11]

295

7.7 Кесте - Линтер машиналарындағы ақаулардың себептері және
оларды жою шаралары.
Зығырлау
Себеп
технологиясының
бұзылуы
Тұқымдарды
ұсақтау Аралау
тістері
және зақымдау.
зақымданған және үлкен
тесіктері бар.
Төмендегі аралықтарды
бұзу:
араластырғыш
пышақтармен
және
арамен,
барабанды және торды
тегістеу,
жұмыс
камерасының
бүйір қабырғасы мен
араластырғыш
қалақтарының ұштары.
Зығырдың құрамында Араларды шамадан тыс
көп мөлшерде терілер қайрау.
мен тұқымдар бар.
Жұмыс
аймағындағы
торларды кию.
Тұқымның
құрамы Жұмыс
аймағындағы
линтпен.
торлар
арасындағы
үлкен алшақтық.
Өнімділіктің төмендеуі. Тозуды көрді.
Жұмыс камерасындағы
тұқым
орамының
тығыздығын азайту.
Құрамында
Шатырдың орнын ара
қопсытқыштар
мен цилиндрлеріне
дейін
ульчкалардың мөлшері жабыңыз.
жоғары линт.
Біркелкі
емес Тұқым тарақтары ара
жасушалықпен тұқым цилиндріне
қатысты
шығару.
қисайған.

Оларды жою бойынша
шаралар
Ара ауыстыру.
Бос орындарды орнату:
10-16 мм
10-15 мм
1-2 мм
Ара ауыстыру.
Торларды
ауыстыру
немесе жөндеу.
2,4-3 мм саңылауы бар
торлы
торларды
ауыстыру және орнату.
Ара ауыстыру.
Жұмыс
камерасына
тұқым беруді реттеу.
Кілттің
бұрыштарын
шетке жылжытыңыз

Ара
тазалағыштарға
қатысты
бірдей
аралықтары 15-60 мм
болатын
тұқым
тарақтарын орнату.
Тұқым
тарағының Ара тістерін жөндеу.
тістерінің зақымдануы.
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Линтерлік машинаның жұмысына араның қиылыспай және қайтадан
тегістелмей жұмыс істеу уақыты әсер етеді. 7.8 кестеден араның оңтайлы
жұмыс уақыты 24-32 сағатты құрайтындығын көруге болады. [6]
7.8 Кесте - Линтер машинасының өнімділігіне ара жұмысының
ұзақтығының әсері.
Көру
Орташа
Көру
Орташа
ұзақтығы, сағат
өнімділік,%
ұзақтығы, сағат
өнімділік,%
8
16
24
32

100.0
94.0
88.7
84.0

48
56
72
88

75.7
72.2
66.3
61.8

Жоғарыда аталған факторлардан басқа, лайнер машинасының түкті
кетіруіне және өнімділігіне тор мен тұқым тарағы арасындағы саңылау да
әсер етеді (7.9 кестені қараңыз) [11].
7.9 Кесте - Тор мен тұқым тарағы арасындағы саңылау мөлшері мен
линтер машинасының өнімділігімен және қылшықтарды алып тастаумен
байланысты
Тор мен тұқым
тарағының арасы
35
45
55

