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АЛҒЫСӨЗ 

 Соңғы онжылдықта баламалы энергия көздерін қарқынды іздестіруге 
қарамастан, көмір жылу және электр энергиясын өндірудің негізгі көздерінің 
бірі болып табылады. Сонымен қатар, көмір энергетика, металлургия, химия 
және халық шаруашылығының басқа да маңызды салалары үшін 
технологиялық шикізат болып табылады. Әлемдік көмір институтының 
деректері бойынша көмір органикалық текті пайдалы қазбаларды игеру үшін 
жарамды барлық энергетикалық әлеуеттің шамамен 90% - ын құрайды. 
Қазақстандағы көмір қоры 35,8 млрд.т. немесе әлемдік қорлардың 3,6% - ын 
құрайды, ал жалпы әлемдік көмір өндірудегі ҚР үлесі 3,7% - ды құрайды. Тек 
Қарағанды көмір бассейніндегі көмірдің геологиялық қоры 51 млрд. т 
бағаланады, көмір 3000 шаршы км аумағында өте қуатты қабатпен жинақы 
жатыр. Көптеген қорлар кокстелетін көмірге тиесілі. Күкірт пен фосфордың 
төмен мөлшері жоғары сапалы кокс алуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 
аз күкіртті және аз фосфорлы шойын өндіру үшін өте маңызды. Көмір 
өнеркәсібінің техникалық деңгейінің үздіксіз өсуі, көмір өндіру кезіндегі 
негізгі және қосалқы процестерді механикаландыру және өндірілетін тау-кен 
массасының сапасының нашарлауы жағдайында байыту өзінің сапасы 
бойынша тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыратын отын өндірудегі 
міндетті кезең болып табылады. Қазақстанның көмір өнеркәсібін дамытуға 
байланысты мәселелерді шешу кезінде технологиялық және экономикалық 
сипаттағы екі негізгі фактордың күрделі өзара іс-қимылын ескеру қажет. 
Біріншісі көмірдің әртүрлі маркаларының сапалық сипаттамасынан тұрады 
және олардың ұлттық экономикалық пайдалану ерекшелігін анықтайды; 
екіншісі көмір өнеркәсібінің экономикалық тиімділік деңгейінде көрінеді. 
Көмір концентраттарының тұтынушылық құндылығы ғана емес, сонымен 
қатар оларды алуға ең аз материалдық шығындармен тауарлық өнімдерге 
пайдалы компоненттерді алудың толықтығы тікелей экономикалық көрініс 
алған кезде, нарықтық қатынастардың дамуына байланысты көмір байыту 
ерекше маңызды болып табылады. Өндірілген көмірді жыныс 
фракцияларымен ластаудың артуы жаңа фабрикалар салу, жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындардың қуаты мен техникалық қайта жарақтандырылуын 
арттыру және өндіріс қалдықтарындағы жанғыш массаның жоғалуын 
азайтуға мүмкіндік беретін прогрессивті процестерді, өнімділігі жоғары және 
тиімді аппараттарды қолдану арқылы байыту көлемін ұлғайтуды қажет етеді. 
Жаңа және қолданыстағы процестер мен жабдықтарды жетілдіруде заманауи 
жетістіктерді пайдалану арқылы көмір байытудың өсу қарқыны артып, дайын 
өнімдердің сапасы үнемі жақсарып келеді. Ғылыми-зерттеу және 
жобалау-конструкторлық институттар қолданыстағы өндіріс тәжірибесін 
ескере отырып, байытудың жаңа прогрессивті схемаларын және 
технологиялық процестердің режимдерін әзірлейді және игереді. Көмір 
байытудың негізгі және қосалқы процестері үшін қолданылатын жабдықтар 
жасалады және өндіріске енгізіледі. Отандық көмір байытудың қол 
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жеткізілген техникалық прогресі әлемдік тәжірибенің қазіргі заманғы 
деңгейіне және одан әрі даму үрдістеріне сай келеді. Көмір байытуды 
ғылыми-техникалық дамытудың қол жеткізілген нәтижелері мен бағыттары 
практикалық қызығушылық тудырады және жаңа көмір байыту 
кәсіпорындарын жетілдіру және жобалау кезінде мүмкіндігінше кеңінен 
пайдалану үшін жүйелі баяндауды талап етеді. Оқу құралында көмір, 
олардың қасиеттері, шикізат базасы және көмір байыту фабрикаларының 
технологиялық схемалары туралы мәліметтер келтірілген. Көмірді дайындау, 
байыту техникасы мен технологиясы, сусыздандыру, шлам суларын ағарту, 
кептіру, көмірдің сапасын аспаптық бақылау және стандарттау мәселелері 
қаралды. Бүгінгі таңда перспективалы жобалар: "Шұбаркөл Көмір" АҚ-да 
көмірдің премиум сегменттерін алу бойынша арнайы кокс және байыту 
қондырғысын (пневмо-байыту) өндіру бойынша зауыттың екінші кезегін 
салу, "Богатырь көмір" разрезінде вагондарға көмірді ұсақтаудың, 
тасымалдаудың, орташаландырудың және тиеудің циклдық-ағындық 
технологиясына көшу, Қарағандыдағы "Qaz Carbon" ЖШС байыту 
фабрикасының құрылысы (ылғалды байыту), осының барлығы көмірді 
байытуда жаңа идеялар мен технологияларды талап етеді. Көмірді байытуды 
ұлғайту факторларының бірі Қызылорда – Петропавл газ құбырын іске қосу 
болады, бұл коммуналдық тұрмыстық көмірге сұраныстың азаюына түрткі 
болады. Көмір өндіруші кәсіпорындар сату көлемін ұстап тұру үшін сорттық 
көмірді сатуды ұлғайтатын болады. Сондай-ақ, "Шұбаркөл Көмір"АҚ сияқты 
көмірді анағұрлым терең қайта өңдеу ұлғаятын болады. 
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1 БӨЛІМ. БАЙЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАЛАРЫН 
ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕГІ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР 

Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- елеу және байыту бөліміне түсетін шикізаттың параметрлерін

сипаттау; 
- байыту кәсіпорнының учаскесін байытудың және жабдықтаудың (елеу,

отырғызу, флотациялау, байыту, кептіру) технологиялық схемаларын жобалау. 

1.1. Көмір және олардың қасиеттері 

1.1.1. Көмірдің құрамы, олардың негізгі физикалық және 
химиялық қасиеттері 

 Көмір-бұл үстіңгі қабаттармен 
тығыздалған өзгертілген өсімдік 
қалдықтарынан түзілген жанғыш 
шөгінді тау жынысы. Қазба 
көмірлері-бұл полимерлеу және 
конденсация процестері нәтижесінде 
пайда болған күрделі жоғары 

молекулалық қосылыстар  қалдықтар. 
Көмір бастапқы өсімдік материалының 
құрамы мен қасиеттеріне, геологиялық 
тарих кезеңінде материалдың өзгеру 
шарттары мен дәрежесіне, сондай-ақ 
әртүрлі қоспалардың қосылыстарының 
болуы мен сипатына байланысты өте 
алуан түрлі. Көмір мацеральды және 

микролитотиптік қосылыстармен және метаморфизм дәрежесімен 
сипатталады. Қатты жанғыш қазбалар метаморфизм дәрежесіне байланысты 
негізгі қасиеттерінде айтарлықтай ерекшеленеді. Шымтезек, қоңыр, көмір 
және антрацит арасында генетикалық байланыс бар, яғни қатты жанғыш 
қазбалардың бұл түрлері өсімдік материалын түрлендіру процесінің дәйекті 
кезеңдері болып табылады. Бұл процестің әр кезеңі көміртектің 
жинақталуының артуымен және органикалық массадағы ұшпа заттардың 
шығуының төмендеуімен немесе әдеттегідей, белгілі бір дәрежеде көмірмен 
сипатталады. Алайда қоңыр көмір міндетті түрде көмір түзілу процесінің 
аралық кезеңі бола бермейді. Генезис жағдайларына байланысты олар 
түпкілікті өнім болуы мүмкін. Шахталар мен разрездерде өндірілетін 
көмір-бұл көмір қабаттарының органикалық және бейорганикалық 
бөліктерінің көп компонентті қоспасы және осы қоспаға көмір қабаттарының 
қабаттарынан түсетін және оны өндіру және тасымалдау процесінде оны 
орналастыратын әртүрлі қоспалар. Табиғи, тау-кен-геологиялық 
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жағдайлардың және қолданылатын техника мен өндіру технологиясының 
жиынтығы өндірілген көмірдің пайдалану объектісі ретіндегі сипаттамасын 
және одан әртүрлі құнды өнімдерді пайдалану әдістерімен және пайдалануға 
дайындаудың технологиялық тәсілдерімен алу мүмкіндігін айқындайды. 
Көмірдің қасиеттері мен сапалық айырмашылықтарының әртүрлілігі оны 
дайындау мен пайдаланудың ұтымды тәсілдерін таңдау үшін оның 
қасиеттерін есепке алу және диагностикалау қажеттілігін анықтайды. 
Көмірдің қасиеттерін бағалаудың негізгі әдістері ретінде петрографиялық 
талдау, физикалық, химиялық және физика-химиялық зерттеу әдістері 
қолданылады. Жеке көмірдің петрографиялық құрамы метаморфизм дәрежесі, 
мацеральды және микролитотиптік құрамдар және зерттелетін көмірдегі 
минералдардың таралуы туралы ақпарат болып табылады. Майлы 
иммерсиямен шағылысқан жарықта микроскоппен байқалатын тас көмірдің 
органикалық заты түсі, шағылысу көрсеткіші, микрорельеф, морфологиясы, 
құрылымы және оның сақталу дәрежесі, сондай-ақ мөлшері, анизотропиясы 
және қаттылығы бойынша бір-бірінен ерекшеленетін макералдардан тұрады. 
Сандық петрографиялық талдау кезінде көмірдің макералдары жақын 
химиялық және технологиялық қасиеттері бар топтарға біріктіріледі. 
Петрографиялық талдау әдістерімен алынған ақпарат генетикалық белгілер, 
көмір компоненттерінің әртүрлі компоненттерін, соның ішінде минералды 
компоненттерді қосу нысандары туралы ақпаратты оларды ұсақтау мен 
байытудың оңтайлы шектерін, технологиялық өңдеу әдістерін анықтау 
кезінде пайдалануға, сондай-ақ метаморфизм дәрежесі бойынша саралауға 
мүмкіндік береді. Сонымен бірге, көмірді өңдеу объектісі ретінде толық 
бағалау үшін бұл ақпаратты пайдалану жеткіліксіз, оны физикалық, 
физика-химиялық және химиялық зерттеулермен толықтыру қажет.    

Физикалық қасиеттері. Көмірдің байыту және пайдалану объектісі 
ретіндегі қасиеттері көбінесе оның физикалық қасиеттерімен байланысты. 
Көмір мен минералды қоспалардың физикалық қасиеттері, олардың 
контрасты гранулометриялық және фракциялық құрамды сипаттайтын негізгі 
параметрлердің қалыптасуына және олардың өндіру, тасымалдау және 
байыту процестеріндегі өзгеруіне айтарлықтай әсер етеді. Көмір мен ілеспе 
жыныстардың механикалық беріктігімен, сынғыштығымен, ұсақталуымен 
гранулометриялық құрамы, шлам түзілуі және жұмыс беттеріне абразивті 
әсері байланысты.  

Петрографиялық және литологиялық құрамдарға және метаморфизм 
сатысына байланысты көмір заты мен минералды қоспалардың тығыздығы, 
минералды қоспалармен қанықтыру, олардың дисперсиясы және көмір 
затымен шұғылдану сипаты жеңіл фракциялардың шығуы мен сапасын және 
олардың таралу сипатын анықтайды. Бұл параметрлер байыту схемалары мен 
әдістерін және Байыту өнімдерін ұтымды пайдалану бағыттарын таңдауда 
шешуші болып табылады. Электрлік және диэлектрлік қасиеттері, енетін 
сәулелерге реакция бақылау мен байытудың электрофизикалық әдістерін 
қолдану мүмкіндігін анықтайды. Органикалық массаның, ілеспе 
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талдау, физикалық, химиялық және физика-химиялық зерттеу әдістері
қолданылады. Жеке көмірдің петрографиялық құрамы метаморфизм дәрежесі,
мацеральды және микролитотиптік құрамдар және зерттелетін көмірдегі
минералдардың таралуы туралы ақпарат болып табылады. Майлы 
иммерсиямен шағылысқан жарықта микроскоппен байқалатын тас көмірдің
органикалық заты түсі, шағылысу көрсеткіші, микрорельеф, морфологиясы, 
құрылымы және оның сақталу дәрежесі, сондай-ақ мөлшері, анизотропиясы
және қаттылығы бойынша бір-бірінен ерекшеленетін макералдардан тұрады.
Сандық петрографиялық талдау кезінде көмірдің макералдары жақын 
химиялық және технологиялық қасиеттері бар топтарға біріктіріледі.
Петрографиялық талдау әдістерімен алынған ақпарат генетикалық белгілер,
көмір компоненттерінің әртүрлі компоненттерін, соның ішінде минералды 
компоненттерді қосу нысандары туралы ақпаратты оларды ұсақтау мен
байытудың оңтайлы шектерін, технологиялық өңдеу әдістерін анықтау 
кезінде пайдалануға, сондай-ақ метаморфизм дәрежесі бойынша саралауға
мүмкіндік береді. Сонымен бірге, көмірді өңдеу объектісі ретінде толық 
бағалау үшін бұл ақпаратты пайдалану жеткіліксіз, оны физикалық, 
физика-химиялық және химиялық зерттеулермен толықтыру қажет. 

Физикалық қасиеттері. Көмірдің байыту және пайдалану объектісі
ретіндегі қасиеттері көбінесе оның физикалық қасиеттерімен байланысты.
Көмір мен минералды қоспалардың физикалық қасиеттері, олардың
контрасты гранулометриялық және фракциялық құрамды сипаттайтын негізгі
параметрлердің қалыптасуына және олардың өндіру, тасымалдау және
байыту процестеріндегі өзгеруіне айтарлықтай әсер етеді. Көмір мен ілеспе
жыныстардың механикалық беріктігімен, сынғыштығымен, ұсақталуымен
гранулометриялық құрамы, шлам түзілуі және жұмыс беттеріне абразивті
әсері байланысты. 

Петрографиялық және литологиялық құрамдарға және метаморфизм 
сатысына байланысты көмір заты мен минералды қоспалардың тығыздығы,
минералды қоспалармен қанықтыру, олардың дисперсиясы және көмір
затымен шұғылдану сипаты жеңіл фракциялардың шығуы мен сапасын және 
олардың таралу сипатын анықтайды. Бұл параметрлер байыту схемалары мен
әдістерін және Байыту өнімдерін ұтымды пайдалану бағыттарын таңдауда 
шешуші болып табылады. Электрлік және диэлектрлік қасиеттері, енетін 
сәулелерге реакция бақылау мен байытудың электрофизикалық әдістерін
қолдану мүмкіндігін анықтайды. Органикалық массаның, ілеспе 

жыныстардың, қатардағы көмірлердің, оларды байыту және сұрыптау 
өнімдерінің тығыздығы объектінің қаралып отырған жай-күйіне байланысты 
әртүрлі көрсеткіштермен бағалануы мүмкін. Көрінетін тығыздық-бұл табиғи 
дене массасының (тері тесігі мен жарықтарын ескере отырып) оның көлеміне 
қатынасы. Көрінетін тығыздық әрдайым нақты және көмір үшін 1100-1350 
кг/м3, антрацит – 1550-1800 кг/м3 құрайды. Қарапайым көмірлер және 
оларды байыту өнімдері сусымалы массада да, жекелеген кесектер мен 
дәндерде де әртүрлі қатынастардағы макералдар мен минералды қоспалардан 
тұрады. Көмірге кіретін органикалық және минералды компоненттердің 
әртүрлі тығыздығына байланысты зерттелетін көмірдің тығыздығы ондағы 
органикалық масса мен минералды қоспалардың құрамын сипаттайды. Көмір 
мен оны байыту және сұрыптау өнімдеріндегі минералды қоспалардың 
құрамы әдетте жанама индикатормен - күлмен бағаланады.  

Көмірді жағу кезінде пайда болатын күл негізінен минералдардағы 
қоспалардың (кальцит, пирит, марказит, сидерит, анкерит, кварц, халцедон 
және т.б.) құрамында күл түзуші элементтердің оксидтерінен (кремний, 
алюминий, темір, кальций және т. б.) және көмірдің органикалық массасымен 
химиялық байланысқан бірқатар басқа элементтерден (металл гумматтары) 
тұрады. Нақты тығыздық-бұл кеуектер мен жарықтарсыз көмір көлемінің 
бірлігі массасының сандық көрінісі. Құрғақ, бос емес затқа есептелген нақты 
тығыздық көмірдің органикалық массасының тығыздығы деп аталады.  

Көмірдің үйілме тығыздығы-олардың массасының вагондағы, 
бункердегі, қатарлардағы немесе басқа ыдыстардағы үйілменің жай-күйін 
сипаттайтын көлемге қатынасы. Жаппай тығыздық көмірдің тығыздығына, 
гранулометриялық құрамына және ылғалдылығына, сондай-ақ 
контейнерлерді толтыру әдістері мен тығыздау әдістеріне байланысты 
өзгереді. Бос толтыру кезінде қатарды тығыздаусыз қалыптастыру кезінде 
жаппай тығыздық негізінен дәндер арасындағы үйкеліс коэффициентіне 
байланысты табиғи көлбеу бұрышқа байланысты болады.  

Кеуектілік, % Метаморфизм процесінде көмір заты сыртқы күштер мен 
органикалық массаның құрылымдық өзгерістерінің әсерінен өзгеріске 
ұшырайды. Осы процестердің нәтижесінде көмір затының кеуекті құрылымы, 
кеуектердің мөлшері мен жалпы көлемі қалыптасады және өзгереді. Көмір 
түзілуінің алғашқы кезеңдерінде органикалық массада көптеген полярлық 
топтар бар және көмір заттарында үлкен тері тесігінің тармақталған жүйесі 
бар, бұл олардың ылғалды адсорбциялаудың жоғары қабілетімен байланысты. 
Метаморфизмнің жоғарылауымен полярлық топтардың құрамы төмендейді, 
ал үлкен кеуектер саны азаяды, көмірдің газдармен және сұйықтықтармен 
әрекеттесуінде негізгі рөл атқаратын жаңа микро кеуектер жүйесі пайда 
болады. Көмірдегі тесіктерді орташа диаметрі 5*10-7 М (500 А) макро 
кеуектерге және диаметрі (5-15)*10-9 м (5-15 А) микро кеуектерге бөлуге 
болады. Макро кеуектің ішкі бетінің ауданы шамамен 1 м2/г, ал микро кеуек 
200 м2/г құрайды. Көмір мен бітелген жыныстардың механикалық беріктігі 
жоғары температурада сыртқы күштерге төзімділікті көрсететін 
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ұсақталуымен, қаттылығымен, сынғыштығымен, уақытша сығылу 
кедергісімен және жылу тұрақтылығымен бағаланады.  

Көмірдің ұсақталуы (ұсақталуы) олардың сыртқы күштердің әсерінен 
жойылуға қарсы тұру қабілетін көрсетеді, сандық түрде ұсақтау (ұсақтау) 
жаңа беттің пайда болуына жұмсалған нақты Жұмыспен немесе ұнтақтауға 
дейін және одан кейінгі көмір бөліктерінің өлшемдерінің қатынасымен 
көрінеді. Әлемдік тәжірибеде бұл көрсеткіш әдетте Хардгров әдісімен 
анықталады. Көмірдің ұсақталуы метаморфизмнің әртүрлі кезеңдері үшін 
айтарлықтай өзгереді. Ол метаморфизмнің жоғары және төмен сатыларынан 
орташа сатыға ауысқан сайын ұлғайып, ұшпа заттардың шығуымен 
сипатталатын аймақта 12-28% - ға жетеді.  

Көмірдің сынғыштығы-сыртқы күштерді ұсақтау және қолдану үшін 
арнайы құрылғыларды қолданбай, оларға механикалық әсер ету кезінде 
бұзылу қасиеті. Ең толық, бұл қасиет тасымалдау кезінде, бөліктердің 
соқтығысуы, айырмашылықтар және қоқыстар арқылы қозғалу кезінде 
көрінеді. Сынғыштықты анықтау үшін көмір барабанда ұсақтайтын 
элементтерсіз сыналады. Сынғыштық көбінесе петрографиялық құрамға 
байланысты. Метаморфизм сатысына нәзіктіктің айқын тәуелділігі 
байқалмайды. Көмір бөліктерінің бұзылуы көбінесе көмір затының 
сынғыштығымен ғана емес, сонымен қатар жарықтардың болуымен де 
анықталады. Елек талдауы көмірдің ұсақтауға кедергісін жалпыланған 
сипаттау әдісі ретінде қызмет ете алады.  

Көмірдің қаттылығы оларға басқа, қатты дененің енуіне қарсы тұру 
қабілетімен бағаланады. Көмірдің қаттылығы әдетте Роквелл, Бринелл 
немесе Викерс (Алмаз пирамидасы) құрылғыларының көмегімен анықталады, 
олар статикалық жүктемелер кезінде көмірдің ұсақталу кедергісін өлшейді. 
Қаттылықты Шор әдісімен де анықтауға болады (склероскопиялық талдау), 
онда сыналатын үлгімен соқтығысқан кезде сіңірілетін құлайтын металл 
заттың кинетикалық энергиясының жоғалуы серпілістің биіктігі бойынша 
анықталады. Мох шкаласы бойынша көмірдің қаттылығы 2-5 құрайды. Бұл 
олардың метаморфизм сатысының өзгеруімен өзгереді: көміртегі мөлшері 84% 
болған кезде максимумға жетеді, содан кейін көміртегі мөлшері 90% болған 
кезде минимумға дейін төмендейді және көміртегі мөлшері одан әрі артады. 
Ұшпа заттар жанғыш массаға 5% - дан жоғары шыққан кезде қаттылығы тез 
төмендей бастайды және ұшпа заттар 15% шегінде шыққан кезде ең төменгі 
шамаға жетеді, содан кейін ол ұшпа заттардың шығымы 40-44% - ға дейін 
ұлғаюымен тұрақты өседі. Егер біз қарапайым көмірдің әртүрлі 
компоненттері үшін қаттылықты склерометриялық әдіспен анықтап, 
метаморфизмнің орташа сатысындағы көмірдің қаттылығын алсақ, онда 
антрацит үшін ол 1,7-1,75, кальцит үшін - 1,92, пирит үшін - 5,71 болады. 
Көмірдің серпімді қасиеттері статикалық әдіспен (сығылуға немесе иілуге 
төзімділік), сондай - ақ механикалық тербелістердің 
динамикалық-қабаттасуымен анықталатын уақытша серпімді модульмен 
(Юнг модулі) сипатталады. Үйкеліс коэффициенті тасымалдау және өңдеу 
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ұсақталуымен, қаттылығымен, сынғыштығымен, уақытша сығылу 
кедергісімен және жылу тұрақтылығымен бағаланады. 

Көмірдің ұсақталуы (ұсақталуы) олардың сыртқы күштердің әсерінен 
жойылуға қарсы тұру қабілетін көрсетеді, сандық түрде ұсақтау (ұсақтау)
жаңа беттің пайда болуына жұмсалған нақты Жұмыспен немесе ұнтақтауға 
дейін және одан кейінгі көмір бөліктерінің өлшемдерінің қатынасымен
көрінеді. Әлемдік тәжірибеде бұл көрсеткіш әдетте Хардгров әдісімен
анықталады. Көмірдің ұсақталуы метаморфизмнің әртүрлі кезеңдері үшін 
айтарлықтай өзгереді. Ол метаморфизмнің жоғары және төмен сатыларынан
орташа сатыға ауысқан сайын ұлғайып, ұшпа заттардың шығуымен
сипатталатын аймақта 12-28% - ға жетеді. 

Көмірдің сынғыштығы-сыртқы күштерді ұсақтау және қолдану үшін 
арнайы құрылғыларды қолданбай, оларға механикалық әсер ету кезінде
бұзылу қасиеті. Ең толық, бұл қасиет тасымалдау кезінде, бөліктердің 
соқтығысуы, айырмашылықтар және қоқыстар арқылы қозғалу кезінде
көрінеді. Сынғыштықты анықтау үшін көмір барабанда ұсақтайтын
элементтерсіз сыналады. Сынғыштық көбінесе петрографиялық құрамға 
байланысты. Метаморфизм сатысына нәзіктіктің айқын тәуелділігі 
байқалмайды. Көмір бөліктерінің бұзылуы көбінесе көмір затының 
сынғыштығымен ғана емес, сонымен қатар жарықтардың болуымен де
анықталады. Елек талдауы көмірдің ұсақтауға кедергісін жалпыланған
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коэффициенті анықталады. Жұмсақ көмірге тән -0,5 мм класстың үлкен 
шығуында сыналатын порция саны үшке дейін азаяды.  

Абразивтілік. Көмір мен бітелетін жыныстардың беріктік қасиеттері 
осы материалдардың абразивтілігімен байланысты, бұл тасымалданатын 
және өңделетін материалмен жанасатын беттердің қызмет ету мерзіміне 
шешуші әсер етеді. Өнімдердің негізгі бөлігі гидропульпа түрінде жабдық 
арқылы өтетін байыту фабрикаларында жоғары жылдамдықта гидравликалық 
абразивті тозу шарттары қолданылады, бұл абразивті әсердің 
қарқындылығын арттырады. Кәдімгі көмірдің әртүрлі компоненттерінің және 
байыту өнімдерінің абразивтілігін зерттеу көрсеткендей, Көмірді байыту 
кезінде абразивті әсер етудегі шешуші рөл рок қоспаларына жатады, олардың 
абразивтілігі көмір фракцияларына қарағанда бір немесе екі ретті жоғары. 
Сондықтан антрациттерді байытатын зауыттарда науалардың, 
шұңқырлардың және машиналардың жұмыс беттерінің тозуға төзімді 
төсеніштері, сондай-ақ жабдыққа арналған арнайы қорытпалар мен абразивті 
төзімді материалдар қолданылады.  

Оптикалық қасиеттері (түсі, жылтырлығы, мөлдірлігі, жарықтың сынуы, 
шағылысуы) көмірдің органикалық заттарының молекулалық құрылымымен 
тығыз байланысты және метаморфизм факторларының әсерінен осы 
құрылымның өзгеруіне байланысты табиғи түрде өзгереді. Ірі кластарды 
қолмен байыту тау-кен қоспалары мен көмірдің түс айырмашылығына 
негізделген. R шағылысуы-көмір компоненттерін диагностикалау және 
бағалау үшін қолданылатын маңызды оптикалық сипаттамалардың бірі. Ол l0 
шағылысқан жарықтың пайызбен көрсетілген LP-ге қатынасы арқылы 
өлшенеді: 

𝑅𝑅 = 100𝐿𝐿0
𝐿𝐿п

  (1) 

Витриниттің шағылысуы көмірді жіктеуде метаморфизм сатысын 
анықтау және қоңыр және тас көмір мен тас көмір мен антрацит арасындағы 
шекараны анықтау параметрі ретінде қабылданады. R0 иммерсиялық 
майында немесе ra ауа ортасында анықталған витриниттің көрінісі негізінде 
көмірдің метаморфизм шкаласы жасалды (1.1-кесте) 
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1.1-кесте - Көмір түзілу процесінің әртүрлі сатыларындағы витриниттің 
көрінісі. 

Көмір Сатысы R0,% 10ra, шарт.бірл. 
Қоңыр 01 0,26 58 

02 0,26-0,41 58-66
03 0,42-0,52 - 

Тас I 0,5-0,64 70-76
II 0,65-0,84 77-82

II3-III 0,85-0,99 83-86
III 1-1,14 87-90
IV 1,15-1,49 91-97

IV-V 1,5-1,74 96-102
V 1,75-1,99 103-107
IV 1-2,47 108-115

Антрацит. VI-VIII 2,48-3,49 116-130
VIII-IX 3,5-4,7 131-145

IX-X >4,7 >145

Көмірдің электрлік қасиеттері олардың электр тогының өткізгіштігімен 
анықталады. Қазба көмірлері жартылай өткізгіштерге жатқызылуы мүмкін. 
Бөлме температурасы мен атмосфералық қысым кезінде ұнтақ үшін 
анықталған көмір мен антрациттердің электрлік кедергісі метаморфизмнің 
орташа сатысындағы көмір үшін 1010-21010 Ом см, антрацит үшін – 
5х105-2х106 Ом см құрайды. Көмірдің электрлік кедергісіне химиялық және 
минералды қосылыстар, ылғалдылық, температура айтарлықтай әсер етеді, 
бұл табиғи жағдайда берілген көмір үшін осы көрсеткіштің тербелістерінің 
кең спектрін анықтайды. Көмір мен антрациттерді термиялық өңдеу электр 
кедергісінің едәуір төмендеуіне әкеліп соғады, 1100-1300°C аралығында 
ұстау кезінде минималды мәнге жетеді.көмірдің диэлектрлік қасиеттері 
құрғақ және дымқыл көмірлер үшін әр түрлі болатын және метаморфизм 
сатысына байланысты өзгеретін диэлектрлік тұрақтылықпен сипатталады. 
Көмір ылғалдылығының жоғарылауы диэлектрлік тұрақтылықтың 
жоғарылауына әкеледі. Диэлектрлік тұрақтылықтың көмір ылғалдылығына 
тәуелділігі ылғалдылықты өлшеудің диэлектрлік әдісіне негізделген.  

Магниттік қасиеттері. Магниттік қасиеттері бойынша көмір 
диамагниттік заттарға жатады, олар үшін магниттелу қарқындылығы магнит 
өрісінің күшіне пропорционалды. Көмірдің минералды қоспалары 
парамагниттік қасиеттерімен сипатталады. Сонымен қатар, пирит сияқты 
минералды қоспалардың құрамында темір бар компоненттердің магниттік 
сезімталдығының жоғарылауы күкірт арқылы көмірдің жұқа кластарын 
байытудың магниттік әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Диамагниттік 
заттардың меншікті магниттік сезімталдығы % (см3/г) теріс және көмір үшін 
шамамен 106 см3/г құрайды; минералды қоспалар берілген парамагниттік 
заттар үшін ол оң және 10-6-10-3 см3/г диапазонында өзгереді. 
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Көмірдің жылу техникалық қасиеттері. Жанудың нақты жылуы 
жылу энергиясын алу көзі ретінде көмірдің құнын анықтайтын маңызды 
қасиеттердің бірін сипаттайды. Ол кең ауқымда өзгереді және органикалық 
массаның қасиеттері мен құрамына да, көмірдің күлі мен ылғалдылығына да 
байланысты. Жану жылуын бағалау үшін Q жұмыс күйіндегі отынға немесе 
отыннан жанғыш массаға арналған көрсеткіштер қолданылады. Q көрсеткіші 
тек жылу техникалық параметр ғана емес, сонымен қатар метаморфизм 
сатысының және көмірдің органикалық массасының құрамының 
сипаттамаларының бірі болып табылады. Қатты отынның жану жылуы 
изотермиялық режимде калориметриялық бомбада (тұрақты көлемде) 
қысыммен оттегіге жанармай құюды толығымен жағудан тұратын 
стандартты әдіспен анықталады.  

Көмірдің жылу өткізгіштігі органикалық массаның жылу өткізгіштігіне, 
кеуектілікке, күлге және көмірдің ылғалдылығына байланысты. Күлдің 
(минералды қоспалар мен қоспалардың құрамы) және ылғалдылықтың 
жоғарылауымен көмірдің жылу өткізгіштігі мен температуралық өткізгіштігі 
артады. Сонымен қатар, олар температураға байланысты. Көмірдің жылу 
сыйымдылығы метаморфизм сатысының жоғарылауымен сызықтық 
төмендейді және көмір ылғалдылығының жоғарылауымен жоғарылайды. 
Күлдің жоғарылауымен көмірдің жылу сыйымдылығы төмендейді.  

Көмірдің химиялық қасиеттері. Көмірдің органикалық массасы 
элементтік құраммен сипатталады (көміртегі, сутегі, оттегі, азот), оған сәйкес 
жану өнімдерінің құрамын, термиялық ыдырау өнімдерінің шығымдылығын, 
жанудың теориялық температурасын, жану жылуын жеткілікті дәрежеде 
анықтауға болады. Органикалық массаның құрамына кіретін негізгі 
элементтер (көміртегі, сутегі, оттегі) минералды қоспалардың құрамына 
кіреді, олар химиялық талдау кезінде талданатын органикалық масса 
элементтерімен бірге газ фазасына ішінара енеді. Осыған байланысты 
стандартты әдістермен анықталған элемент құрамы органикалық массаның 
құрамын шамамен көрсетеді.  

Көмірдің энергетикалық отын ретіндегі маңызды сипаттамаларының 
бірі-жанудың нақты жылуы (бір килограмға джоульмен өлшенеді). Бұл 
көрсеткіштің мәні әр түрлі болады және органикалық массаның қасиеттері 
мен құрамына да, көмірдің күлі мен ылғалдылығына да байланысты. 
Жанудың жоғары және төмен нақты жылуын ажыратыңыз.  

Астында жоғары жану жылулығы түсінеді онда жылу саны, ол бөлінеді, 
толық жанған зат қоса алғанда, жылуын су буының салқындату кезінде жану 
өнімдерінің. Төменгі жану жылуы су буының конденсациясының жылуын 
ескерместен толық жану кезінде шығарылатын жылу мөлшеріне сәйкес 
келеді.  

Кокстелетін көмірлер байытылмаған түрінде немесе концентраттарда 
күлділігі 10% - дан кем және құрамында S (3,5% - дан кем) төмен, ұшпа 
заттардың шығымы (Vdaf) 15-37% сипатталады. Кокс түзілу қабілетіне қарай 
кокстелетін көмір 5 санатқа бөлінеді — Кокс, майлы, ашытылған Кокс, газ 
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және баяу пісетін.  Пластометриялық әдістердің бірінде-пластикалық 
қабаттың қалыңдығы, пластометриялық шөгу мөлшері, пластометриялық 
қисықтың түрлері сияқты көрсеткіштер қарастырылады. Зиянды минералды 
қоспалардың құрамын бағалау кезінде әдетте Күкірт пен күл мөлшері 
есептеледі. Жалпы параметр-бұл көмірдің ылғалдылығы. 

 
1.1.2 Көмірді генетикалық, технологиялық параметрлері және 

кесектердің өлшемдері бойынша жіктеу, халықаралық кодификациялау 
жүйесі 

 
1991 жылға дейін негізгі бассейндер мен кен орындарының көмірі үшін 

жеке жіктеу стандарттары қолданылды, оған сәйкес тас көмір ұшпа 
заттардың шығу көрсеткіштеріне және пластикалық қабаттың қалыңдығымен 
көрсетілген синтезге байланысты маркалар мен топтарға бөлінді. Көмірдің 
осындай стандартты бассейндік жіктелуі 16 болды. Бассейндік жіктеулер 
әртүрлі бассейндердегі бірдей атауды сипаттайтын параметрлердің сандық 
мәндерінде бір-біріне сәйкес келмеді. Осы себепті, сол көмір, ол үшін жіктеу 
параметрлері қандай бассейндік классификацияға байланысты әр түрлі 
маркаларға жатқызылуы мүмкін. Әртүрлі бассейндердің нақты көмірінің 
физикалық және химиялық-технологиялық қасиеттерін салыстыру кезінде 
үлкен сәйкессіздік байқалды. Бұл Кокс шихталарындағы және басқа да 
пайдалану түрлеріндегі көмірдің өзара алмасуы мәселесін шешуді қиындатты. 
Бассейндік жіктеулердің кемшіліктері олардың көмірдің табиғи 
сипаттамаларының жиынтығын толық көрсетпейтін жіктеу параметрлеріне 
негізделгендігімен байланысты болды. 1976 жылы техника ғылымдарының 
докторы и. Еремин көмірді кешенді зерттеуді ұйымдастырды. Зерттеудің 
аяқталуы 1.01.1991 жылдан бастап әзірлеу және енгізу болды. ГОСТ 25543 " 
қоңыр, тас және антрацит көмірі. Генетикалық және технологиялық 
параметрлер бойынша жіктеу". Бұл жіктеуде генетикалық ерекшеліктер мен 
негізгі технологиялық сипаттамаларды көрсететін ең тән жалпы белгілерге 
негізделген. 

Витриниттің шағылысу көрсеткішінің мәндеріне, жану жылулығына 
(дымқыл, еденсіз күйге) және ұшпа заттардың шығуына (құрғақ, еденсіз 
күйге) байланысты көмірдің үш түрі бөлінеді: 

-қоңыр көмір; 
-тас көмір; 
-антрацит. 
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және баяу пісетін. Пластометриялық әдістердің бірінде-пластикалық
қабаттың қалыңдығы, пластометриялық шөгу мөлшері, пластометриялық 
қисықтың түрлері сияқты көрсеткіштер қарастырылады. Зиянды минералды 
қоспалардың құрамын бағалау кезінде әдетте Күкірт пен күл мөлшері
есептеледі. Жалпы параметр-бұл көмірдің ылғалдылығы.

1.1.2 Көмірді генетикалық, технологиялық параметрлері және
кесектердің өлшемдері бойынша жіктеу, халықаралық кодификациялау
жүйесі

1991 жылға дейін негізгі бассейндер мен кен орындарының көмірі үшін
жеке жіктеу стандарттары қолданылды, оған сәйкес тас көмір ұшпа 
заттардың шығу көрсеткіштеріне және пластикалық қабаттың қалыңдығымен
көрсетілген синтезге байланысты маркалар мен топтарға бөлінді. Көмірдің 
осындай стандартты бассейндік жіктелуі 16 болды. Бассейндік жіктеулер 
әртүрлі бассейндердегі бірдей атауды сипаттайтын параметрлердің сандық
мәндерінде бір-біріне сәйкес келмеді. Осы себепті, сол көмір, ол үшін жіктеу
параметрлері қандай бассейндік классификацияға байланысты әр түрлі 
маркаларға жатқызылуы мүмкін. Әртүрлі бассейндердің нақты көмірінің
физикалық және химиялық-технологиялық қасиеттерін салыстыру кезінде
үлкен сәйкессіздік байқалды. Бұл Кокс шихталарындағы және басқа да
пайдалану түрлеріндегі көмірдің өзара алмасуы мәселесін шешуді қиындатты. 
Бассейндік жіктеулердің кемшіліктері олардың көмірдің табиғи 
сипаттамаларының жиынтығын толық көрсетпейтін жіктеу параметрлеріне 
негізделгендігімен байланысты болды. 1976 жылы техника ғылымдарының
докторы и. Еремин көмірді кешенді зерттеуді ұйымдастырды. Зерттеудің 
аяқталуы 1.01.1991 жылдан бастап әзірлеу және енгізу болды. ГОСТ 25543 " 
қоңыр, тас және антрацит көмірі. Генетикалық және технологиялық
параметрлер бойынша жіктеу". Бұл жіктеуде генетикалық ерекшеліктер мен
негізгі технологиялық сипаттамаларды көрсететін ең тән жалпы белгілерге 
негізделген.

Витриниттің шағылысу көрсеткішінің мәндеріне, жану жылулығына
(дымқыл, еденсіз күйге) және ұшпа заттардың шығуына (құрғақ, еденсіз
күйге) байланысты көмірдің үш түрі бөлінеді:

-қоңыр көмір;
-тас көмір;
-антрацит.

1.1-сурет - Көмір түрлері 

Көмірдің бұл түрлері метаморфизм дәрежесінде де ерекшеленеді. 
Қоңыр көмір метаморфизмнің төмен сатысымен, төмен көміртегімен және 
төмен жану жылуымен сипатталады. Көмір метаморфизмнің орташа 
кезеңімен, көміртектің орташа құрамымен және жанудың жоғары жылуымен 
сипатталады. Антрацит метаморфизмнің максималды сатысы мен көміртегі 
құрамымен ерекшеленеді. Бірқатар параметрлерге байланысты көмір 
технологиялық маркаларға бөлінеді (1.2-кесте).  Қабатты кокстеу үшін 
мынадай маркалы көмір қолданылуы мүмкін: К, КЖ, Ж, ПЖ, ОС, Г, КС, 
ҚБШ, ДГ, КО, СС. Энергетикалық отын ретінде Д, ДГ, Г, СС, Т, Б, а маркалы 
көмір кеңінен қолданылады. Әр түрлі көмір - химиялық процестер үшін әр 
түрлі маркалы көмірді қолдануға болады: г маркалы көмір газдандыруға 
жарамды, В маркалы - гуминді заттарды бөлуге, Д, ДГ, Г, ГЖ маркалары - 
синтетикалық сұйық отын өндіруге, а маркалары-кремний карбиді мен 
алюминий карбидін өндіруге жарамды. Антрацит (А маркасы) 
металлургиялық кәсіпорындардың белгілі бір технологиялық процестерінде 
және электродтар өндірісінде де қолданыла алады.  

Өндіру кезінде алынған кесектердің мөлшеріне байланысты көмір 
бірқатар кластарға бөлінеді (1.3-кесте). Қоңыр, тас көмір және антрацит 
технологиялық қасиеттерге байланысты технологиялық маркаларға, топтарға 
және кіші топтарға біріктіріліп, жеті таңбалы код санымен белгіленеді, онда 
алғашқы екі Сан классты білдіреді және 10-ға көбейтілген осы класс үшін R0 
витринитінің орташа шағылысуын сипаттайды. Үшінші Сан санатты 
білдіреді және 5-ке бөлінген 10-ға бөлінген фюзелизацияланған 
компоненттер сомасының орташа мәнін сипаттайды. Төртінші және бесінші 
сандар түрді білдіреді және vdaf ұшпа заттардың орташа шығуын, 
антрациттер үшін V көлемді шығысын сипаттайды. Алтыншы және жетінші 
сандар кіші түрді білдіреді және көмір үшін пластикалық қабат 
қалыңдығының абсолютті мәнін Y, антрациттер үшін - AR дисплейінің 
анизотропиясының орташа мәні. 

Қоңыр көмір Антрацит 

Тас көмір 
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1.2-кесте - Көмірдің технологиялық маркалары 
Көмір түрі Марканың атауы Марканың 

белгіленуі 
Қоңыр Қоңыр Б 

Тас Ұзын жалын Д 
Ұзын жалынды газ ДГ 

, газ Г 
Газды майлы аршылған ПЖО 

Газды майлы ГЖ 
Майлы Ж 

Коксты майлы КЖ . 
Кокс К 

Ашытылған кокс КО 
Төмен метаморфизацияланған, баяу пісетін кокс ҚБШ 

Баяу пісетін Кокс КС 
Жұтаңдалған біріккіш ОС 

Арық күйдіру КО 
Нашар пісетін СС 

Арық Т. 
Антрацит Антрацит А 

Көмірдің сыныбының, санатының, түрінің және кіші түрінің алынған 
мәндеріне сәйкес маркалы тиістілік белгіленеді. МЕМСТ 25543 сәйкес 
қаттық сынамаларды зерттеу нәтижелері бойынша әрбір көмір қабаты үшін 
марканы, топты және кіші топты белгілейді. Жіктеуде қабылданған көмірді 
таңбалау параметрлері аддитивтілік заңына бағынады, сондықтан стандарт 
өндіріс жағдайында әр түрлі маркалы көмір қоспасын өндіру және беру 
процесінде қолдануды қажет ететін өндірістік жағдайларда қамтамасыз етеді, 
қоспаның маркасы, тобы, кіші тобы және коды шахтопластардың 
жоспарланған қатысуы негізінде жіктеу параметрлерінің орташа мәндерін 
есептеу арқылы белгіленеді.  

1.3-кесте - Көмір ірілігінің класстары 
Ірілік класы Кесектердің мөлшері, мм 

П Плита 100-200(300)
К Ірі 50-100

Туралы Жаңғақ 25-50
М Ұсақ 13-25
С Тұқым 6-13

Ш. Үгінді 0-6
Р Қатардағы жауынгер 0-200 (300)

Байыту және кокстеу үшін сұрыптау кезінде әр түрлі маркалы көмірді 
араластыру кезінде тек тұтынушының келісімі бойынша ғана жүргізіледі, 
концентраттың маркалы тиістілігі маркалардың қоспаға жоспарлы қатысуы 
бойынша анықталады. Энергетикалық мақсаттарға арналған байыту өнімдері 
үшін маролық тиістілік қайта өңдеуге жоспарланған қатардағы көмірдің 
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1.2-кесте - Көмірдің технологиялық маркалары
Көмір түрі Марканың атауы Марканың 

белгіленуі
Қоңыр Қоңыр Б

Тас Ұзын жалын Д
Ұзын жалынды газ ДГ

, газ Г
Газды майлы аршылған ПЖО

Газды майлы ГЖ
Майлы Ж

Коксты майлы КЖ .
Кокс К

Ашытылған кокс КО
Төмен метаморфизацияланған, баяу пісетін кокс ҚБШ

Баяу пісетін Кокс КС
Жұтаңдалған біріккіш ОС

Арық күйдіру КО
Нашар пісетін СС

Арық Т.
Антрацит. Антрацит. А

Көмірдің сыныбының, санатының, түрінің және кіші түрінің алынған
мәндеріне сәйкес маркалы тиістілік белгіленеді. МЕМСТ 25543 сәйкес 
қаттық сынамаларды зерттеу нәтижелері бойынша әрбір көмір қабаты үшін 
марканы, топты және кіші топты белгілейді. Жіктеуде қабылданған көмірді
таңбалау параметрлері аддитивтілік заңына бағынады, сондықтан стандарт
өндіріс жағдайында әр түрлі маркалы көмір қоспасын өндіру және беру 
процесінде қолдануды қажет ететін өндірістік жағдайларда қамтамасыз етеді,
қоспаның маркасы, тобы, кіші тобы және коды шахтопластардың 
жоспарланған қатысуы негізінде жіктеу параметрлерінің орташа мәндерін
есептеу арқылы белгіленеді.

1.3-кесте - Көмір ірілігінің класстары
Ірілік класы Кесектердің мөлшері, мм

П Плита 100-200(300)
К Ірі 50-100

Туралы Жаңғақ 25-50
М Ұсақ 13-25
С Тұқым 6-13

Ш. Үгінді 0-6
Р Қатардағы жауынгер 0-200 (300)

Байыту және кокстеу үшін сұрыптау кезінде әр түрлі маркалы көмірді
араластыру кезінде тек тұтынушының келісімі бойынша ғана жүргізіледі,
концентраттың маркалы тиістілігі маркалардың қоспаға жоспарлы қатысуы 
бойынша анықталады. Энергетикалық мақсаттарға арналған байыту өнімдері 
үшін маролық тиістілік қайта өңдеуге жоспарланған қатардағы көмірдің 

орташа өлшенген көрсеткіштері бойынша да белгіленуі мүмкін. 
Классификацияда әр түрлі маркалы көмірді ұтымды пайдалану бойынша 
ұсыныстар берілген. 1956 жылы қабылданған Халықаралық жіктеу қазіргі 
уақытта Орта және жоғары дәрежелі көмірді кодификациялаудың 
халықаралық жүйесіне ауыстырылды. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Байыту объектісі ретінде көмірдің қасиеттері немен байланысты?
2. Көмірдің қандай түрлері бар?
3. Сусымалы тығыздық дегеніміз не?
4. Көмірдің қаттылығы қалай анықталады?
5. Жеңіл фракциялардың шығымдылығын және олардың таралу сипатын

не анықтайды?
6. Көмір мөлшері бойынша қалай бөлінеді?
7. Тасымалдау және өңдеу кезінде көмірдің абразивтілігі неге әсер етеді?
8. Көмірдің жылу өткізгіштігі неге байланысты?
9. Күлдің жоғарылауымен жылу өткізгіштікте не болады?

1.2. Көмір байыту фабрикаларының шикізат базасы

1.2.1. Көмірді байыту объектісі ретінде зерттеу және бағалау
әдістері 

Байыту әдістері мен режимдерін, Технологиялық схемалар мен 
жабдықтарды таңдау, байытудың күтілетін нәтижелерін есептеу, 
фабрикалардың шикізат базаларын қалыптастыру және байыту алдында 
көмірді шихталау, байыту процесінде сапаны басқару және басқалары сияқты 
қолданыстағы және жобаланатын көмір байыту фабрикаларының кейбір 
практикалық міндеттерін шешу үшін гранулометриялық және фракциялық 
құрамдар және көмірдің байытылуы туралы ақпарат қажет. Сондықтан 
көмірдің Елек және фракциялық талдаулары ең маңызды және массалық 
болып табылады. ТМД-да жүргізілген және техниканы жетілдіруге 
бағытталған зерттеулер, сондай-ақ талдаудың осы түрлерінің күрделілігі мен 
қателіктерін азайту ГОСТ 2093 және ГОСТ 4790 негізін құрады.  

Елек агрегаттарын талдау Көмір құрамын ірілігі бойынша анықтау 
үшін МЕМСТ 2093 бойынша Елек талдауы жүргізіледі, ол оны ірілігі 3(1) мм 
дейінгі електерде немесе електерде және ірілігі аз механикалық 
сілкілегіштерде жүйелі түрде себуден тұрады. Елек талдауы үшін МЕМСТ 
10742 бойынша іріктелген сынамалар пайдаланылады. Бұл ретте нүктелі 
сынамалардың массасы Q (кг) мынадай формулалар бойынша есептелгеннен 
кем болмауы тиіс: ең үлкен кесектің мөлшері кезінде dmax = 120 мм: 

𝑞𝑞 = 0,06𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (2)



18 

және ең үлкен кесектің мөлшері 120 мм-ден асқанда: 

𝑞𝑞 = 7,2 (𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
120 )

3
 (3) 

Қажет болған жағдайда сынақ алдында сынама кептіріледі, бірақ бұл 
жағдайда класстардың шығуын анықтау кезінде өнім массасын кептірілген 
сынама массасына жатқызады. Көмірде 100 мм-ден астам кесектер болған 
кезде оларды електен өткізеді, содан кейін сынақтың еңбек сыйымдылығын 
төмендету үшін сынаманы қысқартуға жол беріледі (1.4-кесте). 