Өнімділік, кг / сағ

Түктерді жою,%

30.2
32.6
34.1

4,3
3.8
3.2
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7.5 МАҚТА ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ЖӘНЕ МАҚТА ӨҢДЕУ
ЗАУЫТТАРЫНДА ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
7.5.1. ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ БӨЛІМІ (ТББ): ҚҰРЫЛЫМЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІ
Мақта өңдеу зауыттарында шитті мақтаның және дайын өнімнің
сапасын бақылауды Техникалық бақылау департаменті (ТББ) жүзеге
асырады. Сапаны бақылау бөлімі дайындау пункттері мен мақта өңдеу
зауыттарының технологиялық зертханаларын біріктіреді. Жиналған мақта
мен өндірілген өнімдердің сапасын бақылауды және бағалауды Сапаны
бақылау департаменті Мемлекеттік (Республикалық) стандарттарға,
техникалық шарттарға және ведомстволық нұсқауларға сәйкес сәйкес жүзеге
асырады.
Мақта зауытының ТББ негізгі міндеттері:
 шитті мақтаның партиясын қабылдау, жинау және дайындау
пункттерінің, фабрикалардың бумаларында және жабық қоймаларында
сақтаудың, стандарттардың және ресми бекітілген технологиялық
регламенттердің техникалық талаптарының сәйкестігін бақылау;
 дайындау пункттерінде алынған және зауытқа алғашқы өңдеуге келген
шитті мақтаның сапа параметрлерін бағалау;
 кептіру және тазарту цехтарының жұмысын, шитті мақтаны кептіру
және тазарту сапасын бақылау;
 мақта талшығының, линталардың, тұқымдардың және талшықты
қалдықтардың тазалануы мен линттелуінің технологиялық процесін
бақылау;
 дайын өнімдердің престеу, орамдарын орау және таңбалаудың
технологиялық процесін бақылау;
 дайындау пункттерінде және мақта өңдеу зауытында сақтау және
алғашқы өңдеу кезінде шитті мақтаның, талшықтардың, линталардың,
тұқымдардың және талшықты қалдықтардың сапасын жақсарту
бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 ұсыныстардың орындалуын бақылау;
 дайын өнімдегі ақаулар мен ақаулардың пайда болу себептерін талдау
және оны азайту бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 жаңа мемлекеттік стандарттарды, техникалық шарттар мен
нұсқаулықтарды енгізуге дайындық, олардың орындалу шараларын
бақылау.
Берілген міндеттерге сәйкес, сапаны бақылау бөлімінің құрылымы шитті
мақтаны сатып алуды техникалық бақылау жүйесінен, зауытта шитті
мақтаны алғашқы өңдеудің технологиялық процесін бақылау және шитті
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мақта мен оның қайта өңделген өнімдерінің сапасын бағалау жүйесінен
тұрады.[6]
7.5.2 ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ БӨЛІМІНІҢ ЖҰМЫСЫ (ТББ)
Шитті мақтаның, оны алғашқы өңдеу өнімдерінің және талшықты
қалдықтардың сапасын сипаттау үшін мақта жинау станциясының