1.4-кесте - Сынаманы қысқарту 
Максималды ірілігі, мм 100 10 5 3 3 3 
Сынама салмағы, кг 50 5 0 0 5 1 

Егу саңылаулардың ең үлкен мөлшерімен електен басталады. Електер 
болмаған кезде електердің аунақтарда немесе аспаларда орналасуы есебінен 
қолмен себуді жеңілдету мүмкіндігі көзделген. Сынау процесінде көмірді 
ұсақтауды азайту үшін елекке материалды беру және тор астындағы өнімді 
түсіру биіктігі 400 мм-ден аспауы тиіс. Осы мақсатта 100 мм-ден асатын 
бөлшектерді қолмен таңдауға рұқсат етіледі. Егер 1 мин ішінде тақтай 
астындағы өнімнің шығымы елекке берілген көмір массасының 1% - ынан аз 
болса, елеуді аяқталған деп санауға болады (бір мезгілде елеу үшін Елек 
жиынтығын пайдаланған кезде төменгі Електің тордағы өнімін ескеру қажет). 
Егу кезінде алынған өнімдер өлшенеді. Қажет болған жағдайда әр класстан 
сапа көрсеткіштері мен фракциялық талдауды анықтау үшін сынамалар 
бөлінеді.  

Байыту көмірдің құрамдас компоненттерге тығыздығы бойынша бөліну 
қабілетін сипаттайды: концентрат, өнеркәсіптік өнім және қалдықтар. Осы 
Тұжырымдаманың әртүрлі идеяларына негізделген көмірдің байытылуын 
бағалаудың бірнеше ондаған аналитикалық және графикалық әдістері белгілі. 
Байыту (Т) көрсеткішінің мәніне байланысты көмір төрт санатқа бөлінеді 
(1.5-кесте). 

1.5-кесте - Көмір байыту көрсеткіштері 
жеңіл 5 
орта 5-10
қиын 10-15

өте қиын 15 

Аралық фракциялардың шығуына негізделген бағалау Көмірді байыту үшін 
шикізат ретінде сипаттамайтыны анықталды. Бұл белгілі бір сападағы 
концентратты алу мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік бермейді. Тұндыру 
машиналарында және ауыр делдалдық сепараторларда байыту кезінде 
концентраттың бітелу дәрежесін зерттеу олардың бастапқы шикізаттағы 
аралық фракциялардың құрамымен біржақты анықталмағанын көрсетті. 
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және ең үлкен кесектің мөлшері 120 мм-ден асқанда:

𝑞𝑞 = 7,2 (𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
120 )

3
(3)

Қажет болған жағдайда сынақ алдында сынама кептіріледі, бірақ бұл 
жағдайда класстардың шығуын анықтау кезінде өнім массасын кептірілген
сынама массасына жатқызады. Көмірде 100 мм-ден астам кесектер болған 
кезде оларды електен өткізеді, содан кейін сынақтың еңбек сыйымдылығын 
төмендету үшін сынаманы қысқартуға жол беріледі (1.4-кесте).

1.4-кесте-Сынаманы қысқарту
Максималды ірілігі, мм 100 10 5 3 3 3
Сынама салмағы, кг 50 5 0 0 5 1

Егу саңылаулардың ең үлкен мөлшерімен електен басталады. Електер
болмаған кезде електердің аунақтарда немесе аспаларда орналасуы есебінен
қолмен себуді жеңілдету мүмкіндігі көзделген. Сынау процесінде көмірді
ұсақтауды азайту үшін елекке материалды беру және тор астындағы өнімді 
түсіру биіктігі 400 мм-ден аспауы тиіс. Осы мақсатта 100 мм-ден асатын 
бөлшектерді қолмен таңдауға рұқсат етіледі. Егер 1 мин ішінде тақтай
астындағы өнімнің шығымы елекке берілген көмір массасының 1% - ынан аз 
болса, елеуді аяқталған деп санауға болады (бір мезгілде елеу үшін Елек 
жиынтығын пайдаланған кезде төменгі Електің тордағы өнімін ескеру қажет).
Егу кезінде алынған өнімдер өлшенеді. Қажет болған жағдайда әр класстан
сапа көрсеткіштері мен фракциялық талдауды анықтау үшін сынамалар
бөлінеді. 

Байыту көмірдің құрамдас компоненттерге тығыздығы бойынша бөліну
қабілетін сипаттайды: концентрат, өнеркәсіптік өнім және қалдықтар. Осы
Тұжырымдаманың әртүрлі идеяларына негізделген көмірдің байытылуын
бағалаудың бірнеше ондаған аналитикалық және графикалық әдістері белгілі.
Байыту (Т) көрсеткішінің мәніне байланысты көмір төрт санатқа бөлінеді
(1.5-кесте).

1.5-кесте - Көмір байыту көрсеткіштері
жеңіл 5
орта 5-10
қиын 10-15

өте қиын 15

Аралық фракциялардың шығуына негізделген бағалау Көмірді байыту үшін
шикізат ретінде сипаттамайтыны анықталды. Бұл белгілі бір сападағы
концентратты алу мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік бермейді. Тұндыру 
машиналарында және ауыр делдалдық сепараторларда байыту кезінде
концентраттың бітелу дәрежесін зерттеу олардың бастапқы шикізаттағы 
аралық фракциялардың құрамымен біржақты анықталмағанын көрсетті.

Механикаландырылған көмір алуға көшкенге дейінгі кезеңде тұқымсыз 
массаға жатқызылған өндірілетін көмірдің байытылуын бағалау 
критерийлерін қолдануды ақталған деп есептеген жөн, өйткені өндірілетін 
көмірдегі жыныстың құрамы аз болғандықтан және ол байыту кезінде оңай 
алынып тасталды. Қазіргі уақытта көмір өндіруді механикаландыру және 
күлі жоғары қабаттарды игеру нәтижесінде кәдімгі көмірдегі минералды 
қоспалардың құрамы жыл сайын артып келеді. 

1.2.2. Фабрикалардың шикізат базасын таңдаудың негізгі 
принциптері 

Байыту фабрикасының шикізат базасындағы көмірдің оңтайлы 
үйлесуі-шикізат ресурстарын негізді қалыптастыру міндетінің негізгі бөлігі. 
Міндет көп мағыналы, өйткені оның шешімі бірқатар факторларды, соның 
ішінде өзара қарсы тұруда өзін танытуды ескеруі керек. Біріншіден, байыту 
фабрикаларының технологиялық схемалары айтарлықтай әртүрлілігімен 
ерекшеленеді, бұл негізгі өнім - концентраттың сапасы мен нысаналы 
мақсаты бойынша көмірді бөлу жағдайларын шектейді. Екіншіден, нақты 
зауыттардың осы мақсаттағы көмірді қабылдау мүмкіндіктері олардың 
өндірістік қуатымен, сондай-ақ көбінесе осы зауытпен технологиялық 
байланысты (мысалы, конвейер көлігі) жеткізуші шахтаның болуымен 
шектеледі. Үшіншіден, жеткізушілердің жекелеген шахталарының көмір 
сапасы мен байытылуындағы айырмашылық олардың әрқайсысына мұқият 
алдын-ала талдау жүргізуді талап етеді, егер біртұтас технологиялық 
режимде байыту және осы мақсатқа арналған зарядқа бірлесіп қатысу 
жағдайында зарядтың үйлесімділігін анықтау қажет. Төртіншіден, жоғарыда 
аталған шарттарға сәйкес келетін шикізат ресурстарының едәуір аумақтық 
бөлінуіне байланысты технологиялық және тұтынушылық талаптарды 
қанағаттандыру кезінде көлік шығындарын азайтуды ескеретін балама 
нұсқаларды іздеу қажет. Тұтынушылардың талаптары байыту өнімдерінің 
нысаналы мақсатымен айқындалады және өнімнің сапа көрсеткіштеріне, 
технологиялық қасиеттеріне, оның біртектілігі мен тұрақтылығына 
қолданылады. Осылайша, кокстеуге арналған концентраттарға мынадай 
талаптар қойылады: осы концентраттың жалпы шикіқұрамда қатысуы үшін 
жеткілікті күйежентектілік (кокстеу қабілеті); күлділік - көмірдің осы 
маркасы үшін рұқсат етілетін шекте; күкірттің болуы - рұқсат етілетін ең аз 
мөлшер. Энергетикалық концентраттардан рұқсат етілген: күл, калориялық, 
сорт (ірілік), ылғалдылық, сондай-ақ күкірт мөлшері қажет. Соңғы 
көрсеткіштің маңыздылығы әсіресе халық тығыз орналасқан аудандарда 
отынды жаппай тұтыну кезінде экспортталатын өнімдер үшін артады. 
Арнайы мақсаттар мен технологиялық өндірістерге арналған 
концентраттарға әр жағдайда өзіндік ерекше талаптар қойылады. Бұл көмір 
байыту фабрикаларының шикізат базаларын қалыптастыру үшін көмірді 
алдын-ала таңдау кезінде ескеріледі, онда тауарлық өнімдер сапасының 
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күтілетін көрсеткіштері фракциялық талдаулар негізінде әрбір шихтаның 
көмірі бойынша ірілендіріледі және шахтаға орташа өлшенген шамалар 
ретінде қосылады. Концентраттың күлділігі әрбір шикіқұрамдағы көмірдің 
жеңіл фракцияларының күлділігі бойынша бағаланады. Концентраттың 
шығуы оның берілген күлділігі және осы фабрикада іс жүзінде қол 
жеткізілетін байыту тиімділігінің көрсеткіші (мысалы, Шығыс коэффициенті 
бойынша) немесе қалдықтардың іс жүзінде қол жеткізілген күлділігі кезіндегі 
өнімдердің балансы бойынша есептеледі. Шикізат базасын қалыптастыруға 
қойылатын көмір байыту талаптары оңтайлы технологиялық нәтижелер алу 
үшін көмірдің барынша үйлесімділігін қамтамасыз етуге негізделген: тұтыну 
шарттары бойынша рұқсат етілген күлден аспайтын концентраттың барынша 
көп шығуы; байыту қалдықтарымен пайдалы компоненттің ең аз шығыны 
(соңғыларының барынша ықтимал күлге қол жеткізу). Сонымен қатар, 
технологиялық талаптардың тиісті шектерін анықтайтын экономикалық 
шектеулер қолданылады. Осылайша, көмір байыту фабрикасының шикізат 
базасын қалыптастырудың негізгі қағидаттары: берілген ассортименттің, 
мақсат пен сапаның өнімдерін өндіруге арналған фабрикалардың 
технологиялық жарамдылығын бағалауды; зауыттың өндірістік қуатымен 
бастапқы көмірді жеткізудің жалпы көлемін өлшеуді; жеткізуші шахталар 
көмірінің технологиялық қасиеттері мен сапасының тұтынушы саланың 
талаптарына сәйкестігін бағалауды; байыту аппараттарында барлық қоспалар 
үшін бірыңғай оңтайлы технологиялық бөлу режимінде бірлесіп тиімді 
байыту үшін көмірді жеткізуге жоспарланған үйлесімділікті бағалауды 
қамтиды.  

Шикізатты талдаумен қатар, олар шикізатты байыту зауытына жеткізу 
шығындарын оңтайландыру мақсатында көлік мәселесін қарастырады. 
Фабриканың өндірістік қуатының өсуімен және шикізат жеткізуші шахталар 
санының артуымен (әсіресе көмірдің тапшы маркалары) тасымалдау көлемі 
мен оларға жұмсалатын шығындар сөзсіз артады. Оларды рұқсат етілген 
минимуммен шектеу үшін, әдетте, ұсынылады: осы зауытпен технологиялық 
байланысты шахталардан жеткізілім көлемін толығымен пайдалану (мысалы, 
конвейерлік көлік); шикізат базасының балама нұсқаларынан 
тонна-километрмен тасымалдау көлемі бойынша неғұрлым үнемді таңдау; 
қарама-қарсы тасымалдарға жол бермей, шахта-фабрика-тұтынушы жүк 
ағындарының бағытын барынша ескеру. Көмір байыту фабрикаларының 
шикізат базасын іріктеу мен қалыптастырудың қолданыстағы жүйесіндегі 
негізгі қиындық - шешімдерді оңтайландырудың экономикалық - 
математикалық әдістерін қазіргі деңгейде қолдануды талап ететін шешілетін 
мәселенің көп факторлы сипаты. 
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күтілетін көрсеткіштері фракциялық талдаулар негізінде әрбір шихтаның
көмірі бойынша ірілендіріледі және шахтаға орташа өлшенген шамалар
ретінде қосылады. Концентраттың күлділігі әрбір шикіқұрамдағы көмірдің 
жеңіл фракцияларының күлділігі бойынша бағаланады. Концентраттың
шығуы оның берілген күлділігі және осы фабрикада іс жүзінде қол
жеткізілетін байыту тиімділігінің көрсеткіші (мысалы, Шығыс коэффициенті
бойынша) немесе қалдықтардың іс жүзінде қол жеткізілген күлділігі кезіндегі
өнімдердің балансы бойынша есептеледі. Шикізат базасын қалыптастыруға 
қойылатын көмір байыту талаптары оңтайлы технологиялық нәтижелер алу
үшін көмірдің барынша үйлесімділігін қамтамасыз етуге негізделген: тұтыну 
шарттары бойынша рұқсат етілген күлден аспайтын концентраттың барынша 
көп шығуы; байыту қалдықтарымен пайдалы компоненттің ең аз шығыны
(соңғыларының барынша ықтимал күлге қол жеткізу). Сонымен қатар,
технологиялық талаптардың тиісті шектерін анықтайтын экономикалық
шектеулер қолданылады. Осылайша, көмір байыту фабрикасының шикізат
базасын қалыптастырудың негізгі қағидаттары: берілген ассортименттің,
мақсат пен сапаның өнімдерін өндіруге арналған фабрикалардың 
технологиялық жарамдылығын бағалауды; зауыттың өндірістік қуатымен 
бастапқы көмірді жеткізудің жалпы көлемін өлшеуді; жеткізуші шахталар
көмірінің технологиялық қасиеттері мен сапасының тұтынушы саланың 
талаптарына сәйкестігін бағалауды; байыту аппараттарында барлық қоспалар
үшін бірыңғай оңтайлы технологиялық бөлу режимінде бірлесіп тиімді 
байыту үшін көмірді жеткізуге жоспарланған үйлесімділікті бағалауды
қамтиды. 

Шикізатты талдаумен қатар, олар шикізатты байыту зауытына жеткізу
шығындарын оңтайландыру мақсатында көлік мәселесін қарастырады.
Фабриканың өндірістік қуатының өсуімен және шикізат жеткізуші шахталар
санының артуымен (әсіресе көмірдің тапшы маркалары) тасымалдау көлемі
мен оларға жұмсалатын шығындар сөзсіз артады. Оларды рұқсат етілген
минимуммен шектеу үшін, әдетте, ұсынылады: осы зауытпен технологиялық 
байланысты шахталардан жеткізілім көлемін толығымен пайдалану (мысалы,
конвейерлік көлік); шикізат базасының балама нұсқаларынан
тонна-километрмен тасымалдау көлемі бойынша неғұрлым үнемді таңдау;
қарама-қарсы тасымалдарға жол бермей, шахта-фабрика-тұтынушы жүк
ағындарының бағытын барынша ескеру. Көмір байыту фабрикаларының
шикізат базасын іріктеу мен қалыптастырудың қолданыстағы жүйесіндегі
негізгі қиындық - шешімдерді оңтайландырудың экономикалық -
математикалық әдістерін қазіргі деңгейде қолдануды талап ететін шешілетін
мәселенің көп факторлы сипаты.

1.2.3. Жаңа зауыттарды жобалау және қолданыстағы зауыттарды 
қайта құру үшін технологиялық параметрлерді негіздеу 

Байыту технологиясын, жабдықтың техникалық сипаттамаларын, 
процестер бойынша оңтайлы өнімділік пен режимдік параметрлерді таңдау 
кезінде жобалық шешімдердің жан-жақты негізділігі экологиялық 
талаптарды сақтау кезінде өндіріс көлемі мен техникалық-экономикалық 
көрсеткіштер деңгейі жобадан төмен емес, барлық жоспарланған қызмет ету 
мерзімі ішінде фабриканың тұрақты жұмыс істеуінің айқындаушы 
шарттарының бірі болып табылады. Сонымен қатар, байыту фабрикасын 
технологиялық жобалау кезінде жіберілген қателік өнімнің әр бірлігінде 
көрініс тауып, бірнеше рет көбейтіледі. Сондықтан жоғары өндірістік 
қуаттылықтағы зауыттарды құру үрдісінде жобалық шешімдерді негіздеу 
және оңтайлы таңдау мәні едәуір артады. Технологиялық сипаттағы жобалық 
шешімдердің ғылыми негіздемесіне: көмірдің сапалық-сандық 
сипаттамаларын зерттеу, болжау, түзету; технологиялық схеманы негіздеу, 
негізгі жабдықты таңдау және талап етілетін ассортимент пен сапаның 
тауарлық өнімдерін алуды қамтамасыз ететін процестер бойынша оңтайлы 
режимдік параметрлерді айқындау; жабдықтардың оңтайлы өнімділігін және 
фабрикалардың өндірістік қуатын барынша пайдалануды қамтамасыз ету 
жөнінде ұсынымдар әзірлеу; байыту процесінің сапалық-сандық 
көрсеткіштеріне тікелей әсер ететін инженерлік шешімдерді әзірлеу және 
қуаттарды ұтымды пайдалану жатады.  

Жобалық және технологиялық шешімдер қабылдау үшін бастапқы 
көмірдің сипаттамаларын анықтау. Көмірдің сапасы мен байытылуының 
сенімді сипаттамалары байытудың күтілетін көрсеткіштерін негізді анықтау, 
әр технологиялық процесс үшін оңтайлы технологиялар мен режимдерді 
таңдау үшін жобалау кезінде қажет. Жобалау тапсырмасымен ұсынылған 
бастапқы деректер жобаны орындау және құрылысты жүзеге асыру кезеңінде 
жиі ескіреді, осыған байланысты қабылданған технологиялар мен байыту 
режимдері нақты шикізат үшін оңтайлы болып табылмайды. 
Айырмашылықтар негізінен бастапқы көмірдің күлінің жоғарылауында және 
ірілік кластарында байқалады, ал кейбір жағдайларда ұсақ кластар мен 
шламдардың шығымдылығының артуына әсер етеді. Нәтижесінде, 
фабриканы пайдалану кезінде байыту өнімдерінің теңгерімі қайта бөлінеді, 
бұл жекелеген аппараттар мен көлік жолдарының шамадан тыс жүктелуіне, 
үйінділер мен Илон жинағыштардың тез толтырылуына, жобалық 
өнімдермен салыстырғанда тауарлық өнімдер бойынша фабриканың 
өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда 
жұмыс барысында тау жыныстарының ылғалдануы, айналымдағы судағы 
минералды тұздардың көбеюі, оның агрессивтілігінің жоғарылауы, 
шламдардың сүзілуінің нашарлауы және т. б. Бұл жағдайлар байыту объектісі 
ретінде көмір сипаттамаларының зерттеу дизайнының алдындағы сипаты мен 
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көлемін, оларды болжау мен нақты өндірістік жағдайларға түзетуді 
анықтайды.  

Қосымша еңбек сыйымдылығын енгізе отырып, жобалаудың бастапқы 
кезеңдерінде (техникалық-экономикалық негіздемелер, техникалық жоба) 
шикізатты зерттеудің тереңдігі мен ауқымын ұлғайту кейінгі 
сәйкессіздіктерді жоймайтыны анықталды. Сонымен қатар, жаңадан 
салынған фабрикалардың көмірінің нақты сипаттамаларының жақын 
маңдағы кен орындарынан өндірілетін метаморфизмнің ұқсас дәрежесіндегі 
көмірді байытатын жұмыс істеп тұрған зауыттардың шикізат базаларымен 
айтарлықтай ұқсастығы байқалады. Бұл кейбір жағдайларда нәтижелердің 
сенімділігін төмендетпей, шикізатты көп еңбекті қажет ететін және қымбат 
зерттеулерді салыстырмалы сапалық - сандық сипаттамалары мен байыту 
технологиясы бар Аналогты көмір мен прототиптік зауыттардың негізделген 
таңдауымен ішінара ауыстыруға мүмкіндік береді. Жұмыс жобалау кезеңінде 
технологиялық схемаларды, параметрлер мен режимдерді нақтылау тікелей 
эксперименттік тексеруді қажет етеді, ол үшін жобаланатын зауыттың 
шикізат базасына кіретін шахталарда көмірдің пайдалану сынамаларын 
іріктеу жүргізіледі. Стандартты әдістемелер бойынша Елек және фракциялық 
талдаулар орындалады, байытылуы бағаланады.  

Шламдардың ұсақталуы, шлам түзілуі, шламдардың флотациялануы, 
флотоконцентраттың сүзілуі, тұнбалардың (флотация қалдықтарының) 
флокуляциялануы және шөгуі зертханалық әдістермен анықталады. 
Нәтижелер бұрын қабылданған жобалық шешімдерді нақтылау және түзету 
үшін қолданылады. Кәсіпорын сапасы мен қасиеттерінің өзіндік 
ерекшеліктері бар жаңа игерілмеген кен орындарының көмірін байыту үшін 
жобаланған немесе тауар өнімдерінің дәстүрлі емес ассортиментін алу 
міндеті қойылған жағдайларда, технологиясы Жобаланатын объектінің 
прототипі бола алатын қолданыстағы зауытта көмірдің өкілді партиясын 
тәжірибелік-өнеркәсіптік байытуды жүргізу қажет болады. Содан кейін олар 
тікелей өнімнің практикалық балансын алады, бірақ қолданыстағы 
кәсіпорындағы бөлу схемасы мен режимдері зерттелетін шикізат үшін 
оңтайлы болмауы мүмкін, сондықтан түпкілікті көрсеткіштер сараптамалық 
бағалау мен нақтылауды қажет етеді. Зерттеулердің алынған нәтижелерін 
байытудың оңтайлы схемалық шешімдерін, процестер бойынша режимдік 
параметрлерін және сапалық-сандық көрсеткіштерін (берілген ассортимент 
пен сападағы байыту өнімдерінің теңгерімін) түпкілікті айқындау үшін 
пайдаланады. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Елек талдауы қалай жасалады?
2. Көмірдің байытылуы немен сипатталады?
3. Көмір байыту көрсеткіштері бойынша қалай бөлінеді?
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көлемін, оларды болжау мен нақты өндірістік жағдайларға түзетуді
анықтайды. 

Қосымша еңбек сыйымдылығын енгізе отырып, жобалаудың бастапқы
кезеңдерінде (техникалық-экономикалық негіздемелер, техникалық жоба) 
шикізатты зерттеудің тереңдігі мен ауқымын ұлғайту кейінгі
сәйкессіздіктерді жоймайтыны анықталды. Сонымен қатар, жаңадан
салынған фабрикалардың көмірінің нақты сипаттамаларының жақын
маңдағы кен орындарынан өндірілетін метаморфизмнің ұқсас дәрежесіндегі
көмірді байытатын жұмыс істеп тұрған зауыттардың шикізат базаларымен
айтарлықтай ұқсастығы байқалады. Бұл кейбір жағдайларда нәтижелердің
сенімділігін төмендетпей, шикізатты көп еңбекті қажет ететін және қымбат
зерттеулерді салыстырмалы сапалық - сандық сипаттамалары мен байыту 
технологиясы бар Аналогты көмір мен прототиптік зауыттардың негізделген 
таңдауымен ішінара ауыстыруға мүмкіндік береді. Жұмыс жобалау кезеңінде
технологиялық схемаларды, параметрлер мен режимдерді нақтылау тікелей
эксперименттік тексеруді қажет етеді, ол үшін жобаланатын зауыттың 
шикізат базасына кіретін шахталарда көмірдің пайдалану сынамаларын 
іріктеу жүргізіледі. Стандартты әдістемелер бойынша Елек және фракциялық
талдаулар орындалады, байытылуы бағаланады. 

Шламдардың ұсақталуы, шлам түзілуі, шламдардың флотациялануы,
флотоконцентраттың сүзілуі, тұнбалардың (флотация қалдықтарының) 
флокуляциялануы және шөгуі зертханалық әдістермен анықталады.
Нәтижелер бұрын қабылданған жобалық шешімдерді нақтылау және түзету 
үшін қолданылады. Кәсіпорын сапасы мен қасиеттерінің өзіндік
ерекшеліктері бар жаңа игерілмеген кен орындарының көмірін байыту үшін 
жобаланған немесе тауар өнімдерінің дәстүрлі емес ассортиментін алу
міндеті қойылған жағдайларда, технологиясы Жобаланатын объектінің
прототипі бола алатын қолданыстағы зауытта көмірдің өкілді партиясын
тәжірибелік-өнеркәсіптік байытуды жүргізу қажет болады. Содан кейін олар 
тікелей өнімнің практикалық балансын алады, бірақ қолданыстағы
кәсіпорындағы бөлу схемасы мен режимдері зерттелетін шикізат үшін
оңтайлы болмауы мүмкін, сондықтан түпкілікті көрсеткіштер сараптамалық
бағалау мен нақтылауды қажет етеді. Зерттеулердің алынған нәтижелерін 
байытудың оңтайлы схемалық шешімдерін, процестер бойынша режимдік 
параметрлерін және сапалық-сандық көрсеткіштерін (берілген ассортимент
пен сападағы байыту өнімдерінің теңгерімін) түпкілікті айқындау үшін 
пайдаланады.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Елек талдауы қалай жасалады?
2. Көмірдің байытылуы немен сипатталады?
3. Көмір байыту көрсеткіштері бойынша қалай бөлінеді?

4. Байыту фабрикалары үшін шикізат базасын таңдау принциптері
қандай?

5. Жобалық шешімдер қабылданғанға дейін қандай зертханалық
зерттеулер жүргізіледі?

1.3. Көмірді байытудың технологиялық схемалары

1.3.1 Технологиялық схемалардың сипаттамасы

Көмірді байытудың технологиялық схемасы-бұл көмірді өңдеу және
сонымен бірге алынған өнімдер үшін көлік байланыстарымен байланысқан 
графикалық түрде бейнеленген операциялар жиынтығы. Қазіргі заманғы 
технологиялық схемалар мыналарды қамтамасыз етуі керек: 

- берілген номенклатура мен сападағы тауар өнімін алу;
- байыту фабрикасы орналасқан ауданда экологиялық талаптарды

сақтау; 
- байыту фабрикасының жұмыс істеуінің экономикалық тиімділігі.
Байытудың технологиялық схемаларының құрылымын айқындайтын

негізгі факторлар байытылатын көмірдің қасиеттері мен тауар өнімдерінің 
сапасы болып табылады. Зауыттың шикізат базасы көмірінің байытылуы мен 
гранулометриялық құрамына және байыту өнімдерінің сапасына қойылатын 
талаптарға байланысты байыту әдістері, яғни негізгі операциялар таңдалады. 
Олардың ішіндегі ең көп тарағаны-ауыр жанама байыту (әдетте магнетит 
суспензиясында), гидравликалық тұндыру және флотация. Кейбір 
жағдайларда ауа ағынында байыту, қарама-қарсы гидравликалық сепарация, 
су ортасында орталықтан тепкіш байыту, концентрациялық үстелдерде 
байыту қолданылады. Негізгі операцияларды таңдау едәуір дәрежеде 
олардың сапасын берілген кондицияларға (негізінен ірілігі мен ылғалдылығы 
бойынша) жеткізу кезінде байыту өнімдерін өңдеу жөніндегі қосалқы 
процестермен айқындалады. Ауыр орта байыту ауыр орта сепараторлар мен 
циклондарда жүзеге асырылады. Ауыр жанама сепараторларда байытылған 
көмір ірілігінің жоғарғы шегі 300 мм, төменгі шегі - 10 мм, ал кейбір 
жағдайларда - 6 мм ("Гуковская" КҚО, антрацит). Ауыр циклондарда тиімді 
байытылған көмір мөлшерінің диапазоны 0,2(0,15) мм - 25 (40) мм құрайды. 
Тұндыру машиналарында байыту негізінен екі машина сыныбымен жүзеге 
асырылады: ірі (байытудың рұқсат етілген шегі 8-ден 100-150 мм-ге дейін) 
және ұсақ (тас көмір үшін байыту шегі 0,5-16,0 мм және антрацит үшін 
1,0-15,0 мм). Бастапқы материалды байытудың жоғары қиындықтарымен 
тиімді байытудың төменгі шегі көмір үшін 0,8-1,0 мм-ге дейін және антрацит 
үшін 2-3 мм-ге дейін артады.  

Флотация жоғарғы ірілік шегі 0,5 мм шламдар үшін қолданылады. Айта 
кету керек, бұл процестің қымбаттығына байланысты іріліктің жоғарғы шегін 
0,3 мм немесе одан азға дейін азайту керек. Ірі түйіршікті, 0,5-тен (2)3 мм 
шламдарды байыту үшін гидроциклондар, спиральды сепараторлар және 
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концентрациялық үстелдер қолданылады (негізінен шетелдік тәжірибеде). 
Пневматикалық сепараторлар жоғарғы ірілік шегі 75(100) мм қоңыр көмірді 
байыту кезінде пайдаланылады.   

Технологиялық байыту схемалары келесі операцияларды қамтуы 
мүмкін: 

1. Конвейерлік көлікпен, автосамосвалдарда және темір жол
вагондарында жеткізілетін, оның ішінде өздігінен тиелетін көмірді қабылдау. 
Көлік түріне байланысты әртүрлі көмір қабылдайтын құрылғылар 
қолданылады. 

2. Фабрикаға келіп түскен көмірді алдын ала жіктеу ірілігі бойынша
100 (150; 200) мм стационарлық үйінділерде (тор торлары), тегіс жылжымалы 
елеуіш беті бар үйінділерде, цилиндрлік үлгідегі үйінділерде жүзеге 
асырылады. Көмір мен сыйымды жыныстардың беріктігінде айтарлықтай 
айырмашылық болған кезде (кемінде 2 есе) іріктеп ұсақтау машиналары 
қолданылуы мүмкін; 

3. Арнайы конвейерлік таспаларды, електерді, темір бөлгіштерді
пайдалана отырып, алдын ала жіктелген торлы өнімнен бөгде заттарды (ағаш, 
металл) және көмір мен жыныстың габаритті емес кесектерін алып тастау; 

4. Технология бойынша қабылданған байытылатын көмір ірілігінің
жоғарғы шегіне сәйкес келетін торшадан жоғары өнімді ірілікке дейін 
ұсақтау (әдетте, жақ сүйекті немесе тісті білікшелі ұнтақтағыштарда); 

5. Ұсақталған өнімді алдын-ала жіктелген тақтай астындағы өніммен
біріктіріп, кейіннен қоспаны бункерлік, жартылай бункерлік, едендік типтегі 
орташа жинақтайтын ыдыстарда сақтау; 

6. Қарапайым көмірді машина кластарына дайындау жіктемесі тегіс,
доғалы және цилиндр пішінді жылжымалы және қозғалмайтын жұмыс беті 
бар күркелерде, сондай-ақ гидроклассификациялық құрылғыларда 
жүргізіледі. Бұл операцияда гравитациялық, центрифугалық және 
флотациялық байыту үшін екі немесе үш машина класы дайындалады; 

7. Ірі және ұсақ машиналық кластарды байыту, әдетте, ауыр
делдалдық сепараторларда, тұндыру машиналарында, ауыр делдалдық 
циклондарда, пневматикалық сепараторларда 0,5 мм - ден асады; 

8. Ірі және ұсақ машина кластарын байыту өнімдерін механикалық
сусыздандыру: електерде, элеваторларда және центрифугаларда; 

9. Гидроклассификаторларды, гидроциклондарды, концентрациялық
үстелдерді, спиральды сепараторларды, вакуум-сүзгілерді, центрифугаларды 
пайдалана отырып ірі түйіршікті шламдарды бөлу және өңдеу; 

10. Алынатын өнімдерді флотациялау мен сусыздандыруды қоса
алғанда, шлам суларын өңдеу; 

11. Байыту өнімдерін термиялық кептіру;
12. Өнімдер мен байыту қалдықтарын қоймаға салу және жөнелту.
Біріншіден бестен бір бөлігін қоса алғанда, көмір дайындау деп

аталады, өйткені олар көмірді байытуға дайындауды толығымен аяқтайды, ал 
байытылған Көмір қоймасының болуы фабриканың негізгі және кейінгі 



25

концентрациялық үстелдер қолданылады (негізінен шетелдік тәжірибеде).
Пневматикалық сепараторлар жоғарғы ірілік шегі 75(100) мм қоңыр көмірді
байыту кезінде пайдаланылады. 

Технологиялық байыту схемалары келесі операцияларды қамтуы
мүмкін:

1. Конвейерлік көлікпен, автосамосвалдарда және темір жол
вагондарында жеткізілетін, оның ішінде өздігінен тиелетін көмірді қабылдау.
Көлік түріне байланысты әртүрлі көмір қабылдайтын құрылғылар
қолданылады.

2. Фабрикаға келіп түскен көмірді алдын ала жіктеу ірілігі бойынша
100(150; 200) мм стационарлық үйінділерде (тор торлары), тегіс жылжымалы
елеуіш беті бар үйінділерде, цилиндрлік үлгідегі үйінділерде жүзеге
асырылады. Көмір мен сыйымды жыныстардың беріктігінде айтарлықтай 
айырмашылық болған кезде (кемінде 2 есе) іріктеп ұсақтау машиналары 
қолданылуы мүмкін;

3. Арнайы конвейерлік таспаларды, електерді, темір бөлгіштерді
пайдалана отырып, алдын ала жіктелген торлы өнімнен бөгде заттарды (ағаш,
металл) және көмір мен жыныстың габаритті емес кесектерін алып тастау;

4. Технология бойынша қабылданған байытылатын көмір ірілігінің 
жоғарғы шегіне сәйкес келетін торшадан жоғары өнімді ірілікке дейін 
ұсақтау (әдетте, жақ сүйекті немесе тісті білікшелі ұнтақтағыштарда);

5. Ұсақталған өнімді алдын-ала жіктелген тақтай астындағы өніммен 
біріктіріп, кейіннен қоспаны бункерлік, жартылай бункерлік, едендік типтегі
орташа жинақтайтын ыдыстарда сақтау;

6. Қарапайым көмірді машина кластарына дайындау жіктемесі тегіс,
доғалы және цилиндр пішінді жылжымалы және қозғалмайтын жұмыс беті
бар күркелерде, сондай-ақ гидроклассификациялық құрылғыларда 
жүргізіледі. Бұл операцияда гравитациялық, центрифугалық және 
флотациялық байыту үшін екі немесе үш машина класы дайындалады;

7. Ірі және ұсақ машиналық кластарды байыту, әдетте, ауыр
делдалдық сепараторларда, тұндыру машиналарында, ауыр делдалдық
циклондарда, пневматикалық сепараторларда 0,5 мм - ден асады;

8. Ірі және ұсақ машина кластарын байыту өнімдерін механикалық
сусыздандыру: електерде, элеваторларда және центрифугаларда;

9. Гидроклассификаторларды, гидроциклондарды, концентрациялық 
үстелдерді, спиральды сепараторларды, вакуум-сүзгілерді, центрифугаларды
пайдалана отырып ірі түйіршікті шламдарды бөлу және өңдеу;

10. Алынатын өнімдерді флотациялау мен сусыздандыруды қоса 
алғанда, шлам суларын өңдеу;

11. Байыту өнімдерін термиялық кептіру;
12. Өнімдер мен байыту қалдықтарын қоймаға салу және жөнелту.
Біріншіден бестен бір бөлігін қоса алғанда, көмір дайындау деп

аталады, өйткені олар көмірді байытуға дайындауды толығымен аяқтайды, ал 
байытылған Көмір қоймасының болуы фабриканың негізгі және кейінгі

операциялары бар схема бөлігінде байытылған көмірді жеткізу уақытына 
тәуелсіз уақытша режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Кейбір 
жағдайларда көмір дайындау ірі машина класын байыту операцияларын 
қолдануды болдырмайтын байытылған көмір ірілігінің жоғарғы шегін 
қамтамасыз етеді.  

Дайындық классификациясы. Дайындық классификациясы әдетте екі 
кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңде байытусыз тауарлық елеуді бөлу кезінде 
құрғақ елеу бөлінеді, екінші кезеңде - құрғақ торланған өнімді дымқыл 
бақылау классификациясы жүзеге асырылады. Ылғал жіктеудің жоғары 
деңгейлі өнімі бір машина класымен байытуға (мысалы, 25-100 мм) немесе 
екі машина класын алу үшін одан әрі жіктеуге (мысалы, 25-100 және 6-25 мм), 
ал төменгі деңгей - дегидратацияға жіберіледі. Құрғақ електен шығармайтын 
зауыттардағы дайындық классификациясы әдетте схемаға сәйкес жүзеге 
асырылады. Мұнда екі кезең қарастырылған. Көмір орташа сақтау 
қоймасынан операцияға түседі, оның жоғарғы шегі көп жағдайда 100 мм 
құрайды. Бөлу негізінен 13 мм құрайды. Көп жағдайда 0,5 мм шекаралық 
ірілігі бойынша фундаменталды өнім байытуға, фундаменталды өнім 
шламсыздануға беріледі. Схеманың мұндай шешімдері дайындық жіктелуі 
бір құрылғыда – екі биттік экранда жүзеге асырылған кезде мүмкін болады.  

Дайындық классификациясының қиындықтары, әсіресе байытусыз 
тауарлық сұрыптауды бөлу схемаларында, тау жыныстарының 
ылғалдылығының жоғарылауымен және онда ылғалданған жыныстардың 
болуымен туындайды. Мұндай жағдайларда құрғақ себу кезінде GSH типті 
бұрандалы экрандар ең тиімді технологиялық тиімділікке ие. Дайындық 
классификациясында бөлудің тиімділігін арттыру үшін бүріккіш су 
қолданылады. Байыту әдістеріне байланысты оның шығыны фабрикалардың 
жалпы технологиялық су тұтынуында 30-35% құрайды, бұл сулы-шламды 
жүйелерге түсетін жүктемеге айтарлықтай әсер етеді. Шламның белгілі бір 
әдісін (елек және гидравликалық) қолдану шлам суының қатты фазасының 
сапалық құрамын анықтайды, бұл зауыттың су-шлам схемасының 
құрылысына әсер етеді.  

Көмірдің машиналық кластарын байыту. Барлық ірілік кластарын 
байытатын зауыттарда байыту, әдетте, шлам суларын өңдеу жүйесінің 
элементі болып табылатын шламды флотациялауды қоса алғанда, үш машина 
сыныбымен жүргізіледі. Үлкен машина класы екі немесе үш өнімге 
бөлінумен байытылған. Тұндыру машиналарын пайдалану кезінде үш 
өнімдік байыту бір аппаратта жүргізіледі. Ауыр медиальды бөлуде бұл үшін 
екі сепаратор қолданылады. Бұл жағдайда байыту екі сатыда жүреді және 
үлкен тығыздықтан кішіге және керісінше жасалуы мүмкін. Байыту 
қалдықтарын бөлуді бірінші сатыда тығыздығы бөлу тығыздығынан аз 
фракциялардың 50% - на дейін және суланатын сыйымды жыныстар болған 
кезде көмір үшін қолданған дұрыс. Басқа жағдайларда аз тығыздықтан 
үлкенге дейін байыту схемасы қолданылады. Ұсақ (әдетте, ірілік 
диапазонында 0,5-тен 13 мм-ге дейін) машина класын байыту бастапқы 
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көмірдің байытылуына байланысты тұндыру машиналарында немесе ауыр 
циклондарда жүргізіледі. Сонымен қатар, үлкен машина класы сияқты, мұнда 
екі және үш өнімге бөлуге болады. Соңғы жағдайда ауыр циклондарды 
қолданған кезде. Ірі көмірді ауыр жанама байытудан айырмашылығы, екі 
өнімді немесе бір үш өнімді аппаратты қолдануға болады. Үш өнімді ауыр 
циклондарды пайдалану кезінде дәйекті орналасқан екі өнімді 
циклондардағы екі сатылы байыту схемасымен салыстырғанда шағын 
машина класын өңдеуге қатысатын жабдық бірліктерінің саны айтарлықтай 
азаяды. Дегенмен, ауыр және жеңіл өнімдер шығарылатын тығыздықтар 
арасындағы қатаң байланысты есте ұстаған жөн. Егер осы тығыздықтар 
арасындағы айырмашылық байытылған көмірдің фракциялық құрамына 
сәйкес келсе, үш өнімді циклондары бар схеманы қолдануға болады.  

Көмірдің машина кластарын байыту өнімдерін механикалық 
сусыздандыру. Көмірдің ұсақ және ірі машиналық кластарын байыту 
өнімдерін механикалық сусыздандыру схемалары өте қарапайым және 
ірілігіне байланысты суды алдын ала ағызуды (жазық, доғалы немесе 
цилиндр конустық електерде), элеваторларда, дауылдарда немесе Сүзгіш 
центрифугаларда сусыздандыруды көздейді. Ауыр жанама байыту 
жағдайлары үшін ұсақ Көмірді байыту өнімдерін сусыздандырудың бірінші 
кезеңі және ірі Көмірді байыту өнімдерін сусыздандыру ауырлатқышты 
жуумен бір мезгілде жүзеге асырылады. Ірі көмірді тұндыру кезінде 
сусыздандырылған өнеркәсіптік өнімдер мен қалдықтар тікелей тұндыру 
машиналарының элеваторларынан алынады. Машиналардың 
табалдырығынан үлкен концентрат, әдетте, суды алдын-ала ағызатын жалпақ 
електерге және одан әрі экрандарға беріледі. Ұсақ көмірді тұндыру өнімдерін 
сусыздандыру схемалары салыстырмалы түрде күрделі. Бірқатар 
зауыттардағы элеваторларда дегидратациядан кейін қалдықтар экрандарға, 
өнеркәсіптік өнімдер көп жағдайда экрандарға және сүзгі центрифугаларына 
түседі.  

Ұсақ концентратты сусыздандыру схемалары. Ең көп тарағаны-үш 
тізбекті операцияны қарастыратын схема: жалпақ, доғалы немесе цилиндр 
конустық електен суды ағызу, экранда және сүзгі центрифугасында 
дегидратация. Дегидратация схемалары жиі қолданылады, онда багер 
элеваторлары (1 кезең) және центрифугалар (2 кезең) қолданылады. 
Экрандар мен жүк көтергіштерін бір уақытта қолданатын схемалар бар. Осы 
схема бойынша көптеген байыту фабрикалары жұмыс істейді, онда 
дегидратациядан кейін олар экранда 6-13 ММ тауарлық концентрат алады, ал 
жәшікке салынған өнім багер-зумпфқа жіберіледі. Багер-зумпфтан тұнба 
дегидратацияға Сүзгіш центрифугаға түседі, фугатпен бірге шлам сулары 
жүйесіне құйылады.  

Шлам суларын өңдеу. Шлам суларын өңдеу жұмыстарының жиынтығы 
және олардың арасындағы технологиялық байланыстар көбінесе көмір 
байыту зауыттарының су-шлам жүйелері деп аталады-бұл байыту 
технологиясының ең күрделі элементтері. Су-шлам жүйелері шлам судан 
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көмірдің байытылуына байланысты тұндыру машиналарында немесе ауыр
циклондарда жүргізіледі. Сонымен қатар, үлкен машина класы сияқты, мұнда
екі және үш өнімге бөлуге болады. Соңғы жағдайда ауыр циклондарды
қолданған кезде. Ірі көмірді ауыр жанама байытудан айырмашылығы, екі
өнімді немесе бір үш өнімді аппаратты қолдануға болады. Үш өнімді ауыр
циклондарды пайдалану кезінде дәйекті орналасқан екі өнімді
циклондардағы екі сатылы байыту схемасымен салыстырғанда шағын
машина класын өңдеуге қатысатын жабдық бірліктерінің саны айтарлықтай
азаяды. Дегенмен, ауыр және жеңіл өнімдер шығарылатын тығыздықтар
арасындағы қатаң байланысты есте ұстаған жөн. Егер осы тығыздықтар 
арасындағы айырмашылық байытылған көмірдің фракциялық құрамына 
сәйкес келсе, үш өнімді циклондары бар схеманы қолдануға болады. 

Көмірдің машина кластарын байыту өнімдерін механикалық
сусыздандыру. Көмірдің ұсақ және ірі машиналық кластарын байыту
өнімдерін механикалық сусыздандыру схемалары өте қарапайым және
ірілігіне байланысты суды алдын ала ағызуды (жазық, доғалы немесе 
цилиндр конустық електерде), элеваторларда, дауылдарда немесе Сүзгіш
центрифугаларда сусыздандыруды көздейді. Ауыр жанама байыту
жағдайлары үшін ұсақ Көмірді байыту өнімдерін сусыздандырудың бірінші 
кезеңі және ірі Көмірді байыту өнімдерін сусыздандыру ауырлатқышты
жуумен бір мезгілде жүзеге асырылады. Ірі көмірді тұндыру кезінде
сусыздандырылған өнеркәсіптік өнімдер мен қалдықтар тікелей тұндыру
машиналарының элеваторларынан алынады. Машиналардың
табалдырығынан үлкен концентрат, әдетте, суды алдын-ала ағызатын жалпақ 
електерге және одан әрі экрандарға беріледі. Ұсақ көмірді тұндыру өнімдерін 
сусыздандыру схемалары салыстырмалы түрде күрделі. Бірқатар 
зауыттардағы элеваторларда дегидратациядан кейін қалдықтар экрандарға,
өнеркәсіптік өнімдер көп жағдайда экрандарға және сүзгі центрифугаларына
түседі. 

Ұсақ концентратты сусыздандыру схемалары. Ең көп тарағаны-үш 
тізбекті операцияны қарастыратын схема: жалпақ, доғалы немесе цилиндр 
конустық електен суды ағызу, экранда және сүзгі центрифугасында 
дегидратация. Дегидратация схемалары жиі қолданылады, онда багер
элеваторлары (1 кезең) және центрифугалар (2 кезең) қолданылады. 
Экрандар мен жүк көтергіштерін бір уақытта қолданатын схемалар бар. Осы
схема бойынша көптеген байыту фабрикалары жұмыс істейді, онда 
дегидратациядан кейін олар экранда 6-13 ММ тауарлық концентрат алады, ал
жәшікке салынған өнім багер-зумпфқа жіберіледі. Багер-зумпфтан тұнба
дегидратацияға Сүзгіш Центрифугаға түседі, фугатпен бірге шлам сулары 
жүйесіне құйылады. 

Шлам суларын өңдеу. Шлам суларын өңдеу жұмыстарының жиынтығы
және олардың арасындағы технологиялық байланыстар көбінесе көмір
байыту зауыттарының су-шлам жүйелері деп аталады-бұл байыту 
технологиясының ең күрделі элементтері. Су-шлам жүйелері шлам судан

көмір ұсақтарын алуға, технологиялық процестерді сумен қамтамасыз етуге, 
сыртқы көздерден су шығынын азайтуға және зауыттың өндірістік алаңынан 
тыс өндірістік ағындардың төгілуіне жол бермеуге арналған. Шлам суларын 
өңдеу кезінде туындайтын міндеттердің күрделілігі (су шламын жүзеге асыру 
үшін көптеген машиналар мен құрылғылардың болуы және өңделген 
шламдардың қасиеттеріндегі айырмашылық), тіпті байыту процестері мен 
тауарлық өнімдер номенклатурасы ұқсас зауыттарда да шлам суларын өңдеу 
схемалары әр түрлі жолмен салынғанына әкеледі. Мысалы, Тұндыру және 
флотациясы бар және өнеркәсіптік өнімді бөлетін 18 фабрикада шлам суын 
өңдеу бойынша 4 - тен 10 - ға дейін операция (сыртқы құрылыстарды 
есептемегенде); өнеркәсіптік өнімді бөлусіз жұмыс істейтін 7 
фабрикада-3-тен 12-ге дейін операция; ауыр жанама сепарациясы, тұндыру 
және флотациясы бар 10 фабрикада - 4-тен 8-ге дейін операция 
анықталды. Дәл осындай шашырау шлам суларын өңдеудің күрделілігінде 
байқалады: барлық ірілік кластарын байытатын зауыттарда ол 1 - ден 
6-ға дейін ауытқиды, сұрыптауды шығарады-тәулігіне 1000 тонна 
қарапайым көмірге бір-екі адамға дейін.  

Су-шлам схемасының күрделілік дәрежесіне әсер ететін негізгі 
факторлар: 

- шлам суы су-шлам жүйесіне түсетін операцияларда шламдық 
өнімдерге (тұнбаға) шламды алудың тиімділігі; 

- тауарлық өнімнің мақсаты, оның сапасы, шламның минералдық және 
гранулометриялық құрамы; 

-су-шлам жүйесі аппараттарының сусыздандырылған өнімдеріне шлам 
мен оны бөлу өнімдерін алу тиімділігі; 

- фабрикаларда көмір өңдеумен байланысты технологиялық процестер 
үшін су шығыны. 

Су-шлам жүйесіне жүктеменің технологиялық көздері машина 
класстарын дайындау кезінде дешламациядан, Байыту өнімдерін 
сусызданудан және магнетит суспензиясын қалпына келтіруден (магниттік 
бөлу қалдықтары) алынған шлам сулары болып табылады. Фабрикада 
флотациялық байыту болған жағдайда сулы-шламды схеманың құрылымына 
сулы-шламды жүйеге түсетін шламды судағы ірілігі жоқ (0,5 мм-ден астам) 
дәндердің құрамы ерекше әсер етеді. Бұл дәндерді аулау үшін арнайы 
операциялар көзделеді. Көбінесе олар шығарған шлам фабриканың 
кез-келген технологиялық жұмысына қайта жіберіледі (мысалы, дымқыл 
дайындық классификациясы), өйткені оның күлділігі тауарлық 
концентраттың сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандырмайды. Оны 
өнеркәсіптік өнім ретінде пайдалану жеңіл фракциялардың үлкен жоғалуына 
әкеледі. Түйіршікті шламдардың сапасы ұсақ машина класының шламын 
тазарту үшін Елек емес, гидравликалық жіктеу қолданылатын схемаларда 
жақсарады. Шетелдік зауыттарда кейде түйіршікті шламдарды байыту 
концентрациялық үстелдерде жүзеге асырылады, ал жақында спиральды 
сепараторлар осы мақсатта қолданылады. Ірі түйіршікті шламдардың 
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айналымы ұсақ және жұқа бөлшектердің пайда болуының негізгі көздерінің 
бірі болып табылады, бұл олардың шлам сулары жүйесінде жиналуына және 
нәтижесінде шламның түсу процестерінің нашарлауына әкеледі. байыту және 
сусыздандыру. Егер байытылған көмірде ылғалданған жыныстар болса, 
құрғатылған шламда көп мөлшерде сазды бөлшектер болады, бұл 
дегидратация процестеріне теріс әсер етеді. Атап айтқанда, сүзгі шүберегінің 
жағылуы және нәтижесінде сүзгілердің өнімділігі төмендейді, ал шөгінді 
центрифугаларда дегидратация кезінде фугатпен қатты фазаның көп мөлшері 
алынады. Көмірді байытудың технологиялық жүйесінің қалыпты жұмысы 
үшін технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын судағы негізінен 
тұнбалармен ұсынылған қатты фазаның құрамы 50 кг/м-ден аспауы тиіс 
екендігі анықталды. Көмір шламдары үшін бұл шекті 1,5-2,0 есе арттыруға 
болады. Сондықтан шламдағы сазды бөлшектер санының көбеюімен шлам 
суын толығымен тазарту қажет. Жібек бөлшектерін бөлудің және оларды 
шлам сулары жүйесінен шығарудың ең үлкен технологиялық әсері 
флотацияны қолдана отырып схемаларда қол жеткізіледі. Шламның жүз 
пайыз шөгуін қамтамасыз етпейтін қоюлату-ағарту құрылғыларының 
алымдары қайта пайдалану үшін жіберілетін схемаларда шлам су жүйесінде 
шлам жиналған кезде оның гранулометриялық құрамы жұқа бөлшектердің 
ұлғаюы жағына қарай өзгереді. Мысалы, зауыттардың бірі үшін жасалған 
есептеулер көрсеткендей, су-шлам жүйесіне су астындағы сулармен кіретін 
шлам суының қатты фазасында зауыт жұмысының бастапқы сәтінде 0 - 0,5 
мм класының 61,8%, ал қатты судың тепе - теңдік концентрациясы 
орнатылғаннан кейін - 90%. 