зертханасы мен зауыттың технологиялық зертханасы зертханалық аспаптар
мен жабдықтарды қолдана отырып сынақтар мен талдаулар жүргізеді. Шитті
мақтаны, талшықтарды, талшықтарды, тұқымдарды сынау және талдау келесі
технологиялық ауысуларда жүргізіледі:
- шитті мақтан қабылдау және жинау;
- сақтау кезінде шитті мақтаның сапасын бақылау
- мақта зауытына жіберілген кезде және мақта зауытына түскен кезде
шитті мақтаның сапасын бақылау;
- мақта зауытында алғашқы өңдеу кезінде шитті мақтаның, дайын
өнімнің сапасын бақылау;
- мақта өңдеу зауытының дайын өнімінің тұтынушыға жіберілген кездегі
сапасын бақылау.
Сатып алу орталығы зертханасы мен зауыттың технологиялық
зертханасы жүргізген шитті мақта талдауларының тізімі және бұл жағдайда
қолданылатын аппараттар кестеде келтірілген. 7.10. [11]
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Кесте 7.1 0 - Шитті мақта мен қолданылатын жабдықты талдау түрлері
Талдаудың
немесе
жұмыстың Қолданбалы
зертханалық
атауы
құралдар мен жабдықтар
Шитті мақтаның жинақталған және 1. Қолмен.
орташа тәуліктік үлгілерін жинау.
2.
Механикаландырылған
лақап
ГОСТ 9679-2009 «Шитті мақта. аттың үлгісін қолдану.
Іріктеу әдістері
3. Трансферлік банкалар
d = 200 мм, h = 350 мм; d = 400 мм, h
= 700 мм.
Шитті мақтаның ылғалдылығын 1. Термо-ылғал өлшегіш УСХ-1,
ВХС, ВХС-М1 немесе ВЦ.
анықтау.
ҚР СТ РСТ Уз 644-2006 «Шитті 2. Кептіру шкафы және ShKhS-1
мақта.
Ылғалдылықты
анықтау (термиялық ылғал өлшегіштердің
әдістері »
жұмысын бақылауды қосқанда).
3. УДС мақта тұқымын ұсақтауға
арналған қондырғы.
4. ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000 шкалалары.
5. Үлгілерді беруге арналған банктер
d = 200 мм, h = 350 мм; d = 400 мм, h
= 700 мм.
Шитті мақтаның ластануын анықтау 1. ЛКМ құрылғысы (ЛКМ-2). 2.
ҚР СТ 193-2006 «Шитті мақта. Зертханалық кептіргіш SHL-3 немесе
Ластануды анықтау әдістері »
USS-1.
3. ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000 шкалалары.
Шитті мақтаның сортын анықтау
4. Трансферлік банкалар
ҚР СТ 1403-2005 «Шитті мақта. d = 200 мм, h = 350 мм; d = 400 мм, h
Техникалық шарттар»
= 700 мм.
5.
Джин
ППВ
маркалы
талшықтарды тазалайтын машина
немесе ДЛ-10 зертханалық гин. 6. AX
типті мақта талдағышы.
7. АСХ-1 құрылғысы.
8.
П-2
типті
поляризациялық
қондырғы.
9. AЛС-1 акустикалық зертханалық
құрылғы
10. Мақта талшығының физикалықмеханикалық
қасиеттерінің
стандартты үлгілері - жүктемені
бұзуға арналған стандарттар.
11. Зоналар, селекциялық және
өндірістік сорттар мен кластар
бойынша шитті мақтаның үлгілері-
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Талшықтың жабысқақтығын
микробтық шабуылды бағалау