Шлам суларын өңдеу схемаларының құрылымына әсер ететін 
факторларды қарастыра отырып, келесі негізгі принциптерді тұжырымдауға 
болады: 

- шлам суға күлі жоғары түйіршікті шламдардың түсуінің алдын алу
бойынша ұсақ машина сыныбының шламын шығару операциясының жоғары 
тиімділігін қамтамасыз ету. Бұған гидроклассификацияны қолдану арқылы 
қол жеткізуге болады, мысалы, багер-зумпфахта. 

- концентратқа көмір түйірлерін алу дәрежесін және қатты фазаның ең
жұқа бөлшектерін ұстау тиімділігін арттыру мақсатында қайта пайдалануға 
арналған суды тазарту процестерінде флотацияны қолдану. Күлі аз 
концентратты алуды қамтамасыз ететін кокстелетін Көмірді байыту кезінде 
су-шлам жүйесіне түсетін барлық шламды флотациялау қажеттілігі күмән 
тудырмайды. Бұл жағдайда флотация шламнан құнды компоненттерді алуды 
(концентрат шығымын ұлғайтуды), сондай-ақ су-шлам жүйесінің кейінгі 
процестерінде суды тазарту тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 
Энергетикалық көмірді байыту кезінде флотацияға жіберілетін шламның 
мөлшері концентраттың сапасына қойылатын талаптарды және қатардағы 
шлам мен флотация өнімдерін өңдеу жөніндегі операциялар тиімділігінің 
айырмасын ескере отырып айқындалуға тиіс. 
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айналымы ұсақ және жұқа бөлшектердің пайда болуының негізгі көздерінің
бірі болып табылады, бұл олардың шлам сулары жүйесінде жиналуына және 
нәтижесінде шламның түсу процестерінің нашарлауына әкеледі. байыту және 
сусыздандыру. Егер байытылған көмірде ылғалданған жыныстар болса, 
құрғатылған шламда көп мөлшерде сазды бөлшектер болады, бұл
дегидратация процестеріне теріс әсер етеді. Атап айтқанда, сүзгі шүберегінің 
жағылуы және нәтижесінде сүзгілердің өнімділігі төмендейді, ал шөгінді 
центрифугаларда дегидратация кезінде фугатпен қатты фазаның көп мөлшері
алынады. Көмірді байытудың технологиялық жүйесінің қалыпты жұмысы
үшін технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын судағы негізінен
тұнбалармен ұсынылған қатты фазаның құрамы 50 кг/м-ден аспауы тиіс 
екендігі анықталды. Көмір шламдары үшін бұл шекті 1,5-2,0 есе арттыруға 
болады. Сондықтан шламдағы сазды бөлшектер санының көбеюімен шлам 
суын толығымен тазарту қажет. Жібек бөлшектерін бөлудің және оларды
шлам сулары жүйесінен шығарудың ең үлкен технологиялық әсері 
флотацияны қолдана отырып схемаларда қол жеткізіледі. Шламның жүз
пайыз шөгуін қамтамасыз етпейтін қоюлату-ағарту құрылғыларының 
алымдары қайта пайдалану үшін жіберілетін схемаларда шлам су жүйесінде
шлам жиналған кезде оның гранулометриялық құрамы жұқа бөлшектердің
ұлғаюы жағына қарай өзгереді. Мысалы, зауыттардың бірі үшін жасалған
есептеулер көрсеткендей, су-шлам жүйесіне су астындағы сулармен кіретін
шлам суының қатты фазасында зауыт жұмысының бастапқы сәтінде 0 - 0,5
мм класының 61,8%, ал қатты судың тепе - теңдік концентрациясы
орнатылғаннан кейін-90%.

Шлам суларын өңдеу схемаларының құрылымына әсер ететін 
факторларды қарастыра отырып, келесі негізгі принциптерді тұжырымдауға
болады:

- шлам суға күлі жоғары түйіршікті шламдардың түсуінің алдын алу
бойынша ұсақ машина сыныбының шламын шығару операциясының жоғары
тиімділігін қамтамасыз ету. Бұған гидроклассификацияны қолдану арқылы
қол жеткізуге болады, мысалы, багер-зумпфахта.

- концентратқа көмір түйірлерін алу дәрежесін және қатты фазаның ең
жұқа бөлшектерін ұстау тиімділігін арттыру мақсатында қайта пайдалануға
арналған суды тазарту процестерінде флотацияны қолдану. Күлі аз
концентратты алуды қамтамасыз ететін кокстелетін Көмірді байыту кезінде 
су-шлам жүйесіне түсетін барлық шламды флотациялау қажеттілігі күмән
тудырмайды. Бұл жағдайда флотация шламнан құнды компоненттерді алуды
(концентрат шығымын ұлғайтуды), сондай-ақ су-шлам жүйесінің кейінгі
процестерінде суды тазарту тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.
Энергетикалық көмірді байыту кезінде флотацияға жіберілетін шламның
мөлшері концентраттың сапасына қойылатын талаптарды және қатардағы
шлам мен флотация өнімдерін өңдеу жөніндегі операциялар тиімділігінің 
айырмасын ескере отырып айқындалуға тиіс.

- байытылған көмір мен байыту өнімдерінің сумен жанасу уақытын
азайту, жыныстың ылғалдануынан сазды бөлшектердің пайда болуын азайту. 
Бұл мақсатқа жетудің бір жолы-шлам суларына арналған резервуарлардың 
көлемін азайту. 

- су-шлам жүйесінен ағызылуы қайта пайдалану үшін жіберілетін және
бұл ретте қатты фазаны тұнбаға (қоюландырылған өнімге) толық алуды 
қамтамасыз етпейтін қоюлататын-ағартқыш құрылғыларды алып тастау 
есебінен бөлу процестерінің тиімділігін төмендететін ең жұқа шламдардың 
айналымдағы суда жиналуын болдырмау. 

- шламды тазарту кезінде оны өңдеу бойынша операциялардың санын
қысқарту үшін шламды және оның бөлінген өнімдерін сусыздандырылған 
өнімдерге алудың тиімділігін арттыру. Ол үшін жабдықты 
сусыздандырылған өнімдердің сипаттамаларына қатаң сәйкес пайдалану 
керек. 

-су - шлам жүйесіне жүктемені азайту үшін ірі және ұсақ Көмірді
байыту кезінде су шығынын азайту-машиналар мен жабдықтардың ұтымды 
орналасуымен, байытылған көмірді жинақтағанға дейін ірі тау жыныстарын 
бөлумен қол жеткізіледі. 

-тұндыру процестерін қарқындату және шлам мен оның бөліну
өнімдерін, әсіресе ең жұқа кластарды механикалық сусыздандыру есебінен 
табиғатқа зиянды экологиялық әсерлерді болдырмау мақсатында фабриканың 
өнеркәсіптік алаңынан тыс өнеркәсіптік ағындарды шығармай су - шлам 
циклінің тұйықталуы. 

Су-шлам жүйелерін шешуге арналған технологиялық схемалардың 
алуан түрлілігіне қарамастан, олар әр операцияның нақты технологиялық 
шешімдеріне қарамастан, көмірді байытудың схемалық схемасына сәйкес 
нақты жүйелендірілуі мүмкін. Бұл ретте барлық технологиялық схемалар екі 
блок түрінде ұсынылған: ірі және ұсақ Көмірді байыту және шлам суын 
регенерациялау (тазарту). Бірінші блокқа дайындық классификациясы, 
машина класстарын байыту және алынған өнімдерді дегидратациялау 
процестері кіреді. Мұнда соңғы өнімдер мен шлам суы алынады. Екінші 
блокта шлам суын өңдеу бойынша операциялар орналастырылған, онда 
соңғы өнімдер мен қайта пайдалануға арналған су (қалпына келтірілген су) 
алынады. Технологиялық процестің немесе аппараттың регенерация блогына 
тиістілігі екі шартпен айқындалады: біріншіден, бұл процесс шлам суын 
өңдеуге арнайы арналуы, екіншіден, осы өңдеу нәтижесінде тазартылған су 
қайта пайдалануға жіберілуі қажет. Принциптік схемаларда келесі 
терминология қабылданды: 

- шлам суы-ірі және ұсақ көмірді гравитациялық байыту блогының
операцияларында көмірді өңдеу нәтижесінде пайда болған су-көмір 
суспензиясы. Шлам суы регенерация блогына толық немесе ішінара 
жіберілуі мүмкін; 

- арзан су-алдын-ала қалпына келтіру нәтижесінде алынған және
толығымен немесе ішінара қайта пайдалануға жіберілетін су. Арзан судағы 
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қатты заттар әрдайым аз болады, ал оның қатты фазасындағы жұқа дәндер 
шлам суларына қарағанда әрқашан үлкен болады; 

- тазартылған су-түпкілікті қалпына келтіру нәтижесінде алынатын
және қайта пайдалануға жіберілетін су; 

- қалпына келтірілген су-дешламирленген және ағартылған су қоспасы;
айналымдағы су-қалпына келтірілген және шлам суының регенерациясыз 
қайта пайдалануға жіберілетін бөлігінің қоспасы; 

- технологиялық су - ірі және ұсақ Көмірді байыту блогының
операцияларында пайдаланылатын айналымдағы және тұщы су қоспасы; 

- таза су-байыту өнімдерімен және буланудан болатын шығындарды
өтеу үшін қосылатын сыртқы көзден алынған су; 

- алдын - ала қалпына келтіру-шлам суын өңдеу жұмыстарының
жиынтығы, нәтижесінде қатты және сұйық фазалардың ішінара бөлінуіне қол 
жеткізіледі. Алдын-ала қалпына келтірудің мысалы-үздіксіз жұмыс істейтін 
қалыңдататын-ағартқыш аппараттарда (тұндырғыштар, қалыңдатқыштар, 
гидроциклондар, шөгінді центрифугалар және т.б.) жүзеге асырылатын 
процестер, олардың төгілуіне қатты фазаның ең жұқа бөлігі енеді.  Бұл 
процесс бір, екі немесе бірнеше операцияларда жүзеге асырылуы мүмкін. 
Мысалы, егер шлам суы гидроциклонға түссе, оның қоюландырылған өнімі 
флокулянтты қолданбай шөгінді центрифугада сусыздандырылады, ал 
гидроциклонды ағызу центрифуга фугатымен бірге қайта пайдалану үшін 
жіберіледі, алдын ала регенерация екі операциямен жүзеге асырылады; соңғы 
регенерация - бұл фазалардың толық бөлінуіне қол жеткізілетін шлам суын 
өңдеу операцияларының жиынтығы (соңғы өнімдерге қатты фазаны алу 
коэффициенті 1-ге жақын). Мұндай нәтиже, егер олардағы шекаралық 
астықтың мөлшері қатты фазалық бөлшектердің мөлшерінен аз болса, 
мерзімді және үздіксіз жұмыс істейтін қалыңдататын-ағартқыш аппараттарда 
және құрылымдарда алынуы мүмкін. Бөлу тиімділігінің артуына 
флокулянттарды қолдану және қалыңдататын-ағартатын құрылғыларға нақты 
жүктемелердің төмендеуі ықпал етеді. Әдетте, соңғы қалпына келтіру 
бірнеше операцияларда жүзеге асырылады. Мысалы, сүзгі-баспақта 
қоюландырылған өнімді сусыздандырумен флокулянтты қолдана отырып 
қойылтқышта шламды тұндыру немесе флотациядан бастап шламды суды 
өңдеу операцияларының бүкіл кешені.  

Байыту өнімдерін кептіру, жіктеу, тиеу. Қазақстан, Грузия, Ресей 
Федерациясы, Украина көмір байыту фабрикаларының технологиялық 
схемалары, әдетте, тауар өнімдерінің мынадай номенклатурасын көздейді: 
концентрат және кокстеуге жіберілетін Көмірді байыту кезіндегі өнеркәсіптік 
өнім; байытылмаған елеу және энергетика мақсаттары үшін кең классикалық 
концентрат; энергетикалық көмір мен антрацит тұтынушыларының 
талаптарына байланысты ірілігі бойынша жіктелген концентрат. Тауарлық 
өнімдерді тиеу алдындағы соңғы операциялар олардың ылғалдылығын 
техникалық шарттардың талаптарына дейін жеткізу үшін термиялық кептіру, 
тұтынушылық ірілік сорттарына жіктеу, тиеу бункерлерінде жинақтау болып 
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қатты заттар әрдайым аз болады, ал оның қатты фазасындағы жұқа дәндер 
шлам суларына қарағанда әрқашан үлкен болады;

- тазартылған су-түпкілікті қалпына келтіру нәтижесінде алынатын
және қайта пайдалануға жіберілетін су;

- қалпына келтірілген су-дешламирленген және ағартылған су қоспасы;
айналымдағы су-қалпына келтірілген және шлам суының регенерациясыз
қайта пайдалануға жіберілетін бөлігінің қоспасы;

- технологиялық су - ірі және ұсақ Көмірді байыту блогының 
операцияларында пайдаланылатын айналымдағы және тұщы су қоспасы;

- таза су-байыту өнімдерімен және буланудан болатын шығындарды
өтеу үшін қосылатын сыртқы көзден алынған су;

- алдын - ала қалпына келтіру-шлам суын өңдеу жұмыстарының 
жиынтығы, нәтижесінде қатты және сұйық фазалардың ішінара бөлінуіне қол
жеткізіледі. Алдын-ала қалпына келтірудің мысалы-үздіксіз жұмыс істейтін 
қалыңдататын-ағартқыш аппараттарда (тұндырғыштар, қалыңдатқыштар,
гидроциклондар, шөгінді центрифугалар және т.б.) жүзеге асырылатын 
процестер, олардың төгілуіне қатты фазаның ең жұқа бөлігі енеді. Бұл
процесс бір, екі немесе бірнеше операцияларда жүзеге асырылуы мүмкін.
Мысалы, егер шлам суы гидроциклонға түссе, оның қоюландырылған өнімі
флокулянтты қолданбай шөгінді центрифугада сусыздандырылады, ал 
гидроциклонды ағызу центрифуга фугатымен бірге қайта пайдалану үшін 
жіберіледі, алдын ала регенерация екі операциямен жүзеге асырылады; соңғы 
регенерация - бұл фазалардың толық бөлінуіне қол жеткізілетін шлам суын
өңдеу операцияларының жиынтығы (соңғы өнімдерге қатты фазаны алу
коэффициенті 1-ге жақын). Мұндай нәтиже, егер олардағы шекаралық
астықтың мөлшері қатты фазалық бөлшектердің мөлшерінен аз болса, 
мерзімді және үздіксіз жұмыс істейтін қалыңдататын-ағартқыш аппараттарда 
және құрылымдарда алынуы мүмкін. Бөлу тиімділігінің артуына 
флокулянттарды қолдану және қалыңдататын-ағартатын құрылғыларға нақты
жүктемелердің төмендеуі ықпал етеді. Әдетте, соңғы қалпына келтіру
бірнеше операцияларда жүзеге асырылады. Мысалы, сүзгі-баспақта
қоюландырылған өнімді сусыздандырумен флокулянтты қолдана отырып 
қойылтқышта шламды тұндыру немесе флотациядан бастап шламды суды
өңдеу операцияларының бүкіл кешені.

Байыту өнімдерін кептіру, жіктеу, тиеу. Қазақстан, Грузия, Ресей 
Федерациясы, Украина көмір байыту фабрикаларының технологиялық
схемалары, әдетте, тауар өнімдерінің мынадай номенклатурасын көздейді: 
концентрат және кокстеуге жіберілетін Көмірді байыту кезіндегі өнеркәсіптік 
өнім; байытылмаған елеу және энергетика мақсаттары үшін кең классикалық
концентрат; энергетикалық көмір мен антрацит тұтынушыларының
талаптарына байланысты ірілігі бойынша жіктелген концентрат. Тауарлық
өнімдерді тиеу алдындағы соңғы операциялар олардың ылғалдылығын
техникалық шарттардың талаптарына дейін жеткізу үшін термиялық кептіру,
тұтынушылық ірілік сорттарына жіктеу, тиеу бункерлерінде жинақтау болып 

табылады. Термиялық кептіру ұсақ (0-13 мм) концентрат (елеу) және 
өнеркәсіптік өнім үшін қолданылады және негізінен кептіру барабандарында 
немесе кептіргіш құбырларда жүзеге асырылады. Флотоконцентратты 
кептіру жағдайлары бар. Сонымен қатар, барабанды тазартудың қарапайым 
және тиімді әдісі табылды - ол арқылы үлкен концентраттың мезгіл-мезгіл 
өтуіне байланысты. Нерюнгринский кенішінің фабрикасында концентратты 
және өнеркәсіптік өнімді термиялық кептіру үшін 0-30 мм қайнаған қабаттың 
кептіргіштері қолданылады. Энергетикалық көмір мен антрациттерді 
тауарлық сорттарға себу дауылмен жүзеге асырылады. Ылғалдылығы мен 
ірілігі бойынша дайындалған өнімдер бункерлерде жиналады, олардан түсіру, 
әдетте, тікелей теміржол вагондарына жүзеге асырылады. Мұндай схемалар 
Ресейдің көмір байыту зауыттарының көпшілігінде қолданылады және 
дамып келе жатқан нарықтық жағдайға сәйкес тауар өнімдерінің сапасына 
тез әсер етуге мүмкіндік бермейді. Бұл шарт бірқатар шетелдік зауыттардың 
схемаларына сәйкес келеді. Мысалы, "Вальзум" (Германия) шахтасының 
көмір байыту фабрикасының тиеу бункерлерінде он өнім, оның ішінде 
тікелей теміржол вагондарының алдында шайғаннан кейін бөлек тиелетін ірі 
концентраттың төрт сорты жинақталады. Қазіргі уақытта сұрыптық 
концентратқа қажеттілік болмаған жағдайда ол ұсақталады және жеке 
бункерге жиналады. Бұдан басқа, басқа өнімдерге арналған бункерлер бар: 
ұсақ концентрат; елеу және флотоконцентрат қоспалары; елеу; өнеркәсіптік 
өнім; ұсақ концентрат, шлам және елеу қоспалары. Нарықтық экономика 
жағдайында жұмыс істейтін жаңа фабрикаларды жобалау кезінде 
тұтынушылардың өзгеретін талаптарына барынша сәйкес келетін тауарлық 
өнімнің сапасын жедел қалыптастырудың осындай тәжірибесін ескеру қажет. 

1.3.2 Технологиялық схемалардың жіктелуі 

Жіктеу схемалардың жалпы сипаттамаларын және негізгі 
операциялардың сипаттамаларын көрсететін белгілердің екі түріне 
негізделген. Схемалардың жалпы сипаттамаларының белгілері. 
Технологиялық схемалардың жалпы сипаттамаларының жіктеу белгілері 
ретінде: байытылған көмір ірілігінің төменгі шегі, байыту процестерінің бөлу 
ортасы, байыту өнімдерінің номенклатурасы, технологияның толықтығы 
пайдаланылды.  

Осы жіктеу бойынша байыту аппаратына жіберілген көмір 
байытылатын болып саналады. Байытылған көмір ірілігінің төменгі шегі. 
Осы негізде Технологиялық схемалар байытылмаған 0-6 мм немесе 0-13 (25) 
мм, байытылған көмірдің төменгі шегі 0,5 мм болатын барлық ірі кластарды 
байытумен ерекшеленеді. Іріліктің барлық кластарын байытатын схемалар, 
әдетте, байыту қалдықтарынан жанғыш массаны барынша алу кезінде күлі аз 
концентратты (негізгі тауарлық өнім) алу қажет болған жағдайларда 
қолданылады. Зауыттарда мұндай схемалар кокстелетін Көмірді байыту 
кезінде, мүмкін, сортты отын түрінде үлкен концентрат шығарумен 
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қолданылады. Сонымен қатар, пневматикалық сепараторларды қолдана 
отырып, көмірді байытатын зауыттарда барлық ірілік кластарын (0-75 мм) 
байыту схемасы да мүмкін. Бұл сепаратордың қоректенуінде 30% - ға дейін 
ұсақ (0-13 мм) көмірді, сондай-ақ байытылған көмірдің гранулометриялық 
құрамын талап ететін процестің ерекшелігімен анықталады. Алайда 
пневматикалық сепараторларда тиімді байытылған көмір мөлшерінің төменгі 
шегі 13 мм екенін есте ұстаған жөн.  

Барлық ірілік кластарын байытатын схема (1.2-сурет), онда ауыр 
жанама сепарация, тұндыру және флотация қолданылады. Мұнда дайындық 
классификациясы 13 (25) мм-ге дейін жүзеге асырылуы мүмкін, ол бастапқы 
көмірдің байытылуымен және Гран құрамымен анықталады және схема үшін 
маңызды емес. Багер-зумпфты ұсақ көмірді дешламациялау және ірі және 
ұсақ өнеркәсіптік өнімнің сусыздануынан, сондай-ақ ұсақ қалдықтардан 
аршылған су шламдарын жіктеу үшін пайдалану багер-зумпфты ағызумен 
күл мөлшері жоғары түйіршікті шламдардың шламдық су жүйесіне түсуін 
болдырмауды қамтамасыз етеді. Барлық шламдық сулар (ұсақ көмірді 
дешламациялаудан және концентраттарды сусызданудан) гидроциклондарда 
жіктеудің екі сатысынан өтеді, соның нәтижесінде құрамында күлділігі төмен 
түйіршікті шламы бар қойылтылған өнім және флотацияға жіберілетін 
төгінді бөлінеді. Флотацияның көбікті өнімі күлі аз түйіршікті шламмен 
сусыздандырылады, одан әрі ұсақ концентратпен бірге кептіруге жіберіледі. 
Флотация қалдықтарының суспензиясы флокулянтты пайдалана отырып 
қалыңдатылады. Бұл жағдайда алынған ағызу технологиялық процестерге 
қайтарылады, ал қоюландырылған өнім сүзгі баспақтарында 
дегидратацияланады. Осылайша, суды тазарту үшін сыртқы құрылыстарды 
пайдаланбай, жабық су-шлам циклы қамтамасыз етіледі. Байытылатын көмір 
ірілігінің төменгі шегі 6 мм және 13 (25) мм схемалар ірілігі көрсетілген 
шамалардан аз көмір тұтынушыларға байытусыз жіберілуі мүмкін 
жағдайларда қолданылады. 6 мм-ге дейін байыту кезінде (1.3-сурет) құрғақ 
тауарлық елеу бөлінеді, ал байыту, әдетте, 6-13 (25) мм және + 13 (25) мм екі 
машина сыныбымен жүргізіледі. 
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қолданылады. Сонымен қатар, пневматикалық сепараторларды қолдана
отырып, көмірді байытатын зауыттарда барлық ірілік кластарын (0-75 мм) 
байыту схемасы да мүмкін. Бұл сепаратордың қоректенуінде 30% - ға дейін 
ұсақ (0-13 мм) көмірді, сондай-ақ байытылған көмірдің гранулометриялық
құрамын талап ететін процестің ерекшелігімен анықталады. Алайда 
пневматикалық сепараторларда тиімді байытылған көмір мөлшерінің төменгі
шегі 13 мм екенін есте ұстаған жөн. 

Барлық ірілік кластарын байытатын схема (1.2-сурет), онда ауыр
жанама сепарация, тұндыру және флотация қолданылады. Мұнда дайындық
классификациясы 13 (25) мм-ге дейін жүзеге асырылуы мүмкін, ол бастапқы
көмірдің байытылуымен және Гран құрамымен анықталады және схема үшін
маңызды емес. Багер-зумпфты ұсақ көмірді дешламациялау және ірі және 
ұсақ өнеркәсіптік өнімнің сусыздануынан, сондай-ақ ұсақ қалдықтардан
аршылған су шламдарын жіктеу үшін пайдалану багер-зумпфты ағызумен
күл мөлшері жоғары түйіршікті шламдардың шламдық су жүйесіне түсуін 
болдырмауды қамтамасыз етеді. Барлық шламдық сулар (ұсақ көмірді 
дешламациялаудан және концентраттарды сусызданудан) гидроциклондарда
жіктеудің екі сатысынан өтеді, соның нәтижесінде құрамында күлділігі төмен
түйіршікті шламы бар қойылтылған өнім және флотацияға жіберілетін
төгінді бөлінеді. Флотацияның көбікті өнімі күлі аз түйіршікті шламмен
сусыздандырылады, одан әрі ұсақ концентратпен бірге кептіруге жіберіледі. 
Флотация қалдықтарының суспензиясы флокулянтты пайдалана отырып
қалыңдатылады. Бұл жағдайда алынған ағызу технологиялық процестерге
қайтарылады, ал қоюландырылған өнім сүзгі баспақтарында
дегидратацияланады. Осылайша, суды тазарту үшін сыртқы құрылыстарды
пайдаланбай, жабық су-шлам циклы қамтамасыз етіледі. Байытылатын көмір 
ірілігінің төменгі шегі 6 мм және 13 (25) мм схемалар ірілігі көрсетілген 
шамалардан аз көмір тұтынушыларға байытусыз жіберілуі мүмкін 
жағдайларда қолданылады. 6 мм-ге дейін байыту кезінде (1.3-сурет) құрғақ
тауарлық елеу бөлінеді, ал байыту, әдетте, 6-13 (25) мм және + 13 (25) мм екі
машина сыныбымен жүргізіледі.

1.2-сурет - Іріліктің барлық кластарын байытатын принципті схема 

Үлкен класс ауыр делдалдық сепараторларда, ал кішісі тұндыру 
арқылы байытылады. Сусыздану кезінде 13-25 ММ сорттың ылғалдылығын 
төмендету үшін ірі концентраттан 0-13 ММ класы бөлінеді. Ол 6-13 (25) мм 
класс концентратымен біріктіріледі. Ұсақ көмірді дешламациялау және ұсақ 
концентратты сусыздандырудың бірінші кезеңі багер-зумпфтарда немесе 
елеуіштерде жүзеге асырылуы мүмкін, ал шлам суларын қоюлау үшін 
гидроциклондар немесе багер-зумпфтар пайдаланылады. Жабдықты 
таңдағанда, капиталды көп қажет етсе, багер-зумпфтар дегидратацияланған 
өнімдерге шламдардың жоғары шығарылуын қамтамасыз ететінін есте 
ұстаған жөн. Шламды сусыздандыру үшін негізгі жабдық ретінде таспалы 
вакуумды сүзгілер қолданылады. Сонымен қатар, схемада жинақталған жұқа 
дисперсті шламдарды жүйеден шығару үшін сүзгі прессі болуы керек. 
Фабриканың шикізат базасында ылғалдылығы жоғары көмір болған жағдайда 
ұсақ концентрат пен шламды кептіру көзделеді. 1.4-суретте 13 (25) мм 
байытудың төменгі шегі бар схема келтірілген. Осы схемаға сәйкес байыту 
бір машина класымен жүзеге асырылады. Шлам суларын өңдеу 
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гидроциклондардың (немесе багер-зумпфтардың), қойылтқыштардың және 
таспалы вакуум-сүзгілердің көмегімен жүзеге асырылады. 

1.3-сурет - Байыту ірілігінің төменгі шегі 6 мм қағидаттық схема 

Әдетте, мұндай схема үшін сүзгі баспақтары мен кептіру 
қондырғылары қажет емес. 0-0,5 мм класты көмір тұтынушыларға 
байытусыз жөнелтілуі мүмкін және жақсы шөгіліп, қатардағы түрінде 
сусыздандырылуы мүмкін жағдайларда 0,5 мм байытудың төменгі шегі бар 
схемалар қолданылады (1.5-сурет). Барлық ірі кластарды байыту 
схемаларынан айырмашылығы, флотация жоқ. Сүзгі баспақтарында 
дегидратациядан кейін алынған шламды сапасына байланысты, энергия 
мақсаттары үшін немесе құрылыс материалдары өндірісінде қолдануға 
болады. Ескерту: барлық схемаларда ауыр жанама Байыту өнімдерін 
сусыздандыру шартты түрде көрсетілген. Іс жүзінде бұл өнімдер 
сусызданумен қатар магнетиттен жуылады, магнетит суспензиясы қалпына 
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гидроциклондардың (немесе багер-зумпфтардың), қойылтқыштардың және 
таспалы вакуум-сүзгілердің көмегімен жүзеге асырылады.

1.3-сурет - Байыту ірілігінің төменгі шегі 6 мм қағидаттық схема

Әдетте, мұндай схема үшін сүзгі баспақтары мен кептіру
қондырғылары қажет емес. 0-0, 5 мм класты көмір тұтынушыларға
байытусыз жөнелтілуі мүмкін және жақсы шөгіліп, қатардағы түрінде 
сусыздандырылуы мүмкін жағдайларда 0,5 мм байытудың төменгі шегі бар 
схемалар қолданылады (1.5-сурет). Барлық ірі кластарды байыту 
схемаларынан айырмашылығы, флотация жоқ. Сүзгі баспақтарында
дегидратациядан кейін алынған шламды сапасына байланысты, энергия
мақсаттары үшін немесе құрылыс материалдары өндірісінде қолдануға 
болады. Ескерту: барлық схемаларда ауыр жанама Байыту өнімдерін
сусыздандыру шартты түрде көрсетілген. Іс жүзінде бұл өнімдер
сусызданумен қатар магнетиттен жуылады, магнетит суспензиясы қалпына
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келеді. Бұл жағдайда магнетит концентраты мен шлам алынады (ол 
схемаларда көрсетілген).  

Байыту процестерінің бөлу ортасы. Көмір байыту практикасында 
қолданылатын аппараттар мен машиналар бөлу ортасының үш түрін 
пайдаланады: ауа, су және минералды суспензиялар. Байытылған материалды 
импульсті ауа ағынында бөлу пневматикалық сепараторларда жүреді. 

1.4-сурет - Байыту ірілігінің төменгі шегі 13 (25) мм қағидаттық схема 

Олар бастапқы азық-түлік жеткілікті мөлшерде болған жағдайда төмен 
құнды көмір үшін қолданылады. Пневматикалық сепараторлары бар 
схемалар салыстырмалы түрде аз шығындарды талап етеді, алайда оларды 
пайдалану кезінде қол жеткізілетін бөлу тиімділігі төмен. Жоғарыда 
айтылғандай, бір машина класымен байытылған кезде, көмір мөлшері 13 
мм-ден асады. Сулы ортада бөлу тұндыру және флотациялық машиналарда 
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жүргізіледі. Тұндыру машиналары, әдетте, 0,5 мм-ден бастап барлық 
мөлшердегі көмірді бір немесе екі машина сыныбымен байытуға мүмкіндік 
береді. Әр түрлі кластарды байытудың тиімділігі туралы ақпарат төменде 
келтірілген. Флотация реагенттермен алдын ала өңделген, ірілігі 0,5 (0,3) 
мм-ден кем Көмірді байыту үшін қолданылады, олар жыныстар мен көмір 
бөлшектерінің сумен сулануында контрастты арттырады.  

Минералды суспензия бөлу ортасы ретінде ауыр делдалдық 
сепараторлар мен циклондарда қолданылады. Бұл құрылғылармен 
схемаларды іске асыру шығындары тұндыру машиналары бар схемаларға 
қарағанда жоғары. Алайда, қиын көмір мен көмірді көп мөлшерде байытқан 
кезде, бұл шығындар, әдетте, өтеледі. Байыту өнімдерінің номенклатурасы 
тұтынушылардың талаптарымен айқындалады, сондай-ақ байытылатын 
көмірдің қасиеттерін көрсетеді. 

1.5-сурет - Байыту ірілігінің төменгі шегі 0,5 болатын қағидаттық схема 

Осы негізде схемалардың келесі нұсқалары бөлінеді: 
- екі өнімге бөлінген: концентрат және қалдықтар;
- үш өнімге бөлінген: елек, концентрат және қалдықтар не концентрат,

өнеркәсіптік өнім және қалдықтар; 

Қарапайым көмір 

Дайындау классификациясы Орташа қиын байытылған 

қалдықтар 

Шламды бөліп алу Сусыздандыру Сусыздандыру 
гүрсіл гүрсіл 

қалдықтар 

Магнит.с
епарация 
қалд.

Елек 
аст.су

Машина 
класы

Байыту 

қалдықтар 
Сүзгі-вакуумсыз 
Ағызу     
Тұнба

Сусыздандыру Сусыздандыру 

Сусыздандыру Қоюлату

Қоюлату   Ағызу 
Таспалы 
сүзгі-вакуум Тұнба    Ағызу 

айналысқа 

Сусыздандыру Кептіру 
скумбер 
аст.су

Сүзгі-сығымдауыш 

айналысқа 
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жүргізіледі. Тұндыру машиналары, әдетте, 0,5 мм-ден бастап барлық
мөлшердегі көмірді бір немесе екі машина сыныбымен байытуға мүмкіндік
береді. Әр түрлі кластарды байытудың тиімділігі туралы ақпарат төменде 
келтірілген. Флотация реагенттермен алдын ала өңделген, ірілігі 0,5 (0,3) 
мм-ден кем Көмірді байыту үшін қолданылады, олар жыныстар мен көмір 
бөлшектерінің сумен сулануында контрастты арттырады. 

Минералды суспензия бөлу ортасы ретінде ауыр делдалдық 
сепараторлар мен циклондарда қолданылады. Бұл құрылғылармен
схемаларды іске асыру шығындары тұндыру машиналары бар схемаларға 
қарағанда жоғары. Алайда, қиын көмір мен көмірді көп мөлшерде байытқан 
кезде, бұл шығындар, әдетте, өтеледі. Байыту өнімдерінің номенклатурасы
тұтынушылардың талаптарымен айқындалады, сондай-ақ байытылатын
көмірдің қасиеттерін көрсетеді.

1.5-сурет-Байыту ірілігінің төменгі шегі 0,5 болатын қағидаттық схема

Осы негізде схемалардың келесі нұсқалары бөлінеді:
- екі өнімге бөлінген: концентрат және қалдықтар;
- үш өнімге бөлінген: елек, концентрат және қалдықтар не концентрат, 

өнеркәсіптік өнім және қалдықтар;

Қарапайым көмір

Дайындау классификациясы Орташа қиын байытылған

қалдықтар

Шламды бөліп алу Сусыздандыру Сусыздандыру

гүрсіл гүрсіл

қалдықтар

Магнит.с
епарация
қалд.

Елек
аст.су

Машина
класы

Байыту

қалдықтар

Сүзгі-вакуумсыз

Ағызу
Тұнба

Сусыздандыру Сусыздандыру

Сусыздандыру Қоюлату

Қоюлату Ағызу
Таспалы 
сүзгі-вакуум Тұнба Ағызу

айналысқа

Сусыздандыру Кептіру

скумбер
аст.су

Сүзгі-сығымдауыш

айналысқа

- төрт және одан да көп өнімге бөлінген: ірі концентраттың екі немесе
одан да көп сорттары, ұсақ концентрат, өнеркәсіптік өнім және қалдықтар; ірі 
концентрат, ұсақ концентраттың екі сорттары (кокстеу және энергетика үшін) 
және қалдықтар; концентраттың бірнеше сорттары және қалдықтар. 

Байыту қалдықтары кейбір жағдайларда тауарлық өнім ретінде, әсіресе 
рельефті жоспарлау үшін қолданылады. Технологияның аяқталуы қоршаған 
ортаға әсер ету (өндірістік үй-жайлардың ішінде немесе сыртқы 
құрылыстарды пайдалану арқылы су-шлам циклінің тұйықталуы), шикізатты 
кешенді пайдалану (әртүрлі тұтынушыларға жіберілетін байыту 
қалдықтарының үлесі), нарыққа бейімделу (тауар өнімдерінің сапасы мен 
номенклатурасын жедел өзгерту мүмкіндігі) бойынша қолданылатын 
технологиялық схемамен қамтамасыз етілетін фабриканың жалпы 
техникалық деңгейін анықтайды.  

Негізгі операциялар сипаттамаларының белгілері. Негізгі операциялар 
сипаттамаларының жіктеу белгілеріне көмір алудың технологиялық 
шешімдері, тау-кен массасын алдын-ала өңдеу, дайындық классификациясы, 
ірі және ұсақ көмірді байыту, шлам суларын өңдеу жатады.  

Көмір қабылдау. Фабрикаға көмірді қабылдау схемаларында 
конвейерлік көлікті, темір жол вагондарын (вагон аударғыштары бар және 
оларсыз), автосамосвалдарды пайдалану көзделуі мүмкін. Тау-кен массасын 
алдын-ала өңдеу технологиялық схемалардың келесі нұсқаларымен шешілуі 
мүмкін: алдын-ала жіктеумен, ірі класстан бөгде заттарды іріктеумен және 
кейіннен оны бір немесе екі сатыда ұсақтаумен. Екі сатыда бір ірілік 
сыныбымен байыту үшін көмір алу қамтамасыз етіледі: 

- алдын ала жіктеумен, ірі класстан бөгде заттарды іріктеумен және
кейіннен оны орташаландырғыш-жинақтағыш ыдыстарға берместен 
байытумен; 

- алдын-ала жіктеумен және бір уақытта бөгде заттар мен ірі
жыныстарды алып тастаумен (селективті ұсақтау машиналарын пайдалану 
кезінде).  

Дайындық классификациясы схемалармен жүзеге асырылуы мүмкін: 
- құрғақ тауарлық сұрыптауды бөлумен немесе бөлусіз;
- машина класстарының әртүрлі санымен;
- шламды бөлу кезінде Елек және гидравликалық жіктеуді қолдану

арқылы. 
Ірі және ұсақ Көмірді байыту байытылатын ірілік кластарының саны, 

байыту өнімдерінің саны және байыту аппараттарының түрі бойынша 
ерекшеленетін схемаларда жүзеге асырылады. Шлам суларын өңдеу 
бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін әртүрлі су-шлам схемаларымен 
жүзеге асырылады. Оларды жүйелеу үшін екі негізгі белгі қолданылды: 
ағындылық - регенерация блогына жіберілетін шлам су ағындарының саны 
бойынша және сатылық - шлам су ағындарының әрқайсысын өңдеу 
сатыларының саны бойынша. Бірінші белгі бойынша бір ағынды, екі ағынды 
және басқа схемаларды бөлуге болады. Ағындар саны регенерация 
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блогындағы операцияларды біріктіру дәрежесіне байланысты. Егер шлам 
суының барлық ағындары осы блокқа кірмес бұрын біріктірілсе, схема бір 
ағынды болады. Егер шлам суының бір ағыны флотация қалдықтарының 
суспензиясын ағарту операциясына, ал екіншісі флотацияға бағытталса, екі 
ағынды схема болады. Кезеңділік негізінде схемалардың жіктелуі шлам 
суының әр ағымы үшін жасалады. Осыған сәйкес екі сатылы, аралас және бір 
сатылы схемалар бар. Екі сатылы схемаларға алдын-ала және түпкілікті 
қалпына келтіру қарастырылған схемалар жатады. Бұл жағдайда шлам 
суының барлық ағымы алдын-ала қалпына келтіріледі. Аралас схемалар екі 
сатылы схемалардан ерекшеленеді, өйткені шлам суының бір бөлігі 
Алдын-ала айналып өтіп, соңғы қалпына келтіруге жіберіледі. Бір сатылы 
схемаларда алдын-ала қалпына келтіру жоқ. Осылайша, жіктеудің 
қабылданған белгілеріне сәйкес зауыттың су - шлам схемасы, мысалы, 
бірінші ағым бойынша бір сатылы және екіншісінде екі сатылы болуы 
мүмкін. Регенерацияға жіберілетін шламдық судың көлемі бойынша толық 
(шламдық судың барлығы регенерацияға жіберіледі) және ішінара (шламдық 
судың бір бөлігі айналымда өңдеусіз пайдаланылады) регенерациямен 
схемалар бөлінуі мүмкін. Жоғарыда келтірілген жіктеу су-шлам схемаларын 
талдауды жеңілдетеді және оларды құру мәселелерін негізді шешуге 
мүмкіндік береді. Сонымен, қалпына келтіруге бағытталған ағындардың 
санын ұсақ көмірді арзандату және Байыту өнімдерін сусыздандыру 
процестерінде алынған шлам суының қатты фазасының қасиеттерінің 
айырмашылығын, сондай-ақ өнімнің сапасына қойылатын талаптарды ескере 
отырып таңдау керек. Мысалы, егер энергетикалық көмірді байыту кезінде 
қалдық пен шламның жалпы күлі (қарапайым көмірді және екінші көмірді 
дегидратациядан бастап) тұтынушының талаптарына сәйкес келсе, бір 
бұрандалы схеманы қолданған жөн. Егер ірі және ұсақ Көмірді байыту 
блогында ұсақ кластарды бөлудің жоғары тиімділігіне қол жеткізілсе (атап 
айтқанда, ауыр циклондарды пайдалану кезінде), кокстелетін Көмірді байыту 
кезінде үш ағынды схемаға артықшылық берілуі мүмкін. Содан кейін ауыр 
циклон концентратынан (бірінші ағын) жуу кезінде алынған суспензияны 
қалпына келтіруден алынған шламды сумен бірге флотацияға жіберу керек, 
концентратты дегидратациялаудан алынған фугаттарды флотацияның көбікті 
өнімімен (екінші ағын) араластыру керек, ал флотация қалдықтарының 
суспензиясымен ірі және ұсақ Көмірді байыту қалдықтарын 
дегидратациялаудан алынған суды (үшінші ағын) араластыру керек. Шлам 
суынан жұқа дисперсті кластарды алу тұрғысынан ең тиімдісі бір сатылы 
схемалар болып табылады, өйткені алдын-ала қалпына келтіру (екі сатылы 
және аралас схемалар) ірі және ұсақ Көмірді байыту блогына арзан судың 
қайтарылуын анықтайды, оның қатты фазасында жұқа кластардың 
салыстырмалы мөлшері регенерацияға түсетін шламға қарағанда әрқашан 
үлкен болады. Қолданыстағы зауыттардың су-шлам схемалары 
құрылымында қатаң заңдылық байқалмайды. Алайда, шлам суының екі-үш 
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блогындағы операцияларды біріктіру дәрежесіне байланысты. Егер шлам
суының барлық ағындары осы блокқа кірмес бұрын біріктірілсе, схема бір
ағынды болады. Егер шлам суының бір ағыны флотация қалдықтарының
суспензиясын ағарту операциясына, ал екіншісі флотацияға бағытталса, екі
ағынды схема болады. Кезеңділік негізінде схемалардың жіктелуі шлам 
суының әр ағымы үшін жасалады. Осыған сәйкес екі сатылы, аралас және бір
сатылы схемалар бар. Екі сатылы схемаларға алдын-ала және түпкілікті 
қалпына келтіру қарастырылған схемалар жатады. Бұл жағдайда шлам 
суының барлық ағымы алдын-ала қалпына келтіріледі. Аралас схемалар екі 
сатылы схемалардан ерекшеленеді, өйткені шлам суының бір бөлігі
Алдын-ала айналып өтіп, соңғы қалпына келтіруге жіберіледі. Бір сатылы
схемаларда алдын-ала қалпына келтіру жоқ. Осылайша, жіктеудің 
қабылданған белгілеріне сәйкес зауыттың су - шлам схемасы, мысалы,
бірінші ағым бойынша бір сатылы және екіншісінде екі сатылы болуы
мүмкін. Регенерацияға жіберілетін шламдық судың көлемі бойынша толық
(шламдық судың барлығы регенерацияға жіберіледі) және ішінара (шламдық
судың бір бөлігі айналымда өңдеусіз пайдаланылады) регенерациямен
схемалар бөлінуі мүмкін. Жоғарыда келтірілген жіктеу су-шлам схемаларын 
талдауды жеңілдетеді және оларды құру мәселелерін негізді шешуге
мүмкіндік береді. Сонымен, қалпына келтіруге бағытталған ағындардың
санын ұсақ көмірді арзандату және Байыту өнімдерін сусыздандыру
процестерінде алынған шлам суының қатты фазасының қасиеттерінің
айырмашылығын, сондай-ақ өнімнің сапасына қойылатын талаптарды ескере 
отырып таңдау керек. Мысалы, Егер энергетикалық көмірді байыту кезінде 
қалдық пен шламның жалпы күлі (қарапайым көмірді және екінші көмірді 
дегидратациядан бастап) тұтынушының талаптарына сәйкес келсе, бір
бұрандалы схеманы қолданған жөн. Егер ірі және ұсақ Көмірді байыту
блогында ұсақ кластарды бөлудің жоғары тиімділігіне қол жеткізілсе (атап
айтқанда, ауыр циклондарды пайдалану кезінде), кокстелетін Көмірді байыту 
кезінде үш ағынды схемаға артықшылық берілуі мүмкін. Содан кейін ауыр
циклон концентратынан (бірінші ағын) жуу кезінде алынған суспензияны 
қалпына келтіруден алынған шламды сумен бірге флотацияға жіберу керек,
концентратты дегидратациялаудан алынған фугаттарды флотацияның көбікті
өнімімен (екінші ағын) араластыру керек, ал флотация қалдықтарының
суспензиясымен ірі және ұсақ Көмірді байыту қалдықтарын
дегидратациялаудан алынған суды (үшінші ағын) араластыру керек. Шлам 
суынан жұқа дисперсті кластарды алу тұрғысынан ең тиімдісі бір сатылы 
схемалар болып табылады, өйткені алдын-ала қалпына келтіру (екі сатылы
және аралас схемалар) ірі және ұсақ Көмірді байыту блогына арзан судың 
қайтарылуын анықтайды, оның қатты фазасында жұқа кластардың
салыстырмалы мөлшері регенерацияға түсетін шламға қарағанда әрқашан
үлкен болады. Қолданыстағы зауыттардың су-шлам схемалары
құрылымында қатаң заңдылық байқалмайды. Алайда, шлам суының екі-үш 

ағынын шығаратын бір сатылы схемаларға бейімділік бар. Шлам суын 
ішінара қалпына келтіретін бір сатылы бір ағынды схемалар өте кең таралған. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Көмірді байытудың технологиялық схемалары нені қамтамасыз етуі
керек?

2. Көмірді байытудың қандай әдістері бар?
3. Дайындық классификациясы дегеніміз не?
4. Көмірдің машиналық кластары қалай байытылады?
5. Байыту өнімдерінің механикалық сусыздануы қалай жүреді?
6. "Шлам суларын өңдеу"ұғымы нені білдіреді?
7. Өнімді кептіру не үшін жасалады?
8. Көмір байытуда бөлінетін ортаның қандай үш түрі қолданылады?
9. Байыту қалдықтары қайда жиі қолданылады?
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2 БӨЛІМ. БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖҮРГІЗУ 

 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- көмірді байытудың технологиялық процестерін және байыту 

фабрикаларының (цехтардың, учаскелердің, қондырғылардың) жабдықтарын 
өлшеу құралдарының көрсеткіштері және байланыс құралдары арқылы 
алынатын деректер бойынша басқару;  

- басқару пультінің және коммуникациялардың жағдайын бақылау; 
- аспаптардың көрсеткіштері бойынша басқару пультінен 

автоматтандырылған өндірістің технологиялық процесінің жекелеген 
параметрлерін бақылауды жүзеге асыру, процестің параметрлерін түзету, 
реттеу;  

 
2.1. Көмірді байытуға дайындау  

 
2.1.1. Қабылдау және түсіру 
 
Көмір қабылдау және келіп түсетін қатардағы көмірді қоймалау байыту 

фабрикаларының Көмір дайындау бөлімдерінде жүргізіледі, онда көмірді 
фабриканың бас корпусына беру алдында дайындау бойынша технологиялық 
операция орындалады - әртүрлі шахталардың көмірінен құралған сапасы 
бойынша мүмкіндігінше біртекті қоспаны алу мақсатында орташалау.  

Көмір қабылдау-көмір дайындаудың алғашқы технологиялық 
операциясы. Байыту фабрикаларына көмір скиптерде, шахталық 
вагоншаларда, темір жол вагондарында, автомобиль, конвейерлік көлікпен 
және құбыржолдар арқылы қойыртпақ түрінде беріледі. Көмірді қабылдау 
технологиясы көмірді түсіру және оны әдетте сыйымдылығы 120-180 м3 
және одан жоғары қабылдау шұңқырларына (бункерлерге) тиеу 
операцияларынан тұрады. Көмір қабылдау учаскесінде сондай-ақ металл 
және басқа да бөгде заттарды бөлу және көмірдің ірі кесектерін осы 
фабрикада байыту технологиясында көзделген ірілікке дейін ұсақтау 
жүргізіледі. Көлік жолдарының жүйесі, жинақтайтын бункерлер 
ұяшықтарының саны және көмір қабылдайтын құрылғылардың құрамына 
кіретін Көмір қоймасының сыйымдылығы фабрикада қабылданған 
технологияға сәйкес келіп түсетін көмірді үздіксіз қабылдауды, оларды 
орташаландыруды және шихталауды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі заманғы 
көмір байыту фабрикаларында стандартты теміржол вагондарына кіретін 
қарапайым көмір вагон аударғыштардың көмегімен түсіріледі. Ескі 
зауыттардың көпшілігінде қолмен түсіретін көмір қабылдайтын құрылғылар 
қайта құрылды, ал көмір шұңқырлары вагон аударғыштармен ауыстырылды. 
Механикаландырылған көмір қоры бар зауыттарда қолмен түсіру ерекше 
жағдайларда ақаулы және стандартты емес вагондарды түсіру үшін 
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2 БӨЛІМ. БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖҮРГІЗУ

Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
- көмірді байытудың технологиялық процестерін және байыту 

фабрикаларының (цехтардың, учаскелердің, қондырғылардың) жабдықтарын
өлшеу құралдарының көрсеткіштері және байланыс құралдары арқылы 
алынатын деректер бойынша басқару;

- басқару пультінің және коммуникациялардың жағдайын бақылау;
- аспаптардың көрсеткіштері бойынша басқару пультінен

автоматтандырылған өндірістің технологиялық процесінің жекелеген
параметрлерін бақылауды жүзеге асыру, процестің параметрлерін түзету,
реттеу;

2.1. Көмірді байытуға дайындау

2.1.1. Қабылдау және түсіру

Көмір қабылдау және келіп түсетін қатардағы көмірді қоймалау байыту
фабрикаларының Көмір дайындау бөлімдерінде жүргізіледі, онда көмірді
фабриканың бас корпусына беру алдында дайындау бойынша технологиялық
операция орындалады - әртүрлі шахталардың көмірінен құралған сапасы
бойынша мүмкіндігінше біртекті қоспаны алу мақсатында орташалау. 

Көмір қабылдау-көмір дайындаудың алғашқы технологиялық
операциясы. Байыту фабрикаларына көмір скиптерде, шахталық 
вагоншаларда, темір жол вагондарында, автомобиль, конвейерлік көлікпен
және құбыржолдар арқылы қойыртпақ түрінде беріледі. Көмірді қабылдау
технологиясы көмірді түсіру және оны әдетте сыйымдылығы 120-180 м3
және одан жоғары қабылдау шұңқырларына (бункерлерге) тиеу 
операцияларынан тұрады. Көмір қабылдау учаскесінде сондай-ақ металл
және басқа да бөгде заттарды бөлу және көмірдің ірі кесектерін осы
фабрикада байыту технологиясында көзделген ірілікке дейін ұсақтау 
жүргізіледі. Көлік жолдарының жүйесі, жинақтайтын бункерлер
ұяшықтарының саны және көмір қабылдайтын құрылғылардың құрамына 
кіретін Көмір қоймасының сыйымдылығы фабрикада қабылданған
технологияға сәйкес келіп түсетін көмірді үздіксіз қабылдауды, оларды
орташаландыруды және шихталауды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі заманғы
көмір байыту фабрикаларында стандартты теміржол вагондарына кіретін
қарапайым көмір вагон аударғыштардың көмегімен түсіріледі. Ескі
зауыттардың көпшілігінде қолмен түсіретін көмір қабылдайтын құрылғылар
қайта құрылды, ал көмір шұңқырлары вагон аударғыштармен ауыстырылды. 
Механикаландырылған көмір қоры бар зауыттарда қолмен түсіру ерекше 
жағдайларда ақаулы және стандартты емес вагондарды түсіру үшін

қолданылады. Көмір байыту фабрикаларында вагон аударғыштардың екі түрі 
қолданылады - айналмалы және бүйірден түсірілетін.  

Вагон аударғыштың түрін таңдау (2.1-кесте) көмір қабылдайтын 
құрылғылардың орналасу жағдайларына, атап айтқанда, қабылдау 
бункерлерін тереңдетудің мүмкіндігі мен орындылығына байланысты. 2.1 
суретте. айналмалы вагон аударғыштары бар көмір қабылдағыш құрылғы 
көрсетілген, онда вагонның айналу осьі ротордың бойлық осьіне сәйкес 
келеді. Вагон тік қозғалыссыз бұрылған кезде түсіріледі. Бұл жағдайда 
қабылдау бункерлері едәуір тереңдетуді қажет етеді, бұл үлкен көлемдегі 
қазба жұмыстарымен байланысты және жер асты суларының жоғары 
деңгейімен қолайсыз. Вагон аударғыштармен көмірді бүйірден түсірумен 
түсірген кезде вагон темір жол деңгейінен 4 м жоғары көтеріледі және 
вагоннан тыс орналасқан осьтің айналасында айналу кезінде босатылады. Бұл 
жағдайда көмір қабылдайтын бункер теміржолдар деңгейінен жоғары 
орналасады және оны салу үшін жер жұмыстарының көлемі айтарлықтай 
азаяды. Екі типтегі вагондардың бұрылу бұрышы шамамен бірдей (170-175°). 

1-ротор
2-тірек шеңбері
3-роликті тірек
4-бесік
5-аударылу механизмі
.

2.1-сурет - Стационарлық роторлы вагон аударғыш 

Алайда, егер роторлы вагон аударғышты босату үшін вагонды бұру 
ғана жүргізілсе, онда вагон аударғышты бүйірден босату үшін бұрумен бір 
мезгілде тиелген вагонды көтеру жүргізіледі, бұл неғұрлым жоғары энергия 
шығындарымен байланысты.  

Жұмыс істеп тұрған зауыттарда негізінен жүк көтергіштігі 60 және 93 т 
болатын жартылай вагондарды түсіруге арналған ВРС-3 роторлы вагон 
аударғыштары, сондай-ақ сол жүк көтергіштігі бар жартылай вагондарды 
және жүк көтергіштігі 125 т болатын ауыр вагондарды түсіру үшін ВРС - 125 
орнатылған. Бүйірлік жүк түсіргіші бар вагон аударғыштар жүк көтергіштігі 
93 және 60 т болатын жартылай вагондарды түсіруге арналған. Зауыттарда 
осы типтегі вагон аударғыштар аз қолданылады. Стационарлық роторлы 
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вагон аударғыш (2.1-сурет) мынадай негізгі тораптардан тұрады: 1 екі 
ротордан, 2 төрт тіректі жиектен, 3 үш қосарланған роликті тіреуден, 4 екі 
бесігі бар платформадан және 5 аударылу механизмінен. Роторлардың соңғы 
дискілері қуатты бойлық арқалықтармен өзара байланысты. Жоғарғы 
арқалықтарда вагонды төңкерілген күйде ұстау үшін тіректер дәнекерленген. 
Вагонды деформациядан қорғау үшін вагонның іргелес жерлерінде резеңке 
жабылған. Ротор дискілері өздерінің таңғыштарымен вагон аударғыштың 
негізгі тақтасына орнатылған роликті тіректерге сүйенеді. Түсірілетін вагон 
бойлық арналармен жалғанған екі бесігі бар жалпы платформада 
орнатылады,оған төрт серіппелі амортизаторлар бекітілген. Тиелетін 
білеулерде ротор вагонның ең жоғарғы жағдайында тоқтаған кезде автоматты 
түрде қосылатын вибраторлар да бекітілген. Қабылдау платформасы бесікке 
сегіз тұтқадан ілінеді. Платформаны жылжыту кезінде бағытты бекіту үшін 
люлькалардың бойлық арналарының ұштарында роликтер орнатылады, олар 
платформа айналған кезде ротор дискілеріндегі арнайы ойықтар бойымен 
айналады. Роторлар айналысының басында қабылдау платформасы тиелген 
вагонмен бірге вагон аударғыштың бүйір қабырғасына вагон шанағының 
сүйрегіш білеулермен жанасуына дейін жылжиды. Роторларды одан әрі бұру 
кезінде вагон оларға қатысты төмен қарай жылжиды, бұл ретте вагонның 
борттары жоғарғы тіректерге жата береді. Егер вагондағы көмір жеткілікті 
сусымалылыққа ие болса, онда роторды 170° бұрған кезде вагон ешқандай 
қосымша шараларсыз толығымен босатылады. Ылғалды материал кезінде 
вагонның шанағы төңкерілген жағдайда оны қалған көмірден босату үшін 
дірілге ұшырайды. 

2.1-кесте - Стационарлық роторлы вагон аударғыштар түрлерінің техникалық 
сипаттамалары 

ВРС-3 ВРС-125 

Түсірілетін вагондардың жүк 
көтергіштігі, т 

60; 93 60; 93; 125 

Өнімділік, т / сағ 1800; 2793 1600; 2500; 3125 
1 сағ цикл саны 30 20-25

Ротордың айналу жиілігі, мин-1 1,38 1,35 

Бұрылу бұрышы, град 170-175 170 

Бұрылу механизмінің электр 
қозғалтқышы: 
Қуаты, кВт:

36 х 2 48x2 
айналу жиілігі, мин-х 581 581 

Салмағы, т 139,3 220 

Бүйірден түсіретін стационарлық вагон аударғыштың негізгі 
конструктивтік тораптары (2.2-сурет). Көмір вагон аударғыштың жанында 
орналасқан көмір қабылдайтын бункерге түсіріледі, оның жоғарғы жиегі 
темір жол деңгейінен 4 м жоғары орналасқан.  
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вагон аударғыш (2.1-сурет) мынадай негізгі тораптардан тұрады: 1 екі 
ротордан, 2 төрт тіректі жиектен, 3 үш қосарланған роликті тіреуден, 4 екі 
бесігі бар платформадан және 5 аударылу механизмінен. Роторлардың соңғы
дискілері қуатты бойлық арқалықтармен өзара байланысты. Жоғарғы 
арқалықтарда вагонды төңкерілген күйде ұстау үшін тіректер дәнекерленген.
Вагонды деформациядан қорғау үшін вагонның іргелес жерлерінде резеңке
жабылған. Ротор дискілері өздерінің таңғыштарымен вагон аударғыштың
негізгі тақтасына орнатылған роликті тіректерге сүйенеді. Түсірілетін вагон
бойлық арналармен жалғанған екі бесігі бар жалпы платформада 
орнатылады,оған төрт серіппелі амортизаторлар бекітілген. Тиелетін
білеулерде ротор вагонның ең жоғарғы жағдайында тоқтаған кезде автоматты 
түрде қосылатын вибраторлар да бекітілген. Қабылдау платформасы бесікке
сегіз тұтқадан ілінеді. Платформаны жылжыту кезінде бағытты бекіту үшін 
люлькалардың бойлық арналарының ұштарында роликтер орнатылады, олар
платформа айналған кезде ротор дискілеріндегі арнайы ойықтар бойымен 
айналады. Роторлар айналысының басында қабылдау платформасы тиелген 
вагонмен бірге вагон аударғыштың бүйір қабырғасына вагон шанағының
сүйрегіш білеулермен жанасуына дейін жылжиды. Роторларды одан әрі бұру
кезінде вагон оларға қатысты төмен қарай жылжиды, бұл ретте вагонның
борттары жоғарғы тіректерге жата береді. Егер вагондағы көмір жеткілікті
сусымалылыққа ие болса, онда роторды 170° бұрған кезде вагон ешқандай
қосымша шараларсыз толығымен босатылады. Ылғалды материал кезінде 
вагонның шанағы төңкерілген жағдайда оны қалған көмірден босату үшін
дірілге ұшырайды.

2.1-кесте-Стационарлық роторлы вагон аударғыштар түрлерінің техникалық
сипаттамалары

ВРС-3 ВРС-125

Түсірілетін вагондардың жүк 
көтергіштігі, т

60; 93 60; 93; 125

Өнімділік, т / сағ 1800; 2793 1600; 2500; 3125
1 сағ цикл саны 30 20-25

Ротордың айналу жиілігі, мин-1 1,38 1,35

Бұрылу бұрышы, град 170-175 170

Бұрылу механизмінің электр 
қозғалтқышы:
Қуаты, кВт:

36 х 2 48x2
айналу жиілігі, мин-х 581 581

Салмағы, т 139,3 220

Бүйірден түсіретін стационарлық вагон аударғыштың негізгі 
конструктивтік тораптары (2.2-сурет). Көмір вагон аударғыштың жанында 
орналасқан көмір қабылдайтын бункерге түсіріледі, оның жоғарғы жиегі
темір жол деңгейінен 4 м жоғары орналасқан.

1-амортизациялық құрылғы
2-негізгі білік
4-жетек;
4-бесік
5-электродомкрат
6-қабылдау платформасы.

2.2-сурет - Бүйірден түсіретін вагон аударғыш 

Көмірді түсіру вагон кірме жолдар рельстерінің басына қатысты 4,5 м 
көтерілген төрт тірекке орнатылған бас біліктің айналасында бұрылған кезде 
жүргізіледі. Негізгі білік екі дәнекерленген құбырдан тұрады, роликті 
подшипниктерге қолдау көрсету үшін болат ілмектер олардың ұштарына 
дәнекерленген. Беріліс муфтасымен өзара байланысқан негізгі біліктің екі 
жартысына да экстремалды және орташа тірек тіректері бекітілген. Тіректер 
төменгі жақтаумен және жоғарғы сәулемен өзара байланысты. Тіректердің 
металл конструкцияларына екі бесік бекітілген, олар қабылдау 
платформасын орналастыруға негіз болады. Платформалар тұтқалардың 
көмегімен бесіктерге бекітіледі. Бесіктердің бүйірлері бойлық арналармен 

Бункер деңгейі 93 т вагон деңгейі 
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өзара байланысты, оларда вагонды бүйір қабырғаға тарту кезінде соққыны 
жұмсарту үшін серіппелі амортизаторлары бар төрт бекіту қабырғалары 
бекітілген.  

Вагонмен жанасу орындарында вагонды жоғарғы бекіту арқалығына 
түсіру кезінде соққыны жұмсарту үшін ол резеңке футермен жабылған. Үю 
қабырғаларында вагонды аударғанда төгілмеген көмір қалдықтарынан 
вагондарды тазартуға арналған вибраторлар қарастырылған. 
Қабылдау платформасының шеттерінде жанасатын темір жолдарға қатысты 
орталықтандыру үшін оның көлденең жазықтықта орналасуын тіркейтін 
роликті тіреулер орнатылған (2.2-кесте). Шеткі тіректер вагонды вагон 
аударғышқа қою кезінде туындайтын жүктемені қабылдау үшін электр 
есіктерімен жабдықталған. Материалдың бункерден тыс төгілуін болдырмау 
үшін бесікке онымен бірге қозғалатын үш бағыттаушы қалқан бекітілген. 
Вагон аударғыш екі жетекпен басқарылады, олардың әрқайсысы электр 
қозғалтқышынан, редуктордан және беріліс жұбынан тұрады. 

Бүйірлік жүк түсіргіші бар вагон аударғыштың артықшылығымен қатар, 
негізінен құрылыс жұмыстарының аз көлемінен және, демек, оны салу үшін 
қажетті күрделі шығындардың аздығынан тұратын бірқатар кемшіліктер бар 
(роторлы вагон аударғыштармен салыстырғанда): 

2.2-кесте - Бүйірден түсірілетін вагон аударғыштың техникалық 
сипаттамалары 

Түсірілетін вагондардың жүк көтергіштігі, т 60; 93 
Өнімділік, т / сағ 1500-1800 
1 сағ цикл саны 25-20
Ротордың айналу жиілігі, мин-1 0,71 
Айналу бұрышы, градус 170-175
Бұрылу механизмінің электр қозғалтқышы: 
Қуаты, кВт: 100х2 
Синхронды айналу жиілігі, мин-1 584 

- түсірілетін вагондардың бірдей жүк көтергіштігі кезіндегі оның
өнімділігі 20-30% - ға төмен, ол әмбебап емес, өйткені ол ауыр жүк 
вагондарын түсіруге бейімделмеген (125 т); 

- ол жоғары металл сыйымдылығына ие және электр энергиясын көп
тұтынуды қажет етеді. Соңғы екі кемшілік вагонды түсіру кезінде көтеру 
қажеттілігімен, демек, көтеру-түсіру механизмінің құрылымдық 
түйіндеріндегі үлкен кернеулермен, сондай-ақ айналмалы вагон 
аударғышпен салыстырғанда жоғары энергия шығындарымен байланысты. 

- роторлы вагон аударғыштар анағұрлым тыныш жұмыс істейді және
тиелетін вагондар соққы жүктемелеріне аз ұшырайды. Олар жұмыста 
неғұрлым сенімді және оларды пайдалану шығындары бүйірлік жүк түсіретін 
вагондарға қарағанда біршама төмен, яғни электр энергиясын тұтыну және 
ағымдағы және орташа жөндеу шығындары аз. 
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өзара байланысты, оларда вагонды бүйір қабырғаға тарту кезінде соққыны
жұмсарту үшін серіппелі амортизаторлары бар төрт бекіту қабырғалары
бекітілген. 

Вагонмен жанасу орындарында вагонды жоғарғы бекіту арқалығына 
түсіру кезінде соққыны жұмсарту үшін ол резеңке футермен жабылған. Үю
қабырғаларында вагонды аударғанда төгілмеген көмір қалдықтарынан
вагондарды тазартуға арналған вибраторлар қарастырылған.
Қабылдау платформасының шеттерінде жанасатын темір жолдарға қатысты
орталықтандыру үшін оның көлденең жазықтықта орналасуын тіркейтін
роликті тіреулер орнатылған (2.2-кесте). Шеткі тіректер вагонды вагон 
аударғышқа қою кезінде туындайтын жүктемені қабылдау үшін электр
есіктерімен жабдықталған. Материалдың бункерден тыс төгілуін болдырмау 
үшін бесікке онымен бірге қозғалатын үш бағыттаушы қалқан бекітілген.
Вагон аударғыш екі жетекпен басқарылады, олардың әрқайсысы электр
қозғалтқышынан, редуктордан және беріліс жұбынан тұрады.

Бүйірлік жүк түсіргіші бар вагон аударғыштың артықшылығымен қатар,
негізінен құрылыс жұмыстарының аз көлемінен және, демек, оны салу үшін
қажетті күрделі шығындардың аздығынан тұратын бірқатар кемшіліктер бар 
(роторлы вагон аударғыштармен салыстырғанда):

2.2-кесте - Бүйірден түсірілетін вагон аударғыштың техникалық 
сипаттамалары

Түсірілетін вагондардың жүк көтергіштігі, т 60; 93
Өнімділік, т / сағ 1500-1800
1 сағ цикл саны 25-20
Ротордың айналу жиілігі, мин-1 0,71
Айналу бұрышы, градус 170-175
Бұрылу механизмінің электр қозғалтқышы:
Қуаты, кВт: 100х2
Синхронды айналу жиілігі, мин-1 584

- түсірілетін вагондардың бірдей жүк көтергіштігі кезіндегі оның
өнімділігі 20-30% - ға төмен, ол әмбебап емес, өйткені ол ауыр жүк
вагондарын түсіруге бейімделмеген (125 т);

- ол жоғары металл сыйымдылығына ие және электр энергиясын көп
тұтынуды қажет етеді. Соңғы екі кемшілік вагонды түсіру кезінде көтеру
қажеттілігімен, демек, көтеру-түсіру механизмінің құрылымдық
түйіндеріндегі үлкен кернеулермен, сондай-ақ айналмалы вагон
аударғышпен салыстырғанда жоғары энергия шығындарымен байланысты.

- роторлы вагон аударғыштар анағұрлым тыныш жұмыс істейді және 
тиелетін вагондар соққы жүктемелеріне аз ұшырайды. Олар жұмыста 
неғұрлым сенімді және оларды пайдалану шығындары бүйірлік жүк түсіретін
вагондарға қарағанда біршама төмен, яғни электр энергиясын тұтыну және 
ағымдағы және орташа жөндеу шығындары аз.

 Вагон аударғыштың өнімділігі көбінесе вагон аударғыштың әрекет 
ету аймағында вагондарды ауыстыру бойынша операцияларды орындайтын 
маневрлік құрылғылардың тиімді жұмысына және оларды қабылдау алаңына 
қою алдында дайындауға байланысты болады. Алайда, вагон аударғыштарды 
қолдану арқылы көмірді түсіруді механикаландыру мәселесі толығымен 
шешілмейді. Қабылдау бункерінің үстіндегі тордан өтпейтін габаритті емес 
кесектерді бөлшектеу, Вагондарды жүк қалдығынан тазарту, маневрлік 
құрылғы арқанын созу және қайта байлау және т. б. көп еңбекті қажет ететін, 
механикаландырылмаған операциялар сақталады. Қосымша еңбек 
сыйымдылығы вагон аударғышқа берілмейтін және жеке шұңқырда 
түсірілмейтін ақаулы және стандартты емес вагондарды түсірумен 
байланысты. Барлық аталған қолмен жасалатын операциялар вагон 
аударғыштармен жабдықталмаған көмір қабылдағыштарға толығымен тән. 
Тасып әкелінетін көмір шұңқырларында жартылай вагондарды түсіру 
жөніндегі жұмыстардың еңбек сыйымдылығы люктер қақпақтарының және 
олардың Ысырма механизмдерінің ақауларымен күрделене түседі. Көмір 
қабылдағыштағы қол еңбегінің шығындарын азайту үшін механикаландыру 
құралдары жасалады және қолданылады: арқанды қолмен қайта қосу 
қажеттілігін болдырмайтын вагон астындағы арқан итергіштер, 
пневматикалық немесе электрлік Люк ашқыштар және оларға көтеруді 
шектегіштер. Алайда оны қолдану жұмысшылардың люктерді жабу 
операциясына толық қатысуын жоққа шығармайды.  

Вагондарды шұңқырларға түсіргеннен кейін тазарту өте ауыр жұмыс 
болып саналады. Вагондарда түсірілмеген материалдың едәуір бөлігі қалады. 
Оны алып тастау үшін сусымалы жүктің ағымдылығын арттыруды және оны 
вагонның қабырғасынан (түбінен) бөлуді қамтамасыз ететін жүкқұжатты 
вагон вибраторлары қолданылады. Бірақ сонымен бірге көмір түбінде 
көлденең учаскелерде және тасымалдау кезінде жабысатын немесе 
қысылатын жерлерде вагонда қалады. Мұндай қалдықтар вагондарды 
аударғыштармен түсіру кезінде де бар. Жазда олар төрт осьті ашық вагонға 
0,5 тоннаға дейін, қыста олар 5 тоннаға жетеді. Ашық вагондарды сусымалы 
жүктердің қалдықтарынан тазарту үшін пайдаланылған реактивті авиациялық 
қозғалтқыштың негізінде механикаландырылған газдинамикалық қондырғы 
құрылды. Қысқы уақытта бір ашық вагонды тазартудың орташа уақыты 3,3 
минутты, жазда 1 минутты құрайды. Кейбір байыту фабрикаларында бункер 
үстіндегі торларда көмір мен жыныстың габаритті емес кесектерін ұсақтау 
темір жол бойымен тор үстіндегі бағыттаушылар бойынша қозғалатын 
қашықтықтан басқарылатын ұсақтау-фрезерлік машинаның көмегімен 
механикаландырылады. ДФМ ұсақтау-фрезерлік машиналарын 
"Уралтехэнерго" ОРГРЭС Орал бөлімшесі әзірледі және вагон 
аударғыштардың астындағы қабылдау шұңқырларының торларында көмірдің, 
жыныстың және қатып қалған кесектердің ірі кесектерін (1500 мм-ге дейін) 
ұсақтауды механикаландыруға арналған. Әрбір машина қозғалыс және 
ұсақтау механизмдері бар өздігінен жүретін қондырғы болып табылады. 
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Бүйір және екі тіректі роторлы вагон аударғыштар үшін бір электр 
қозғалтқыштан айналысқа келтірілетін екі ұсақтау барабаны бар машиналар 
әзірленді.  

Екі барабанның болуы бос жүрісті болдырмайды және доңғалақтарға 
біркелкі бөлінген кезде машинаның салмағын арттырады. Ұнтақтау 
барабандары доңғалақтары бар бір білікке орнатылады, бұл басқа үлгілерден 
айырмашылығы, машинаның алдындағы "өлі аймақты" болдырмауға және 
орнату мен жөндеудің ыңғайлылығына қол жеткізуге мүмкіндік берді. 
Ұсақтау барабаны жеке дискілерден алынған, олардың бетінде төрт тіс 
дәнекерленген, тістерге Т-590 қатты қорытпасы құйылған. Барабан сына 
белдікті берілісі және көлденең редуктор арқылы электр қозғалтқышымен, 
жүріс дөңгелектері - тік редуктор және аралық біліктері бар тісті муфталар 
арқылы екі жылдамдықты электр қозғалтқышымен айналады. Машинаны 
вагон аударғыш машинисінің көмекшісінің жұмыс орнында орнатылған 
пульттен қашықтықтан басқару.  

2.1.2. Алдын ала өңдеу 

Жалпы мәліметтер. Шахталар мен разрездерден байытуға түсетін тау 
массасы фабрикада технологиялық процесті жүргізуге неғұрлым қолайлы 
жағдай жасау үшін алдын ала өңдеуден өтеді. Алдын ала өңдеу кезінде 
тау-кен массасынан бөгде қоспалар (ағаш, металл және т.б.) алынады, ірі 
кесектер бөлінеді және оларды технологиялық процесс рұқсат ететін ірілікке 
дейін өңдейді. Көбінесе тау жыныстарын алдын-ала өңдеу кезінде ірі 
жыныстар ішінара алынып тасталады. Көмір байыту фабрикаларында тау-кен 
массасын алдын ала өңдеу қоймалау алдында оны қабылдағаннан кейін 
бірден жүргізіледі. Бұл технологиялық процеске бөгде заттардың және ірі 
жыныстың бір бөлігінің түсуін болдырмауға мүмкіндік береді, демек, 
зауыттың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Көмір байыту 
фабрикаларында тау-кен массасын алдын-ала өңдеу зауыттағы тау-кен 
массасын осындай өңдеуге арналған аппараттар тізбегінің схемасында 
көрсетілген. Ол тау-кен массасын ірі және кіші класстарға бөлуді, ірі 
кластардан бөгде қоспалар мен ірі жыныстарды іріктеуді, ірі кесектерді 
қажетті ірілікке дейін өңдеуді, тор астындағы өнімді ұсатылған өніммен 
араластыруды және қоймаға жіберуді көздейді.  

Шикізаттың гранулометриялық құрамына және қабылданған байыту 
технологиясына байланысты тау массасы тесіктердің өлшемдері 100 (80) мм 
немесе 150 (200) мм болатын жұмыс беттеріне таралады. Алдын ала жіктеу 
үшін қазіргі заманғы отандық байыту фабрикаларында ГЦЛ-1 және ГЦЛ-3 
типтерінің спиральды елеуіші бар цилиндрлік экрандар, көбінесе ГИТ51А 
және ГИТ71 типтерінің инерциялық экрандары, ал кейбір зауыттарда 
бекітілген тор торлары кеңінен қолданылады. Кестеде. 4.3 алдын ала жіктеу 
үшін пайдаланылатын електердің технологиялық параметрлері келтірілген. 
Цилиндрлік және инерциялық экрандардың жоғары өнімділігі мен елеу 
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Бүйір және екі тіректі роторлы вагон аударғыштар үшін бір электр
қозғалтқыштан айналысқа келтірілетін екі ұсақтау барабаны бар машиналар
әзірленді.

Екі барабанның болуы бос жүрісті болдырмайды және доңғалақтарға 
біркелкі бөлінген кезде машинаның салмағын арттырады. Ұнтақтау
барабандары доңғалақтары бар бір білікке орнатылады, бұл басқа үлгілерден
айырмашылығы, машинаның алдындағы "өлі аймақты" болдырмауға және 
орнату мен жөндеудің ыңғайлылығына қол жеткізуге мүмкіндік берді. 
Ұсақтау барабаны жеке дискілерден алынған, олардың бетінде төрт тіс
дәнекерленген, тістерге Т-590 қатты қорытпасы құйылған. Барабан сына
белдікті берілісі және көлденең редуктор арқылы электр қозғалтқышымен,
жүріс дөңгелектері - тік редуктор және аралық біліктері бар тісті муфталар
арқылы екі жылдамдықты электр қозғалтқышымен айналады. Машинаны 
вагон аударғыш машинисінің көмекшісінің жұмыс орнында орнатылған 
пульттен қашықтықтан басқару. 

2.1.2. Алдын ала өңдеу

Жалпы мәліметтер. Шахталар мен разрездерден байытуға түсетін тау
массасы фабрикада технологиялық процесті жүргізуге неғұрлым қолайлы
жағдай жасау үшін алдын ала өңдеуден өтеді. Алдын ала өңдеу кезінде 
тау-кен массасынан бөгде қоспалар (ағаш, металл және т.б.) алынады, ірі 
кесектер бөлінеді және оларды технологиялық процесс рұқсат ететін ірілікке 
дейін өңдейді. Көбінесе тау жыныстарын алдын-ала өңдеу кезінде ірі
жыныстар ішінара алынып тасталады. Көмір байыту фабрикаларында тау-кен 
массасын алдын ала өңдеу қоймалау алдында оны қабылдағаннан кейін
бірден жүргізіледі. Бұл технологиялық процеске бөгде заттардың және ірі
жыныстың бір бөлігінің түсуін болдырмауға мүмкіндік береді, демек,
зауыттың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Көмір байыту 
фабрикаларында тау-кен массасын алдын-ала өңдеу зауыттағы тау-кен
массасын осындай өңдеуге арналған аппараттар тізбегінің схемасында
көрсетілген. Ол тау-кен массасын ірі және кіші класстарға бөлуді, ірі 
кластардан бөгде қоспалар мен ірі жыныстарды іріктеуді, ірі кесектерді 
қажетті ірілікке дейін өңдеуді, тор астындағы өнімді ұсатылған өніммен
араластыруды және қоймаға жіберуді көздейді. 

Шикізаттың гранулометриялық құрамына және қабылданған байыту 
технологиясына байланысты тау массасы тесіктердің өлшемдері 100 (80) мм
немесе 150 (200) мм болатын жұмыс беттеріне таралады. Алдын ала жіктеу 
үшін қазіргі заманғы отандық байыту фабрикаларында ГЦЛ-1 және ГЦЛ-3 
типтерінің спиральды елеуіші бар цилиндрлік экрандар, көбінесе ГИТ51А
және ГИТ71 типтерінің инерциялық экрандары, ал кейбір зауыттарда
бекітілген тор торлары кеңінен қолданылады. Кестеде. 4.3 алдын ала жіктеу
үшін пайдаланылатын електердің технологиялық параметрлері келтірілген.
Цилиндрлік және инерциялық экрандардың жоғары өнімділігі мен елеу

тиімділігі бар екенін көруге болады. Қозғалмайтын торларда елеу тиімділігі 
олардың шамалы өндіргіштігі кезінде де 50% - дан аспайды. Сонымен қатар, 
тау жыныстарының ылғалдылығы жоғары бекітілген торлардың тесіктері 
бітеледі. Сондықтан оларды көмір кәсіпорындарында, тіпті алдын-ала Себу 
үшін де қолдану мүмкін емес. Тау массасынан бөгде қоспалар мен ірі 
жыныстарды алып тастау қолмен жасалады немесе осы мақсатта барабан 
ұсатқыштары қолданылады. Бөтен заттар мен ірі жыныстарды қолмен іріктеу 
үшін жалпақ роликті тіректері бар таспалы конвейерлер қолданылады. 
Әдетте конвейер таспасының ені 1400 - 1600 мм - ден аспайды, ал оның 
қозғалыс жылдамдығы-0,18-0,21 м/с. ірі кесектерді фабриканың жұмыс 
жағдайына және тау массасының қасиеттеріне байланысты қажетті мөлшерге 
дейін өңдеу 1dp ұсақтағыштарымен, DDZ екі білікті тісті 
ұнтақтағыштарымен, центрифугалық соққылармен, конустық ККД, КРД, 
сондай-ақ барабан ДБ және т. б. 

2.3-кесте - Алдын ала жіктеу үшін қолданылатын електердің технологиялық 
параметрлері 

Параметр Экрандардың түрі 
ГЦЛ-1 ГЦЛ-3 ГИТ51А ГИТ71 

Өнімділігі, т / сағ 
(тесіктері бар електер 

үшін 100 мм) 

400 1000 250-300 11-ге дейін

Қоректендірудегі 
кесектердің ең үлкен 

ірілігі, мм 

250 500 400 1100 

Елек саңылауының 
мөлшері, мм 

50; 70; 100 100;150; 200 50-300 50-300

Елеу тиімділігі, % 97 98 11-ге дейін

Барабанды ұсатқыштарды қолдану алдында (2.4-кесте) тау-кен 
массасының гранулометриялық және заттық құрамын, көмір мен жыныстың 
механикалық беріктігін зерттеу және тау-кен массасын тәжірибелік байыту 
зертханалық қондырғыда тау-кен массасынан ферромагниттік қоспалар 
әдетте дайындалған тау-кен массасын қоймаға берер алдында оның ағынына 
Орнатылатын электромагниттік темір бөлгіштердің көмегімен алынады.  

2.4-кесте - Тау массасын алдын ала ұсақтау үшін қолданылатын кейбір 
ұсатқыштардың технологиялық параметрлері 

Параметр Жақтыұ 
ЩДП 

Білікше-
тісті ДДЗ 

Тепкіш ОЦЦ 
ұрғыш 

Конусты 
ККД, КЖД 

Барабан 
ДБ 

Өнімділік. т / сағ 160-750 125-1200 50-100 150-2300 130-750
Тиелетін материал 

кесектерінің ең 
үлкен мөлшері, мм 

750-1700 400-1300 350-500 400-1200 600-800

Ұсақталған өнімнің 
ірілігі, мм 

130-250 100-200 80 75-300 50-300
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Фабриканың жұмыс жағдайына байланысты өздігінен түсіретін ПСЖ, 
аспалы ПЖ темір бөлгіштері қолданылады. Шахталардағы тау-кен массасын 
алдын ала өңдеу. Өндірілетін көмірдегі минералдық қоспалардың құрамы 
жүйелі түрде ұлғаяды, осыған байланысты тиеп жөнелтілетін тау-кен 
массасының сапасы нашарлайды және шахталар мен разрездер жұмысының 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері төмендейді. Сондықтан, көптеген 
көмір өндіретін кәсіпорындарда тау массасы оны байыту фабрикасына 
немесе тікелей тұтынушыларға жібермес бұрын алдын-ала өңделеді. 
Сонымен қатар, өңдеудің негізгі міндеті-оның құнын арттыру үшін 
жеткізілетін өнімнің сапасын жақсарту. Сонымен қатар тау массасынан бөгде 
қоспалар алынады. Шахталардағы тау массасы арнайы қондырғыларда 
өңделеді, олардың ең қарапайымдары сұрыпталады және тек минералды 
қоспалармен ұсынылған үлкен кластарға бөлінеді, сонымен қатар ірі 
кластардан көмірді немесе жынысты қолмен іріктеуді қолданады. Қолмен 
іріктелетін қондырғыларда тау массасы үлкен (мысалы, + 40 мм) және кіші 
(мысалы, - 40 мм) класстарға бөлінеді. Ондағы көмір мен жыныстың 
қатынасына байланысты көмір немесе тау жынысы таңдалады. Көмір тор 
астындағы өніммен бірге жөнелтуге, ал жыныс үйіндіге жіберіледі. Қолмен 
байыту тиімсіз және тиімсіз. Осылайша, қолмен іріктеу кезінде тиелетін 
отынның күл мөлшері 0,5-тен 2,5% - ға дейін төмендейді. Сонымен қатар, 
көмір мен көшеттердің жоғалуы байқалады (10-12% дейін), әсіресе тау 
жыныстарының үлкен кластарынан көмір таңдалған жағдайларда. 
Шахталардағы тау-кен массасын алдын-ала өңдеудің арқасында шикізатты 
байыту фабрикаларына дейін тасымалдау шығындары азаяды, байыту 
алдында оны дайындау жеңілдетіледі, тау жыныстарын бөлуге және 
шламдарды өңдеуге байланысты шығындар азаяды.  

2.1.3. Жинақтау, орташалау және шикіқұрамдау 

Көмірді орташалау және шикіқұрамдау міндеттері. Көмір 
концентраттары сапасының ауытқуы оларды тұтынушыларда пайдалану 
тиімділігіне теріс әсер етеді. Көмір концентраттарынан өндірілген кокстың 
сапа көрсеткіштерінің тұрақтылығы жұмыс тиімділігіне, домна пештерінің 
жұмысына және шойынның сапасына әсер етеді. Кокс химиясы өндірісінің 
қолданыстағы нормативтері бойынша кокстың күлділігі мен 
ылғалдылығының ауытқуы орташа шаманың ±0,5% шегінде болуы тиіс. 
Домналардағы кокстың меншікті шығынын 1-3,5% - ға тек күкіртті 
тербелістердің азаюы және көмір концентраттарының Ұшпа заттарының 
шығуы есебінен төмендету мүмкіндігі экспериментті түрде дәлелденді. АҚШ 
тау-кен бюросының мәліметтері бойынша, кокс күлі ±1% шегінде ауытқыған 
кезде шойын өндірісі 5% - ға төмендейді. Қазіргі жағдайда тұтынылатын 
көмірдің сапасын орташалау мәселесі энергетикалық көмір үшін де маңызды. 
Неміс зерттеушілерінің мәліметтері бойынша, қуатты энергия блоктарында 
тұрақты сапалы қатты отынды жағу кезінде көмірді 4-7% аралығында 
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Фабриканың жұмыс жағдайына байланысты өздігінен түсіретін ПСЖ,
аспалы ПЖ темір бөлгіштері қолданылады. Шахталардағы тау-кен массасын
алдын ала өңдеу. Өндірілетін көмірдегі минералдық қоспалардың құрамы
жүйелі түрде ұлғаяды, осыған байланысты тиеп жөнелтілетін тау-кен 
массасының сапасы нашарлайды және шахталар мен разрездер жұмысының
техникалық-экономикалық көрсеткіштері төмендейді. Сондықтан, көптеген
көмір өндіретін кәсіпорындарда тау массасы оны байыту фабрикасына 
немесе тікелей тұтынушыларға жібермес бұрын алдын-ала өңделеді.
Сонымен қатар, өңдеудің негізгі міндеті-оның құнын арттыру үшін 
жеткізілетін өнімнің сапасын жақсарту. Сонымен қатар тау массасынан бөгде 
қоспалар алынады. Шахталардағы тау массасы арнайы қондырғыларда 
өңделеді, олардың ең қарапайымдары сұрыпталады және тек минералды
қоспалармен ұсынылған үлкен кластарға бөлінеді, сонымен қатар ірі
кластардан көмірді немесе жынысты қолмен іріктеуді қолданады. Қолмен
іріктелетін қондырғыларда тау массасы үлкен (мысалы, + 40 мм) және кіші
(мысалы, - 40 мм) класстарға бөлінеді. Ондағы көмір мен жыныстың
қатынасына байланысты көмір немесе тау жынысы таңдалады. Көмір тор
астындағы өніммен бірге жөнелтуге, ал жыныс үйіндіге жіберіледі. Қолмен 
байыту тиімсіз және тиімсіз. Осылайша, қолмен іріктеу кезінде тиелетін 
отынның күл мөлшері 0,5-тен 2,5% - ға дейін төмендейді. Сонымен қатар,
көмір мен көшеттердің жоғалуы байқалады (10-12% дейін), әсіресе тау
жыныстарының үлкен кластарынан көмір таңдалған жағдайларда. 
Шахталардағы тау-кен массасын алдын-ала өңдеудің арқасында шикізатты
байыту фабрикаларына дейін тасымалдау шығындары азаяды, байыту
алдында оны дайындау жеңілдетіледі, тау жыныстарын бөлуге және
шламдарды өңдеуге байланысты шығындар азаяды. 

2.1.3. Жинақтау, орташалау және шикіқұрамдау

Көмірді орташалау және шикіқұрамдау міндеттері. Көмір 
концентраттары сапасының ауытқуы оларды тұтынушыларда пайдалану
тиімділігіне теріс әсер етеді. Көмір концентраттарынан өндірілген кокстың
сапа көрсеткіштерінің тұрақтылығы жұмыс тиімділігіне, домна пештерінің
жұмысына және шойынның сапасына әсер етеді. Кокс химиясы өндірісінің
қолданыстағы нормативтері бойынша кокстың күлділігі мен
ылғалдылығының ауытқуы орташа шаманың ±0,5% шегінде болуы тиіс.
Домналардағы кокстың меншікті шығынын 1-3,5% - ға тек күкіртті
тербелістердің азаюы және көмір концентраттарының Ұшпа заттарының
шығуы есебінен төмендету мүмкіндігі экспериментті түрде дәлелденді. АҚШ
тау-кен бюросының мәліметтері бойынша, кокс күлі ±1% шегінде ауытқыған
кезде шойын өндірісі 5% - ға төмендейді. Қазіргі жағдайда тұтынылатын
көмірдің сапасын орташалау мәселесі энергетикалық көмір үшін де маңызды.
Неміс зерттеушілерінің мәліметтері бойынша, қуатты энергия блоктарында 
тұрақты сапалы қатты отынды жағу кезінде көмірді 4-7% аралығында 

үнемдеуге қол жеткізіледі. Сонымен қатар, бұл қалдық газдардағы СО2 
мөлшерін 1% - ға дейін азайтуға, үрлеуді 10-20% - ға азайтуға және 
қазандықтардың қызмет ету мерзімін арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша, 
көмірдің негізгі тұтынушылары тұтынылатын көмір өнімдерінің, оның 
ішінде көмір концентраттарының сапасын тұрақтандыру туралы негізделген 
талаптар қояды. Бір жағынан, бұл көмір байыту фабрикаларында өңделетін 
шикізат сапасының тұрақтылығына байланысты. Байытуға түсетін әрбір 
шахтаның қатардағы көмірлері күлділігі, күкірттілігі, ылғалдылығы, ірілігі, 
фракциялық құрамы, алыпсатарлығы және басқа көрсеткіштері бойынша 
біртекті емес болып табылады. Сандық жағынан гетерогенділік көмір 
бөліктеріндегі осы көрсеткіштердің орташа квадраттық ауытқуымен 
бағаланады. Екінші жағынан, шахталар мен жеткізушілер үшін зарядтағы әр 
көрсеткіштің орташа мәнінен ауытқулар бар. Сондай-ақ, әр шахта уақыт 
бойынша (немесе партиялар бойынша) көрсеткіштердің тұрақсыздығымен 
сипатталады, бұл қабаттар (учаскелер) бойынша көмір өндіруге қатысудың 
өзгеруіне байланысты. Өндірісті механикаландыру және жалпы қазуға көшу 
Көмірді байыту объектісі ретінде сипаттайтын барлық көрсеткіштер 
бойынша өңделген көмірдің гетерогенділігінің артуына әкеледі. Жағдай 
негізінен шикізат базасы көмірінің жекелеген шахталардан фабрикаға 
жүйесіз түсуімен күрделене түседі. Өңделген көмір көрсеткіштерінің 
гетерогенділігінің әсері байыту фабрикасы үшін айтарлықтай байқалады. 
Күлдің және фракциялық құрамның ауытқуы байыту машиналарының ауыр 
өнімдер (қалдықтар, өнеркәсіп өнімдері) бойынша шамадан тыс жүктелуіне, 
гранулометриялық құрамның - ірі, ұсақ көмірді немесе шламды байытуға 
арналған машиналардың жалпы шамадан тыс жүктелуіне; жеңіл 
фракциялардың күлділігі мен күкірт құрамы - кондициялық емес концентрат 
шығаруға әкеп соғады. Тұндыру машиналарының жұмысын зерттеу 
деректері бойынша қатардағы көмірдегі тығыздығы 1500-1800 кг/м3 аралық 
фракциялар құрамының 20-29% ауытқуы концентрат күлінің дисперсиясын 
анықтайды. Шикізат сипаттамаларының ауытқуының байыту тиімділігіне 
теріс әсері дәлелденді. Бұл бөлу дәлдігін төмендетеді, резервтік жабдықты 
қажет етеді, концентраттың шығуын азайтады. Шахта-фабрика өндірістік 
кешенінің қалыпты жұмысы үшін олардың арасында шахтадан берілген 
көмірді қайта өңдеуді уақытша тоқтатқан кезде жинақтауға және оны 
шахтадан беру уақытша тоқтатылған кезде оны қордан қайта өңдеуге 
мүмкіндік беретін демпферлік сыйымдылық болуы қажет. Сонымен қатар, 
көмірді қайта өңдеуге сақтау және беру процесінде көмірдің орташа 
сапасына қол жеткізіледі, бұл концентратты толық алудың және оның 
тұрақты сапасының маңызды шарты болып табылады. Көмір шихтасы 
қасиеттерінің тұрақтылығын айқындайтын маңызды фактор ондағы әртүрлі 
маркалы көмір компоненттерінің немесе шахталардың бір маркалы топтар 
бойынша, жеткізу жоспарында көзделген мөлшерде тұрақтылығы болып 
табылады. Сондықтан оның зарядқа қатысуын қамтамасыз ететін әр 
компонент үшін жеткілікті қойма сыйымдылығы қамтамасыз етілуі керек. 
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Қоймалардың сыйымдылығы шихта компоненттерінің сапасы мен көлеміне, 
көмірдің қажетті резервін орташаландырудың қажетті дәрежесіне 
байланысты. Тау-кен, байыту, сақтау, тиеу және тасымалдау процесінде 
көмір бөліктері гравитациялық және центрифугалық күштердің әсерінен 
қозғалады. Бұл жағдайда олардың тығыздығы, пішіні және мөлшері бойынша 
орташа немесе сегрегациясы болады. Кез-келген көрсеткіштің гетерогенділігі 
көмірдің құрамына және оны басқаруға байланысты, бұл орташа немесе 
сегрегацияға әкеледі. Сондықтан, орташа алғанда, бірдей көмір бірдей емес. 
Орташа операциялардың мақсаты-көмірдің гетерогенділігін төмендету 
(идеалды жағдайда нөлге дейін). Орташа деңгейге қоймалардан түсіру 
кезінде көмір қабаттарын араластыру арқылы қол жеткізіледі. Сонымен қатар, 
орташа көрсеткіштер өзгермейді, бірақ оның сапа көрсеткіштерінің 
гетерогенділігі (орташа квадраттық ауытқу) төмендейді. Тиімділік ƞ% 
(орташалау коэффициенті) мына формула бойынша анықталады: 

ƞ = 100(1 –δ2/ δ1) (4) 

мұндағы δ2 және δ1-орташа деңгейге дейін және одан кейін берілген 
көрсеткіш бойынша көмірдің гетерогенділігі,%. 

Қоймалардан түсіру кезінде әртүрлі шахталық топтардың 
(маркалардың) көмірлерін шихталау белгілі бір орташа сапаны алу үшін 
мақсатты түрде жүргізіледі. Мысалы, кокстеу үшін әртүрлі маркалы 
қарапайым көмірді байыту кезінде берілген күйежентектілік көрсеткіштеріне 
шығу маңызды; электр станциялары үшін әртүрлі маркалы көмірді жөнелту 
кезінде - белгіленген мәннен жоғары емес ұшпа заттардың орташа шығуын 
қамтамасыз ету қажет. Осылайша, шихтовканың мақсаты-берілген 
қасиеттерді қамтамасыз ету, ал орташаландыру мақсаты - біртекті 
(техникалық мүмкіндіктер мүмкіндік бергендей) қоспаны алу. Көмірді 
байытуға дайындау көмірді байытудың тиімділігін арттырудың маңызды 
резерві ретінде қарастырылады. 

2.1.4. Ұсақтау және ұнтақтау 

Негізгі ұғымдар. Ұсақтау және ұнтақтау операциялары шартты түрде 
дайын өнімнің мөлшерімен ерекшеленеді. Ұнтақтау нәтижесінде өнім 
алынады, оның мөлшері 3-6 мм - ден асады, ал ұнтақтау нәтижесінде өнім 3-6 
мм-ден аз болады. Көмірді өндіру, байыту және байыту кезінде негізінен 
ұнтақтау қолданылады, көмірді пайдалану және пайдалану кезінде ұнтақтау 
қолданылады. Ұнтақтау және ұнтақтау әдістері материалдың деформациясы 
түрінде ерекшеленеді. Жою әдістеріне сәйкес олар мыналарды ажыратады: 

- жаншу-қысылу беріктігінен тыс кернеулердің ауысуы;
- жарылу-кесектердің сыналануы және кейіннен жыртылуы

нәтижесінде олардың бұзылуы; 
- иілу нәтижесінде сыну;
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Қоймалардың сыйымдылығы шихта компоненттерінің сапасы мен көлеміне,
көмірдің қажетті резервін орташаландырудың қажетті дәрежесіне 
байланысты. Тау-кен, байыту, сақтау, тиеу және тасымалдау процесінде 
көмір бөліктері гравитациялық және центрифугалық күштердің әсерінен
қозғалады. Бұл жағдайда олардың тығыздығы, пішіні және мөлшері бойынша
орташа немесе сегрегациясы болады. Кез-келген көрсеткіштің гетерогенділігі
көмірдің құрамына және оны басқаруға байланысты, бұл орташа немесе
сегрегацияға әкеледі. Сондықтан, орташа алғанда, бірдей көмір бірдей емес.
Орташа операциялардың мақсаты-көмірдің гетерогенділігін төмендету
(идеалды жағдайда нөлге дейін). Орташа деңгейге қоймалардан түсіру 
кезінде көмір қабаттарын араластыру арқылы қол жеткізіледі. Сонымен қатар,
орташа көрсеткіштер өзгермейді, бірақ оның сапа көрсеткіштерінің
гетерогенділігі (орташа квадраттық ауытқу) төмендейді. Тиімділік ƞ%
(орташалау коэффициенті) мына формула бойынша анықталады:

ƞ = 100(1 –δ2/ δ1) (4)

мұндағы δ2 және δ1-орташа деңгейге дейін және одан кейін берілген
көрсеткіш бойынша көмірдің гетерогенділігі,%.

Қоймалардан түсіру кезінде әртүрлі шахталық топтардың 
(маркалардың) көмірлерін шихталау белгілі бір орташа сапаны алу үшін
мақсатты түрде жүргізіледі. Мысалы, кокстеу үшін әртүрлі маркалы
қарапайым көмірді байыту кезінде берілген күйежентектілік көрсеткіштеріне
шығу маңызды; электр станциялары үшін әртүрлі маркалы көмірді жөнелту
кезінде - белгіленген мәннен жоғары емес ұшпа заттардың орташа шығуын
қамтамасыз ету қажет. Осылайша, шихтовканың мақсаты-берілген
қасиеттерді қамтамасыз ету, ал орташаландыру мақсаты - біртекті
(техникалық мүмкіндіктер мүмкіндік бергендей) қоспаны алу. Көмірді 
байытуға дайындау көмірді байытудың тиімділігін арттырудың маңызды
резерві ретінде қарастырылады.