және

стандарттары.
1 МБУ-5 микроскопы.
2. Слайдтар.
3. Конусты колбалар, 200 мл.
4. Шыны таяқшалар.
5. «Глюкотест» реагенті
6. Электр плитасы.
7. ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000 шкалалары.
8. Пинцет
Талдау қолмен талдау арқылы жүзеге
асырылады
ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000 шкалалары.
Металл, шыны шелектер d = 100мм.
Биіктігі 10-50 мм
1. Зертханалық глин-DL. 2. Үлгілерді
беруге арналған банктер d = 200 мм, h
= 350 мм; d = 400 мм, h = 700 мм.

Гоммозбен
зақымдалған
шитті
мақтаның мөлшерін анықтау
Шитті
мақтадағы
тұқымның
зақымдануын анықтау.
Ведомстволық нұсқаулық
Мақта талшығының зертханалық
өнімділігін анықтау - шитті мақтаның
ірі үлгілерін тазарту.
Ведомстволық нұсқаулық
Температураны өлшеу, (нұсқаулық)
Температураны бақылау құрылғысы
(температура
зондтары)
«ТЩH»
немесе басқа маркалар. белгіленген
тәртіппен қабылданады.
Біріктірілген мақта талшығының 1. Қолмен конденсатор науасынан
үлгісін алу.
және дестеден.
Сынақ және қорытынды лентаны 2. ПВХ талшық сынамасы-1
дайындау.
3. ППЛ шығаратын құрылғысы.
Меншікті
жүктемені,
сызықтық Төрелік әдісі:
тығыздықты және талшықтың жетілу 1. MШУ-1
механикалық
коэффициентін анықтау.
қабаттасқышы.
2. MРВ-1 шыны сырғымаларына
арналған
механикалық
талшық
таратқыш.
3. ПСВ-1 проекциясы есептегіші.
4. Пресли
қысқыштары
бар
динамометр.
5. Таразы.
Екінші әдіс:
1. 1 және 2 қысқыштар
2. Барқыт тақтай.
3. Кескіш.
4. 10 см және 20 инелер жиілігі 1 см
болатын металл тарақ.
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5. Қысқыштары бар динамометр.
6. Үдемелі әдіспен:
7. Р-2 поляроидты микроскоп
8. ЛПС-4 құрылғысы
9. AX мақта талдағышы.
Талшықтың бітелуін анықтау
Қолмен әдіс бойынша:
1. Пинцет.
2. Пластикалық шыныаяқтар.
3. Жылтыратылған фанера немесе
картон 50 * 50см
4. Таразы.
Мақта талдағышында:
1. AX мақта талдағышы.
2. Таразы.
3. Талшықты
анықтамалық
материалдар - бұл стандарттар.
Талшықтың ұзындығын анықтау
Төрелік әдісі:
1. MШУ-1
механикалық
қабаттасқышы.
2. Механикалық қайта штабельсұрыптаушы MПРШ-1.
3. Таразы.
Екінші әдіс:
1. Жуковтың құрылғысы.
2. 1 және 2 қысқыштар.
3. Барқыт тақтай.
4. Таразы.
Мақта
талшығының
ылғал 1. Ыстық ылғал өлшегіш УСХ-1,
массасының арақатынасын анықтау
ВХС-М1.
2. Кептіру шкафы.
3. Таразы.
Зығырдан үлгі алу
1. Қолмен.
2. ПЛ-1 сынамасы.
Жүннің жетілуін анықтау

Жиналған
талшық
сынамалары
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Поляризацияланған жарықта:
П-2 поляризациялаушы құрылғы.
Микроскоп.
Слайдтар.
Пинцет.
№ 1 қысқыш.
қалдықтары Қолмен