2.1.4. Ұсақтау және ұнтақтау

Негізгі ұғымдар. Ұсақтау және ұнтақтау операциялары шартты түрде
дайын өнімнің мөлшерімен ерекшеленеді. Ұнтақтау нәтижесінде өнім 
алынады, оның мөлшері 3-6 мм - ден асады, ал ұнтақтау нәтижесінде өнім 3-6 
мм-ден аз болады. Көмірді өндіру, байыту және байыту кезінде негізінен
ұнтақтау қолданылады, көмірді пайдалану және пайдалану кезінде ұнтақтау 
қолданылады. Ұнтақтау және ұнтақтау әдістері материалдың деформациясы
түрінде ерекшеленеді. Жою әдістеріне сәйкес олар мыналарды ажыратады:

- жаншу-қысылу беріктігінен тыс кернеулердің ауысуы;
- жарылу-кесектердің сыналануы және кейіннен жыртылуы 

нәтижесінде олардың бұзылуы;
- иілу нәтижесінде сыну;

- бөлшектердің абразиясы-бөліктің сыртқы қабаттары ығысу
деформациясына ұшырайды және тангенс кернеулерінің беріктіктен асып 
кетуіне байланысты біртіндеп кесіледі. 

Егер материал статистикалық емес, динамикалық жүктемелерге әсер 
етсе, онда соққы ұсақтауы пайда болады. Алайда серпімді деформациялар 
бірдей болып қалады (қысу, созылу, иілу, ығысу). Аталған жою әдістері 
ұсақтау және ұнтақтау үшін жиі кездеседі. Бұл процестер технологиялық 
мақсаты мен байыту фабрикасының тізбектегі жұмысының орны бойынша 
ерекшеленеді. Технологиялық мақсатқа сәйкес минералды шикізат пен басқа 
материалдардың бөліктері мен бөлшектерін бұзу үшін қолданылатын барлық 
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Ұнтақтағыштарда ұсақтағыш бөлшектер арасында әрдайым жүктеме астында 
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тәуелсіз (түпкілікті) және Дайындық операциялары болуы мүмкін.  

Көмір байыту және брикет фабрикаларында түпкілікті ұсақтау 
өнімдері-кейбір тауарлық сорттар, кокстеуге және брикеттеуге арналған 
шихта; түпкілікті ұсақтау өнімдері-брикеттеуге арналған шихта, шаң тәріздес 
күйде жағуға арналған көмір және әртүрлі талдаулар үшін көмір сынамалары. 
Дайындық ұсақтау көмірді әртүрлі байыту операцияларына дайындау үшін 
қолданылады.  

Кокс зауыттарының көмір байыту және көмір дайындау цехтарында 
шихтаны кокстеуге дайындау үшін түпкілікті ұсақтаудың мынадай 
схемалары қолданылады: шихтаны ұсақтау (ДШ); компоненттерді топтап 
ұсақтау (ГДК); компоненттерді саралап ұсақтау (ДДК); сондай-ақ шихтаны 
пневмосепарациямен іріктеп ұсақтау. DS схемасы жабдықтың орналасуында 
қарапайым бола отырып, оңай ыдырайтын жақсы күйдірілген көмірдің артық 
бөлінуіне және кокстың сапасына теріс әсер ететін қатты, арық және газдың 
қатты ұсақталуына әкеледі. ГДК схемасы бойынша көмір маркаларының 
жекелеген топтары жентектілік және кокстелу көрсеткіштері бойынша, 
сондай-ақ физика-механикалық қасиеттері бойынша берілген ірілікке дейін 
ұсақталады. Тазартылған және газды көмірді және К және В маркалы көмірді 
ұсақтау зарядтың тығыздығын 2-2,5% - ға арттыруға, демек, Кокс 
батареяларының өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді, бұл кокстың 
сапасына айтарлықтай әсер етпейді. ГДК схемасы бойынша Батыс Сібір және 
Новолипецк металлургия, Авдеев және Криворожск кокс-химия 
зауыттарының Көмір дайындау цехтары жобаланды.  

Ұсақтауға >6 мм класты концентрат ұшырайды, содан кейін ол <6 мм 
класты концентратпен және флотоконцентратпен араластырылады. Бұл 
жағдайда үлкен кластарда шоғырланған байытылған зарядтың қатты 
компоненттерін ұнтақтаудың қажетті дәрежесіне қол жеткізіледі. Gdk және 
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DDK Гипрококс схемаларында барлық ұсақталған зарядты араластыру үшін 
арнайы араластырғыш машина жасалды, ол араластыру бөлімінде 
орнатылады. Ең жақсы нұсқа қарапайым көмірді сараланған байытумен бірге 
байытылған зарядты сараланған ұсақтау деп саналуы керек. Бұл ретте г және 
ОС маркалы көмірдің ірі концентратын ұсақ ұсақтаудың арқасында 
тығыздығы 1500-1800 кг/м3 Ж және К маркалы көмірдің фракциясының ауыр 
концентратымен бірге кокстың беріктік көрсеткіштері жақсарады. 
Байытылған зарядты сараланған ұсақтау схемасына сәйкес Ясиновский, 
Запорожье көмір байыту фабрикалары және Днепродзержинск Кокс 
зауыттарының Көмір дайындау цехы жұмыс істейді. Пневматикалық 
сепарацияны қолдана отырып селективті ұнтақтау кезінде (тек мөлшері 
бойынша ғана емес, тығыздығы бойынша да бөлу) күлдің таралуы, ұшпа 
заттардың шығуы және зарядтың спекуляциясы барлық мөлшерде біркелкі 
болады. Бұл әдісті өнеркәсіптік енгізу Нижний Тагил металлургия зауытында 
жүзеге асырылды. Қондырғының өнімділігі 400 - 450 т/сағ құрады. Ұсақтау 
алдында шихтаны арнайы жабдықта - қайнаған қабаттағы (ОКС) көмірдің 
ұсақ кластарын бөлгіште бөледі. Отандық ұсатқыштардың конструкциялары. 
Көмірді ұсақтау механикалық ұнтақтағыштарда, ұнтақтау-ұсақтайтын 
денелері бар механикалық барабандарда жүзеге асырылады. Ұсатқыштың 
құрылымдық түрін және оның мөлшерін таңдау ұсақталған материалдың 
беріктігі мен үлкендігімен, ұсақталған өнімнің қажетті өнімділігі мен 
гранулометриялық құрамымен анықталады. Отандық тәжірибеде көмірді ірі 
ұсақтау үшін негізінен ұсақтағыштар, тісті роликтері бар роликтер, балғалар 
мен роторлар қолданылады, бірақ осы мақсатта конустық ұнтақтағыштарды 
қолдану жағдайлары белгілі. Көмір байыту фабрикаларында ұсақтағыштар 
орташа және үлкен беріктігі бар ірі кесекті тау жыныстарын ұнтақтау үшін 
қолданылады. Өнеркәсіп жылжымалы жақтың суспензия осьіне қатысты 
қарапайым (шеңбер доғалары бойынша) және күрделі (жабық қисық 
бойымен) қозғалысы бар жақ ұсатқыштарын шығарады. Бет ұсатқыштарында 
материал екі бет арасында ұсақтау арқылы бұзылады, олардың біреуі 
қозғалмайды. Жақтың (ЩДП) қарапайым қозғалысы бар ұсатқыштарда 
жылжымалы жақ өз осьінің айналасында кішкене бұрышқа және басқа жаққа 
бұрылады, иінді механизмнің буындары қозғалған кезде қозғалмайтын 
жақтен жақындайды және алыстайды. Жылжымалы жақтың (ЩДС) күрделі 
қозғалысы бар ұсатқыштарда жылжымалы жақ эксцентрикті жетек білігіне 
ілінеді. Оның төменгі бөлігі аралық тақтаға қосылады (екінші жағынан, 
аралық тақтайша реттеу құрылғысына сүйенеді). Бет нүктелерінің 
траекториясы сопақ тәрізді қисықтар. Жақ ұсатқыштардағы ұсақтау дәрежесі 
4-тен 6-ға дейін. Бет ұсатқышты таңдағанда, оның тиеу саңылауының ені 
қуаттағы ең үлкен бөліктің мөлшерінен 10-15% үлкен болуы керек. Шифер 
мен тау жыныстарын ұсақтау үшін ДЗС екі білікті тісті ұсақтағыш 
қолданылады, ол орамдардың беріктігі мен дизайнымен сипатталады. Әрбір 
ролик алты сегментке бекітілген екі алтыбұрышты кұпшектен тұрады. 
Сегменттердің ажырау мүмкіндігін болдырмау үшін болттар күпшектердегі
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ұсақтау үшін негізінен ұсақтағыштар, тісті роликтері бар роликтер, балғалар
мен роторлар қолданылады, бірақ осы мақсатта конустық ұнтақтағыштарды
қолдану жағдайлары белгілі. Көмір байыту фабрикаларында ұсақтағыштар
орташа және үлкен беріктігі бар ірі кесекті тау жыныстарын ұнтақтау үшін
қолданылады. Өнеркәсіп жылжымалы жақтың суспензия осьіне қатысты 
қарапайым (шеңбер доғалары бойынша) және күрделі (жабық қисық
бойымен) қозғалысы бар жақ ұсатқыштарын шығарады. Бет ұсатқыштарында 
материал екі бет арасында ұсақтау арқылы бұзылады, олардың біреуі
қозғалмайды. Жақтың (ЩДП) қарапайым қозғалысы бар ұсатқыштарда 
жылжымалы жақ өз осьінің айналасында кішкене бұрышқа және басқа жаққа
бұрылады, иінді механизмнің буындары қозғалған кезде қозғалмайтын
жақтен жақындайды және алыстайды. Жылжымалы жақтың (ЩДС) күрделі
қозғалысы бар ұсатқыштарда жылжымалы жақ эксцентрикті жетек білігіне
ілінеді. Оның төменгі бөлігі аралық тақтаға қосылады (екінші жағынан,
аралық тақтайша реттеу құрылғысына сүйенеді). Бет нүктелерінің
траекториясы сопақ тәрізді қисықтар. Жақ ұсатқыштардағы ұсақтау дәрежесі
4-тен 6-ға дейін. Бет ұсатқышты таңдағанда, оның тиеу саңылауының ені 
қуаттағы ең үлкен бөліктің мөлшерінен 10-15% үлкен болуы керек. Шифер
мен тау жыныстарын ұсақтау үшін DZS екі білікті тісті ұсақтағыш 
қолданылады, ол орамдардың беріктігі мен дизайнымен сипатталады. Әрбір 
ролик алты сегментке бекітілген екі алтыбұрышты кұпшектен тұрады. 
Сегменттердің ажырау мүмкіндігін болдырмау үшін болттар күпшектердегі 

арнайы ойықтарға түсетін ілгектермен қорғалады. Тау-кен массасын ірі 
ұсақтау, көмір мен өнеркәсіптік өнімді орташа және ұсақ ұсақтау, көмір 
байыту фабрикалары мен кокс-химиялық зауыттарда кокстеуге дайындау 
үшін соққы беретін ұсатқыштар қолданылады - балғалы және роторлы. Бұл 
ұнтақтағыштардың ұсақтағыш элементтері негізінен айналмалы біліктер 
болып табылады. Балғалы ұнтақтағыштарда балғалар деп аталатын билдер 
айналмалы ротордың дискілеріне топсалы түрде бекітілген, ал роторларда - 
қатаң. Көмір өнеркәсібіндегі барабан ұсатқыштары тау массасынан ірі 
кесекті және басқа да бөгде заттарды алып тастау процесін механикаландыру 
үшін қолданылады. Олардың әрекет ету принципі селективті ұсақтау әсерін 
қолдануға негізделген, яғни еркін құлап, ұсақтағыштың елегіне соғылған 
кезде көмір жынысқа қарағанда тезірек ыдырайды. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Көмір дайындаудың алғашқы технологиялық жұмысы қандай?
2. Вагондарды қолмен түсіру қашан жүргізіледі?
3. Байыту фабрикасына көмір қалай беріледі?
4. Вагон аударғыштың түрін таңдау неге байланысты?
5. Вагон аударғыштардың қандай түрлері бар?
6. Маневрлік құрылғы вагон аударғыштың жұмысына әсер ете ме?
7. Қандай қолмен жасалатын операциялар вагон аударғыштың болуын 

жоққа шығармайды?
8. Зауытқа жібермес бұрын көмірді қалай өңдейді?
9. Көмірді орташалау және шикіқұрамдау қандай міндеттерді шешеді?

2.2. Көмір мен байыту өнімдерін ірілігі бойынша жіктеу

2.2.1. Негізгі мәліметтер
Материалды үлкен мөлшерде бөлудің ең көп таралған әдістерінің бірі - 

елеу-електердегі кесек (түйіршікті) және борпылдақ материалдың массасын 
жіктеу. Елеу әртүрлі конфигурациядағы калибрленген тесіктері бар әртүрлі 
материалдардан жасалған әр түрлі пішіндегі жылжымалы немесе 
қозғалмайтын елеуіш беттердің бір немесе бірнеше қабаттарымен 
жабдықталған арнайы құрылғыларда жүзеге асырылады. Елеуге ұшыраған 
Материал електе қалған бастапқы өнім деп аталады - тор, ал Елек 
саңылауларынан өткен-тор астындағы өнім. Елеу көмегімен өнеркәсіпте 
шешілетін міндеттердің әртүрлілігіне және әр түрлі елеу операцияларының 
ерекшеліктеріне байланысты технологиялық белгілер елеу түрлерін жіктеуге 
негіз болады.  

Көмір байыту кәсіпорындарында елеудің келесі түрлері кеңінен 
қолданылады: 

- алдын ала-кейіннен өңдеу үшін бастапқы материалдан ірі кесектерді
бөлу. Көмірді алдын ала елеу байытылғанға дейін жүзеге асырылады және 
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әдетте ұсақтау, жыныстарды таңдау және бөгде заттарды алып тастау 
операцияларынан бұрын болады. Бұл жағдайда бөлу шекарасы 50-ден 300 
мм-ге дейін; 

- дайындық-байыту технологиясына сәйкес әр түрлі байыту 
аппараттарында кейіннен бөлек өңдеуге ұшырайтын бастапқы көмірді 
бірнеше ірілік класстарына бөлу.  

Дайындық елеуінің өнімдері машина класстары деп аталады. Отандық 
тәжірибеде дайындық елеуімен әдетте екі немесе үш машина класстары 
бөлінеді, ал класстардың бөліну шекаралары, әдетте, 6-25 мм аралығында 
болады. Алайда, қазіргі уақытта 3(4) - 6 (10ч-13) мм машина класын бөлу 
өзекті болып отыр және тар машина кластарының санын, атап айтқанда, 
0,5(0,3) - 2 мм машина класын бөлудің орындылығы туралы мәселелер 
талқылануда; 

- түпкілікті-өңделетін материалды тауарлық өнім ретінде дербес 
қолданылатын класстарға бөлу, олардың ірілігі мен сапасы тиісті 
стандарттармен немесе техникалық шарттармен регламенттеледі; 

- сусыздандыру-өңделген материалдағы судың негізгі бөлігін, мысалы, 
дымқыл Байыту өнімдерін алып тастау. 

Сусыздандыратын елеудің ерекше жағдайы шламсыздандыру - шлам 
ірілігі бөлшектерін су ортасын қолдана отырып бастапқы көмірден бөлу, 
сондай-ақ суспензияны ауыр жанама байыту өнімдерінен бөлу және т. б. 
болып табылады. 

Көмір байыту кәсіпорындарындағы машина класстарын бөлу әдісіне 
сәйкес елеу бөлінеді: 

- құрғақ - технологиялық ортаны қолданбай немесе оны арнайы 
берілетін ауа, кейде жылытылатын немесе қандай да бір басқа газ ретінде 
қолдана отырып; 

- ылғал (гидро елек) - технологиялық орта ретінде арнайы берілетін 
суды қолдана отырып; 

- аралас-құрғақ және дымқыл елеудің дәйекті үйлесімі.
Електе жүйелі елеу кезіндегі өнімдер саны n + 1 құрайды, мұндағы

n-електер саны. Әрбір жағдайда алдыңғы елеу өнімдерінің бірі кейінгі елеу
үшін бастапқы материал болып табылады. Елеу кезінде қолданылатын елек
саңылауларының стандартты өлшемдерінің сериясы (үлкеннен кішіге дейін)
Елек шкаласы (жіктеу) деп аталады, ал іргелес елек модулінің тесік
өлшемдерінің тұрақты қатынасы. Үлкен және орташа елеу кезінде модуль
көбінесе 2-ге тең қабылданады. Бұл, мысалы, 50; 25; 12; 6 және 3 мм тесіктері
бар електердегі жіктеу шкаласы. Шағын ілмектерді електен талдау үшін
10√10 = 1,259 модулі бар бақылау торлары қолданылады. Өнеркәсіптік елеу
шкаласы көмірдің байытылуына, байыту әдісіне және тұтынушылардың
сұрыпты отынға және байыту өнімдеріне қойылатын талаптарына
байланысты белгіленеді. Көмірді елеу және ұсақтау кезінде өңделетін
материал массасындағы жекелеген бөлшектердің мөлшері олардың
диаметрімен бағаланады. Бұл көрсеткіш бөлшектердің пішініне байланысты.



55

әдетте ұсақтау, жыныстарды таңдау және бөгде заттарды алып тастау
операцияларынан бұрын болады. Бұл жағдайда бөлу шекарасы 50-ден 300
мм-ге дейін;

- дайындық-байыту технологиясына сәйкес әр түрлі байыту 
аппараттарында кейіннен бөлек өңдеуге ұшырайтын бастапқы көмірді
бірнеше ірілік класстарына бөлу. 

Дайындық елеуінің өнімдері машина класстары деп аталады. Отандық
тәжірибеде дайындық елеуімен әдетте екі немесе үш машина класстары
бөлінеді, ал класстардың бөліну шекаралары, әдетте, 6-25 мм аралығында 
болады. Алайда, қазіргі уақытта 3(4) - 6(10ч-13) мм машина класын бөлу 
өзекті болып отыр және тар машина кластарының санын, атап айтқанда,
0,5(0,3) - 2 мм машина класын бөлудің орындылығы туралы мәселелер 
талқылануда;

- түпкілікті-өңделетін материалды тауарлық өнім ретінде дербес 
қолданылатын класстарға бөлу, олардың ірілігі мен сапасы тиісті 
стандарттармен немесе техникалық шарттармен регламенттеледі;

- сусыздандыру-өңделген материалдағы судың негізгі бөлігін, мысалы,
дымқыл Байыту өнімдерін алып тастау.

Сусыздандыратын елеудің ерекше жағдайы шламсыздандыру - шлам 
ірілігі бөлшектерін су ортасын қолдана отырып бастапқы көмірден бөлу, 
сондай-ақ суспензияны ауыр жанама байыту өнімдерінен бөлу және т. б.
болып табылады.

Көмір байыту кәсіпорындарындағы машина класстарын бөлу әдісіне 
сәйкес елеу бөлінеді:

- құрғақ - технологиялық ортаны қолданбай немесе оны арнайы
берілетін ауа, кейде жылытылатын немесе қандай да бір басқа газ ретінде 
қолдана отырып;

- ылғал (гидро елек) - технологиялық орта ретінде арнайы берілетін 
суды қолдана отырып;

- аралас-құрғақ және дымқыл елеудің дәйекті үйлесімі.
Електе жүйелі елеу кезіндегі өнімдер саны n + 1 құрайды, мұндағы

n-електер саны. Әрбір жағдайда алдыңғы елеу өнімдерінің бірі кейінгі елеу
үшін бастапқы материал болып табылады. Елеу кезінде қолданылатын елек
саңылауларының стандартты өлшемдерінің сериясы (үлкеннен кішіге дейін)
Елек шкаласы (жіктеу) деп аталады, ал іргелес елек модулінің тесік
өлшемдерінің тұрақты қатынасы. Үлкен және орташа елеу кезінде модуль 
көбінесе 2-ге тең қабылданады. Бұл, мысалы, 50; 25; 12; 6 және 3 мм тесіктері
бар електердегі жіктеу шкаласы. Шағын ілмектерді електен талдау үшін
10√10 = 1,259 модулі бар бақылау торлары қолданылады. Өнеркәсіптік елеу
шкаласы көмірдің байытылуына, байыту әдісіне және тұтынушылардың 
сұрыпты отынға және байыту өнімдеріне қойылатын талаптарына 
байланысты белгіленеді. Көмірді елеу және ұсақтау кезінде өңделетін
материал массасындағы жекелеген бөлшектердің мөлшері олардың
диаметрімен бағаланады. Бұл көрсеткіш бөлшектердің пішініне байланысты.

Тұрақты емес пішінді бөлшектер үшін орташа диаметр өлшенетін бөлік 
сәйкес келетін параллелепипедтің ұзындығын, енін және қалыңдығын 
(биіктігін) тікелей өлшеу арқылы анықталады, содан кейін келесі 
формулалардың біріне сәйкес есептеулер жасалады: 

   dcp = (l + b)/2   (5) 

  dcp = (l + b + h) / 3   (6) 

мұндағы l, b, h-үш өзара перпендикуляр өлшемдегі бөліктің сызықтық 
өлшемдері, мм. 

 Сусымалы материалдың бүкіл массасының мөлшерін оның 
гранулометриялық құрамы бойынша бағалайды, ол белгілі бір модуль (Елек 
талдауы) бойынша таңдалған електер жиынтығы арқылы материалды елеу 
арқылы анықталады. Елек талдауларын жүргізу әдістері ГОСТ 2093-82 
сәйкес келеді. 5 тесіктері бар електен өтіп, L2(L2<l1) тесіктері бар електен 
қалған материал класс деп аталады. Класс шектері Елек өтетін електердің 
тесіктерінің өлшемдерімен анықталады. Төменгі класс-бұл елек 
саңылауының өлшемінен кіші материал. Кез-келген өнімдегі төменгі 
класстың құрамын елек саңылауларының мөлшеріне тең тесіктері бар елекке 
мұқият себу арқылы анықтауға болады. Үш класс немесе одан да көп елеу 
кезінде оларды бөлу реттілігі електердің орналасуына байланысты болады. 
Бұл жағдайда елеу үлкеннен кішіге, кішіден үлкенге және комбинацияға 
бөлінеді. Дайын өнім ретінде қолданылатын класс сорт деп аталады. 
Класстардың қажетті саны және олардың мөлшері материалды одан әрі өңдеу 
процесі немесе дайын өнімдерге арналған жағдаймен анықталады. Елеу 
процесінің нәтижелері бөлу өнімдерінің сапа көрсеткіштерімен бағаланады. 
Сонымен, дайындық елеуінде көмірді тауарлық сорттарға жіктеу кезінде 
бөлу сапасының көрсеткіші тордағы өнімдегі ұсақ материалдың немесе тор 
астындағы өнімдегі ірі материалдың құрамымен анықталады; дегидратация 
кезінде - тордағы өнімнің ылғалдылығымен анықталады. Кейбір жағдайларда, 
бастапқы материалдағы төменгі класстың салыстырмалы түрде тұрақты 
құрамы бар экрандардың жұмысын ағымдағы бақылау үшін елеу нәтижелері 
жоғарғы өнімдегі төменгі класстың құрамы бойынша жеңілдетілген түрде 
бағаланады, яғни.бітелу деп аталады.  

2.2.2. Құрғақ және дымқыл елеу процестерінің заңдылықтары 

Елеу кезінде ұсақ материалды ірі материалдан бөлудің толықтық 
дәрежесі елеу тиімділігімен сипатталады (Е, е), бұл кезде төменгі класс 
торланған өнімге алынады: 

Е = yß/а = 104х(а - ө) / [а (100-ө)] (7)
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мұндағы у-торша астындағы өнімнің шығымы, %; 
 А, ß және ө-бастапқы материалда, тор астындағы және тор үстіндегі 

өнімдерде тиісінше іріліктің төменгі сыныбының мазмұны,%. 

Елеудің тиімділігі және экранның жаппай өнімділігі - бұл процестің 
негізгі технологиялық көрсеткіштері. Олар бір-біріне белгілі бір тәуелділікте 
болады және өз кезегінде көптеген факторларға байланысты. Әр түрлі типтегі 
соққыларға бөлінген кезде жүктеме функциясы ретінде елеудің тиімділігі өте 
жоғары. Бұл әсіресе ұзын пішінді тесіктері бар електерді (торлы електер) 
қолданған кезде көрінеді, онда кішігірім жүктемелер жағдайында процестің 
тиімділігіне тақтай астындағы өнімнің бітелуі, ал үлкен болған жағдайда - 
тақтайдың бітелуі айтарлықтай әсер етеді. Бөлу нәтижелеріне әсер ететін 
маңызды факторлардың бірі - экранның елегіндегі материалдың 
жылдамдығы. Бұл көрсеткіш экранның өнімділігін тасымалдаушы құрылғы 
ретінде анықтап қана қоймайды, сонымен қатар елеудің тиімділігіне 
айтарлықтай әсер етеді.  

Бастапқы көмірдің ылғалдылығы-құрғақ елеу режимінде жұмыс 
істейтін Елек жұмысының технологиялық көрсеткіштеріне теріс әсер ететін 
неғұрлым маңызды факторлардың бірі. Елеу процесіне негізінен беткі ылғал 
әсер етеді, әсіресе ұсақ материалды елеу кезінде, өйткені ол ұсақ 
бөлшектердің бір-біріне жабысып, оларды үлкен бөліктерге жабыстырып, 
електердің тесіктерін жабыстырады. Материалдың ылғал сыйымдылығына 
және елек саңылауларының мөлшері 25 мм-ден аз болатын ылғалдың кейбір 
шекті құрамымен (6-9%) елеу тиімділігі күрт төмендейді. Материалдың 
ылғалдылығы 25% - дан асқанда, дәндердің қозғалғыштығы артады және 
дымқыл елеу үшін жағдайлар туындайды. Бастапқы көмірдің 
гранулометриялық құрамы экранның нақты жұмысына және елеу 
тиімділігіне әсер етеді. Соңғысы, егер бастапқы материалдағы тақтайша 
өнімінің мазмұны 60-80% немесе одан көп болса, жоғары мәндерге жетеді. 
Құрғақ елеу үшін бұл тәуелділік оңтайлы елеу режимінде және бастапқы 
көмірлердегі сыртқы ылғалдың мөлшері 3-4% дейін болады.  

Көп жағдайда елеу процесі бастапқы материалдағы төменгі класстың 
құрамына, әсіресе елек жасушасының мөлшеріне жақын "қиын дәндердің" 
болуына байланысты. Диаметрі елек саңылауының төрттен үшінен аз 
болатын дәндер материалдың үлкен түйірлері арасындағы аралықта оңай өтіп, 
Елек бетіне жеткенде тесіктер арқылы түсіп кететіні анықталды. Мұндай 
дәндер "жеңіл" деп аталады. Елек саңылауларының төрттен үшінен үлкен 
дәндер үлкен дәндер мен елек саңылаулары арқылы әрең өтеді. Дәндердің 
диаметрі елек саңылауларының мөлшеріне жақындаған сайын бұл өту 
қиындықтары біртіндеп артады. Диаметрі елек саңылауының бір жарым 
мөлшерінен аз дәндер оның бетіне "қиын дәндердің" енуін қиындатады, 
тесіктерге оңай жабысып қалады. Көлемі елек саңылауларынан үлкен, бірақ 
олардың бір жарым мөлшерінен аз дәндер "қиындық"деп аталады.  
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мұндағы у-торша астындағы өнімнің шығымы, %;
А, ß және ө-бастапқы материалда, тор астындағы және тор үстіндегі

өнімдерде тиісінше іріліктің төменгі сыныбының мазмұны,%.

Елеудің тиімділігі және экранның жаппай өнімділігі - бұл процестің
негізгі технологиялық көрсеткіштері. Олар бір-біріне белгілі бір тәуелділікте
болады және өз кезегінде көптеген факторларға байланысты. Әр түрлі типтегі 
соққыларға бөлінген кезде жүктеме функциясы ретінде елеудің тиімділігі өте
жоғары. Бұл әсіресе ұзын пішінді тесіктері бар електерді (торлы електер)
қолданған кезде көрінеді, онда кішігірім жүктемелер жағдайында процестің
тиімділігіне тақтай астындағы өнімнің бітелуі, ал үлкен болған жағдайда -
тақтайдың бітелуі айтарлықтай әсер етеді. Бөлу нәтижелеріне әсер ететін 
маңызды факторлардың бірі - экранның елегіндегі материалдың
жылдамдығы. Бұл көрсеткіш экранның өнімділігін тасымалдаушы құрылғы
ретінде анықтап қана қоймайды, сонымен қатар елеудің тиімділігіне 
айтарлықтай әсер етеді. 

Бастапқы көмірдің ылғалдылығы-құрғақ елеу режимінде жұмыс 
істейтін Елек жұмысының технологиялық көрсеткіштеріне теріс әсер ететін
неғұрлым маңызды факторлардың бірі. Елеу процесіне негізінен беткі ылғал
әсер етеді, әсіресе ұсақ материалды елеу кезінде, өйткені ол ұсақ
бөлшектердің бір-біріне жабысып, оларды үлкен бөліктерге жабыстырып, 
електердің тесіктерін жабыстырады. Материалдың ылғал сыйымдылығына 
және елек саңылауларының мөлшері 25 мм-ден аз болатын ылғалдың кейбір
шекті құрамымен (6-9%) елеу тиімділігі күрт төмендейді. Материалдың 
ылғалдылығы 25% - дан асқанда, дәндердің қозғалғыштығы артады және 
дымқыл елеу үшін жағдайлар туындайды. Бастапқы көмірдің 
гранулометриялық құрамы экранның нақты жұмысына және елеу
тиімділігіне әсер етеді. Соңғысы, егер бастапқы материалдағы тақтайша 
өнімінің мазмұны 60-80% немесе одан көп болса, жоғары мәндерге жетеді.
Құрғақ елеу үшін бұл тәуелділік оңтайлы елеу режимінде және бастапқы 
көмірлердегі сыртқы ылғалдың мөлшері 3-4% дейін болады. 

Көп жағдайда елеу процесі бастапқы материалдағы төменгі класстың
құрамына, әсіресе елек жасушасының мөлшеріне жақын "қиын дәндердің" 
болуына байланысты. Диаметрі елек саңылауының төрттен үшінен аз 
болатын дәндер материалдың үлкен түйірлері арасындағы аралықта оңай өтіп, 
Елек бетіне жеткенде тесіктер арқылы түсіп кететіні анықталды. Мұндай
дәндер "жеңіл" деп аталады. Елек саңылауларының төрттен үшінен үлкен
дәндер үлкен дәндер мен елек саңылаулары арқылы әрең өтеді. Дәндердің 
диаметрі елек саңылауларының мөлшеріне жақындаған сайын бұл өту
қиындықтары біртіндеп артады. Диаметрі елек саңылауының бір жарым
мөлшерінен аз дәндер оның бетіне "қиын дәндердің" енуін қиындатады,
тесіктерге оңай жабысып қалады. Көлемі елек саңылауларынан үлкен, бірақ 
олардың бір жарым мөлшерінен аз дәндер "қиындық"деп аталады.

Елеу процесіне қатты материалдың дәндерінің пішіні (електердің 
құрылымы мен пішіні) айтарлықтай әсер етеді. Әдетте, дөңгелек және текше 
пішінді дәндерден тұратын материал дөңгелек және текше пішінді дәндері 
бар материалға қарағанда елеу үшін аз қолайлы. Елек бетінің технологиялық 
мүмкіндіктері ең алдымен тірі бөлімге, яғни елек жасушаларының жалпы 
ауданының елек бетінің бүкіл ауданына қатынасына байланысты. Електің 
тірі қимасының ұлғаюымен оның елеу қабілеті артады, алайда жасушалар 
арасындағы қашықтықты азайту арқылы мүмкін болатын үлкен тірі қиманы 
алу електің беріктігін арттыру қажеттілігіне жол бермейді. Елеу үшін 
қолданылатын електердің дизайны өте алуан түрлі. Бұл електердің әр түрлі 
мақсатына және оларды пайдалану жағдайларының алуан түрлілігіне ғана 
емес, сонымен қатар електердің қызмет ету мерзімі мен тірі бөлімін 
арттыруға деген ұмтылысқа байланысты.  

Іс жүзінде дөңгелек, шаршы, тікбұрышты, саңылаулы саңылаулары бар 
және экранның жұмысына және бөлу өнімдерінің бітелуіне әсер ететін басқа 
пішінді тесіктері бар елеу беттері қолданылады. Тік бұрышты тесіктері бар 
електер мен електер бірдей номиналды өлшемдегі төртбұрышты және 
дөңгелек тесіктері бар жұмыс беттерімен салыстырғанда үлкен өнімділікке 
ие, аз бітелген, бірақ олар дәннің дәл мөлшерін ала алмайды.материалдың 
класстары (сорттары).  

Экранның өнімділігі Елек саңылауларының мөлшеріне байланысты. 
Құрылымдық жағынан бірдей елеу беттері мен бірдей құрамдағы бастапқы 
материалда ол тесіктердің мөлшеріне тікелей пропорционалды түрде азаяды 
немесе артады. Бұл үлгі инерциялық экрандардың өнімділігін есептеудің 
барлық қолданыстағы әдістерінің негізі болып табылады. Елеу бетінің көлбеу 
бұрышы елеу процесіне де әсер етеді. Торлардың бойлық орналасуы бар 
гидрокроптар үшін елеуішті 28-34° бұрышпен, торлардың көлденең 
орналасуымен - 35-45°бұрышпен орнату ұсынылады. 20° бұрышта 
орнатылған қозғалмайтын елеу бетіне ағындардың оңтайлы көлбеу бұрышы 
30-40°құрайды. Бекітілген елеу бетіндегі дымқыл елеу түйіршікті
материалдардың мөлшері бойынша бөлінуіне әсер ететін және осы процестің
сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайтын көптеген факторлармен
сипатталады.

Ылғал елеу процесіне әсер ететін барлық факторларды үш негізгі топқа 
бөлуге болады: 

I - технологиялық тәртіп факторлары. Олар әр түрлі өндірістік 
жағдайларды және өндірістің технологиялық талаптарын ескереді. Оларға 
өнімділік, су шығыны, бастапқы материалдың гранулометриялық құрамы, 
бастапқы материалдың тығыздығы, жұмыс сұйықтығындағы Қатты зат, 
жұмыс бетіндегі бастапқы материалдың үйкеліс коэффициенті кіреді; 

II-гидрохот шүмегінің және елеуіш бетінің конструкциялық
ерекшеліктерін сипаттайтын факторлар, сондай-ақ жұмыс бетінің материалы; 

III-гидродинамикалық және гидравликалық факторлар, процестің
жағдайын және болып жатқан процестің физикалық мәнін анықтайды. 
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Оларға мыналар жатады: гидрокөліктің тиеу және негізгі бөлігіне берілетін 
судың қатынасы, судың қысымы; гидрокөлік бойымен пульпа ағынының 
жылдамдығы; ағынның гидравликалық радиусы және целлюлозадағы 
сұйықтықтың қаттыға қатынасы, жуу ағындарының саны мен жиілігі. 

Көмірді гидробөлу процесін сипаттайтын негізгі технологиялық 
критерийлер-елеу тиімділігі және бөлінудің шекаралық ірілігі. 
Эксперименттік мәліметтерді математикалық өңдеу нәтижесінде осы 
көрсеткіштердің негізгі технологиялық, құрылымдық және 
гидродинамикалық факторларға эмпирикалық тәуелділігі алынды. 

2.2.3. Құрғақ және дымқыл елеуге арналған жабдық 

Отандық практикада және шетелде өнімділігі қазіргі заманғы өнімділігі 
жоғары көмір байыту фабрикаларының технологиялық секцияларының бір 
дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс електерді құрудың тұрақты үрдісі байқалды. 
Негізгі жұмыс органы електен өткізетін бет болып табылатын экран, осы бет 
бойымен дірілдейтін материалды жылжыту әдісімен ерекшеленеді және 
бірқатар дизайн ерекшеліктерімен сипатталады. Экранның дизайн 
ерекшеліктерін анықтайтын белгі-елеуіш бетінің немесе оның элементтерінің 
қозғалыс сипаты. Елеу бетінің қозғалыс сипаты бойынша экран 
қозғалмайтын болып бөлінеді, елеу бетінің жеке элементтерінің қозғалысы 
және жылжымалы. Елеу бетінің пішініне сәйкес, экрандар көлбеу немесе 
көлденең орналасқан, көлбеу бұрышы өзгермелі, доғалы, цилиндрлік (бір 
немесе екі конусы бар), цилиндрлік (барабан), сондай-ақ көп қырлы 
призмалар мен пирамидалар түрінде жасалған экрандар бар жалпақ экрандар 
ерекшеленеді.  

Тербелмелі (дірілдейтін) жұмыс беті бар жылжымалы экрандар 
тобындағы дауыл материалының жаппай тығыздығына байланысты үш түрі 
бөлінеді: жеңіл, орташа және ауыр. Бұл топтың экраны сонымен қатар Елек 
бетінің тербелістерінің траекториясын және оны тербелмелі қозғалысқа 
әкелетін механизм түрін анықтайтын орындалумен сипатталады. ГОСТ 
23788-79 сәйкес тербеліс траекториясымен анықталған экранның түрі мен 
орындалуы әріптік аббревиатурамен және сандық көрсеткіштермен 
белгіленеді. Қабылданған құрылымдағы бірінші әріп экранды білдіреді; 
Келесі немесе келесі - орындалуды сипаттайды (және - дөңгелек немесе 
оларға жақын тербелістермен; С - тік сызықты тербелістермен; ИС - тік 
сызықты тербелістерге жақын); соңғысы экранның түрін анықтайды (Л - 
жеңіл, с - Орташа, т - ауыр). Үгілетін материалдың көлемдік тығыздығына (р) 
байланысты аббревиатураның соңғы әрпі мыналарды білдіреді: л - (р≤1400 
кг/м3); с - (р≤1800 кг/м3); Т-(р≤2500 кг/м3). Шартты белгілеу құрылымындағы 
бірінші Сан елеуіш бетінің енін көрсетеді(2 - 1000; 3 - 1250; 4 - 1500; 5 - 1750; 
6 - 2000; 7 - 2500; 8 - 3000; 9 - 3550; 10 - 4000 мм), екіншісі-елек 
қабаттарының саны. Экранның белгіленуі оның модификациясының әріптік 
немесе сандық индексімен аяқталуы мүмкін. Инерциялық экрандардың 
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Оларға мыналар жатады: гидрокөліктің тиеу және негізгі бөлігіне берілетін
судың қатынасы, судың қысымы; гидрокөлік бойымен пульпа ағынының
жылдамдығы; ағынның гидравликалық радиусы және целлюлозадағы 
сұйықтықтың қаттыға қатынасы, жуу ағындарының саны мен жиілігі.

Көмірді гидробөлу процесін сипаттайтын негізгі технологиялық
критерийлер-елеу тиімділігі және бөлінудің шекаралық ірілігі. 
Эксперименттік мәліметтерді математикалық өңдеу нәтижесінде осы 
көрсеткіштердің негізгі технологиялық, құрылымдық және 
гидродинамикалық факторларға эмпирикалық тәуелділігі алынды.

2.2.3. Құрғақ және дымқыл елеуге арналған жабдық

Отандық практикада және шетелде өнімділігі қазіргі заманғы өнімділігі 
жоғары көмір байыту фабрикаларының технологиялық секцияларының бір
дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс електерді құрудың тұрақты үрдісі байқалды. 
Негізгі жұмыс органы електен өткізетін бет болып табылатын экран, осы бет 
бойымен дірілдейтін материалды жылжыту әдісімен ерекшеленеді және 
бірқатар дизайн ерекшеліктерімен сипатталады. Экранның дизайн
ерекшеліктерін анықтайтын белгі-елеуіш бетінің немесе оның элементтерінің 
қозғалыс сипаты. Елеу бетінің қозғалыс сипаты бойынша экран
қозғалмайтын болып бөлінеді, елеу бетінің жеке элементтерінің қозғалысы
және жылжымалы. Елеу бетінің пішініне сәйкес, экрандар көлбеу немесе 
көлденең орналасқан, көлбеу бұрышы өзгермелі, доғалы, цилиндрлік (бір
немесе екі конусы бар), цилиндрлік (барабан), сондай-ақ көп қырлы
призмалар мен пирамидалар түрінде жасалған экрандар бар жалпақ экрандар
ерекшеленеді. 

Тербелмелі (дірілдейтін) жұмыс беті бар жылжымалы экрандар
тобындағы дауыл материалының жаппай тығыздығына байланысты үш түрі 
бөлінеді: жеңіл, орташа және ауыр. Бұл топтың экраны сонымен қатар Елек
бетінің тербелістерінің траекториясын және оны тербелмелі қозғалысқа
әкелетін механизм түрін анықтайтын орындалумен сипатталады. ГОСТ
23788-79 сәйкес тербеліс траекториясымен анықталған экранның түрі мен
орындалуы әріптік аббревиатурамен және сандық көрсеткіштермен
белгіленеді. Қабылданған құрылымдағы бірінші әріп экранды білдіреді; 
Келесі немесе келесі - орындалуды сипаттайды (және - дөңгелек немесе 
оларға жақын тербелістермен; С - тік сызықты тербелістермен; ИС - тік
сызықты тербелістерге жақын); соңғысы экранның түрін анықтайды (Л -
жеңіл, с - Орташа, т - ауыр). Үгілетін материалдың көлемдік тығыздығына (р) 
байланысты аббревиатураның соңғы әрпі мыналарды білдіреді: л - (р≤1400
кг/м3); с - (р≤1800 кг/м3); Т-(р≤2500 кг/м3). Шартты белгілеу құрылымындағы
бірінші Сан елеуіш бетінің енін көрсетеді(2 - 1000; 3 - 1250; 4 - 1500; 5 - 1750; 
6 - 2000; 7 - 2500; 8 - 3000; 9 - 3550; 10 - 4000 мм), екіншісі-елек 
қабаттарының саны. Экранның белгіленуі оның модификациясының әріптік
немесе сандық индексімен аяқталуы мүмкін. Инерциялық экрандардың 

дамуы мен қолданыстағы белгілеріне қосымша, елеуіш бетінің енін жаңа 
жолмен кодтау және қайта өңделетін материалдың түрін, сондай-ақ арнайы 
құрылымдық белгілерді белгілеу үшін енгізу ұсынылды. Экрандардың 
елеуіш бетінің енінің типтік өлшемін келесідей кодтау ұсынылады (кесте 2.5, 
2.6, 2.7). 

2.5-кесте - Елеу бетінің типтік өлшемі 
Елеу бетінің ені, мм: Елеу бетінің ені, мм: 

500 0,50 1750 1,75 
630 0,63 2000 2,00 
800 0,80 2500 2,50 
1000 1,00 3000 3,00 
1250 1,25 3500 3,50 
1500 1,50 4000 4,0 

2.6-кесте - Экран орындалуларының өңделетін материалға тәуелділігі 
Қайта өңделетін материал: 
көмір, антрацит, жанғыш тақтатастар У 
Кокс К 
қара және түсті металдар кені Р 
сұр түйіршіктер С 
5000°С аспайтын температурада күйдірілген шекемтастар Туралы 
120°С аспайтын температурада салқындатылған агломерат А 
температурасы 800°С аспайтын ыстық агломерат Г 
Ұнтақтар П 
қиыршық тас, қиыршық тас, құм және басқа да металл емес 
құрылыс материалдары 

Щ 

материалдардың көптеген (екі және одан да көп) түрлері үшін 
(әмбебап орындау) 

М 

басқа (басқа) материалдар Д 

Ұсынылған өзгерістерді ескеретін және іс жүзінде кездесетін инерциялық 
экрандардың шартты белгісінің құрылымы көрсетілген (2.3-сурет). 

2.7-кесте - Экранның орындалуының арнайы құрылымдық белгілерге 
тәуелділігі  

Арнайы дизайн белгілері: 
жылытқышы бар електердің S 
електерді салқындату арқылы N 
қозғалуға арналған құрылғымен V 
біркелкі емес және көп бағытты тербелістер W 
экранның құрамдас бөліктерінің салыстырмалы тербелісі R 

Арнайы құрылымдық белгілерге байланысты модернизацияның және 
экранның орындалуының белгілері шартты белгінің құрылымына олар 
болған жағдайда ғана енгізіледі. 
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Шартты белгінің құрылымы осы стандарт қолданысқа енгізілгенге 
дейін өндіріске жеткізілетін електерге қолданылмайды. УХЛ4: ГИЛ-1,75 х 
2-У-УХЛ4 ТУ шарттары үшін көмірге арналған електердің екі қабаты бар,
елеу бетінің ені 1750 мм, жеңіл типті дөңгелек тербелістері бар Електің
шартты белгілеуінің мысалы ... Қазіргі уақытта көмір байыту
фабрикаларында, шахталарда және әр түрлі елеу түрлеріне арналған
бөлімдерде жылжымалы экрандар кеңінен қолданылады, оларда жұмыс беті
толығымен айналу арқылы қозғалады (цилиндрлік ГЦЛ экрандарының
параметрлік сериясы және ГДЖ мәжбүрлі тазартумен жоғары өнімді
конустық экрандар) немесе Елек құрайтын жеке элементтердің айналуына
байланысты (бұрандалы ГШ экрандарының параметрлік қатары), тарту
тізбектерінің көмегімен қозғалады (елек-қоректендіргіш, ПКО елегі, қырғыш
елек), сондай-ақ бекітілген жұмыс беті бар экрандардың әртүрлі
конструкциялары.

1-елеу беті
2-вибратор
3-байланыс-арқалық
4-көктемгі тірек 
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Шартты белгінің құрылымы осы стандарт қолданысқа енгізілгенге
дейін өндіріске жеткізілетін електерге қолданылмайды. УХЛ4: ГИЛ-1,75 х 
2-У-УХЛ4 ТУ шарттары үшін көмірге арналған електердің екі қабаты бар,
елеу бетінің ені 1750 мм, жеңіл типті дөңгелек тербелістері бар Електің
шартты белгілеуінің мысалы ... Қазіргі уақытта көмір байыту 
фабрикаларында, шахталарда және әр түрлі елеу түрлеріне арналған
бөлімдерде жылжымалы экрандар кеңінен қолданылады, оларда жұмыс беті
толығымен айналу арқылы қозғалады (цилиндрлік ГЦЛ экрандарының
параметрлік сериясы және ГДЖ мәжбүрлі тазартумен жоғары өнімді
конустық экрандар) немесе Елек құрайтын жеке элементтердің айналуына 
байланысты (бұрандалы ГШ экрандарының параметрлік қатары), тарту
тізбектерінің көмегімен қозғалады (елек-қоректендіргіш, ПКО елегі, қырғыш
елек), сондай-ақ бекітілген жұмыс беті бар экрандардың әртүрлі 
конструкциялары.

1-елеу беті 
2-butt
3-байланыс-арқалық
4-көктемгі тірек

2.3-сурет - Экран ГИТ-51-1.1 

Атап айтқанда, дымқыл дайындық елеуі үшін әр түрлі пішіндегі 
(жалпақ және екі конустық - ГГН және ГНК), сондай-ақ аралас 
(қозғалмайтын + жылжымалы) електері бар гидро елек қолданылады (УМГ 
2,5 қондырғысы, ГГН және ГИСТ экрандарының агрегаттық қондырғысы), 
ұсақ және үлкен концентратты құрғату және шламдарды шығару үшін 
конустық экрандар, доғалы және жалпақ електер қолданылады. 
Ылғалдылығы жоғары көмірді құрғақ әдіспен жіктеу үшін Елек бетінің 
қозғалысының әр түрлі сипаты бар экрандардың эксперименттік үлгілері, 
електерді электрмен жылыту, електерді мәжбүрлеп тазарту, әртүрлі 
модификациядағы Ішекті електер, сондай-ақ ықтималдылық экраны мен 
экранның отандық моделі жасалды және сыналды.бөлуді күшейту үшін 
қыздырылған ауа қолданылады.  

Технологиялық мақсатына және елеу тәсіліне қарамастан електердің 
барлық конструкцияларында жоғары елеу тиімділігі және технологиялық 
схеманың төмен ағуын қамтамасыз ететін үлкен өнімділік болуы; 
салыстырмалы түрде шағын габариттік өлшемдері мен массасы; барынша 
мүмкін болатын динамизм коэффициенті болуы; тірек құрылғыларына 
(жабындарға) ең аз әсер етуі; үйкелетін бөлшектер мен бөлшектердің ең аз 
саны, қарапайым және сенімді конструкциясы, энергияның төмен шығыны, 
Елек саңылауларының найзағай материалмен бітелуіне жол бермейтін 
құралдары болуы; көмірді ұсақтаудың төмен деңгейін қамтамасыз етуі; 
шудың  

Осы талаптарға сүйене отырып, соңғы жылдары көмірді елеуге 
арналған техниканы дамыту екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: 

- қолданыстағы конструкцияларды одан әрі жетілдіру және жаңғырту; 
дәстүрлі (жоспарда тікбұрышты) елеу беті бар бірыңғай инерциялық 
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экрандардың экстенсивті дамуына, олардың сенімділігі мен ұзақ 
мерзімділігін арттыруға, сондай-ақ елеу беттерін жетілдіруге негізделген; 

-бөлудің белгілі тәсілдерін қарқындату және ең аз еңбек сыйымдылығы
мен шығындарымен жоғары техникалық-экономикалық нәтижелерге қол 
жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа әдістер мен аппараттарды құру 
қағидаттарына негізделген.  

Елеудің екі өлшемді моделі мен елеу кинетикасының заңдылықтарына 
негізделген бұл бағыт, сонымен қатар бөлу тиімділігінің негізгі факторларға 
жалпыланған тәуелділігі процестің кинетикалық заңдылықтарын тиімді 
пайдалануға және минималды биіктік қабатында бөлуге мүмкіндік беретін 
жұмыс бетінің неғұрлым прогрессивті формасы бар түбегейлі жаңа 
экрандарды құрумен және енгізумен сипатталады. Жаңа әзірлемелерге ГНК 
екі конустық гидро елегі, ГСК електерін мәжбүрлі тазартумен конустық елек, 
сондай-ақ әртүрлі нысандағы (конустық + жазық) және елеуіш бетінің 
жекелеген учаскелерінің динамикасы (УМГ қондырғысы) кіреді. 

2.2.4. Електердің елеуіш беттері 

Экрандардың жұмыс бетінің түрі елеу түрімен анықталады. Елеу 
көрсеткіштеріне жұмыс бетінің саңылауларының пішіні айтарлықтай әсер 
етеді, өйткені оған байланысты материалдың бөлінуі тек мөлшері бойынша 
ғана емес, сонымен қатар дәндердің пішіні бойынша да жүреді. Экрандардың 
жұмыс беттері өте алуан түрлі, оларды бекіту әдістері елеуіш бетінің 
динамикасына байланысты. Көмірді алдын-ала елеу үшін дөңгелек, трапеция 
тәрізді, Т-тәрізді және басқа көлденең қималардың өзектерінен алынған 
торлы торлар кеңінен қолданылады. Торшалар параллель қатарларға 
орналастырылады немесе материал бөліктерінің саңылауларда сынуын 
болдырмау үшін түсіру бөлігіне қарай аздап итеріледі. Тордың орналасуы 
материалдың қозғалысы арқылы қолданылады. Бұл жағдайда елеуіш бетінің 
көлбеу бұрышы бойлық торларға қарағанда үлкен болуы керек.  