Талшықты қалдықтардағы ылғалды Ыстық ылғал өлшегіш УСХ-1, ВХСжаппай жоюды анықтау.
М1.
Кептіру шкафы.
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Бақылау сұрақтары:
1. Шитті мақтаны мақта өңдеу зауытына қабылдау тәртібі.
2. Шитті мақтаны алғашқы өңдеу өнімдерін тіркеуге арналған құжаттар
түрлері.
3. Шитті мақтаны тазарту сапасының төмендеу себептері және оларды
жою шаралары.
4. Тазарту процесінде талшықтың ақауларын жою жөніндегі шаралар.
5. Талшықта ұлудың пайда болу себептері және оларды жою шаралары.
6. Зығырдану кезінде мақта тұқымдарының зақымдануы мен ұсақталуын
жою жөніндегі шаралар.
7. Арамшөптердің қылшықта пайда болу себептері және оларды жою
шаралары.
8. Сапаны бақылау бөлімінің міндеттері.
9. Тазарту процесінде талшық сапасын бақылау.
10. Шитті мақтаны сынау әдістері.
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ГЛОССАРИЙ
Бұл оқулықта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:
Мақта иесі - шитті мақтаға және (немесе) мақта талшығына және
(немесе) мақта шитіне иелік ететін жеке немесе заңды тұлға.
Гоммоз - бұл сары және қоңыр түсті жабысып қалған талшықтардың
жиынтығымен сипатталатын бактериялық ауру.
Джиндеу - мақта шитінен талшықты ажырату үдерісі, талшықты
алғашқы өңдеудің тоқтаусыз үдеріснде негізгі технологиялық сатысы болып
табылады.
Мақта қабылдау пункті - бұл шитті мақтан қабылдауға, сақтауға және
одан әрі қайта өңдеу үшін жіберуге арналған мамандандырылған ұйым.
Шитті мақтаны дайындау - мақта қабылдау пунктінде орындалатын
шитті мақтаны қабылдау, сапасы мен мөлшерін анықтау, сұрыптау, жинау,
сақтау және мақта тапсырушымен есеп айырысу бойынша жүргізілетін
жұмыстардың жиынтығы.
Қоқыстылық
- шитті мақта, талшық, талшықты материалдар
құрамындағы органикалық және минералды лас араласпаларының мөлшері.
Мақта сапасы - бұл стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың
талаптарына сәйкестігін бекітетін мақтаның тұтынушылық қасиеттерінің
жиынтығы.
Мақта талшығының тайы- бұл техникалық регламентердің және
стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып,
шитті мақтаны алғашқы өңдеу нәтижесінде алынған және арнайы тәсілмен
нығыздалған мақта талшығының белгілі көлемі.
Мақтаның сандық және сапалық есебі - шитті мақтаны мақта талшығына
алғашқы өңдеу кезінде мақтамен барлық операцияларды есепке алу және
тіркеу жүйесі.
Кондициялық салмақ - стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен
бекітілген қоқыстылық пен ылғалдылықтың бірыңғай нормаларына
келтірілген шитті мақтаның, мақта талшығының, линттінің, талшықты
қалдықтарының мен шиттердің салмағы.
Қысқа талшық - ортаталшықты мақта сорттары үшін талшығының
ұзындығы 16 мм дейін және ұзын талшықты мақта сорттары үшін
талшығының ұзындығы 20 мм дейін.
Пісу коэффициенті - шартты шкала бойынша мақта талшығының пісу
деңгейінің сандық көрсеткіші. Шартты шкала бойынша нағыз жетілмеген
талшық 0 коэффициентімен белгіленген, ал шекті піскен талшық –
5коэффициентімен.
Талшықтың сызықтық тығыздығы - бұл талшық массасының оның
ұзындығына қатынасы. Бұл көрсеткіш талшықтың жуандығын сипаттайды.
Линт – мақта талшығын мақта шитінен ажырату, яғни джиндеу,
үдерісінен кейін мақта шитінің үстінде қалған талшықты қабаты.
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Линтерлеу - мақта талшығын мақта шитінен ажырату, яғни джиндеуден
кейінгі мақта шитінен линтті алу технологиялық үдеріс.
Қоқыстылықтың массалық үлесі – қоқыстылықтың көрсеткіші, лас
араласпалар массасының талшықты материалдардан алынған сынаманың
массасына пайызбен көрсетілген қатынасы.
Модальдық массаұзындығы – массасы ең үлкен топқа кіретін
талшықтардың орташа ұзындығы.
Біріктірілген сынама – нүктелік сынамалар жиынтығынан түратын шитті
мақтаның, мақта талшығының, линтінің, талшықты қалдықтарының және
мақта шитінің сынамасы.
Талшықты тазарту – мақта талшығын мүкістер мен лас араласпалардан
тазарту технологиялық үдерісі.
Шитті мақтаның партиясы – сапа жөнінде ілеспе құжатымен