Торлардың қызмет ету мерзімін арттыру үшін олар резеңке немесе 
басқа материалдармен жабылған. Кейде елеуішті үлкен кесектермен 
соққылардан және абразиядан қорғау үшін жеке торлар, мысалы, әрбір 
бесінші биіктікте жасалады. Тор торларымен қатар, алдын-ала елеу үшін 
өлшемі 100 мм немесе одан да көп төртбұрышты және дөңгелек тесіктері бар 
табақ електері қолданылады. Көмірді дайындау және түпкілікті елеу үшін 
әртүрлі құрылымдық материалдардан жасалған металл сым және 
синтетикалық торлар, тор торлары, табақ және ішекті арнайы құрылымдар 
қолданылады.  

Сусыздандыру және шламдарды тазарту үшін әр түрлі материалдардан 
тоқылған және саңылаулы тор тәрізді торлар қолданылады. Торлар тоқылған. 
Көмір байыту фабрикаларында ең көп таралған төртбұрышты ұяшықтары бар 
болат гофрленген сымнан тоқылған торлар болды. Өнеркәсіп тордың үш 
түрін шығарады: жартылай гофрленген ЧР, гофрленген Р және күрделі фр 
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экрандардың экстенсивті дамуына, олардың сенімділігі мен ұзақ 
мерзімділігін арттыруға, сондай-ақ елеу беттерін жетілдіруге негізделген;

-бөлудің белгілі тәсілдерін қарқындату және ең аз еңбек сыйымдылығы 
мен шығындарымен жоғары техникалық-экономикалық нәтижелерге қол
жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа әдістер мен аппараттарды құру 
қағидаттарына негізделген.

Елеудің екі өлшемді моделі мен елеу кинетикасының заңдылықтарына 
негізделген бұл бағыт, сонымен қатар бөлу тиімділігінің негізгі факторларға 
жалпыланған тәуелділігі процестің кинетикалық заңдылықтарын тиімді 
пайдалануға және минималды биіктік қабатында бөлуге мүмкіндік беретін
жұмыс бетінің неғұрлым прогрессивті формасы бар түбегейлі жаңа 
экрандарды құрумен және енгізумен сипатталады. Жаңа әзірлемелерге ГНК 
екі конустық гидро елегі, ГСК електерін мәжбүрлі тазартумен конустық елек, 
сондай-ақ әртүрлі нысандағы (конустық + жазық) және елеуіш бетінің 
жекелеген учаскелерінің динамикасы (УМГ қондырғысы) кіреді.

2.2.4. Електердің елеуіш беттері

Экрандардың жұмыс бетінің түрі елеу түрімен анықталады. Елеу
көрсеткіштеріне жұмыс бетінің саңылауларының пішіні айтарлықтай әсер 
етеді, өйткені оған байланысты материалдың бөлінуі тек мөлшері бойынша 
ғана емес, сонымен қатар дәндердің пішіні бойынша да жүреді. Экрандардың
жұмыс беттері өте алуан түрлі, оларды бекіту әдістері елеуіш бетінің
динамикасына байланысты. Көмірді алдын-ала елеу үшін дөңгелек, трапеция
тәрізді, Т-тәрізді және басқа көлденең қималардың өзектерінен алынған 
торлы торлар кеңінен қолданылады. Торшалар параллель қатарларға
орналастырылады немесе материал бөліктерінің саңылауларда сынуын 
болдырмау үшін түсіру бөлігіне қарай аздап итеріледі. Тордың орналасуы
материалдың қозғалысы арқылы қолданылады. Бұл жағдайда елеуіш бетінің 
көлбеу бұрышы бойлық торларға қарағанда үлкен болуы керек. 

Торлардың қызмет ету мерзімін арттыру үшін олар резеңке немесе 
басқа материалдармен жабылған. Кейде елеуішті үлкен кесектермен
соққылардан және абразиядан қорғау үшін жеке торлар, мысалы, әрбір
бесінші биіктікте жасалады. Тор торларымен қатар, алдын-ала елеу үшін 
өлшемі 100 мм немесе одан да көп төртбұрышты және дөңгелек тесіктері бар 
табақ електері қолданылады. Көмірді дайындау және түпкілікті елеу үшін
әртүрлі құрылымдық материалдардан жасалған металл сым және 
синтетикалық торлар, тор торлары, табақ және ішекті арнайы құрылымдар
қолданылады. 

Сусыздандыру және шламдарды тазарту үшін әр түрлі материалдардан 
тоқылған және саңылаулы тор тәрізді торлар қолданылады. Торлар тоқылған.
Көмір байыту фабрикаларында ең көп таралған төртбұрышты ұяшықтары бар
болат гофрленген сымнан тоқылған торлар болды. Өнеркәсіп тордың үш 
түрін шығарады: жартылай гофрленген ЧР, гофрленген Р және күрделі фр 

(2.8-кесте). Торлар тұтынушыға ені 1000 және 2500 мм-ге дейін және 
ұзындығы 5000 мм-ге дейін орамалар немесе карталар түрінде жеткізіледі. 
Көмір өнеркәсібі негізінен серіппелі және төмен көміртекті болаттан және аз 
мөлшерде - жоғары қоспаланған болаттан жасалған торлармен қамтамасыз 
етіледі. Дайындау елеуінде, концентратты сұрыптауда, дегидратацияда және 
т.б. қолданылатын барлық сериялы шығарылатын діріл экрандары тоқылған 
торлармен жабдықталған. Торларды жасау үшін төмен көміртекті, жоғары 
қосындыланған, сондай-ақ Г12 маркалы жоғары марганецті болаттан 
жасалған сым қолданылады, ресурс 2.9-кестеде көрсетілген. 

2.8-кесте - Тоқылған торлардың сипаттамасы 
Тор 

көрінісі 
Нөмірі 

тор 
Ұяшықтың 
номиналды 
өлшемі, мм 

Негіз 
сымының 

диаметрі және 
үйрек, мм 

Салма
ғы 1 

м2 тор, 
кг 

Жанды 
қима, 

% 

Жартылай 
гофрленген 
сымнан (ЧР) 

3 3 1,2 4,4 51 
6 6 2,2 7,5 53 
8 8 3 10,4 53 

Күрделі 
гофрленген 
сымнан (СР) 

10 10 3 8,8 59 
13 13 3 7 66 
16 16 3,6 8,3 66 
25 25 4,5 5,6 72 

Гофрленген 
сымнан (Р) 

6 6 2,2 7,5 53 
8 8 3 10,4 53 
10 10 3 8 59 
13 13 3 7 66 
15 15 3,6 8,6 65 
25 25 5 10,1 69 

Абразивтік материалдарды елеу кезінде тордың ресурсы оның абразивтік 
тозуға төзімділігімен, ал аз абразивті материалдар - сымның қажу тозуының 
пайда болу уақытымен немесе тарту нәтижесінде тордың салбырауымен 
анықталады. Екі жағдайда да Елек ресурсы тордың керілу сапасына және оны 
периметрдің айналасында бекіту жағдайларына байланысты. Сонымен қатар, 
тордың бұзылуы кейінірек пайда болады, тірек торының элементтері 
арасындағы қашықтық неғұрлым аз болса, ол бүкіл бетке жабысады. 

2.9-кесте - Зауыттық бекіту және керу әдісімен сым електердің ресурсы, 
тәулік 

Ст. 0, Ст. 1 және Ст. 3 маркалы болаттан жасалған сым; 
ұяшықтардың өлшемі 3х3; 6х6, 8х8 мм 

5-10

Төмен көміртекті болаттан жасалған сым, 10х10; 13х13 мм 10-20
Жоғары марганецті болаттан жасалған сым, 10х10; 13х13 мм 20-25
Жоғары марганецті болаттан жасалған сым, 25х25 мм 25-30
Жоғары марганецті болаттан жасалған сым 50х50 мм 40-50

Ескерту. Қызмет мерзіміндегі ауытқулар електерді пайдаланудың нақты жағдайларына 
байланысты.  
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Сымды елеу беті тірек торына немесе басқа металл бөлшектерге 
үйкеліс нәтижесінде де істен шығуы мүмкін. Сондықтан тордың кернеуін 
бақылап, оны мезгіл-мезгіл қатайту керек. Тоқылған торлардың салмағы аз 
және тірі қимасы жоғары (2.8-кесте). Алайда, жұмыс кезінде бұл 
артықшылықтар жойылады.  

Жоғары ылғалдылықтағы көмір мен антрацитті елеу кезінде төмен 
көміртекті болаттан жасалған тор жасушалары тез жабысуға бейім, бұл, 
әрине, торлардың тірі қимасының ауданын азайтады және себу процесінің 
сапасын нашарлатады. Бұл торлардың өте төмен ресурсы (кейбір 
жағдайларда 70-80 сағаттан аспайды) Елек бетіндегі жиі ауыстыруды 
тудырады. Мысалы, ГИЛ52 экранының гофрленген сым торларымен 18 
ай ішінде жұмыс істеуге кететін шығындар оның құнына тең деп 
есептелген. Торлардың тез істен шығуы елеу процесінің жиі бұзылуына 
әкеледі. Електері бар тордың екпінімен қымбат сұрыпты отын жоғалады.  

Сонымен қатар, зақымдалған торды жөндеу немесе тозған торды 
ауыстыру үшін экрандарды мезгіл-мезгіл тоқтату зауытқа көмір жеткізуді 
толығымен тоқтатуға немесе параллель жұмыс істейтін экранды шамадан тыс 
жүктеуге мәжбүр етеді. Екі жағдайда да бұл теріс технологиялық салдарға 
әкеледі.  

Сондықтан жоғары қоспаланған болаттан жасалған тоқылған торларды 
пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімді, олар 3-4 есе ұзақ қызмет етеді 
және технологиялық тұрғыдан тиімді. Сусыздануға, шламын шығаруға, 
суспензияны бөлуге және ауырлатқышты жууға арналған күрекшелерде 
жоғары қоспаланған болаттан және жезден жасалған Саңылау торлары 
(2.10-кесте) қолданылады. Олар 1 пішінді қиманың жеке сым торларынан 
жиналған, 2 байланыстырушы түйреуіштермен бекітілген тегіс жұмыс беті 
бар жалпақ карталар. 

2.10-кесте - Саңылау торларының сипаттамасы. 
Саңылау 
Ені, мм 

Бастапқы сымның диаметрі кезінде 
жел тартқыштың жұмыс жағының 

ені (мм), мм 

Сым диаметрі кезінде тордың 
салмағы 1 м2 (кг), мм 

2,5 3,2 2,5 3,2 
Түрі жел тартқыштың жұмыс жағының 

ені, мм 
1 2 1 2 1,8 2,1 2,2 2,5 

0,3 2,1 1,8 2,5 2,2 35 31,9 45 41,3 
0,5 2,1 1,8 2,5 2,2 32,8 30,2 42,5 39,3 
0,8 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 36,7 
1 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 35,1 

1,5 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 32,1 
2 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 29,6 

Шпилькалар диаметрі 8 мм және бір-бірінен торларға перпендикуляр 
80 мм қашықтықта орналасқан. Карталардың ұзындығы байланыстырушы 
шыбықтардың осьтері арасындағы қашықтыққа көбейтіледі, ал ені 50 мм-ге 
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Сымды елеу беті тірек торына немесе басқа металл бөлшектерге 
үйкеліс нәтижесінде де істен шығуы мүмкін. Сондықтан тордың кернеуін
бақылап, оны мезгіл-мезгіл қатайту керек. Тоқылған торлардың салмағы аз 
және тірі қимасы жоғары (2.8-кесте). Алайда, жұмыс кезінде бұл 
артықшылықтар жойылады. 

Жоғары ылғалдылықтағы көмір мен антрацитті елеу кезінде төмен
көміртекті болаттан жасалған тор жасушалары тез жабысуға бейім, бұл,
әрине, торлардың тірі қимасының ауданын азайтады және себу процесінің 
сапасын нашарлатады. Бұл торлардың өте төмен ресурсы (кейбір
жағдайларда 70-80 сағаттан аспайды) Елек бетіндегі жиі ауыстыруды 
тудырады. Мысалы, gil52 экранының гофрленген сым торларымен 18 ай
ішінде жұмыс істеуге кететін шығындар оның құнына тең деп есептелген.
Торлардың тез істен шығуы елеу процесінің жиі бұзылуына әкеледі. Електері
бар тордың екпінімен қымбат сұрыпты отын жоғалады. 

Сонымен қатар, зақымдалған торды жөндеу немесе тозған торды 
ауыстыру үшін экрандарды мезгіл-мезгіл тоқтату зауытқа көмір жеткізуді
толығымен тоқтатуға немесе параллель жұмыс істейтін экранды шамадан тыс
жүктеуге мәжбүр етеді. Екі жағдайда да бұл теріс технологиялық салдарға 
әкеледі. 

Сондықтан жоғары қоспаланған болаттан жасалған тоқылған торларды 
пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімді, олар 3-4 есе ұзақ қызмет етеді 
және технологиялық тұрғыдан тиімді. Сусыздануға, шламын шығаруға,
суспензияны бөлуге және ауырлатқышты жууға арналған күрекшелерде 
жоғары қоспаланған болаттан және жезден жасалған Саңылау торлары
(2.10-кесте) қолданылады. Олар 1 пішінді қиманың жеке сым торларынан 
жиналған, 2 байланыстырушы түйреуіштермен бекітілген тегіс жұмыс беті
бар жалпақ карталар.

2.10-кесте - Саңылау торларының сипаттамасы.
Саңылау
Ені, мм

Бастапқы сымның диаметрі кезінде 
жел тартқыштың жұмыс жағының 

ені (мм), мм

Сым диаметрі кезінде тордың 
салмағы 1 м2 (кг), мм

2,5 3,2 2,5 3,2
Түрі жел тартқыштың жұмыс жағының 

ені, мм
1 2 1 2 1,8 2,1 2,2 2,5

0,3 2,1 1,8 2,5 2,2 35 31,9 45 41,3
0,5 2,1 1,8 2,5 2,2 32,8 30,2 42,5 39,3
0,8 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 36,7
1 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 35,1

1,5 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 32,1
2 2,1 1,8 2,5 2,2 - - - 29,6

Шпилькалар диаметрі 8 мм және бір-бірінен торларға перпендикуляр
80 мм қашықтықта орналасқан. Карталардың ұзындығы байланыстырушы 
шыбықтардың осьтері арасындағы қашықтыққа көбейтіледі, ал ені 50 мм-ге

көбейтіледі. Борттық тақталардың қалыңдығы 3,6 мм, ал биіктігі-15-40 ММ. 
Сым торлары жоғары қоспаланған болаттан немесе жезден жасалған, 
борттық тақталар мен түйреуіштер көміртекті немесе жоғары қоспаланған 
болаттан жасалған. Тор картасының ішінде сым торларының бойымен 
қаттылық үшін қосымша жолақтар орнатылуы мүмкін.  

Көмір байыту зауыттарында жалпақ карталардан басқа, дөңес 
карталары бар саңылаулар қолданылады. Мұндай карталар қатал, бірақ 
оларды өндірудің күрделілігі жалпақ карталарға қарағанда біршама жоғары. 
Карталардың Бұдырлары материалдың қозғалу жолындағы шектерді құрайды, 
бұл Байыту өнімдерін дегидратациялау кезінде судың бөлінуін жақсартады. 
Құрғақ дайындық елеу операциясында Саңылау ені 5 мм Саңылау торларын 
пайдаланудың оң тәжірибесі бар. ГИЛ52 инерциялық экраны осындай тормен 
жабдықталған. Экран көкжиекке 20° бұрышпен орнатылады. Тор 
саңылаулары өңделетін материалдың (қатардағы антрацит) жоғарғы ірілік 
шегі 200 мм-ге дейінгі қозғалысы бойымен бағытталған.  

Саңылаулы торлардың тән кемшіліктері-тірі қиманың төмендігі, 
жоғары металл сыйымдылығы, төмен көміртекті болаттан жасалған тақталар 
мен байланыстырушы шыбықтардың тез тозуы, басқа жағдайларда 1 м-ге 80 
кг-нан асатын саңылаулы торлардың жоғары массасы . 2 салыстырмалы түрде 
төмен қызмет мерзімі (4-6 ай). Қазіргі уақытта дәнекерленген 
конструкцияның саңылаулы торларын өндіру игерілді. Бұл оларды өндіру 
технологиясын жеңілдетті, торлардың тірі қимасын арттыруды және олардың 
металл сыйымдылығын төмендетуді қамтамасыз етті. Табақты електер әдетте 
көмірді шекаралық ірілігі бойынша 10-нан 75 мм-ге дейін бөлу үшін 
қолданылады. Перфорацияланған елек негізгі артықшылықтары қаттылығы 
және ұзақ қызмет ету мерзімі болып табылады. Елек ұзындығы 500 - 1500 мм 
және ені 400 - 2500 мм карталармен әр түрлі маркалы болаттан, сондай-ақ 
әртүрлі эластомерлік материалдардан жасалған. Болат парақтардағы тесіктер 
әдетте штамптау немесе бұрғылау арқылы жасалады. Штамптау арқылы 
жасалған електерге артықшылық беріледі, өйткені олардың конустық 
бұрышы 7°болатын конустық қимасы бар. Тесілген електердің пішіні 
дөңгелек, тікбұрышты, шаршы. Сонымен қатар, сопақша, крест тәрізді, орақ 
тәрізді және басқа жасуша түрлері бар Елек қолданылады. Ұяшықтар 
параллель қатарларға сызықты немесе тақтайша түрінде орналастырылады. 
Штампталған електердің қалыңдығы әдетте 12 мм-ден аспайды. Құйылған 
електер үшін елеуіш бетінің қалыңдығы 25 мм немесе одан да көп болуы 
мүмкін. Перфорацияланған електердің басты кемшілігі-сирек 40% - дан 
асатын шағын тірі бөлім. Жасушалар көлемінің ұлғаюымен тірі бөліктің 
ауданы өседі, бірақ сонымен бірге Елек бетінің қаттылығы төмендейді.  

Эластомерлер мен полимерлі материалдардан жасалған елек. Електің 
тиімділігін, сондай-ақ електің беріктігі мен тозуға төзімділігін арттыру үшін 
елек эластомерлер мен полимерлі материалдардан жасалған. Көмір 
өнеркәсібінде әртүрлі елеу операцияларында қолданылатын бұл електер 
абразивті тозуға, бірнеше рет соққыға және ауыспалы жүктемелерге жоғары 
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қарсылыққа ие, коррозияға ұшырамайды, өңделген көмірдің ұсақталуын 
және өндірістік шу деңгейін төмендетеді. Серпімді қасиеттеріне байланысты 
эластомерлер мен полимерлердің електен өткізетін беттері технологиялық 
тұрғыдан тиімдірек, өйткені олар ылғал материалмен жабысып, "қиын" 
дәндердің жасушаларына металл ішекті және кабельді електерді 
жабыстыруға бейім емес. Жолдардың көлденең орналасуы бар елек 
секциялары Рамадан, диаметрі 3,8-5 мм сымнан жасалған ішектерден, тарту 
құрылғысынан, көлденең тарақтардан, айналу мүмкіндігі бар траверске 
орнатылған роликтер түріндегі ішектерді бекітуге арналған құрылғыдан 
тұрады. Тарақтардың ойықтары бар, оларда роликтер айналасында аз 
кернеумен оралған кезде жолдар салынады. Жолдарды түпкілікті тарту үшін 
қысқыш роликтер бұралып, жолдарды траверске мықтап бекітеді.  

Экран жұмыс істеп тұрған кезде, жолдар олар орнатылған экран 
қорабына қарағанда үлкен амплитудасы бар тербелістер жасайды. Бұл елек 
саңылауларын материалдың жабысқақ дәндерінен тазартуға көмектеседі 
және електің тірі қимасының жоғарылауымен бірге тиімді себуді қамтамасыз 
етеді. Елек ГИЛ32-де 0-13 ММ байытылған антрациттен істікшені 
алып тастау операциясына орнатылған. Жолдар ретінде диаметрі 3 мм 
қоспаланған болаттан жасалған сым қолданылады. Экран қорабының екі есе 
ұзындығына тең сым сегменті екі ішекті құрайтын жартысында бүгіледі. 
Әрбір жұп созылған түйреуішпен жабдықталған, оның денесінде 
жолдардың ұштары қатаң бекітілген. Экранның түсіру бөлігіндегі соңғы 
сәуледе оған 12 мм қадаммен дәнекерленген Саңылау торынан ілмектер 
орнатылады. Экранның қарама-қарсы жағында созылған шыбықтарға 
арналған тесіктері бар траверс орналасқан. Траверсті тоқылған торларды 
тарту үшін ГИЛ тәрізді соққыларға арналған бұрандалар қолдайды. Елеу 
беті жұп жолдармен теріледі, жұптың бір ұшы дәнекерленген ілмектерге, 
ал екіншісі траверске бекітіледі. Бұл жағдайда жіптердің көмегімен 
ішектер қажетті кернеу дәрежесін береді. Ортаңғы байланыс сәулесінде 
көлденең ығысудан жолдар бекітілген ойықтары бар тарақ бар. Мұндай 
електің саңылауының мөлшері 3 мм, тірі бөлім 49,5% құрайды. Печора 
мен Кузнецк бассейндерінде жоғары ылғалдылықтағы қарапайым 
көмірдің таңы кезінде ішекті-кабельді електер өздерін жақсы дәлелдеді. 
Бұл електерді жасау үшін диаметрі 2,4-4 мм мырышталған кабель 
қолданылады.  

Ішекті-арқанды електерге бөлудің технологиялық көрсеткіштері металл 
тоқылған торларда алынған көрсеткіштерден жоғары. Мысалы, 4 мм ішектер 
арасындағы саңылауы бар ішекті-арқанды елеу бетімен жабдықталған електе 
меншікті өнімділігі 8-10 т/сағ.м) ылғалдылығы 8% дейін көмірді себу кезінде 
елеу тиімділігі 82-85% құрады. Ішекті-арқанды електердің қызмет ету мерзімі 
көмірлердің маркасына байланысты 1600-2500 сағат аралығында ауытқиды, 
ал антрациттерді өңдеу кезінде 280 сағаттан аспайды. 
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қарсылыққа ие, коррозияға ұшырамайды, өңделген көмірдің ұсақталуын
және өндірістік шу деңгейін төмендетеді. Серпімді қасиеттеріне байланысты
эластомерлер мен полимерлердің електен өткізетін беттері технологиялық
тұрғыдан тиімдірек, өйткені олар ылғал материалмен жабысып, "қиын"
дәндердің жасушаларына металл ішекті және кабельді електерді
жабыстыруға бейім емес. Жолдардың көлденең орналасуы бар Елек
секциялары Рамадан, диаметрі 3,8-5 мм сымнан жасалған ішектерден, тарту
құрылғысынан, көлденең тарақтардан, айналу мүмкіндігі бар траверске
орнатылған роликтер түріндегі ішектерді бекітуге арналған құрылғыдан
тұрады. Тарақтардың ойықтары бар, оларда роликтер айналасында аз 
кернеумен оралған кезде жолдар салынады. Жолдарды түпкілікті тарту үшін
қысқыш роликтер бұралып, жолдарды траверске мықтап бекітеді.

Экран жұмыс істеп тұрған кезде, жолдар олар орнатылған экран
қорабына қарағанда үлкен амплитудасы бар тербелістер жасайды. Бұл Елек
саңылауларын материалдың жабысқақ дәндерінен тазартуға көмектеседі
және електің тірі қимасының жоғарылауымен бірге тиімді себуді қамтамасыз
етеді. Елек GIL32-де 0-13 ММ байытылған антрациттен істікшені алып
тастау операциясына орнатылған. Жолдар ретінде диаметрі 3 мм қоспаланған
болаттан жасалған сым қолданылады. Экран қорабының екі есе ұзындығына
тең сым сегменті екі ішекті құрайтын жартысында бүгіледі. Әрбір жұп 
созылған түйреуішпен жабдықталған, оның денесінде жолдардың ұштары
қатаң бекітілген. Экранның түсіру бөлігіндегі соңғы сәуледе оған 12 мм
қадаммен дәнекерленген Саңылау торынан ілмектер орнатылады. Экранның
қарама-қарсы жағында созылған шыбықтарға арналған тесіктері бар траверс
орналасқан. Траверсті тоқылған торларды тарту үшін ГИЛ тәрізді соққыларға 
арналған бұрандалар қолдайды. Елеу беті жұп жолдармен теріледі, жұптың
бір ұшы дәнекерленген ілмектерге, ал екіншісі траверске бекітіледі. Бұл
жағдайда жіптердің көмегімен ішектер қажетті кернеу дәрежесін береді.
Ортаңғы байланыс сәулесінде көлденең ығысудан жолдар бекітілген
ойықтары бар тарақ бар. Мұндай електің саңылауының мөлшері 3 мм, тірі 
бөлім 49,5% құрайды. Печора мен Кузнецк бассейндерінде жоғары
ылғалдылықтағы қарапайым көмірдің таңы кезінде ішекті-кабельді електер 
өздерін жақсы дәлелдеді. Бұл електерді жасау үшін диаметрі 2,4-4 мм
мырышталған кабель қолданылады. 

Ішекті-арқанды електерге бөлудің технологиялық көрсеткіштері металл
тоқылған торларда алынған көрсеткіштерден жоғары. Мысалы, 4 мм ішектер 
арасындағы саңылауы бар ішекті-арқанды елеу бетімен жабдықталған електе 
меншікті өнімділігі 8-10 т/сағ.М) ылғалдылығы 8% дейін көмірді себу кезінде 
елеу тиімділігі 82-85% құрады. Ішекті-арқанды електердің қызмет ету мерзімі 
көмірлердің маркасына байланысты 1600-2500 сағат аралығында ауытқиды,
ал антрациттерді өңдеу кезінде 280 сағаттан аспайды.

2.2.5. Елеу беттерін бекіту әдістері 

Елек қорабының конструкциялық ерекшеліктерін және Елек 
қорабының Елек тірек бөлігінің астын ескеретін елеуішті бекітудің 
техникалық жағынан дұрыс таңдалған тәсілі елеуіштердің пайдалану 
сенімділігін арттырып қана қоймай, елек жұмысының технологиялық 
көрсеткіштерін жақсартуға да ықпал етеді. Инерциялық соққыларда 
електерді бекіту жүйелерінің екі түрі қолданылады: електерді қораптың бүкіл 
ауданы бойынша бойлық және көлденең бағытта кернеумен бекіту (ГИЛ 
типті экран) және елеуішті жеке шеңберге кернеусіз бекіту (ГИСТ және 
ГИСТ экраны). Жаңартылған экрандарда сым тоқылған торлардың карталары 
серпімді ішкі қақпаққа салынып, қораптың бүйірлеріне ағаш шыбықтар мен 
сыналармен бекітіледі. Мұндай бекіту жүйесі елеуіш бетінің пайдалы 
аймағын ұлғайтуға мүмкіндік берді, өйткені оның ішкі қақпақпен байланысы 
бұрандалы сызық бойымен жүзеге асырылады.  

Бағытталған тербелістері бар инерциялық соққыларда (ГИСЛ түрі) 
негізінен елеу бетін бекітудің секциялық әдісі қолданылады. Елек бөлімдері 
жеке рамалар түрінде жасалады, олардың бүйірлерінде элементтерді бекітуге 
арналған ұзын тесіктер бар. Електердің рамалары экранның қорабына 
көлденең байланыстарға-арқалықтарға орнатылады және оларға қысқыштар 
мен бұйра жолақтар арқылы қатаң бекітіледі. Рамалар штампталған, торлы 
және саңылаулы торлармен жабдықталуы мүмкін. Олар сондай-ақ жұқа 
тоқылған торларға немесе жұқа жапырақты перфорацияланған резеңке 
електерге арналған қосалқы тор ретінде қолданылады. Бұл жағдайда рамада 
тесіктердің өлшемдері 100 x 100 мм немесе одан көп болатын штампталған 
болат табақтар орнатылады. Жоғарғы деңгейдегі қораптарында көлденең 
байланысы жоқ экрандарды елеу бетімен жабдықтау үшін өздігінен жүретін 
рамалар қолданылады. Олар экран қорабының бүйірлеріндегі жолақтарға 
орнатылып, ағаш шыбықтар мен сыналармен қатаң бекітілген.  
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1-жақтау
2-резеңке сым 
3 - бекіту ілмегі 
4-түсіру
5-аралық қолдау
6.7-бекіткіштер
8.9-ағаш тақтайшалар
10-тор
11-қысқыш сым
12-резеңке жолақ

2.4-сурет - "Луганка" және "Толқын" тоқылған торларын бекітуге арналған 
тірек жақтау» 

Өздігінен жүретін рамалар-жоғары динамикалық жүктемелерге төтеп 
бере алатын қатты дәнекерленген құрылым. 7 қаттылық қабырғаларымен 
жабдықталған рамада 2 түрлі типтегі елек беттерін орнатуға болады. Өзін-өзі 
қамтамасыз ететін рамалар сонымен қатар ұсақ металл және резеңке торлар 
үшін ішкі қақпақтардың рөлін атқара алады. Тән кемшіліктері өзі алып 
жүретін шеңберінен жоғары металл сыйымдылығының болмауы жүйелерін 
тарту үшін ұсақ ұяшықты торлар. Диаметрі 3 мм-ден асатын канилирленген 
сымнан жасалған табақты металл штампталған елеуіштер мен тоқу торлары 
үшін гист және ГИСТ түріндегі күртешелерде бекітудің жақтаусыз тәсілі де 
көзделген (2.4-сурет). Мұны істеу үшін көлденең байланыстағы экрандар 
қорабында бойлық тіректер қатаң түрде орналастырылады, олардың үстіне 
Елек бетінің кенептері төселген.  

Ортаңғы тіректің үлкен биіктігіне байланысты, Елек кенепке бекітілген 
кезде қисықтық беріледі, бұл экран жұмыс істеп тұрған кезде оның 
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жүретін шеңберінен жоғары металл сыйымдылығының болмауы жүйелерін 
тарту үшін ұсақ ұяшықты торлар. Диаметрі 3 мм-ден асатын канилирленген 
сымнан жасалған табақты металл штампталған елеуіштер мен тоқу торлары
үшін гист және ГИСТ түріндегі күртешелерде бекітудің жақтаусыз тәсілі де
көзделген (2.4-сурет). Мұны істеу үшін көлденең байланыстағы экрандар
қорабында бойлық тіректер қатаң түрде орналастырылады, олардың үстіне 
Елек бетінің кенептері төселген. 

Ортаңғы тіректің үлкен биіктігіне байланысты, Елек кенепке бекітілген 
кезде қисықтық беріледі, бұл экран жұмыс істеп тұрған кезде оның

қабаттасуын азайтады және өңделетін материалдың қораптың еніне біркелкі 
таралуына ықпал етеді. 

Бұл әдіс экрандарды перфорацияланған резеңке тормен жабдықтау 
кезінде де қолданылады. Белгілі бір радиустың қисықтығы бар штампталған 
ішкі шкаф үш бойлық тіректерге және ағаш арқалықтарға орналастырылған. 
Тіректер-бұл арнайы резеңке жолақ амортизатор ретінде бекітілген Т-тәрізді 
профильдің дәнекерленген сәулесі. Металл жолақтар арқылы болттар 
көмегімен тіректер экран қорабының көлденең арқалықтарына қатаң 
бекітіледі. Осыдан кейін, резеңке тордың матасы ішкі қақпаға тартылады, ол 
жолақтар арқылы ағаш арқалықтарға шегеленеді. Онда орналасқан резеңке 
торы бар штампталған ішкі шкаф тіректердің үстіне иілген жолақтар мен 
болттармен бекітілген металл шыбықтардың көмегімен штангалардың 
қорабына қатаң бекітілген. Ұқсас бекіту жүйесі жұқа табақты 
перфорацияланған резеңке тормен жабдықтаған кезде ГИЛ түріндегі 
инерциялық соққыларда қолданылады. Тапшы штампыланған кіші 
Санауыштардың орнына өлшемі 100 X 100 мм ұяшықтары бар диаметрі 10 
мм сымнан жасалатын тірек кіші санауыштары құрылды. Сым 
қыстырғыштары штамптауға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие: арзан, 
тірі қиманың жоғарылауы, ауыспалы діріл жүктемелеріне төзімділік, 
байланыс орындарындағы резеңке елекке деструктивті әсерді азайту. 
Сусыздандыратын тоқылған торларды әртүрлі типтегі соққыларға бекіту 
үшін тірек рамалары қолданылады. Олардың металл құрылымы 8x36 немесе 
8x40 мм көлденең қимасы бар болаттан жасалған. Материалдың қозғалысы 
бағытында рамаларға дөңес беріледі, бұл тор торының ішкі қақпаққа тығыз 
орналасуын қамтамасыз етеді және экранның тербелісі кезінде оның 
қабаттасу мүмкіндігін болдырмайды. Тор салынған жақтаудың тірек бөлігі 
(ішкі қақпа) диаметрі 10 мм резеңке сымдардан тұрады. Шнурлар 50 мм 
қадаммен орналастырылған және раманың ұштарында тұтқалармен 
бекітілген, ал аралық тіректерде олар аралық аралықтарда кернеумен қатар 
ілмек тәрізді шеңбер арқылы бекітіледі. Эластикалық кернеулі баулар сым 
торының елек қорабының металл тірек элементтерімен жанасуын толығымен 
болдырмайды, оны жыртылудан және қажалудан қорғайды. 
Сусыздандыратын тормен жабдықталған рамалар экран қорабының көлденең 
арқалықтарына орнатылады және оларға қысқыштар мен планкалар арқылы 
қатаң бекітіледі. "Эластик" түріндегі секциялық резеңке електерді електерге 
монтаждау үшін. "Ажур", "Полириф" бірнеше бекіту жүйелерін әзірледі. Ең 
сәтті-серпімді ішкі торға бекіту жүйесі екендігі анықталды. Бұл бекіту 
жүйесін қораптың дизайнында көлденең тірек байланысы бар-арқалықтары 
бар діріл экрандарының кез-келген түрінде қолдануға болады. Бұл 
арқалықтарда экран қорапшасының бойымен созылған резеңке жолақтар 
қатаң бекітілген. Ені 65-85 ММ жолақтар конвейер таспасынан жасалған 
және 180 мм қадаммен көлденең арқалықтарға орналастырылған. Бұл 
қадамда жолақ жасушалардың бойлық бөлімдерінің астынан өтеді және 
електің тірі бөлігін қабаттаспайды. Көлденең арқалықтар арасындағы 
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қашықтыққа байланысты резеңке жолақтың ені мен қалыңдығы ішкі 
қақпақтың жеткілікті қаттылығы қамтамасыз етілетіндей қабылданады. 
Жолақтың қалыңдығын 8-12 мм аралығында қабылдау ұсынылады, ал оның 
ұзындығы экранның ұзындығына сәйкес келеді. Экранның түсіру ұшында 
резеңке жолақтар қорапқа бекітілген бұрышқа мықтап бекітілген. Түсіру 
жағынан жолақтардың кернеуі кернеу бұрандалары арқылы жүзеге 
асырылады. Резеңке жолақтар түсіру соңында бекітіліп, тартылады, содан 
кейін көлденең байланыстарға-арқалықтарға қатаң бекітілген жарты раманың 
қабырғаларындағы тесіктерге сәйкес келетін тесіктердің жолақтарында 
таңбалау және кейіннен кесу жүргізіледі. Шайбалары бар болттардың 
көмегімен бойлық резеңке жолақтар жартылай құбырларға бекітіліп, ішкі 
қақпақты құрайды. Елек карталары ішкі қақпаққа салынып, желіммен және 
жолақтармен болттармен өзара байланысты. Қораптың бүйір қабырғалары 
бойымен елек биіктігі резеңке жолақтардың еніне тең болатын ағаш 
арқалықтарға төселеді. Қораптың қабырғалары бойымен Електің үстіне 
штангалар мен сыналар басылады. Елек төсемі жолақтарға диаметрі 10-12 мм 
резеңке сыммен қосымша бекітіледі.  

Серпімді ішкі қақпақтардың дизайны қарапайым, тапшы материалдар 
мен металды көп тұтынуды қажет етпейді, олар дірілге төзімділікті арттырды, 
коррозияға ұшырамайды және байланыс орындарындағы елек бөлімдерінің 
қарқынды абразиясын тудырмайды. Сонымен, экран жұмыс істеп тұрған 
кезде, елек бетінің ішкі қақпағының серпімді қасиеттеріне байланысты 
қорапқа қатысты қосымша тербеліс амплитудасы хабарланады, бұл елеу 
процесінің технологиялық көрсеткіштеріне оң әсер етеді. ҰКП бар електердің 
жұмыс беттері арнайы кронштейндерге (ГТН2,7 елегі) немесе тура және кері 
конустардың себеттері негіздерінің сөрелеріне (ГТК және УМГ2,5 елегі) 
еркін салынатын жеке рамкалар түрінде секциялық етіп орындалады. Алдын 
ала елеу болмаған зауыттарда ГНК електердің төменгі конусының 
елеуіштерінің рамаларын ұзындығы 100 мм аспайтын дәнекерленген тігіспен 
өзара қосу ұсынылады. Арасы 5-20 және 10-40 мм жарықтағы жел 
тартқыштардың бойлық немесе көлденең орналасуы бар Н П П - електен 
електердің жұмыс бетінің негізгі түрі. Торшалардың ұсынылатын көлденең 
қимасы трапеция тәрізді.  Торлардың бойлық орналасуы бар Елек бөлімі 
көлденең тарақтардан тұрады, олардың ойықтарында үлкен негіз жоғары, 
дәнекерлеу арқылы бекітіледі.  

ГГН2,7 гидро елегінің бірқатар кәсіпорындарында айқастырылатын 
өзекшелері бар желтартқыш торлармен жабдықталған. Бұл електер 
материалдың тігінен стратификациялануына және кіші және бөліну 
мөлшеріне жақын дәндерді көлденең бағытта араластыруға байланысты 
қозғалу кезінде елеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
"Белореченская" ХҚКО - да електе бойлық торлардың параллель орналасуы 
бар електердің орнына Елек қолданылады, ол тарақтардың көмегімен 
жалғанған желдеткіш тәрізді трапеция тәрізді торлардың бірыңғай картасы 
болып табылады. Торшалар ұзындығы 3500 мм, 15-тен 22 мм-ге дейін 
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қашықтыққа байланысты резеңке жолақтың ені мен қалыңдығы ішкі
қақпақтың жеткілікті қаттылығы қамтамасыз етілетіндей қабылданады.
Жолақтың қалыңдығын 8-12 мм аралығында қабылдау ұсынылады, ал оның
ұзындығы экранның ұзындығына сәйкес келеді. Экранның түсіру ұшында 
резеңке жолақтар қорапқа бекітілген бұрышқа мықтап бекітілген. Түсіру
жағынан жолақтардың кернеуі кернеу бұрандалары арқылы жүзеге 
асырылады. Резеңке жолақтар түсіру соңында бекітіліп, тартылады, содан
кейін көлденең байланыстарға-арқалықтарға қатаң бекітілген жарты раманың
қабырғаларындағы тесіктерге сәйкес келетін тесіктердің жолақтарында 
таңбалау және кейіннен кесу жүргізіледі. Шайбалары бар болттардың
көмегімен бойлық резеңке жолақтар жартылай құбырларға бекітіліп, ішкі 
қақпақты құрайды. Елек карталары ішкі қақпаққа салынып, желіммен және 
жолақтармен болттармен өзара байланысты. Қораптың бүйір қабырғалары 
бойымен Елек биіктігі резеңке жолақтардың еніне тең болатын ағаш 
арқалықтарға төселеді. Қораптың қабырғалары бойымен Електің үстіне 
штангалар мен сыналар басылады. Елек төсемі жолақтарға диаметрі 10-12 мм
резеңке сыммен қосымша бекітіледі. 

Серпімді ішкі қақпақтардың дизайны қарапайым, тапшы материалдар
мен металды көп тұтынуды қажет етпейді, олар дірілге төзімділікті арттырды,
коррозияға ұшырамайды және байланыс орындарындағы Елек бөлімдерінің 
қарқынды абразиясын тудырмайды. Сонымен, экран жұмыс істеп тұрған
кезде, Елек бетінің ішкі қақпағының серпімді қасиеттеріне байланысты
қорапқа қатысты қосымша тербеліс амплитудасы хабарланады, бұл елеу
процесінің технологиялық көрсеткіштеріне оң әсер етеді. ҰКП бар електердің
жұмыс беттері арнайы кронштейндерге (ггн2, 7 елегі) немесе тура және кері
конустардың себеттері негіздерінің сөрелеріне (ГТК және УМГ2,5 елегі) 
еркін салынатын жеке рамкалар түрінде секциялық етіп орындалады. Алдын
ала елеу болмаған зауыттарда ГНК електердің төменгі конусының 
елеуіштерінің рамаларын ұзындығы 100 мм аспайтын дәнекерленген тігіспен
өзара қосу ұсынылады. Арасы 5-20 және 10-40 мм жарықтағы жел 
тартқыштардың бойлық немесе көлденең орналасуы бар ЕЖП - електен
електердің жұмыс бетінің негізгі түрі. Торшалардың ұсынылатын көлденең 
қимасы трапеция тәрізді. Торлардың бойлық орналасуы бар Елек бөлімі
көлденең тарақтардан тұрады, олардың ойықтарында үлкен негіз жоғары, 
дәнекерлеу арқылы бекітіледі. 

ГГН2,7 гидро елегінің бірқатар кәсіпорындарында айқастырылатын
өзекшелері бар желтартқыш торлармен жабдықталған. Бұл електер 
материалдың тігінен стратификациялануына және кіші және бөліну
мөлшеріне жақын дәндерді көлденең бағытта араластыруға байланысты
қозғалу кезінде елеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
"Белореченская" ХҚКО - да електе бойлық торлардың параллель орналасуы 
бар електердің орнына Елек қолданылады, ол тарақтардың көмегімен
жалғанған желдеткіш тәрізді трапеция тәрізді торлардың бірыңғай картасы
болып табылады. Торшалар ұзындығы 3500 мм, 15-тен 22 мм-ге дейін

кеңейеді. Електің бұл дизайны оның қиын дәндермен және бөгде заттармен 
бітелуіне жол бермейді. Торлардың көлденең орналасуы бар елек бөлімдері 
қажетті қадаммен дәнекерлеу арқылы бекітілген ойықтары бар екі бойлық 
байланыстан тұрады. Көлденең жел тартқыштармен бойлық байланыстар 
ГГН2, 7 елегінің бекіту кронштейндерінің ойықтарында орнатылған екі 
планкаға бекітіледі. Көлденең орналасқан металл торлары бар рамалар үлкен 
тозуға төзімділікпен сипатталады, бірақ бойлық орналасқан торлармен 
салыстырғанда бастапқы материалдың ұсақталуының жоғарылауына әкеледі. 
Резонанстық таспалы-ішекті електер (РЛІЕ) ГГН2,7 гидро елегіндегі 
Павлогорадская ХҚКО-да сыналды. РЛСС електерін 
тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану нәтижесінде ҰКП-мен бірге електе 
оларды бекітудің жаңа тәсілдері бар арнайы конструкцияларды жасау және 
енгізудің орындылығы анықталды. РЛСС електері бар ГГН2, 7 гидро 
елекының жұмыс беті жоғары тозуға төзімділікпен сипатталатыны,қиын 
дәндермен және бөгде заттармен бітелмейтіні анықталды. ГТК елегі және 
УМГ2,5 қондырғысының стационарлық конус тәрізді елеуіші жел 
тартқыштардың бойлық (параллель және жел тәрізді) және көлденең 
орналасқан дәнекерленген електердің секцияларымен жабдықталады. 
Електердің рамалары трапеция тәрізді (жоспарда). Раманың жоғарғы 
бөлігіндегі жоғарғы конустың електері қорғаныс төсемімен жабдықталған. 
Көптеген COFF - те ГИСЛ62 және ГИСТ72 экрандарының 
инерциялық экрандары рамалармен жабдықталған, олардың жұмыс 
беті бойлық орналасқан дөңгелек және трапеция тәрізді торлардан 
тұрады, олардың арасындағы қашықтық 15-20 мм құрайды, бұл 
жіктеу түйіндеріндегі өнімділікті едәуір арттыруға, ағындар мен 
экрандар санын азайтуға мүмкіндік берді. Алайда, бұл ретте елек 
астындағы өнімнің шамадан тыс бітелуі салдарынан Елек тиімділігінің 
төмендеуі және елек массасының үш-төрт есе артуына байланысты 
Елек жұмысының ресурсының азаюы байқалады.  

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Елеу процесі дегеніміз не?
2. Дауылдың түрлері?
3. Елеу тізбегінің айырмашылығы: үлкеннен кішіге және керісінше?
4. Елеу процесінің негізгі технологиялық көрсеткіштері?
5. Экранның өнімділігі неге байланысты?
6. Экрандардың жұмыс беттерінің түрлері?
7. Эластомерлер мен полимерлі материалдардың електерін қолдану

себептері?
8. Електерді бекіту жүйелерінің түрлері?
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2.3.Көмірді байытуға арналған технология және жабдық 

2.3.1. Ауыр жанама сепараторлар мен циклондарда байыту 

Жалпы мәліметтер. Көмірді ауыр жанама байыту қазіргі көмір 
өнеркәсібінде жетекші орындардың бірін алады. Әлемнің барлық дерлік 
көмір өндіретін елдерінде ауыр жанама байытудың жоғары қарқынының екі 
негізгі себебін атап өтуге болады. Бұл, біріншіден, өндірілген көмірдің 
сапалық сипаттамаларының күрт нашарлауы, екіншіден, ауыр жанама байыту 
әдісінің жоғары техникалық-экономикалық артықшылықтары.  

Ауыр ортада байыту әдісінің ерекшеліктері: 
- технологиялық процесті реттеудің қарапайымдылығы және

автоматтандырудың ыңғайлылығы; 
- жүктеме ауытқуларына және қоректендірудің сапалы құрамына 

шағын сезімталдық (жабдықтың өнімділігі шегінде); 
- материалды байытудың қиын және өте қиын сипаттамасымен және 

тұқымның жоғары мазмұнымен тиімді байыту мүмкіндігі; 
- байытылған шикізатты кең ауқымында бөлу мүмкіндігі (ең үлкен 

бөлшектерден бастап ұсақталған материалға дейін); 
- тауар өнімдері мен қалдықтарды бөгде фракциялармен барынша аз 

ластауды қамтамасыз ететін бөлудің жоғары дәлдігі; 
- бөлу ортасының тығыздығын өте дәл реттей отырып, 1300-ден 2200 

кг/м3-ге дейінгі тығыздықтың кең диапазонында бөлу мүмкіндігі; 
- көмірдің гранулометриялық құрамының шамалы бұзылуы және 

технологиялық схеманың басында ылғалданған жыныстарды жою 
мүмкіндігі. 

Байытылатын материалдың сапалық сипаттамасына, тұтынушылардың 
талаптарына және нақты жағдайларға байланысты ауыр жанама байыту бір 
сатыда (екі өнімді бөле отырып) немесе екі сатыда (үш өнімді бөле отырып) 
жүргізілуі мүмкін, бұл ретте байытылатын көмір ірілігінің төменгі шегі кең 
шекте (0,5 мм-ге дейін) өзгеруі мүмкін. Ауыр аппараттардағы бөлу 
процесінің негізгі заңдылықтары. Көмірді байыту үшін ауыр орта ретінде 
қазіргі уақытта тек ұсақ дисперсті минералдардың Сулы суспензиялары 
қолданылады; көп жағдайда магнетит концентраты дисперсті фаза 
(ауырлатқыш) ретінде қолданылады. Ауырлатқыш ретінде пайдаланылатын 
магнетит концентратының дәндерінің орташа мөлшері әртүрлі Гоктар үшін 
45-тен 115 мкм-ге дейін, оның тығыздығы 4330-дан 4680 кг/м3-ге дейін 
өзгереді.

Сепаратор ваннасында бөлінетін материалдың дәндерінің қозғалыс 
заңдылықтарын зерттеу процестің қарқындылығы тығыздығы суспензияның 
тығыздығынан аз немесе жақын болатын дәндердің түсіру бөлігіне қозғалыс 
жылдамдығымен шектелетіндігіне әкеледі. Ауыр дәндер ваннаның бастапқы 
бөлігіне жеңіл дәндер қабатының орташа қозғалыс жылдамдығынан 2-2,5 есе 
жылдамдықпен тез түседі. Суспензияның тығыздығына жақын тығыздығы 
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2.3.Көмірді байытуға арналған технология және жабдық 

2.3.1. Ауыр жанама сепараторлар мен циклондарда байыту

Жалпы мәліметтер. Көмірді ауыр жанама байыту қазіргі көмір 
өнеркәсібінде жетекші орындардың бірін алады. Әлемнің барлық дерлік
көмір өндіретін елдерінде ауыр жанама байытудың жоғары қарқынының екі 
негізгі себебін атап өтуге болады. Бұл, біріншіден, өндірілген көмірдің
сапалық сипаттамаларының күрт нашарлауы, екіншіден, ауыр жанама байыту
әдісінің жоғары техникалық-экономикалық артықшылықтары. 

Ауыр ортада байыту әдісінің ерекшеліктері: 
- технологиялық процесті реттеудің қарапайымдылығы және 

автоматтандырудың ыңғайлылығы;
- жүктеме ауытқуларына және қоректендірудің сапалы құрамына 

шағын сезімталдық (жабдықтың өнімділігі шегінде);
- материалды байытудың қиын және өте қиын сипаттамасымен және 

тұқымның жоғары мазмұнымен тиімді байыту мүмкіндігі;
- байытылған шикізатты кең ауқымында бөлу мүмкіндігі (ең үлкен

бөлшектерден бастап ұсақталған материалға дейін);
- тауар өнімдері мен қалдықтарды бөгде фракциялармен барынша аз

ластауды қамтамасыз ететін бөлудің жоғары дәлдігі;
- бөлу ортасының тығыздығын өте дәл реттей отырып, 1300-ден 2200

кг/м3-ге дейінгі тығыздықтың кең диапазонында бөлу мүмкіндігі;
- көмірдің гранулометриялық құрамының шамалы бұзылуы және 

технологиялық схеманың басында ылғалданған жыныстарды жою
мүмкіндігі.

Байытылатын материалдың сапалық сипаттамасына, тұтынушылардың 
талаптарына және нақты жағдайларға байланысты ауыр жанама байыту бір 
сатыда (екі өнімді бөле отырып) немесе екі сатыда (үш өнімді бөле отырып)
жүргізілуі мүмкін, бұл ретте байытылатын көмір ірілігінің төменгі шегі кең
шекте (0,5 мм-ге дейін) өзгеруі мүмкін. Ауыр аппараттардағы бөлу 
процесінің негізгі заңдылықтары. Көмірді байыту үшін ауыр орта ретінде 
қазіргі уақытта тек ұсақ дисперсті минералдардың Сулы суспензиялары
қолданылады; көп жағдайда магнетит концентраты дисперсті фаза
(ауырлатқыш) ретінде қолданылады. Ауырлатқыш ретінде пайдаланылатын 
магнетит концентратының дәндерінің орташа мөлшері әртүрлі Гоктар үшін 
45-тен 115 мкм-ге дейін, оның тығыздығы 4330-дан 4680 кг/м3-ге дейін
өзгереді. 

Сепаратор ваннасында бөлінетін материалдың дәндерінің қозғалыс
заңдылықтарын зерттеу процестің қарқындылығы тығыздығы суспензияның 
тығыздығынан аз немесе жақын болатын дәндердің түсіру бөлігіне қозғалыс 
жылдамдығымен шектелетіндігіне әкеледі. Ауыр дәндер ваннаның бастапқы
бөлігіне жеңіл дәндер қабатының орташа қозғалыс жылдамдығынан 2-2,5 есе 
жылдамдықпен тез түседі. Суспензияның тығыздығына жақын тығыздығы

бар жеңіл дәндер сепаратор ваннасында ұзақ уақыт тұрады, оған жиналып, 
жеңіл дәндердің бүкіл массасының қозғалысын тежейді.  

Эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, дәндерді тиеу орнынан ағызу 
шегіне дейін жылжыту уақыты дәндер мен суспензиялардың тығыздығы 
айырмашылығының төмендеуімен күрт артады. Жартылай өнеркәсіптік 
сепаратордағы ванна бойымен 100 мм астық қозғалысының абсолютті 
жылдамдығы 7-ден 20 см/с-қа дейін.қазіргі заманғы көмір байыту 
тәжірибесінде кеңінен қолданылатын ауыр циклондар-бұл материал 
дәндерінің бөлінуі айналмалы қозғалыс жасайтын суспензия ағынында 
жүретін құрылғылар. Циклон корпусына қатысты тангенциалды (немесе 
спиральды) орналасқан кіріс құбыры арқылы қысыммен суспензия ағыны 
беріледі. Ауыр циклондардың әртүрлі конструкцияларында байытылған 
материал суспензияның қысым ағынымен бірге немесе одан бөлек беріледі. 
Циклонның корпусы цилиндр немесе цилиндр пішінді болуы мүмкін. Қалай 
болғанда да, ағын мен суспензия байыту өнімдерімен бірге түсіру тесіктері 
арқылы бөлек шығарылады. Жұмыс суспензиясының қысымына байланысты 
гидроциклонда қарама-қарсы осьтік жылдамдыққа ие сыртқы және ішкі 
бөліктерге бөлінетін спиральды ағын жасалады және сақталады. Кіріс 
ағынының бөлігін білдіретін сыртқы бұрандалы ағын конустың жоғарғы 
жағына қарай жылжиды және аппараттан төменгі саптама арқылы шығады. 
Кіріс ағынының негізгі бөлігі қарама-қарсы бағытқа бұрылады және су 
төгетін түтіктің ішкі беті циклонның цилиндрлік бөлігінен шығады. 
Қысымды қуат беретін цилиндрлік циклонда суспензияның сыртқы ағынын 
алып тастау тангенциалды орналасқан түсіру құбыры мен қосымша 
гидравликалық қарсылықты тудыратын құрылғылар (құйынды камера және 
т.б.) арқылы жүзеге асырылады. Негізгі ағындар бір бағытта қозғалатын 
циклондар қолданылады ("түкті"), бірақ барлық ауыр циклондардағы бөліну 
механизмі түбегейлі ұқсас. Ағынның құйынды қозғалысы кезінде циклонның 
жұмыс көлеміне ауаның едәуір мөлшері сорылады. Суспензиядан еріген 
ауамен бірге ағым циклонның ішінде оның осьі бойымен ішкі бұрандалы 
ағынның бос бетін шектейтін орталық ауа бағанын құрайды. Циклонның 
жұмыс көлеміндегі суспензияны радиалды және осьтік бағытта қалыңдату 
процесі суспензияның (изоденс) бірдей тығыздығының беттері өте күрделі 
көрініске ие болуына әкеледі, бірақ алғашқы жуықтауда қисық сызықты 
генераторлары бар конустық беттер тобы түрінде ұсынылуы мүмкін. 
Цилиндрлік циклон үшін конустардың шыңдары конустық бөлікке 
бағытталған, цилиндрлік аппарат үшін олар суспензия ағынына қарама-қарсы 
бағытта бағытталған. Суспензия тығыздығының абсолютті мәні цилиндрлік 
циклонда осьтік бағытта конустың жоғарғы жағына, ал барлық басқа 
аппараттардың конструкцияларында - осьтен аппарат қабырғасына радиалды 
бағытта артады. Циклон көлемінде суспензия тығыздығының кеңістіктік 
таралуына сәйкес, байытылған материалдың кез-келген дәнінің қозғалысы 
өзгермелі тығыздық ортасында жүреді, сондықтан оған әсер ететін эжектор 
күші радиалды және осьтік координаттар функциясы болып табылады. 
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 Қозғалыс теңдеулерінің шешімдерін квадратураларда алу мүмкін емес. 
Байытылған материалды бөлудің негізгі заңдылықтарын процестің механизмі 
туралы идеялар негізінде сапалы бағалауға болады. Цилиндрлік циклонда, 
қысым қуаты бар үш өнімді циклонның I (цилиндрлік) сатысындағы сияқты, 
концентраттың қозғалысы қарама-қарсы сипатқа ие, ал тау жынысы 
фракциясы тікелей қозғалады. Қысымсыз ауыр циклон деп аталатын 
концентрат тікелей тасымалданады, ал асыл тұқымды фракциялар 
қарама-қарсы бағытта ағынға бөлінеді. Бірінші жағдайда жоғары таза 
концентраттар алынады, екіншісінде - қалдықтар. Екінші өнімдер бөгде 
фракциялармен айтарлықтай бітелуі мүмкін. Қарама-қарсы жылдамдықтары 
бар екі осьтік ағынның болуы аппараттың көлемінде аралық фракциялардың 
айналуына және жиналуына әкеледі. Егер бөлу тығыздығынан 100 кг/м3 
және одан да көп ерекшеленетін байытылатын материалдың дәндері аппарат 
көлемінде секунд ішінде болса, онда тығыздық айырмасы 50 кг/м3 және одан 
аз болатын дәндер циклонда ондаған, тіпті жүздеген секунд болуы мүмкін, 
бұл нөлдік осьтік жылдамдықтар бетінің маңында байытылатын 
материалдың жоғары көлемдік концентрациясы бар аймақты құрайды. Бөліну 
тығыздығынан ± 50 кг/м3 тығыздығы жоғары фракциялар болған кезде, осы 
аймақтағы ортаның тиімді тұтқырлығы күрт артуы мүмкін және байытылған 
материалдың дәндері үшін мұндай ортаның өткізгіштігі нөлге жақын болуы 
мүмкін. Мұндай жағдайларда бөлу қисықтарының айтарлықтай бұрмалануы 
байқалады. Қысымды қуат беретін циклондар мен концентратты анти-токты 
тасымалдау үшін бұл бұрмаланулар жеңіл фракциялар аймағына сәйкес 
келеді, олар үшін оларды ауыр өнімге шығару өте жоғары.  

Ауыр циклондарды одан әрі жетілдіру міндеттерінің бірі - көмірді 
байыту кезінде осындай шығындардың алдын алатын құрылымдарды құру. 
Тағы бір маңызды міндет-бір жұмыс тығыздығының жұмыс суспензиясында 
үш өнімді бөлу кезінде I және II сатыларда бөлу режимдерін тәуелсіз 
реттеуді қамтамасыз ететін құрылғыларды әзірлеу. Ауыр орта байыту 
процесінің механизмін теориялық зерттеудің маңызды міндеті - процестің 
тиімділігінің байытылатын материалдың сипаттамаларына және процестің 
режимдік параметрлеріне-аппараттың өнімділігіне, суспензияның 
реологиялық қасиеттеріне және т. б. тәуелділігін анықтау.  

Ауыр ортадағы көмірді байытудың технологиялық схемалары екі және 
үш Байыту өнімдерін алу арқылы бөлінеді. Ауыр орталарда көмірдің ірі және 
орта класстарын байытудың технологиялық схемаларына мынадай негізгі 
талаптар қойылады: 

- байыту өнімдерінің сапасы бойынша оңтайлы көрсеткіштер алу;
- байыту процесіне арналған ең аз пайдалану шығындары;
- ең аз күрделі шығындарды, қызмет көрсету және жөндеу

ыңғайлылығын қамтамасыз ететін жабдықты ұтымды құрастыру; 
- ауыр ортада байыту өте қиын, қиын және орташа байытылған көмірге,

сондай-ақ барлық санаттағы антрациттерге ұсынылады 
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Қозғалыс теңдеулерінің шешімдерін квадратураларда алу мүмкін емес. 
Байытылған материалды бөлудің негізгі заңдылықтарын процестің механизмі
туралы идеялар негізінде сапалы бағалауға болады. Цилиндрлік циклонда,
қысым қуаты бар үш өнімді циклонның I (цилиндрлік) сатысындағы сияқты,
концентраттың қозғалысы қарама-қарсы сипатқа ие, ал тау жынысы
фракциясы тікелей қозғалады. Қысымсыз ауыр циклон деп аталатын
концентрат тікелей тасымалданады, ал асыл тұқымды фракциялар
қарама-қарсы бағытта ағынға бөлінеді. Бірінші жағдайда жоғары таза
концентраттар алынады, екіншісінде - қалдықтар. Екінші өнімдер бөгде 
фракциялармен айтарлықтай бітелуі мүмкін. Қарама-қарсы жылдамдықтары
бар екі осьтік ағынның болуы аппараттың көлемінде аралық фракциялардың 
айналуына және жиналуына әкеледі. Егер бөлу тығыздығынан 100 кг/м3 
және одан да көп ерекшеленетін байытылатын материалдың дәндері аппарат 
көлемінде секунд ішінде болса, онда тығыздық айырмасы 50 кг/м3 және одан
аз болатын дәндер циклонда ондаған, тіпті жүздеген секунд болуы мүмкін,
бұл нөлдік осьтік жылдамдықтар бетінің маңында байытылатын
материалдың жоғары көлемдік концентрациясы бар аймақты құрайды. Бөліну
тығыздығынан ± 50 кг/м3 тығыздығы жоғары фракциялар болған кезде, осы 
аймақтағы ортаның тиімді тұтқырлығы күрт артуы мүмкін және байытылған 
материалдың дәндері үшін мұндай ортаның өткізгіштігі нөлге жақын болуы
мүмкін. Мұндай жағдайларда бөлу қисықтарының айтарлықтай бұрмалануы
байқалады. Қысымды қуат беретін циклондар мен концентратты анти-токты
тасымалдау үшін бұл бұрмаланулар жеңіл фракциялар аймағына сәйкес 
келеді, олар үшін оларды ауыр өнімге шығару өте жоғары. 

Ауыр циклондарды одан әрі жетілдіру міндеттерінің бірі - көмірді
байыту кезінде осындай шығындардың алдын алатын құрылымдарды құру.
Тағы бір маңызды міндет-бір жұмыс тығыздығының жұмыс суспензиясында
үш өнімді бөлу кезінде I және II сатыларда бөлу режимдерін тәуелсіз
реттеуді қамтамасыз ететін құрылғыларды әзірлеу. Ауыр орта байыту 
процесінің механизмін теориялық зерттеудің маңызды міндеті - процестің
тиімділігінің байытылатын материалдың сипаттамаларына және процестің
режимдік параметрлеріне-аппараттың өнімділігіне, суспензияның 
реологиялық қасиеттеріне және т. б. тәуелділігін анықтау.

Ауыр ортадағы көмірді байытудың технологиялық схемалары екі және 
үш Байыту өнімдерін алу арқылы бөлінеді. Ауыр орталарда көмірдің ірі және 
орта класстарын байытудың технологиялық схемаларына мынадай негізгі
талаптар қойылады:

- байыту өнімдерінің сапасы бойынша оңтайлы көрсеткіштер алу;
- байыту процесіне арналған ең аз пайдалану шығындары;
- ең аз күрделі шығындарды, қызмет көрсету және жөндеу

ыңғайлылығын қамтамасыз ететін жабдықты ұтымды құрастыру;
- ауыр ортада байыту өте қиын, қиын және орташа байытылған көмірге,

сондай-ақ барлық санаттағы антрациттерге ұсынылады

- тау-кен массасында ірілігі + 13 мм классты 20% - дан астам ұстау
кезінде байыту және тау-кен фракцияларын 30% - дан астам ұстау кезінде 
жеңіл байытылатын көмір үшін. 

- ауыр жанама сепараторларда байытылған көмір мен антрацит
ірілігінің жоғарғы шегі, әдетте, 200 мм (500 мм дейін рұқсат етіледі) 
қабылданады. Іріліктің төменгі шегі әдетте 13 (10) мм. 

- көмірдің байытылуына, тау-кен қоспаларының сапасына (ылғалдану,
саздың мөлшері және т.б.), сондай-ақ қалдықтардың мөлшері мен 
концентраттың қажетті сапасына байланысты екі немесе үш Байыту 
өнімдерін алу үшін ауыр ортада байыту схемалары қолданылады. 

Көмірді дайындау схемалары. Магнетит суспензиясындағы бөліну 
тиімділігі көмірді дайындауға байланысты. Байытудың технологиялық 
режимі жіктеудің шекаралық мөлшерін анықтайды. Жіктеу кезіндегі негізгі 
шектеу - бөлшектердің құрамы машина класы ірілігінің төменгі шегінен аз, 
ал шламның құрамы 0-1 мм 2% - дан артық болмауы тиіс; ұсақ Көмірді 
байыту кезінде класс құрамы 0,5 мм-ден кем 5% - дан аспауы тиіс. Тас көмір 
мен антрациттерге арналған ауыр делдалдық сепараторларды есептеу кезінде 
машина класы ірілігінің төменгі шегінен кіші бөлшектердің жалпы құрамы 
2.11-кесте бойынша қабылданады. 

2.11-кесте - Фракцияға байланысты бөлшектердің құрамы 
Машина класының төменгі шегі, мм 50 25 13 10 6 
Машина класының төменгі шегінен кем ірілігі бар 
Бөлшектердің рұқсат етілген құрамы, % 

14 10 8 7 4,5 

Көмірді дайындау кезінде қажетті сапаның машиналық кластарын алу 
үшін байытылған көмірдің физикалық-механикалық қасиеттерін, 
тұтынушылардың байыту өнімдерінің сапасы мен мақсатына қойылатын 
талаптарын ескеру қажет. Қанағаттанарлықсыз жіктеу кезінде суспензияда 
көмір шламының жиналуы жүреді, оның тұтқырлығы артады, нәтижесінде 
байыту тиімділігі төмендейді және регенерация процесі нашарлайды: 
магниттік сепараторларға жүктеме артады, магнетиттің жоғалуы артады. 
Бастапқы көмірдің құрғақ жіктелуі (2.5-сурет) бастапқы көмірдің 
ылғалдылығы төмен және ондағы бөлшектердің мөлшері 1 мм-ден аз болған 
кезде ғана ұсынылады. Жіктеу экрандарының саны нақты өнімділік негізінде 
анықталады. Экран оларды орнатудың параллель, дәйекті немесе аралас 
схемаларымен бір немесе екі биттік болуы мүмкін.  

Құрғақ жіктеме електері үшін шаң тұту жүйесі бар тиімді сору 
желдеткіші жабдықталады 

Ірі машина сыныбының шламын шығара отырып бастапқы көмірді 
класстау (2.6-сурет) көмірді құрғақ күйінде тиімді жіктеуді қамтамасыз ету 
мүмкін болмаған жағдайларда ұсынылады және онда кейіннен тор үстіндегі 
өнімді (машина сыныбын) електе сумен шайып, құрғақ жіктеуді қолдану 
көзделеді. Кәдімгі көмірді құрғақ күйінде сұрыптаудың көп бөлігін оқшаулау 
үшін 25 және 13 (10) мм тесіктері бар електерге жіктейді. Торланған өнім + 
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13 (10) немесе + 25 мм көмірді жууға арналған шашыратқыш құрылғылармен 
жабдықталған жеке електе шламдалады. 

1-дауыл
2-сепаратор

2.5-сурет - Көмірді құрғақ жіктеу кезінде ауыр орталарда көмірді байытуға 
арналған аппараттар тізбегінің схемасы 

Соңғы шаю құрылғысынан електің соңына дейінгі қашықтық кемінде 
1,5 м болуы тиіс. Шламдалған көмірді дегидратациялау ылғалдың қалған 
бөлігі көмір сепараторға түсетін науаға ағып кетпеуі үшін жеткілікті болуы 
керек. Торланған өнімдерді сепараторларда байыту кезінде саңылаулары 6 
мм електерде және ауыр циклондарда байыту кезінде саңылауы 0,5-1 мм 
електерде шламдау керек. 

Бастапқы көмірдің ылғалдылығы жоғары болған кезде (10% - дан астам) 
шламсыздандыруға арналған електің байытылған көмір ірілігінің төменгі 
шегіне тең тесіктері болуы мүмкін. Бастапқы дымқыл жіктеу көмірдің 
жоғары ылғалдылығында 0 немесе 0,5 мм-ге дейін байытылған көмір мен 
антрацит үшін ұсынылады. Ылғалды жіктеу параллель немесе дәйекті түрде 
орнатуға болатын жылжымалы соққыларда жүзеге асырылады. 

Экрандарды орнатудың біріктірілген схемасы да мүмкін. Екі өнімге 
бөлінген ірі көмірді байыту схемасы. Екі соңғы өнімді (концентрат пен 
қалдықтарды) бөліп шығару арқылы бір сатыға байыту схемасы шахта 
қондырғыларындағы тау жыныстарын механикаландырылған түрде алып 
тастауға, энергетикалық көмірді, антрациттерді және тақтатастарды байытуға 
арналған. Байытылатын көмірдің сипаттамасына және байыту өнімдерінің 
сапасына қойылатын талаптарға байланысты бөлу тығыздығы 1800-ден 2100 
кг/м3-ге дейін қабылданады. Үш соңғы өнімді (концентрат, өнеркәсіптік өнім, 
қалдықтар) бөле отырып, екі сатыдағы байыту схемасы орташа және қиын 
байытылатын кокстелетін көмір үшін қолданылады. Негізгі және ең үнемді 
нұсқа - концентраттың I сатысында оқшаулау. Қалдықтардың I сатысында 
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13 (10) немесе + 25 мм көмірді жууға арналған шашыратқыш құрылғылармен
жабдықталған жеке електе шламдалады.

1-дауыл
2-сепаратор

2.5-сурет - Көмірді құрғақ жіктеу кезінде ауыр орталарда көмірді байытуға 
арналған аппараттар тізбегінің схемасы

Соңғы шаю құрылғысынан Електің соңына дейінгі қашықтық кемінде 
1,5 м болуы тиіс. Шламдалған көмірді дегидратациялау ылғалдың қалған
бөлігі көмір сепараторға түсетін науаға ағып кетпеуі үшін жеткілікті болуы 
керек. Торланған өнімдерді сепараторларда байыту кезінде саңылаулары 6
мм електерде және ауыр циклондарда байыту кезінде саңылауы 0,5-1 мм 
електерде шламдау керек.

Бастапқы көмірдің ылғалдылығы жоғары болған кезде (10% - дан астам)
шламсыздандыруға арналған Електің байытылған көмір ірілігінің төменгі
шегіне тең тесіктері болуы мүмкін. Бастапқы дымқыл жіктеу көмірдің 
жоғары ылғалдылығында 0 немесе 0,5 мм-ге дейін байытылған көмір мен 
антрацит үшін ұсынылады. Ылғалды жіктеу параллель немесе дәйекті түрде
орнатуға болатын жылжымалы соққыларда жүзеге асырылады. 

Экрандарды орнатудың біріктірілген схемасы да мүмкін. Екі өнімге
бөлінген ірі Көмірді байыту схемасы. Екі соңғы өнімді (концентрат пен 
қалдықтарды) бөліп шығару арқылы бір сатыға байыту схемасы шахта 
қондырғыларындағы тау жыныстарын механикаландырылған түрде алып
тастауға, энергетикалық көмірді, антрациттерді және тақтатастарды байытуға 
арналған. Байытылатын көмірдің сипаттамасына және байыту өнімдерінің 
сапасына қойылатын талаптарға байланысты бөлу тығыздығы 1800-ден 2100 
кг/м3-ге дейін қабылданады. Үш соңғы өнімді (концентрат, өнеркәсіптік өнім,
қалдықтар) бөле отырып, екі сатыдағы байыту схемасы орташа және қиын 
байытылатын кокстелетін көмір үшін қолданылады. Негізгі және ең үнемді
нұсқа - концентраттың I сатысында оқшаулау. Қалдықтардың I сатысында

Қалдықтар

Еленгені

Жұмыс
суспензиясы

бөлу олардың жоғары шығуы (50% - дан астам) және ылғалданған 
жыныстардың болуы кезінде қолданылады.  

1,2-дауыл 
3-шашырау
4-бөлгіш

2.6-сурет - Ірі машина сыныбының шламын шығара отырып, бастапқы 
көмірді класстау кезінде ауыр орталарда көмірді байытуға арналған 

аппараттар тізбегінің схемасы 

Технологиялық схемалардың кез - келген нұсқасы үшін жалпы 
операция-көмірді дайындау, оның тиімділігі магнетит суспензиясындағы 
бөлу көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді. Екі машина сыныбын бөлек 
байыту кезінде (мысалы, 6-13 және 13-300 мм) бөлудің I сатысындағы 
технологиялық схема әрбір машина сыныбынан дербес концентрат алу үшін 
екі сепаратормен жинақталады. Екі сепаратордан алынған өнеркәсіптік өнім 
мен қалдықтардың қоспасы I сатылар екінші сатыдағы бір жалпы 
сепараторға беріледі, онда бөлу жоғары тығыздықпен жүзеге 
асырылады. Бөлудің I сатысында екі сепаратордың орнына бір сепаратор 
қолданылуы мүмкін, оның ваннасы бойлық бағытта екі бөлікке бөлінген 
(СКВП-32). I сатыда машина класстарының сипаттамасына және байыту 
өнімдеріне қойылатын талаптарға сәйкес таңдалатын әртүрлі тығыздықтағы 
суспензияларды екі Сепараторда қолданған кезде суспензияны 
толықтыру және оның айналымы төмен тығыздықтағы суспензияны 
регенерациялауға бұра отырып, жоғары тығыздықтан кіші тығыздыққа 
ағындардың қозғалысы қағидаты бойынша құрылады. Суспензияның 
таралуы және оның тығыздығын реттеу автоматты түрде жасалады. 
Процестің басында өнімдердің біреуін таңдау және II үшін қолдануға 
мүмкіндік бередібайыту кезеңдері аз мөлшердегі жабдықтар.  

Ұсақ көмірді байыту схемасы. Ұсақ көмірлер ауыр циклондарда 
байытылады. Ұсақ көмірді байытуға арналған циклон кешендерінің 
технологиялық схемалары, сондай-ақ ірі көмірді байыту схемалары 
байытылған материалды бөлу сатыларының санына, соңғы өнімдердің 
санына және олардың мақсатына қарай бөлінеді. Екі өнімді циклондағы екі 

Қарапайым көмір Айналыстағы су 

Еленгені 

Қалдықтар 
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сатылы байыту схемасы екі соңғы өнімді (концентрат пен қалдықтар) алу 
үшін ұсақ энергетикалық көмірлер мен антрациттерді 0,5-25 мм-ге байытуға 
арналған. Үш өнім (концентрат, өнеркәсіптік өнім, қалдықтар) ала отырып 
және қалдықтардың I сатысында бөліп шығара отырып, екі өнім 
циклондарындағы екі сатыда байыту схемасы оларда оңай жібітілетін жыныс 
болған кезде ірілігі 0,5-25 мм ұсақ кокстелетін көмірлер үшін қолданылады. 
Үш өнім циклонында үш түпкілікті өнімді (концентратты, өнеркәсіптік 
өнімді, қалдықтарды) ала отырып және концентрат аппаратының I сатысында, 
өнеркәсіптік өнім мен қалдықтардың II сатысында бөліп шығара отырып, бір 
сатыға байыту схемасы ұсақ кокстелетін көмірді ірілігі 0,5-25 мм, тұндыру 
машиналарының өнеркәсіптік өнімін ірілігі 0,5-25 мм байытуға, сондай-ақ 
0,5-40 (30) мм бір машина сыныбының кокстелетін көмірін байытуға 
арналған (класстың салыстырмалы түрде шағын шығымы > 40 мм болған 
кезде). Жуу суларын бөлек регенерациялау кезінде циклондарда тиімді 
байытылатын көмірдің ірілік шегі 0,5-тен 0,2 мм-ге дейін азаяды.  

Ауыр циклондардағы байыту схемасының нұсқасы шетелдік көмір 
байыту фабрикаларында қолданылған ластанбаған көмірді байыту 
технологиясы болуы мүмкін. Циклондарға байытуға түсетін машина 
класының сапасына (оның ірілігі бойынша артық дәндермен бітелуі) қатаң 
талаптар қойылады. Сондай-ақ, шламның мөлшері 0,5 мм-ден аз болады. 
Циклонға өскіндердің ашылуының талап етілетін дәрежесіне байланысты 
ірілігінің жоғарғы шегі 13 (25) немесе 40 (30) мм көмір беріледі. Ұсақ 
көмірде шламның көп болуына байланысты оның шламын шығарудың 
дамыған жүйесі қажет. Бұл міндет ең тиімді болып табылады, ол аралас 
элеватор классификаторы (багер-зумпфа) арқылы шешіледі. Бастапқы 
көмір електе қабылданған жоғарғы шекаралық астық бойынша 
жіктеледі. Фундаменталды өнім тікелей элеватор классификаторына 
жіберіледі, ал ұсақталғаннан кейін. Циклонға 40 мм-ден асатын көмір 
кесектерінің түсуіне жол бермеу керек, өйткені бұл циклонның өту 
қималарын байытылған көмірмен бітеп тастауы мүмкін. Сондықтан 
бастапқы көмірде ірі кластар болған кезде (40 мм-ден астам) ұсақталғаннан 
кейін көмірдің ірілігі бойынша 40 мм бақылау елегін көздеу қажет. 
Элеваторлық жіктеуіште сусыздандырылған және ішінара шламдалған 
көмірді элеватормен көлемі 05 мм кем шламды айналымдық сумен шаю 
кезінде бөлуді қамтамасыз ететін ұяшықтарының мөлшері бар саңылау 
тәрізді немесе торлы електермен жабдықталған діріл елегіне береді. 
Экранның жоғары сапалы өнімі гидроциклонда байыту үшін 
дайындалған машина класы болып табылады. Схема қиын байытылатын 
кокстелетін, энергетикалық көмірді байыту кезінде қолданылады, олар 
үшін мөлшері бойынша сұрыптарды, сондай-ақ жоғары құнды көмірлерді 
алу көзделмеген. Ең көп таралған екі сатылы ауыр циклондағы екі сатылы 
байыту схемасы екі соңғы өнімді шығарумен болды. Үш өнімді алу кезінде 
қатарынан орнатылған екі циклондағы екі сатылы байыту схемасы екінші 
аппараттың, жоғары және төмен тығыздықтағы кондициялық 
суспензияның екі жинағышының, байытудың I сатысынан 
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сатылы байыту схемасы екі соңғы өнімді (концентрат пен қалдықтар) алу
үшін ұсақ энергетикалық көмірлер мен антрациттерді 0,5-25 мм-ге байытуға 
арналған. Үш өнім (концентрат, өнеркәсіптік өнім, қалдықтар) ала отырып 
және Қалдықтардың I сатысында бөліп шығара отырып, екі өнім 
циклондарындағы екі сатыда байыту схемасы оларда оңай жібітілетін жыныс
болған кезде ірілігі 0,5-25 мм ұсақ кокстелетін көмірлер үшін қолданылады.
Үш өнім циклонында үш түпкілікті өнімді (концентратты, өнеркәсіптік
өнімді, қалдықтарды) ала отырып және концентрат аппаратының I сатысында,
өнеркәсіптік өнім мен қалдықтардың II сатысында бөліп шығара отырып, бір
сатыға байыту схемасы ұсақ кокстелетін көмірді ірілігі 0,5-25 мм, тұндыру
машиналарының өнеркәсіптік өнімін ірілігі 0,5-25 мм байытуға, сондай-ақ 
0,5-40 (30) мм бір машина сыныбының кокстелетін көмірін байытуға 
арналған (класстың салыстырмалы түрде шағын шығымы > 40 мм болған 
кезде). Жуу суларын бөлек регенерациялау кезінде циклондарда тиімді 
байытылатын көмірдің ірілік шегі 0,5-тен 0,2 мм-ге дейін азаяды.

Ауыр циклондардағы байыту схемасының нұсқасы шетелдік көмір 
байыту фабрикаларында қолданылған ластанбаған Көмірді байыту
технологиясы болуы мүмкін. Циклондарға байытуға түсетін машина
класының сапасына (оның ірілігі бойынша артық дәндермен бітелуі) қатаң
талаптар қойылады. Сондай-ақ, шламның мөлшері 0,5 мм-ден аз болады.
Циклонға өскіндердің ашылуының талап етілетін дәрежесіне байланысты
ірілігінің жоғарғы шегі 13 (25) немесе 40 (30) мм көмір беріледі. Ұсақ
көмірде шламның көп болуына байланысты оның шламын шығарудың 
дамыған жүйесі қажет. Бұл міндет ең тиімді болып табылады, ол аралас 
элеватор классификаторы (Bager-zumpf) арқылы шешіледі. Бастапқы көмір 
електе қабылданған жоғарғы шекаралық астық бойынша жіктеледі.
Фундаменталды өнім тікелей элеватор классификаторына жіберіледі, ал
ұсақталғаннан кейін. Циклонға 40 мм-ден асатын көмір кесектерінің түсуіне
жол бермеу керек, өйткені бұл циклонның өту қималарын байытылған
көмірмен бітеп тастауы мүмкін. Сондықтан бастапқы көмірде ірі кластар
болған кезде (40 мм-ден астам) ұсақталғаннан кейін көмірдің ірілігі бойынша 
40 мм бақылау елегін көздеу қажет. Элеваторлық Жіктеуіште
сусыздандырылған және ішінара шламдалған көмірді элеватормен көлемі 05
мм кем шламды айналымдық сумен шаю кезінде бөлуді қамтамасыз ететін
ұяшықтарының мөлшері бар саңылау тәрізді немесе торлы електермен
жабдықталған діріл елегіне береді. Экранның жоғары сапалы өнімі
гидроциклонда байыту үшін дайындалған машина класы болып табылады.
Схема қиын байытылатын кокстелетін, энергетикалық көмірді байыту 
кезінде қолданылады, олар үшін мөлшері бойынша сұрыптарды, сондай-ақ 
жоғары құнды көмірлерді алу көзделмеген. Ең көп таралған екі сатылы ауыр
циклондағы екі сатылы байыту схемасы екі соңғы өнімді шығарумен болды. 
Үш өнімді алу кезінде қатарынан орнатылған екі циклондағы екі сатылы 
байыту схемасы екінші аппараттың, жоғары және төмен тығыздықтағы
кондициялық суспензияның екі жинағышының, байытудың I сатысынан

кейін суспензияны өнімдер қоспасынан бөлуге арналған қосымша доғалық 
және діріл экрандарының, екі реттегіш бактардың және екі араластырғыштың 
бір сатылы болуымен ерекшеленеді. Бұл схема шетелдік зауыттарда 
қолданылады. Үш өнімді байыту кезінде екі екі өнімді циклонды қолдану 
схеманы едәуір қиындатады, жабдықтың каскадты орналасуы кезінде 
қосымша биіктікті немесе өнімдердің қоспасын бөлудің I-ден II сатысына 
беру үшін арнайы көлік жүйесін (параллель орналасқан кезде) қажет етеді. 
Бір үш өнімді циклондағы үш өнімге бір сатылы бөлу кезінде технологиялық 
схема суспензияны бөлуге және өнеркәсіптік өнімді жууға арналған қосымша 
жабдықтың болуын қоспағанда, екі өнімге бөле отырып, бір сатылы байыту 
схемасынан күрделілігі бойынша ерекшеленбейді. Жуу суларын бөлек 
регенерациялау ауыр циклондағы байыту ірілігінің төменгі шегін 
төмендетуге, флотацияға беруді қысқартуға және түйіршікті шламның 
жоғалуын ішінара болдырмауға мүмкіндік береді. Шламсыз Көмірді байыту 
технологиясы шламсыз операциялардың орнына магнитті емес фракцияның 
құрамын тұрақтандыру үшін суспензияны шламнан тазарту операциясы 
күшейтілетіндігімен ерекшеленеді. Осының арқасында машина класының 
төмен өнімді шламын шығару операциясы алынып тасталады, зауыттың 
шлам жүйесіне су беру азаяды, өйткені бұл операция суды көп тұтынуды 
қажет етеді. Технологиялық ағындардың саны қысқаруда.  

Ылғалды шламмен жұмыс істеуді болдырмау машина класындағы 
шламның құрамының 25-30% - ға дейін өсуіне әкеледі. Бұл жағдайда 
регенерация шебін едәуір кеңейту қажет, өйткені шламның жүйеден толық 
шығарылуын қамтамасыз ету үшін жұмыс суспензиясының 30-40% қалпына 
келтіруге жіберіледі, сәйкесінше ауыр гидроциклондардан кейін алынған 
шламды байыту өнімдерінің өнімділігі артады. Шламның ауыр 
циклондарындағы бөлу көрсеткіштері (0,2-0,15 мм-ге дейін) циклонның 
диаметріне, шлам кіретін машина класының ірілік шегіне байланысты 
екендігі анықталды. Бұл көрсеткіштер неғұрлым жақсы болса, ірілік шегі 
соғұрлым төмен болады. Сондықтан бірқатар шетелдік зауыттарда 
циклондардағы оқшауланбаған Көмірді байыту кезінде тар машина класын 
байыту технологиясы қабылданды.  

Суспензияны регенерациялаудың технологиялық схемалары. Ауыр 
жанама байыту процесінде суспензияны регенерациялау магнетитті байыту 
өнімдерінен жуу кезінде сұйылтылған жұмыс ортасының тығыздығын 
қалпына келтіруге, жуу суларынан магнетитті неғұрлым толық алуға, 
сондай-ақ суспензияны байытылған көмірден түсетін шламнан тазартуға 
арналған. Магнетит суспензиясын қалпына келтірудің ең жақсы 
әдісі-магнетит пен шламның магниттік қасиеттеріндегі айырмашылыққа 
негізделген магниттік байыту. Регенерацияланған ауырлатқыштың (магнетит 
концентратының) тығыздығы барлық жағдайларда жұмыс суспензиясының 
тығыздығынан жоғары болуы тиіс. Регенерация схемасына кіретін 
технологиялық операциялар: ауыр аппаратты дренаждық електе 
кондициялық суспензияның бір бөлігін бөлу және Байыту өнімдерін електе 
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жуу; магнитті сепараторларға құрамында магнетит бар жуу суларын, 
дренажды суларды және кездейсоқ құюды, сондай-ақ жұмыс 
суспензиясының бөлігін жинау және беру; магнетит концентратын 
сұйылтылған суспензиядан бөлу мақсатында магнитті байыту; 
регенерацияланған суспензияны жұмыс суспензиясының айналым жүйесіне 
беру; регенерация қалдықтарымен қоюландырылған магнитті емес шламды 
шығару; магнитті сепараторларды ағызу үшін магнетит концентратын 
байыту өнімдерін шаю. Байытылған көмірдің ірілігіне және көмірді 
байытудың қабылданған технологиясына байланысты регенерацияның 
әртүрлі технологиялық схемалары қолданылуы мүмкін: бір, екі сатылы және 
аралас. Бір сатыға регенерация схемасын, егер машина класында (+ 25 мм) 
шлам мөлшері төмен болса (ірілігі 1 мм-ден кем класс 1,5-2% - дан аспайтын) 
және егер байытылатын көмірде кондициялық емес суспензиядағы қатты 
құрамы 300 кг/м3-ден аспаса (оның ішінде шлам 150 кг/м3-ден аспаса), ірі 
көмірді ауыр жанама байыту кезінде қолданады. Шламның мөлшері 
жоғарылаған кезде бір сатылы тізбекті магниттік сепараторлардың өнімділігі 
номиналды мәннің 50-60% дейін төмендеген кезде ғана қолдануға болады.  

Регенерация схемасын бір сатыда қолдану резервтік электромагниттік 
сепараторды міндетті түрде орнатуды қажет етеді. Екі сатылы регенерация 
схемасы дәйекті түрде орнатылған сепараторларды қамтиды, ал I сатыдағы 
қалдықтар мен ағызу бөлігі регенерацияның II сатысына жіберіледі. Әдетте 
бір бұрыш сепараторы екі немесе үш негізгі бөлікке орнатылады. II сатыдағы 
сепаратордың өнімділігі номиналдыдан 50% - ға тең қабылданады. Бұл схема 
ұсақ көмірді ауыр жанама байыту үшін, сондай-ақ жоғарыда аталған 
шектеулер болған жағдайда үлкен Көмірді байыту үшін қолданылады. Қоңыр 
көмірді ауыр жанама байыту кезінде тек екі сатылы қалпына келтіру 
қолданылады. Аралас регенерация схемасы сонымен қатар дәйекті түрде 
орнатылған сепараторларды қамтиды, бірақ сұйылтылған суспензия екі 
сепараторға да беріледі. Сонымен қатар, I кезеңнің қалдықтары 
регенерацияның II сатысына жіберіледі. Аралас схема екі сатылы қалпына 
келтіру схемасымен бірдей жағдайларда қолданылады. Алайда, ұсақ Көмірді 
байыту кезінде тікелей екі сатылы схемаға артықшылық беріледі, ал үлкен 
көмірді жоғары бөліну тығыздығы бойынша байыту кезінде, егер 
сұйылтылған суспензияда 150 кг/м3 шламнан көп болса, аралас схема болады. 
Бөлек регенерация схемасы (2.7-сурет) сорғылармен сұйылтылған 
суспензияны електен жеке жинағыштар арқылы жеке магниттік 
сепараторларға беруді көздейді. Магниттік сепараторлардың қалдықтары мен 
ағызу бөлігі шекаралық астық бойынша шамамен 0,2 мм жеке жіктелген 
гидроциклондарда жіктеледі. Түйіршікті қоюландырылған өнімдер тиісті 
флотация өнімдеріне отырады және олармен бірге сусыздандырады. Жұқа 
шлам (жіктемелік гидроциклондарды ағызу) жуу суымен бірге айналады 
немесе ішінара флотацияға жіберіледі. Гидроциклондарда шамамен 0,2 мм 
шекаралық ірілігі бойынша жіктеу ірі түйіршікті шламның жоғалуын 
болдырмауға, флотацияның жалпы берілуін азайтуға және іріліктің төменгі 
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жуу; магнитті сепараторларға құрамында магнетит бар жуу суларын,
дренажды суларды және кездейсоқ құюды, сондай-ақ жұмыс 
суспензиясының бөлігін жинау және беру; магнетит концентратын
сұйылтылған суспензиядан бөлу мақсатында магнитті байыту;
регенерацияланған суспензияны жұмыс суспензиясының айналым жүйесіне 
беру; регенерация қалдықтарымен қоюландырылған магнитті емес шламды
шығару; магнитті сепараторларды ағызу үшін магнетит концентратын
байыту өнімдерін шаю. Байытылған көмірдің ірілігіне және көмірді
байытудың қабылданған технологиясына байланысты регенерацияның 
әртүрлі технологиялық схемалары қолданылуы мүмкін: бір, екі сатылы және
аралас. Бір сатыға регенерация схемасын, егер машина класында (+ 25 мм)
шлам мөлшері төмен болса (ірілігі 1 мм-ден кем класс 1,5-2% - дан аспайтын) 
және егер байытылатын көмірде кондициялық емес суспензиядағы қатты
құрамы 300 кг/м3-ден аспаса (оның ішінде шлам 150 кг/м3-ден аспаса), ірі
көмірді ауыр жанама байыту кезінде қолданады. Шламның мөлшері 
жоғарылаған кезде бір сатылы тізбекті магниттік сепараторлардың өнімділігі
номиналды мәннің 50-60% дейін төмендеген кезде ғана қолдануға болады. 

Регенерация схемасын бір сатыда қолдану резервтік электромагниттік
сепараторды міндетті түрде орнатуды қажет етеді. Екі сатылы регенерация
схемасы дәйекті түрде орнатылған сепараторларды қамтиды, ал I сатыдағы
қалдықтар мен ағызу бөлігі регенерацияның II сатысына жіберіледі. Әдетте 
бір бұрыш сепараторы екі немесе үш негізгі бөлікке орнатылады. II сатыдағы 
сепаратордың өнімділігі номиналдыдан 50% - ға тең қабылданады. Бұл схема
ұсақ көмірді ауыр жанама байыту үшін, сондай-ақ жоғарыда аталған
шектеулер болған жағдайда үлкен Көмірді байыту үшін қолданылады. Қоңыр
көмірді ауыр жанама байыту кезінде тек екі сатылы қалпына келтіру 
қолданылады. Аралас регенерация схемасы сонымен қатар дәйекті түрде 
орнатылған сепараторларды қамтиды, бірақ сұйылтылған суспензия екі 
сепараторға да беріледі. Сонымен қатар, I кезеңнің қалдықтары 
регенерацияның II сатысына жіберіледі. Аралас схема екі сатылы қалпына 
келтіру схемасымен бірдей жағдайларда қолданылады. Алайда, ұсақ Көмірді 
байыту кезінде тікелей екі сатылы схемаға артықшылық беріледі, ал үлкен
көмірді жоғары бөліну тығыздығы бойынша байыту кезінде, егер
сұйылтылған суспензияда 150 кг/м3 шламнан көп болса, аралас схема болады. 
Бөлек регенерация схемасы (2.7-сурет) сорғылармен сұйылтылған
суспензияны електен жеке жинағыштар арқылы жеке магниттік
сепараторларға беруді көздейді. Магниттік сепараторлардың қалдықтары мен 
ағызу бөлігі шекаралық астық бойынша шамамен 0,2 мм жеке жіктелген 
гидроциклондарда жіктеледі. Түйіршікті қоюландырылған өнімдер тиісті
флотация өнімдеріне отырады және олармен бірге сусыздандырады. Жұқа 
шлам (жіктемелік гидроциклондарды ағызу) жуу суымен бірге айналады
немесе ішінара флотацияға жіберіледі. Гидроциклондарда шамамен 0,2 мм
шекаралық ірілігі бойынша жіктеу ірі түйіршікті шламның жоғалуын 
болдырмауға, флотацияның жалпы берілуін азайтуға және іріліктің төменгі

шегін ауыр делдалдық циклондарда тиімді байытылған бөлшектердің 
мөлшеріне дейін азайтуға мүмкіндік береді. Бөлек регенерация кезінде 
шламдалмаған машина класында ірілігі 0-0,5 мм шламның жоғары болуына 
жол беріледі (нормативтік 3-5% орнына 10% дейін). Регенерация 
технологиясында барлық сұйылтылған суспензияны магнитті сепараторларға 
беру көзделеді.  

2.7-сурет- Үш өнімді ауыр жанама циклонда байыту кезінде сұйылтылған 
суспензияны бөлек регенерациялау аппараттары тізбегінің схемасы: 

1-ауыр циклон
2-электромагниттік сепараторлар
3-гидроциклондар
4-доғалы електер
5-салмақты жууға арналған экран
6-сорғылар.
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Көлемі бойынша ең үлкен ағынды құрайтын магнитті сепараторларды 
ваннадан ағызу жуу суы ретінде айналымға жіберіледі. Қойылтылған шламы 
бар регенерация қалдықтары фабриканың шлам жүйесіне, магнетит 
концентраты жұмыс суспензиясының жинағына түседі. Қазіргі уақытта 
байыту фабрикаларында көмірді ауыр ортада байыту кезінде магнетит 
суспензиясын қалпына келтіру үшін ЭБМ80/170п және ЭБМ90/250 
электромагниттік барабан сепараторлары қолданылады, бірінші Өлшем 
СКВ20 және СКВП20 сепараторлары бар схемаларда, ал ЭБМ90/250 - 
СКВП32; СКВ32 сепараторларында, сондай-ақ ГТ типті ауыр циклондарда 
орнатылады. 

Көмірді байыту, магнетитті жуу және байыту өнімдерін сусыздандыру. 
Көмірді ауыр ортадағы тығыздық бойынша бөлу байытылған көмірдің 
сипаттамаларына, сондай-ақ Технологиялық параметрлерге байланысты. 
Технологиялық параметрлерге аппараттың нақты өнімділігі, қатты фазаның 
көлемдік концентрациясы, суспензияның тұтқырлығы, магнетиттің ірілігі, 
суспензияның тығыздығы, ауырлатқышты жууға арналған су шығыны, 
гидроциклонға кірудегі суспензия қысымы, суспензия шығыны және т. б. 
кіреді.  

Ауырлатқыш ретінде қолданылатын магнетиттің мөлшері байыту 
аппаратының түріне және суспензиядағы Жібек бөлшектерінің құрамына 
байланысты таңдалады. Соколов-Сарыбай КБК магнетит концентратын 
Қарағанды бассейні мен Оралдың байыту фабрикаларына жібереді. Печора 
бассейнінің фабрикалары Ковдор тау-кен байыту комбинатынан (Мурманск 
облысы), Кузбасс, Шығыс Сібір, Қиыр Шығыс, Якутия зауыттарынан к 
сортының ауырлатқышымен қамтамасыз етіледі Коршунов тау-кен байыту 
комбинатынан (Иркутск облысы) к сортының магнетитімен қамтамасыз 
етіледі. Ірі түйіршікті ауырлатқыш байыту өнімдерінен оңай жуылатыны 
анықталды. Осылайша, "Донецк көмір байыту" ӨБ "Украина" КҚО - да 
тәжірибелік байыту кезінде магнетиттің шығыны тиісінше 88 және 70,3% 
класты-63 мкм магнетитті пайдалану кезінде 1700 және 1300 г/т құрады. 
СК-20 сепараторындағы бөліну қателігі тиісінше жұқа және ірі түйірлі 
магнетитті қолданған кезде 50 және 32,5 кг/м3 құрады. Бөлу дәлдігінің 
жоғарылауын суспензия тұтқырлығының төмендеуімен түсіндіруге болады. 
Ауыр циклондағы Көмірді байыту үшін ұсақ түйіршікті магнетитті қолданған 
кезде, ағызу мен құмға түсетін суспензиялардың тығыздығы мен бөліну 
тығыздығы бастапқы суспензияның тығыздығына жақын болған кезде, 
бөліну дәлдігі жоғары болады. Ірі түйірлі магнетитті үш өнімді ауыр 
циклондардағы ауырлатқыш ретінде пайдаланған кезде I және II сатылардағы 
бөліну тығыздығының 1000 кг/м3 дейінгі айырмашылығын алуға болады, І 
сатыда бөліну тығыздығына жақын II сатыда бөліну тығыздығын алу үшін 
жұқа түйірлі магнетитті қолдану қажет. Тығыздығы бойынша бөлінген 
шламды магнетиттен және пульпадан бөліп, суспензиядағы қатты заттың 
мөлшері рұқсат етілген шекте болатындай етіп ағартуға жіберу керек. Бұл 
әсіресе үш өнімді циклондағы көмір түйіршіктерін байыту кезінде өте 
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Көлемі бойынша ең үлкен ағынды құрайтын магнитті сепараторларды 
ваннадан ағызу жуу суы ретінде айналымға жіберіледі. Қойылтылған шламы
бар регенерация қалдықтары фабриканың шлам жүйесіне, магнетит 
концентраты жұмыс суспензиясының жинағына түседі. Қазіргі уақытта 
байыту фабрикаларында көмірді ауыр ортада байыту кезінде магнетит 
суспензиясын қалпына келтіру үшін ЭБМ80/170п және ЭБМ90/250
электромагниттік барабан сепараторлары қолданылады, бірінші Өлшем
СКВ20 және СКВП20 сепараторлары бар схемаларда, ал ЭБМ90/250 -
СКВП32; СКВ32 сепараторларында, сондай-ақ ГТ типті ауыр циклондарда
орнатылады.

Көмірді байыту, магнетитті жуу және байыту өнімдерін сусыздандыру. 
Көмірді ауыр ортадағы тығыздық бойынша бөлу байытылған көмірдің 
сипаттамаларына, сондай-ақ Технологиялық параметрлерге байланысты.
Технологиялық параметрлерге аппараттың нақты өнімділігі, қатты фазаның
көлемдік концентрациясы, суспензияның тұтқырлығы, магнетиттің ірілігі, 
суспензияның тығыздығы, ауырлатқышты жууға арналған су шығыны,
гидроциклонға кірудегі суспензия қысымы, суспензия шығыны және т. б.
кіреді. 