рәсімделген селекциялық немесе өнеркәсіптік сұрыбы, типі мен сыныбы
бірдей шитті мақтаның белгілі мөлшері.
Шитті мақтаны алғашқы өңдеу - бұл шитті мақтанан мақта талшығын,
шитін, линтті, талшықты қалдықтарды (үлікты және түкті) ажырату
технологиялық үдерістерінің жиынтығы.
Шитті мақтаны өңдеу - шитті мақтадан мақта өнімдерін өндіруге
арналған технологиялық үдерістерінің жиынтығы.
Жинақталып жатқан партия - ол өнеркәсіптік және селекциялық
сұрыптар мен жинау түрлері бойынша біркелкі қасиеттерге иеі шитті
мақтаның мөлшері, ал тұқымдық шитті мақта - репродукция мен мақта
алқабының топтары бойынша бір жерде бір нөмірмен сақталатын мөлшері.
Сынама
сапалы
көрсеткіштерін
бақылау
үшін
талшықты материалдар партиясынан алынған шитті мақтаның, мақта
талшығының,линттің, талшық қалдықтарының және мақта шитінің белгілі
бір мөлшері.
Тұқым дәрілегіштер – өсімдіктердің зиянкестерінен және ауыру
қоздырғыштарынан тұқымдарды қорғау және зарарсыздандыру үшін
қолданылатын препараттар, дәрі-дәрмектер.
Таратылған талшық – талшықтың ұзындығын анықтау үшін зертханалық
сынамаға дайындалған, тазартылған және түзетілген талшық. Таратылған
талшықты дайындау келесі сатылардан турады: талшықты мұқият реттейді,
тарқатады, түзейді, пинцеттің көмегімен лас араласпаларды (түйіндер,
қоқыстар, талшықты немесе түкті қабықтары) алып тастайды..
Талшықтың үзілу жүктемесі - талшықтың үзілуге дейін төзетін ең үлкен
күш. Талшықтардың штапелек болып үзілу кезінде үзілудің бір мезгілдік
коэффициентімен қоса есептеледі.
Шитті мақтаның есептік салмағы - стандарттау бойынша нормативтік
құжаттармен белгіленген қоқыстылық нормасына дейін келтірген шитті
мақтаның салмағы.
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Мақта шиті - шитті мақтаны алғашқы өңдеу кезінде, яғни линтерлеуден
кейін алынған мақтаның тұқымдары. Олар техникалық және тұқымдық
сұрыптарға бөлінеді.
Орташа күндік сынама – біріктірілген сынамалардың жиынтығынан
туратын шитті мақтаның сынамасы. Біріктірілген сынамалар күні бойы шитті
мақтаны әр тапсырушы бойынша жинақталады.
Орташа массоұзындығы –әр топтағы талшықтардың орташа
ұзындығымен олардың салмағының көбейтіндісінің қосындысына бүкіл
топтағы талшықтардың жалпы салмағының қатынасы.
Талшықты кептіру - шитті мақта компоненттерінен артық ылғалды
кетіруге арналған технологиялық үдеріс.
Нүктелік сынама – партияның бір мезгілде бір жерінен алынған шитті
мақтаның, мақта талшығының, линттің, талшықты қалдықтарының және
мақта шитінің сынамасы.
Физикалық салмағы - таразыда өлшеу арқылы анықталатын шитті
мақтаның, мақта талшығының, линттердің, талшық қалдықтарының және
мақта шитінің салмағы.
Мақта талшығы - шиттің қабығынан өсіп дамыған өсімдік жасушасы.
Бір талшықтың жуандығы 15-25 мкм құрайды; талшықтың ұзындығына
қарай(5-тен 60 мм-ге дейін) талшықтан жасалған иірімжіптер қысқа
талшықты, орта талшықты және жіңішке талшықты болып жіктеледі, және
оларды түрлі өңдеуге салады. Мақта талшығы - шитті мақтаны алғашқы
өңдеу кезінде алынатын негізгі өнім.
Шитті мақта - мақта шитін қаптап туратын өсімдік тектес талшық. Кең
таралған өсімдік талшықтардың ішіндегі ең маңыздысы мен арзаны.
Мақта өңдеу зауыты - шитті мақтаны алғашқы өңдеу үшін арналған
мамандандырылған өндіріс орны;
Мақта өңдеу ұйымы – мақта өңдеу зауытына меншік құқығы бар занды
тұлға.
Мақта өңдеу ұйымы мақта қолхаттарын беру мен талшықты
материалдарды қоймада сақтау қызметін атқарады.
Өнеркәсіптік сұрыптардың мақта шиттері - өсімдік майыды өндіруге
арналған мақта шиттері.
Селекциялық, яғни тұқымдық сорттардың мақта шиттері - мақтаның
жаңа сұрыптарын іріктеу, мақта себу үшін арналған мақта шиттері.
Шитті мақтаны сақтау - шитті мақтаны қабылдау, сақтау және алғашқы
өңдеуге жіберу үшін арналған технологиялық сатылардың жиынтығы.
Штапель ұзындығы - барлық талшықтардың орта массоұзындығы,
олардың ұзындығы модальды ұзындығынан артық.
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