Ауырлатқыш ретінде қолданылатын магнетиттің мөлшері байыту 
аппаратының түріне және суспензиядағы Жібек бөлшектерінің құрамына
байланысты таңдалады. Соколов-Сарыбай КБК магнетит концентратын
Қарағанды бассейні мен Оралдың байыту фабрикаларына жібереді. Печора 
бассейнінің фабрикалары Ковдор тау-кен байыту комбинатынан (Мурманск
облысы), Кузбасс, Шығыс Сібір, Қиыр Шығыс, Якутия зауыттарынан к
сортының ауырлатқышымен қамтамасыз етіледі Коршунов тау-кен байыту 
комбинатынан (Иркутск облысы) к сортының магнетитімен қамтамасыз 
етіледі. Ірі түйіршікті ауырлатқыш байыту өнімдерінен оңай жуылатыны 
анықталды. Осылайша, "Донецк көмір байыту" ӨБ "Украина" КҚО - да 
тәжірибелік байыту кезінде магнетиттің шығыны тиісінше 88 және 70,3% 
класты-63 мкм магнетитті пайдалану кезінде 1700 және 1300 г/т құрады.
СК-20 сепараторындағы бөліну қателігі тиісінше жұқа және ірі түйірлі 
магнетитті қолданған кезде 50 және 32,5 кг/м3 құрады. Бөлу дәлдігінің 
жоғарылауын суспензия тұтқырлығының төмендеуімен түсіндіруге болады. 
Ауыр циклондағы Көмірді байыту үшін ұсақ түйіршікті магнетитті қолданған 
кезде, ағызу мен құмға түсетін суспензиялардың тығыздығы мен бөліну
тығыздығы бастапқы суспензияның тығыздығына жақын болған кезде,
бөліну дәлдігі жоғары болады. Ірі түйірлі магнетитті үш өнімді ауыр
циклондардағы ауырлатқыш ретінде пайдаланған кезде I және II сатылардағы 
бөліну тығыздығының 1000 кг/м3 дейінгі айырмашылығын алуға болады, i
сатыда бөліну тығыздығына жақын II сатыда бөліну тығыздығын алу үшін
жұқа түйірлі магнетитті қолдану қажет. Тығыздығы бойынша бөлінген 
шламды магнетиттен және пульпадан бөліп, суспензиядағы қатты заттың
мөлшері рұқсат етілген шекте болатындай етіп ағартуға жіберу керек. Бұл
әсіресе үш өнімді циклондағы көмір түйіршіктерін байыту кезінде өте 

маңызды, өйткені бұл құрылғыда үш соңғы өнімді алудың міндетті шарты 
суспензияны қоюландыру болып табылады. Егер ауыр циклондардың 
қоректенуі материалдың дәнінің мөлшері 0,2 мм-ден аз болса, онда бөлудің 
жоғары дәлдігін қамтамасыз ету үшін жұмыс суспензиясы мүмкіндігінше 
минималды тұтқырлыққа ие болуы керек. Өнімділігі 100 т/сағ қондырғыда 
жұмыс ортасы шамамен 400 м3/сағ айналады. Тығыздығы 1500 кг/м3, 
құрамында 550 кг магнетит және 130 кг шлам бар 1 м3 суспензияда 
осылайша мөлшері 0,5 мм-ден кем 52 т/сағ жуық көмір және жыныс 
шламдарын циркуляциялайды. Циклон қондырғысының қоректенуінде 
регенерация қалдықтарымен 4-5% шламның болуы кезінде жүйеден 4-5 т/сағ 
шламды шығару қажет. Егер шлам шығару процесі бұзылса және ұсақ 
кластардың құрамы көрсетілген мәндерден асып кетсе, онда тепе-теңдік 
суспензиядағы шламның жоғары концентрациясында пайда болады.  

Ауыр жанама байытудың әлемдік тәжірибесінде ауыр жанама 
сепараторлардың 74 түрі белгілі (2.8-сурет., 2.9). Ең көп таралған-әр түрлі 
компаниялар шығаратын элеватор дөңгелегі бар сепараторлар, сондай-ақ 
барабан сепараторлары. Шетелде келесі сепараторлар қолданылады:" 
Вено-Пик "фирмасының" Дрюбой "(Франция)," Шюхтерман Кремер унд 
Баум "фирмасының" Теска "(Германия), АҚШ-тың әртүрлі фирмалары 
шығарған" Вемко " барабан сепараторы, шұңқыр сепараторы. Барлық осы 
сепараторлар магнетит суспензиясында жұмыс істейді және екі соңғы өнімге 
бөлуге арналған. Көмірді үш өнімге бөлу қажет болған жағдайда екі рет 
орнатылған екі өнімді сепаратордан және тиісті қосалқы жабдықтан немесе 
екі бірдей сепаратор түріндегі қондырғыдан тұратын кешендер қолданылады. 
Қос сепараторлар "Вемко", "Теска", "Дрюбой", "Диса"сепараторлары 
негізінде шығарылады. "Мак-Нелли-Тромп" сепараторында үш өнімді бөлу 
ваннаның ортаңғы бөлігіне тығыздығы жоғары суспензияны қосымша беру 
есебінен жүзеге асырылады. Көптеген сепараторлар магнетитті ауырлатқыш 
ретінде пайдалануға арналған. Ерекшелік-бұл құм мен баритті қолданатын 
шанс және Барвоис сепараторлары. СБМ суспензия жинағыштары әртүрлі 
тығыздықтағы магнетит суспензиясын ауыр делдалдық сепараторлармен 
және гидроциклондармен жабдықталған байыту фабрикалары мен 
қондырғыларының суспензия айналымы жүйесіне қабылдауға, сақтауға және 
беруге арналған. Жинақтар цилиндр пішінді резервуарлар болып табылады 
және корпустан, қабылдау құрылғысынан, түсіру конусынан және сығылған 
ауаны жеткізу жүйесінен тұрады.  

СБМ жинақтарының бұрын шығарылған СБ және СБН алдындағы 
айрықша ерекшеліктері мен артықшылықтары:: 

- суспензия беруге көлбеу масақты торларды орнату;
- жинақ осьі бойынша қайтарылатын суспензияны енгізу және

суспензия шығару келтеқұбырларын шегендеу есебінен корпус 
элементтерінің жоғары ұзақ мерзімділігі; 

- жинағыштарды регенерация схемаларында да, суспензия
циркуляциясында да пайдалану; 
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- құрылыстың бірізділігі.
Фабрика аппараттарының тізбегінде кондициялық суспензия жинағы

кондициялық емес суспензия жинағынан кемінде 260 мм жоғары орнатылады. 
Бак реттеуші БРЗ қызмет етеді бөлу үшін жұмыс суспензия берілген 
жазықтықтың екі реттелетін ағыны. Ол тікбұрышты пішінді және бес 
камерадан тұрады. Үш камера жұмыс суспензиясын қабылдауға арналған, ал 
екеуі суспензияны араластырғыштың екі бөлігіне таратуға арналған. 
Араластырғыштың жұмыс камерасына жіберілетін суспензияның көлемі 
шибермен реттеледі, суспензияның қалған бөлігі камераның ішкі қабырғасы 
арқылы, биіктігі алынбалы жолақтармен реттеледі, араластырғыштың қысым 
бөліміне түседі. 

1-ванна
2-шығару құрылғысы
3-тор торы
4-ағызу науасы
5-доңғалақ жетегі
6-есу рамасының жетегі
7-жақтау
8-элеватор дөңгелегі.

2.8-сурет - СКВП-20 сепараторы

Бір немесе екі циклонды қоректендіруге арналған араластырғыш (бір 
немесе екі камералы) - екі бөлікке бөлінген ыдыс: араластырғыш және 
қысым. Екі бөлім де камера арқылы біріктірілген, оның жоғарғы бөлігінде 
торы бар жүктеу ойығы бар. Араластырғышта тексеруге арналған екі Люк 
бар. Жоғарғы бөлігінде қысым бағанының биіктігін реттеуге арналған 
шибер, төменгі бөлігінде суспензияны шығару үшін белгілі бір диаметрлі 
саңылауы бар дампер орналасқан. Артық суспензия араластыру камерасына 
және одан әрі суспензия айналымы жүйесіне түседі. Суспензия бөлгіші 
суспензияның жалпы ағынын екі ағынға бөлу үшін қолданылады. 
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- құрылыстың бірізділігі.
Фабрика аппараттарының тізбегінде кондициялық суспензия жинағы

кондициялық емес суспензия жинағынан кемінде 260 мм жоғары орнатылады. 
Бак реттеуші БРЗ қызмет етеді бөлу үшін жұмыс суспензия берілген
жазықтықтың екі реттелетін ағыны. Ол тікбұрышты пішінді және бес
камерадан тұрады. Үш камера жұмыс суспензиясын қабылдауға арналған, ал 
екеуі суспензияны араластырғыштың екі бөлігіне таратуға арналған.
Араластырғыштың жұмыс камерасына жіберілетін суспензияның көлемі
шибермен реттеледі, суспензияның қалған бөлігі камераның ішкі қабырғасы 
арқылы, биіктігі алынбалы жолақтармен реттеледі, араластырғыштың қысым 
бөліміне түседі.

1-ванна
2-шығару құрылғысы
3-тор торы
4-ағызу науасы
5-доңғалақ жетегі
6-есу рамасының жетегі
7-жақтау
8-элеватор дөңгелегі. 

Сурет 2.8-SQUP-20 сепараторы.

Бір немесе екі циклонды қоректендіруге арналған араластырғыш (бір 
немесе екі камералы) - екі бөлікке бөлінген ыдыс: араластырғыш және 
қысым. Екі бөлім де камера арқылы біріктірілген, оның жоғарғы бөлігінде
торы бар жүктеу ойығы бар. Араластырғышта тексеруге арналған екі Люк
бар. Жоғарғы бөлігінде қысым бағанының биіктігін реттеуге арналған
шибер, төменгі бөлігінде суспензияны шығару үшін белгілі бір диаметрлі
саңылауы бар дампер орналасқан. Артық суспензия араластыру камерасына
және одан әрі суспензия айналымы жүйесіне түседі. Суспензия бөлгіші 
суспензияның жалпы ағынын екі ағынға бөлу үшін қолданылады.

1-цилиндрлік циклон (I кезең)
2-конустық циклон (ІІ кезең). 

2.9-сурет-Үш өнімді ауыр циклон 

Доғалы елек қабылдау камерасынан, корпустан және сүзгі торларынан 
тұрады, екі өлшем шығарылады. Тиеу саңылауын қарау және тазалау үшін 
екі алмалы-салмалы Люк бар. Корпустың төменгі бөлігінде сенсорды немесе 
суспензия тығыздығының авто реттегішін қосуға арналған құбырлар бар. 
Суспензияны айдауға арналған сорғылар.  

Кондициялық және кондициялық емес суспензияларды айдау үшін көп 
жағдайда 8с8; 10с8; 5мш; ГрК 160/31,5; ГрК 400/40 типті сорғылар 
пайдаланылады. ИОТТ ДФ Гипромашкөмірмен байыту-мен бірге НСВ еркін 
қызыл типтегі электронды сорғы қондырғысын жасады (кесте. 2.12). 

Құрылғы тығыздығы 2500 кг / м3 дейінгі абразивті қоспаларды айдауға 
арналған. Оның негізгі элементтері - көлденең еркін қыздыру сорғысы және 
электр қозғалтқышы. Сорғы корпустан, сору құбырынан, доңғалақтан және 
тығыздау түйінінен тұрады. Құрылғы келесідей жұмыс істейді: сорғыш түтік 
арқылы сорылатын өнім сақиналы камераға доңғалаққа түседі; сорғы 
сақиналы камерада жұмыс істеген кезде айналмалы тор түзеді, ол 
гидравликалық қоспаны жұмыс доңғалағымен бірге қысым құбырына 
жібереді. Осыған байланысты жұмыс доңғалақтарының ресурсы 
жоғарылайды, сонымен қатар сорылатын өнімнің қайта ұсақталуы азаяды.  
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2.12-кесте - Электр сорғы қондырғысының техникалық сипаттамалары 
Параметр НСВ 

150/50 
НСВ 

250/50 
НСВ 

360/50 
Өнімділік, м3 / сағ 150 250 360 
Қысым, м 50 50 50 
Частота вращения, мин-1 1450 1450 1450 
Тұтынылатын қуат, кВт, сорғыдан артық емес 39,3 200 250 
Гидроқоспаның тығыздығы, кг/м3 11-ге дейін 11-ге дейін 11-ге дейін
Қатты бөлшектердің көлемдік концентрациясы, 
мм 

50 50 50 

Сорғының пайдалы әсер коэффициенті,%, кем 
емес 

51 51 49 

Айдалатын сұйықтықтың температурасы, °С 60 60 60 
Сыртқы ағу, л / сағ, артық емес 3 3 3 
Габариттері, мм, ұзындығынан артық емес 2200 2450 3100 
ені 960 1100 1150 
биіктігі 890 1150 1200 
Салмағы, кг, артық емес 1500 1750 2070 

Шашыратқыш құрылғылар. УРЦ шашыратқыш құрылғысы (2.13-кесте) 
магнетит пен шламды байыту өнімдерінен жууға арналған. Ол қарапайым 
дизайнға ие және келесідей жұмыс істейді: тангенциалды кіріс арқылы 
техникалық су цилиндрлік камераға түседі. Орталықтан тепкіш күштердің 
әсерінен су конустық саптаманың қабырғаларына түсіп, саптама мен 
конустан пайда болған саңылаудан шығады. Шашыратқыш құрылғылар 
капроннан жасалған, жеңіл, орнату және техникалық қызмет көрсету кезінде 
ыңғайлы. Олар байыту өнімдерін електің барлық ені бойынша шаюға және 
жууға арналған, ол үшін жиынтыққа жиналған және коллектордың екі 
жағында шахматтық тәртіппен орналастырылған. Бұл жағдайда су үздіксіз 
ағынмен шығады, ені бойынша біркелкі және үлкен бетке таралады. 
"Сабурханская" ЦОФ ГСЛ62 грохотында жүргізілген өнеркәсіптік 
сынақтармен (қ. Қарағанды), байыту өнімдерін техникалық сумен жуу 
операциясында су шығыны 68 м3/сағ дейін Жаңа шашыратқыш құрылғылар 
жұмыс істеген кезде магнетит шығыны 200-300 г/т-ға қысқартылатыны 
анықталды. 

2.13-кесте - УРЦ типті шашыратқыш құрылғылардың техникалық 
сипаттамалары 
Өнімділік, м3уч  30-120
Су қысымы, кПа 90-200
Өлшемдері, мм 
ұзындығы 2384 
ені 600 

Автоматтандыру құралдары. Процесті автоматтандырусыз магнетит 
суспензиясындағы көмірді байытудың қанағаттанарлық нәтижелерін алу 
мүмкін емес. Магнетит суспензиясындағы Көмірді байыту - күрделі көп 
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2.12-кесте - Электр сорғы қондырғысының техникалық сипаттамалары
Параметр НСВ 

150/50
НСВ 

250/50
НСВ 

360/50
Өнімділік, м3 / сағ 150 250 360
Қысым, м 50 50 50
Частота вращения, мин-1 1450 1450 1450
Тұтынылатын қуат, кВт, сорғыдан артық емес 39,3 200 250
Гидроқоспаның тығыздығы, кг/м3 11-ге дейін 11-ге дейін 11-ге дейін
Қатты бөлшектердің көлемдік концентрациясы, 
мм

50 50 50

Сорғының пайдалы әсер коэффициенті,%, кем 
емес

51 51 49

Айдалатын сұйықтықтың температурасы, °С 60 60 60
Сыртқы ағу, л / сағ, артық емес 3 3 3
Габариттері, мм, ұзындығынан артық емес 2200 2450 3100
ені 960 1100 1150
биіктігі 890 1150 1200
Салмағы, кг, артық емес 1500 1750 2070

Шашыратқыш құрылғылар. УРЦ шашыратқыш құрылғысы (2.13-кесте)
магнетит пен шламды байыту өнімдерінен жууға арналған. Ол қарапайым
дизайнға ие және келесідей жұмыс істейді: тангенциалды кіріс арқылы
техникалық су цилиндрлік камераға түседі. Орталықтан тепкіш күштердің
әсерінен су конустық саптаманың қабырғаларына түсіп, саптама мен
конустан пайда болған саңылаудан шығады. Шашыратқыш құрылғылар
капроннан жасалған, жеңіл, орнату және техникалық қызмет көрсету кезінде 
ыңғайлы. Олар Байыту өнімдерін Електің барлық ені бойынша шаюға және 
жууға арналған, ол үшін жиынтыққа жиналған және коллектордың екі 
жағында шахматтық тәртіппен орналастырылған. Бұл жағдайда су үздіксіз
ағынмен шығады, ені бойынша біркелкі және үлкен бетке таралады. 
"Сабурханская" ЦОФ ГСЛ 62 грохотында жүргізілген өнеркәсіптік 
сынақтармен (қ. Қарағанды), Байыту өнімдерін техникалық сумен жуу
операциясында су шығыны 68 м3/сағ дейін Жаңа шашыратқыш құрылғылар
жұмыс істеген кезде магнетит шығыны 200-300 г / т-ға қысқартылатыны 
анықталды

2.13-кесте - УРЦ типті шашыратқыш құрылғылардың техникалық
сипаттамалары
Өнімділік, м3уч 30-120
Су қысымы, кПа 90-200
Өлшемдері, мм
ұзындығы 2384
ені 600

Автоматтандыру құралдары. Процесті автоматтандырусыз магнетит 
суспензиясындағы көмірді байытудың қанағаттанарлық нәтижелерін алу
мүмкін емес. Магнетит суспензиясындағы Көмірді байыту - күрделі көп

факторлы процесс, оның нәтижелері бөлу ортасының, байытылатын 
материалдың және байыту аппаратының сипаттамасымен анықталады. 
Көптеген әсер етуші факторлар кездейсоқ уақыт функциялары болып 
табылады. Луганск гипроуглеавтоматизация филиалы концентраттың күлі 
бойынша технологиялық процесті басқаруды және көмірді бөлудің барлық 
режимін автоматты түрде оңтайландыруды қамтамасыз ететін КАТУ ауыр 
жанама қондырғыларын автоматтандыру аппараттарының кешенін 
жасады. КАТУ кешені (2.14 - кесте) ауыр жанама сепараторларды, сондай-ақ 
екі және үш өнімді циклондарды басқаруға арналған. Жалпы өнімді 
шығарумен жұмыс істейтін бір және бірнеше ауыр орталы байыту 
аппараттарының автоматтандырылуын қамтамасыз етеді. Кешен 
автоматтандыру жүйелерінің мынадай жұмыс режимдері үшін қолданылады: 
байыту аппаратының кірісіндегі жұмыс суспензиясының тығыздығын 
тұрақтандыру; байыту аппаратындағы бөлу режимі, байыту өнімдерінің 
күлділігі және көмірді бөлу режимін оңтайландыру. 

2.14-кесте - КАТУ кешенінің негізгі техникалық деректері 
Суспензия тығыздығын бақылау диапазоны, кг / м3  1000-2300 
Суспензия тығыздығын реттеудің орташа квадраттық қателігі, кг/м3 2,6 
Концентраттың күлін реттеу диапазоны, % 4-20
Концентраттың күлін реттеудің орташа квадраттық қателігі, % 1 
Суспензия жинағыштарында деңгейлерді ұстап тұрудың қателігі, м 0,3 
Қуат кернеуі 220 
Тұтынылатын қуат, А 1700 

Кешен нақты байыту схемасы мен зауытта бар байыту 
қондырғыларының түріне негізделген жиынтықта қолдануға болатын сыртқы 
құрылғылары бар төрт компоненттен тұрады. КАТУ кешені сондай-ақ 
суспензиялық сорғыларды, ағынды-көлік жүйесінің механизмдерін 
қашықтықтан басқаруды, АСУТП-мен сигналдардың түрлері мен деңгейлері 
бойынша кешенді түйіндестіру мүмкіндігін; жабдықтың жай-күйі мен байыту 
қондырғысының технологиялық параметрлерінің жарық және дыбыс 
сигнализациясын қамтамасыз етеді. Суспензия тығыздығын реттеу 
аппаратурасының құрылымдық схемасы тығыздықты реттеу пультін, 
тығыздықты бақылау құрылғысын, кесек бөлгішті, қысымды іріктегіштерді, 
дифманометрлер блоктарын, атқарушы механизмдер блоктарын қамтиды. 
Бастапқы байытылатын материалдың жүктемесінің, елек құрамының және 
ылғалдылығының ауытқуы кең шектерде өзгерген жағдайда байыту 
аппаратының шығысына Орнатылатын суспензияның тығыздығын 
бақылаудың қосымша құрылғысын пайдалана отырып, байыту аппаратында 
бөлу режимін автоматты тұрақтандыру жүйесін іске асырған жөн. Басқару 
тақталарының дизайны біріктірілген, есіктердің екі жақты орналасуымен 
жасалған. Пульттер өндірістік үй-жайларда қызмет көрсетуге ыңғайлы және 
айтарлықтай дірілге ұшырамайтын жерлерде орнатылады. Пульттердің өзара 
орналасуы келесідей болуы мүмкін: тығыздық пульті, оңтайландыру пульті, 
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суспензия сорғыларын басқару пульті, ПТС пульті. КАТУ кешені-қазіргі 
заманғы ауыр орталы қондырғылардың міндетті құрамдас бөлігі. Кешенді 
реттеуді, монтаждау сынақтарын және реттеуді КАТУ кешенін пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес мамандандырылған жөндеу ұйымы жүзеге 
асырады.  

2.3.2. Тұндыру машиналарында байыту 

Жалпы мәліметтер. Тұндыру-елекке қатысты ауыспалы жылдамдықпен 
пульсациялайтын сұйықтық (су) ағынының әсерінен електе минералды 
дәндер қоспасының тығыздығы бойынша қатпарлануға негізделген байыту 
әдісі. Тұндыру әр түрлі мөлшердегі және байытылатын көмірді олардың 
брендтік құрамына және өнімдердің мақсатына қарамастан байыту үшін 
тиімді қолданыла алады, соның арқасында ол байытылған көмірдің жалпы 
көлемінің шамамен 50% - ын құрайтын ең көп таралған әдіс болып табылады. 
Бастапқы көмірдің мөлшеріне байланысты: 

- ірі көмірді отырғызу-кесектердің өлшемдері 13(10) артық, сирек 25
мм артық; 

- ұсақ көмірді отырғызу-дәннің ірілігі 0,5(1) - дан 13(10) мм-ге дейін,
жекелеген жағдайларда 25 мм-ге дейін; 

- шламды тұндыру-бөлшектердің өлшемдері 0,5(0,3) - ден 3(2) мм-ге
дейін; 

- кең классикалық көмірді тұндыру - дәннің ірілігі 0,5(1) - дан 100(80)
мм-ге дейін; 

- жіктелмеген көмірді тұндыру-ірілігі тек жоғарғы шегі 0-100(80) мм
бойынша шектеледі. 

Технологиялық процестің мақсаты мен орны бойынша тұндыру көмірді 
бастапқы байыту үшін (оның ішінде соңғы өнімдерді алу үшін) - негізгі 
тұндыру немесе негізгі тұндыру өнімдерінің бірін (әдетте аралық өнім) қайта 
байыту (қайта байыту) үшін - бақылау тұнбасы үшін қолданылады. 
Физикалық процесс ретінде тұндыру дегеніміз-берілген гидродинамикалық 
режимде сұйық ортаның (судың) циклдік ауыспалы жоғары және төмен 
қозғалыстарының әсерінен әртүрлі тығыздықтағы минералды дәндердің 
қоспасын салыстырмалы түрде біркелкі тығыздықтағы қабаттарға бөлу. Бұл 
жағдайда шөгінді төсек деп аталатын түйіршікті материалдың массасы сұйық 
ортаға - тұндыру торына өтетін тірек жазықтығында болады. Көмірдің ұсақ 
кластарын байыту кезінде ауыр өнімді немесе оның бір бөлігін шөгінді тор 
арқылы түсіру жиі жүзеге асырылады. Бұл жағдайда елекке ауыр минералдан 
(дала шпаты және т.б.) немесе арнайы жасалған бөлшектерден (резеңке, 
керамика және т. б.) жасалған ірілігі мен тығыздығы берілген дәндер қабаты 
төселеді. Сондай-ақ, бұл мақсат үшін бастапқы көмірдегі (табиғи төсек) ауыр 
өнімнің бөлшектерін қолдануға болады. 
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суспензия сорғыларын басқару пульті, ПТС пульті. КАТУ кешені-қазіргі
заманғы ауыр орталы қондырғылардың міндетті құрамдас бөлігі. Кешенді
реттеуді, монтаждау сынақтарын және реттеуді КАТУ кешенін пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес мамандандырылған жөндеу ұйымы жүзеге 
асырады.

2.3.2. Тұндыру машиналарында байыту 

Жалпы мәліметтер. Тұндыру-елекке қатысты ауыспалы жылдамдықпен 
пульсациялайтын сұйықтық (су) ағынының әсерінен електе минералды
дәндер қоспасының тығыздығы бойынша қатпарлануға негізделген байыту
әдісі. Тұндыру әр түрлі мөлшердегі және байытылатын көмірді олардың 
брендтік құрамына және өнімдердің мақсатына қарамастан байыту үшін 
тиімді қолданыла алады, соның арқасында ол байытылған көмірдің жалпы
көлемінің шамамен 50% - ын құрайтын ең көп таралған әдіс болып табылады.
Бастапқы көмірдің мөлшеріне байланысты:

- ірі көмірді отырғызу-кесектердің өлшемдері 13(10) артық, сирек 25
мм артық;

- ұсақ көмірді отырғызу-дәннің ірілігі 0,5(1) - дан 13(10) мм-ге дейін, 
жекелеген жағдайларда 25 мм-ге дейін;

- шламды тұндыру-бөлшектердің өлшемдері 0,5(0,3) - ден 3(2) мм-ге
дейін;

- кең классикалық көмірді тұндыру - дәннің ірілігі 0,5(1) - дан 100(80) 
мм-ге дейін;

- жіктелмеген көмірді тұндыру-ірілігі тек жоғарғы шегі 0-100(80) мм
бойынша шектеледі.

Технологиялық процестің мақсаты мен орны бойынша тұндыру көмірді
бастапқы байыту үшін (оның ішінде соңғы өнімдерді алу үшін) - негізгі
тұндыру немесе негізгі тұндыру өнімдерінің бірін (әдетте аралық өнім) қайта 
байыту (қайта байыту) үшін - бақылау тұнбасы үшін қолданылады. 
Физикалық процесс ретінде тұндыру дегеніміз-берілген гидродинамикалық
режимде сұйық ортаның (судың) циклдік ауыспалы жоғары және төмен
қозғалыстарының әсерінен әртүрлі тығыздықтағы минералды дәндердің
қоспасын салыстырмалы түрде біркелкі тығыздықтағы қабаттарға бөлу. Бұл
жағдайда шөгінді төсек деп аталатын түйіршікті материалдың массасы сұйық
ортаға - тұндыру торына өтетін тірек жазықтығында болады. Көмірдің ұсақ 
кластарын байыту кезінде ауыр өнімді немесе оның бір бөлігін шөгінді тор
арқылы түсіру жиі жүзеге асырылады. Бұл жағдайда елекке ауыр минералдан 
(дала шпаты және т.б.) немесе арнайы жасалған бөлшектерден (резеңке, 
керамика және т. б.) жасалған ірілігі мен тығыздығы берілген дәндер қабаты
төселеді. Сондай-ақ, бұл мақсат үшін бастапқы көмірдегі (табиғи төсек) ауыр 
өнімнің бөлшектерін қолдануға болады.

1 - көтерілу үдеуі 
2 - көтерілудің баяулауы 
3 - төмендеу жылдамдығының үдеуі 
4 - төмендеу соққысының баяулауы

2.10-сурет - Кесу циклі 

Тұндыру ортасының жоғары, төмен түсетін қозғалысының төсек және 
олардың арасындағы үзілістермен қайталанатын үйлесімі-бұл тұндыру циклі. 
"Тұндыру циклі" ұғымы уақыт функциясындағы қозғалмайтын елекке 
қатысты судың тік қозғалысы жылдамдығының диаграммасын белгілеу үшін 
де қолданылады (2.10-сурет). Өрлемелі қозғалыс кезеңінде сыртқы күштердің 
әсерінен көмірдің (төсектің) бастапқы массасы бос күйге келеді, бұл тиісті 
тығыздық қабатына өту үшін дәндердің өзара орын ауыстыру мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Судың төмен түсуі тартылыс күшінің әсерінен жүреді және 
қатты бөлшектердің жауын-шашынына әкеліп соғады, бұл торда тығыздалған 
төсек пайда болады, онда жиналған бөлшектердің тығыздығы тікелей торда 
болады және табиғи түрде үстіңгі қабаттарға азаяды. Сипатталған процесті 
бірнеше рет қайталау арқылы бастапқы көмірді тығыздығы (күлділігі) 
бойынша біртекті өнімдерге стратификациялаудың нақтылығын тәжірибе 
үшін жеткілікті қол жеткізуге болады. Тұндырудың соңғы өнімдері әдетте 
концентрат (немесе тұқымсыз масса) және байыту қалдықтары болып 
табылады. Бастапқы көмірлердегі өскіндердің құрамы жоғары болған кезде 
немесе концентрат сапасына қатаң талаптар қойылған кезде аралық 
тығыздықтағы дәндердің қоспасы (өскіндердің) - өнеркәсіптік өнім бөлек 
отырғызу өнімі болып бөлінуі мүмкін.  

Тұндыру машинасы (2.11-сурет) үздіксіз жұмыс істейтін 
технологиялық аппарат болып табылады, онда бастапқы көмір 1-тұндыру 
елегі бойынша жылжып, 2-пульсаторлар арқылы 7-ауа бөлімшесіне сығылған 
ауаны циклдік беру арқылы қозғалатын ортаның пульсациясының әсерінен 
стратификацияланады (суретте 7-тор бөлімшесіне қатысты 8-әуе 
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бөлімшесінің бүйірлік орналасуы бар құрылым көрсетілген). Стратификация 
шамасына қарай қалыптасатын ауыр өнімнің қабаты тұндыру торы немесе 
арнайы түсіру құрылғысы арқылы түсіріледі: бірінші болып тиеу жағынан 
неғұрлым ауыр өнім (қалдықтар), келесілері - аралық тығыздықтағы өнімдер 
(өнеркәсіптік өнім немесе микст) түсіріледі. Тұндыру машинасының соңында 
ең жеңіл өнім шығарылады - 4 ағызу шегі арқылы түсірілетін концентрат.  

Машинаның ұзындығы бойынша тиеу және түсіру немесе екі түсіру 
құрылғысымен шектелетін бөлігі машинаның мынадай сатысын білдіреді: 
жыныс, өнеркәсіптік өнім (бөлінетін ауыр Өнімнің атауы бойынша). 
Қадамдар саны бойынша бір, екі және үш сатылы кескіш машиналар 
ерекшеленеді. Кейбір жағдайларда төрт сатылы модификациялар 
технологияның немесе шикізаттың ерекшелігіне байланысты қолданылады. 
Шығарылатын өнімдердің сапасын басқару үшін қазіргі заманғы тұндыру 
машиналары әр сатыда Автоматты реттегіштермен жабдықталған. 
Машинаның барлық құрылымдық элементтері корпуспен біріктіріліп, 
ұзындығы бойынша сатылар мен бөліктерге бөлінген (автономды 
пульсаторлармен және тор астындағы суды оқшау жеткізумен 
жарақтандырылған аймақтар). 

1-тұндыру торы
2-ауа пульсаторлары
3-қалқымалы сенсор
4-ағызу шегі
5,6-роторлы жүк түсіргіштер
7-ауа камерасы
8-тор бөлігі
9-төсеу төсегі
10-ағын бөлігі.

2.11-сурет - Түсіру машинасының схемасы (мысалы, ауа пульсациялық
жетегі және ауа камерасының бүйірлік орналасуы бар машина) 

Бастапқы көмір 
Сығылған 

ауа

Елек 
аст.су

Жыныстар 
сатысы

Өнерк.өнім 
сатысы

Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім 
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бөлімшесінің бүйірлік орналасуы бар құрылым көрсетілген). Стратификация
шамасына қарай қалыптасатын ауыр өнімнің қабаты тұндыру торы немесе 
арнайы түсіру құрылғысы арқылы түсіріледі: бірінші болып тиеу жағынан 
неғұрлым ауыр өнім (қалдықтар), келесілері - аралық тығыздықтағы өнімдер
(өнеркәсіптік өнім немесе микст) түсіріледі. Тұндыру машинасының соңында 
ең жеңіл өнім шығарылады - 4 ағызу шегі арқылы түсірілетін концентрат. 

Машинаның ұзындығы бойынша тиеу және түсіру немесе екі түсіру 
құрылғысымен шектелетін бөлігі машинаның мынадай сатысын білдіреді: 
жыныс, өнеркәсіптік өнім (бөлінетін ауыр Өнімнің атауы бойынша). 
Қадамдар саны бойынша бір, екі және үш сатылы кескіш машиналар
ерекшеленеді. Кейбір жағдайларда төрт сатылы модификациялар
технологияның немесе шикізаттың ерекшелігіне байланысты қолданылады.
Шығарылатын өнімдердің сапасын басқару үшін қазіргі заманғы тұндыру 
машиналары әр сатыда Автоматты реттегіштермен жабдықталған.
Машинаның барлық құрылымдық элементтері корпуспен біріктіріліп, 
ұзындығы бойынша сатылар мен бөліктерге бөлінген (автономды
пульсаторлармен және тор астындағы суды оқшау жеткізумен
жарақтандырылған аймақтар).

1-тұндыру торы
2-ауа пульсаторлары
3-қалқымалы сенсор
4-ағызу шегі
5,6-роторлы жүк түсіргіштер
7-ауа камерасы
8-тор бөлігі
9-төсеу төсегі
10-ағын бөлігі.

2.11-сурет - Түсіру машинасының схемасы (мысалы, ауа пульсациялық 
жетегі және ауа камерасының бүйірлік орналасуы бар машина)

Бастапқы көмір

Сығылған
ауа

Елек
аст.су

Жыныстар
сатысы

Өнерк.өнім 
сатысы

Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім

Жалпы жағдайда машинадан түсірілген тұндыру өнімдерінің саны 
сатылар санына тең плюс бір. Бірақ іс жүзінде бірнеше ауыр өнімдерді 
аралық түсіруді және олардың әртүрлі комбинацияларын қолдануға болады. 

Тұндыру теориясының элементтері. Тұндырудағы қазіргі теориялық 
бағыттар жеке астықтың емес, ықтималды-статистикалық тәсілге негізделген 
дәндер жиынтығының қозғалыс заңдылығын қарастырады. 
Ықтималдық-статистикалық модель әр жеке бөлшектің қозғалуымен және 
біртекті бөлшектер тобының тұрақты қозғалысымен, олардың қозғалу 
орталығымен және осы орталықтың айналасындағы таралу дисперсиясымен 
сипатталатын массалық процесс ретінде тұндыруды білдіреді. Тұндыру 
төсегінде жылдамдықтың біркелкі бөлінбеуіне және әртүрлі тығыздықтағы 
бөлшектердің көптеген соқтығысуына байланысты, тығыздықтың тұрақты 
стратификациясынан басқа, бөлшектердің ішінара қозғалысы, әсіресе әртүрлі 
тығыздықтағы қабаттардың шекараларында жүреді. Бөлшектердің 
тығыздығы бойынша таралуының жалпы тенденциясы теориялық және 
эксперименттік зерттеулермен және тұндыру машиналарында Көмірді 
байыту тәжірибесімен сенімді түрде расталады.  

Зерттеудің ықтималды-статистикалық бағытының негізгі міндеті 
төсектің пайда болу заңдылықтарын анықтау болды, яғни әртүрлі тығыздық 
пен мөлшердегі бөлшектердің кездейсоқ күйден төсектің стратификациясына 
тән тәртіпке ауысуы. Тұндыруды жаппай процесс ретінде қарастырған 
теориялық зерттеулердің нәтижесінде автор әр түрлі бастапқы үй-жайларды 
пайдалану кезінде экспоненциалды заңмен төсек қалыптастыру процесін 
сипаттайтын бірдей типтегі теңдеулерді алды. Әсер етуші массалар заңына 
негізделген Дифференциалдық теңдеу, бөлуге қатысты: 

γпр  = Fи
Fпр − Fи

ƞ(1 − e−kt)  (8) 

кез-келген өнімнің шығуы (мысалы, концентрат);γпр 
Fи  - 1 өнімге сәйкес келетін фракциялардың құрамы, мысалы, бастапқы 
өкпеде;  
Fпр - өнімдегі сол фракциялардың құрамы, мысалы, концентратта;  
ƞ-көмірдің байытылуына байланысты өлшемсіз коэффициент;  
К-1/с стратификацияның үлестік жылдамдығы;  
t - материалдың тұндыру машинасында болу уақыты.  
Шамалар,, бірлік үлесінде көрсетіледі; коэффициент ƞ< - және іргелес 
фракциялардың ұлғаюымен азаяды.γпрFиFпрFпрFи 

Тақтай астындағы су өрлемелі жүріс кезінде төсектің жұмсару 
дәрежесінің артуын, өрлемелі жүріс кезеңінде суды ағызғаннан кейінгі 
дебаланстың орнын толтыруды, төмен түсетін жүріс кезінде төсектің төменгі 
қабаттарына жеңіл ұсақ бөлшектердің сорылуын болдырмауды қамтамасыз 
етеді, сондай-ақ төсек қабаттарының түсіруге бойлық жылжуына ықпал етеді. 
Жасанды төсек-бұл байытылған көмірге арналған өткізгіш тірек жүйесі және 
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ауыр түйіршіктерді ағызу торы арқылы түсіру режимін реттейді 
(механикалық түсіру құрылғысы болмаған кезде немесе онымен бірге).  

Көмірді байыту схемаларында тұндыруды қолдану шарттары. Көмірді 
байыту тәжірибесінде тұндыру басқа әдістерге қарағанда келесі 
артықшылықтарға байланысты кеңінен таралды:  

- әмбебаптылық-әртүрлі фракциялық және гранулометриялық 
құрамдардағы көмірді олардың маркалық тиістілігінің, нысаналы 
мақсатының және байытылуының кең ауқымында тиімді байыту мүмкіндігі; 
бөгде ірілік кластарының мазмұнына және бастапқы көмірдің заттық 
құрамының ауытқуларына салыстырмалы түрде төмен сезімталдық; 
әмбебаптығының арқасында шөгуді негізгі және бақылау операциясы ретінде 
іріліктің әртүрлі класстарын байыту үшін қолдануға болады; 

- технологияның қарапайымдылығы-жұмыс ортасын дайындау және 
регенерациялау (ауыр жанама байыту үшін де), арнайы заттарды 
(ауырлатқышты, реагенттерді) қолдану, қоректендіруді енгізуде тұрақты 
гидростатикалық қысымды жасау (гидроциклондар үшін де) бойынша 
арнайы операцияларды талап етпейтін технологиялық кешеннің аз 
операциялылығы); 

Шартты белгілер: к - кокстеуге арналған көмір; Э-энергетикаға 
арналған көмір; ал зонтали осы көмірді байытудың әртүрлі нұсқаларының 
мүмкіндігін білдіреді. 

- жоғары өнімділік-бөлгіш машинаның 1 м2 Жұмыс алаңына меншікті 
өнімділігі 5-20 т/сағ (орташа 10-14 т) құрайды; абсолютті өнімділігі 1000 
т/сағ дейін болатын бөлгіш машиналарды жасау мүмкіндігінің техникалық 
негіздемесі бар; 

- жоғарыда аталған артықшылықтардың белгілі бір дәрежеде салдары 
болып табылатын, сондай-ақ байыту процесінің салыстырмалы түрде төмен 
энергия сыйымдылығы мен металл сыйымдылығына байланысты үнемділік 
(кесте. 2.15). 

2.15-кесте - 1 т көмірді Тұндыру және басқа әдістермен байытуға арналған 
үлестік шығындар, т / т 

Әдісі Шығындар Технологиялық 
ысыраптардан 

болған 
шығындар 

Жиынтық 
шығындар 

Күрделі 
Бөлектеу 10,5 4,4 10,4 

Ауыр жанама байыту 
сепараторларда 31,3 14,4 20,6 0,8 21.4 

циклондарда 34,8 17,4 24,3 1,9 26,2 
Жуу 

науаларындағы 
байыту 

15,4 8,2 11,3 9,2 20,5 

Пневматикалық 
байыту 

15,1 7,9 10,9 37,5 48,4 
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ауыр түйіршіктерді ағызу торы арқылы түсіру режимін реттейді 
(механикалық түсіру құрылғысы болмаған кезде немесе онымен бірге). 

Көмірді байыту схемаларында тұндыруды қолдану шарттары. Көмірді
байыту тәжірибесінде тұндыру басқа әдістерге қарағанда келесі 
артықшылықтарға байланысты кеңінен таралды: 

- әмбебаптылық-әртүрлі фракциялық және гранулометриялық
құрамдардағы көмірді олардың маркалық тиістілігінің, нысаналы
мақсатының және байытылуының кең ауқымында тиімді байыту мүмкіндігі; 
бөгде ірілік кластарының мазмұнына және бастапқы көмірдің заттық
құрамының ауытқуларына салыстырмалы түрде төмен сезімталдық; 
әмбебаптығының арқасында шөгуді негізгі және бақылау операциясы ретінде
іріліктің әртүрлі класстарын байыту үшін қолдануға болады;

- технологияның қарапайымдылығы-жұмыс ортасын дайындау және
регенерациялау (ауыр жанама байыту үшін де), арнайы заттарды
(ауырлатқышты, реагенттерді) қолдану, қоректендіруді енгізуде тұрақты 
гидростатикалық қысымды жасау (гидроциклондар үшін де) бойынша 
арнайы операцияларды талап етпейтін технологиялық кешеннің аз
операциялылығы);

Шартты белгілер: к - кокстеуге арналған көмір; Э-энергетикаға 
арналған көмір; ал зонтали осы көмірді байытудың әртүрлі нұсқаларының 
мүмкіндігін білдіреді.

- жоғары өнімділік-бөлгіш машинаның 1 м2 Жұмыс алаңына меншікті
өнімділігі 5-20 т/сағ (орташа 10-14 т) құрайды; абсолютті өнімділігі 1000
т/сағ дейін болатын бөлгіш машиналарды жасау мүмкіндігінің техникалық
негіздемесі бар;

- жоғарыда аталған артықшылықтардың белгілі бір дәрежеде салдары
болып табылатын, сондай-ақ байыту процесінің салыстырмалы түрде төмен
энергия сыйымдылығы мен металл сыйымдылығына байланысты үнемділік
(кесте. 2.15).

2.15-кесте - 1 т көмірді Тұндыру және басқа әдістермен байытуға арналған
үлестік шығындар, т / т

Әдісі Шығындар Технологиялық 
ысыраптардан 

болған 
шығындар

Жиынтық 
шығындар

Күрделі
Бөлектеу 10,5 4,4 10,4

Ауыр жанама байыту
сепараторларда 31,3 14,4 20,6 0,8 21.4

циклондарда 34,8 17,4 24,3 1,9 26,2
Жуу 

науаларындағы 
байыту

15,4 8,2 11,3 9,2 20,5

Пневматикалық
байыту

15,1 7,9 10,9 37,5 48,4

Жағдайлардың ұтымды үйлесімі анықталды (сапасы, байытылуы, 
көмірдің гранулометриялық құрамы, олардың мақсаты), онда әр түрлі 
машиналық класстарға арналған шөгінділерді қолданған жөн, дегенмен жеке 
жағдайларда техникалық-экономикалық талдау басқа оңтайлы шешімдерді 
негіздеуі мүмкін. Көмір мен антрациттің ірі класты тұндыру машиналарында 
байыту, егер жыныс фракцияларының құрамы (тас көмір үшін 1800 кг/м3-ден 
астам және антрацит үшін 2000 кг/м3-ден астам) 35% - дан аспаса, оларды 
жеңіл және орташа байыту кезінде тиімді болады. Тұқымның көп 
мөлшерімен байытуды ауыр делдалдық сепараторларда қолданған жөн. 
Құрамында 35% - дан астам жыныс фракциялары бар жеңіл және орташа 
байытылатын кокстелетін және энергетикалық көмірге ерекше жағдай болуы 
мүмкін. Бірақ оларды тұндыру арқылы байыту көптеген жағдайларда 
өнеркәсіптік өнімді шығарумен жүзеге асырылады.  

Көмір мен антрациттердің ұсақ машиналық кластарын байыту үшін 
шөгінді тау жыныстарын байыту және ұстау шарттары бойынша шектеусіз 
қолданылады. Алайда, бастапқы көмірдің байыту сипаттамаларының 
күрделенуімен байыту технологиясының күрделенуі қажет, атап айтқанда, 
Өндірістік өнімді бөліп алып, бақылау құю машиналарын немесе ауыр 
циклондарды қолдана отырып, оны қайта байыту қажет. Энергетикалық 
көмірлер мен антрациттердің жеңіл және орташа байытылатын шағын 
кластары, егер концентратқа оны тұтыну шарттарына сүйене отырып күлге 
ерекше талаптар қойылмаса, өнеркәсіптік өнімді бөлусіз тұндырумен 
байытылуы мүмкін. Егер антрацитті ұсақ концентрат кендерді 
агломерациялауға арналған болса, онда тұндыруды қолдана отырып, оны 
алудың технологиялық схемасы қиын байытылатын кокстелетін көмірге 
қарағанда күрделене түседі. Кең классикалық түрдегі көмірді тұндыру 
шектеулі қолданылады және тек жеңіл немесе орташа байытылған және 
концентрат сапасына қатаң талаптар болмаған кезде энергетикалық көмірге 
(тіпті аз антрациттерге) қолданылады.  

Арнайы тұндыру машиналарында ірі түйіршікті шламды байыту бұл 
өнімнің едәуір шығымдылығы мен күлінің жоғары болуына байланысты 
оның байытылмаған түрдегі тауарлық концентратқа қосылуы тұтыну 
шарттары бойынша рұқсат етілген шектерден асып кетуіне әкелген жағдайда 
ғана қажет болады. Басқару қондырғысы кокстеу үшін көмірді байытатын 
ескі зауыттарда қолданылады. Бұл ретте бақылау тұндыру машиналарына 
ірілігі 0-13(10) мм-ге дейін ұсақталған ірі класты тұндыру өнеркәсіптік өнімі 
мен ұсақ машина класындағы негізгі тұнбаның өнеркәсіптік өнімі (микст) 
жіберіледі. Тұндыру машиналарында бақылау байытуы, әдетте, үш түпкілікті 
өнімді шығарумен нақты өнімділіктің төмендеуімен жүзеге асырылады. 
Балама ауыр циклондардағы негізгі шөгінділердің өнеркәсіптік өнімін қайта 
байыту болуы мүмкін. Байыту фабрикаларында көмірді жинақтау алдында 
тау-кен массасының ірі класстарынан (25 мм-ден астам) жыныстарды алдын 
ала алып тастау әлемдік практикада шөгуді қолданудың салыстырмалы түрде 
жаңа саласы болып табылады. Бұл жағдайда тұндыру машиналарының, 
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мысалы, ауыр делдалдық сепараторлардан артықшылығы-суспензияны 
дайындау және қалпына келтіру қажеттілігінің болмауы. 

Параметрлер және тұндыру режимдері. Тұндыру-көп факторлы 
процесс және оның нәтижелеріне тұндыру машиналарының сипаттамасымен 
және қоректену режимімен, процестің технологиялық және 
гидродинамикалық параметрлерімен анықталатын жиырмадан астам әртүрлі 
факторлар бір мезгілде әсер етеді (6.8-сурет). Олардың көпшілігі бір-бірімен 
күрделі өзара әрекеттесуде және әртүрлі жағдайларда екіұштылықпен 
көрінеді. Технологиялық параметрлерге байытылған көмірдің 
гранулометриялық және фракциялық құрамы, машинаның нақты өнімділігі, 
машинаға берілетін айналмалы судағы қатты қалдық мөлшері, ауыр тұндыру 
өнімдерін түсіру әдістері мен режимдері кіреді. 
Гидродинамикалық параметрлерге тұндыру машинасындағы тербеліс 
режимін анықтайтын факторлар кіреді: Көлік және тор астындағы суды беру 
және тұтыну әдісі, сығылған ауаның шығыны мен қысымы, пульсация жиілігі, 
ауаны қабылдау және шығару кезеңдерінің қатынасы (пульсация циклі). 
Процесс үшін маңызды туынды немесе қайталама параметрлер тобы 
жоғарыда көрсетілген бастапқы параметрлердің үйлесуіне байланысты: 
жоғары және төмен ағындардың жылдамдығы, тербелістердің ауқымы, 
төсектің босатылу дәрежесі және т. б. Бастапқы параметрлер қатарына 
реттелмейтін (машинаның дизайнымен анықталған немесе іске қосу-баптау 
жұмыстарына орнатылған және одан әрі өзгермейтін) және реттелетін 
(тұндыру кезінде алынған өнімдердің сапасын басқару үшін тұндыру 
машиналарын пайдалану кезінде реттелетін) кіреді (2.12-сурет).  
Байытудың тиімділігін анықтау және тұндыру процесінің барысын бақылау 
үшін бірқатар бағалау параметрлері қолданылады, олардың көпшілігі әрбір 
(немесе жеке) бөлу өнімінің бөгде фракциялармен ластану дәрежесін немесе 
"өз" фракцияларын белгілі бір өнімге алу дәрежесін анықтауға негізделген.   

Көмірдің сипаттамасы. Көмірді тұндыру арқылы байыту схемасын 
таңдауға оның мөлшері, байытылуы, маркалы тиістілігі (антрацит, тас көмір), 
нысаналы мақсаты (кокстеу, энергетика) әсер етеді. Дәл осындай 
сипаттамалар режимдерді белгілеу және күтілетін тұндыру нәтижелерін 
болжау үшін бастапқы параметрлерді анықтайды. Тұндыру объектісі ретінде 
көмірдің гранулометриялық құрамы: 

- ірі машина класын байыту кезінде тұндыру машинасының түсіру
құрылғыларының техникалық мүмкіндіктерімен анықталатын іріліктің 
жоғарғы шегі: шекаралық Өлшем, қабылданған жіктеу құралдарын және осы 
кластардың шығу арақатынасын ескере отырып, ірі және кіші машина 
класстарын бөлек байытудың белгілі бір шарттары; 

- схемада шламдарды шығару (шаңсыздандыру) операциясымен және
бөлінетін ұсақ заттардың шекаралық мөлшерімен байланысты ұсақ класс 
ірілігінің төменгі шегі; 

- машина класстарын дайындық операцияларының жетілмегендігіне
байланысты ірілігі бойынша бөгде бөлшектермен бітеп тастаумен; 
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мысалы, ауыр делдалдық сепараторлардан артықшылығы-суспензияны
дайындау және қалпына келтіру қажеттілігінің болмауы.

Параметрлер және тұндыру режимдері. Тұндыру-көп факторлы
процесс және оның нәтижелеріне тұндыру машиналарының сипаттамасымен
және қоректену режимімен, процестің технологиялық және 
гидродинамикалық параметрлерімен анықталатын жиырмадан астам әртүрлі
факторлар бір мезгілде әсер етеді (6.8-сурет). Олардың көпшілігі бір-бірімен
күрделі өзара әрекеттесуде және әртүрлі жағдайларда екіұштылықпен
көрінеді. Технологиялық параметрлерге байытылған көмірдің
гранулометриялық және фракциялық құрамы, машинаның нақты өнімділігі, 
машинаға берілетін айналмалы судағы қатты қалдық мөлшері, ауыр тұндыру 
өнімдерін түсіру әдістері мен режимдері кіреді.
Гидродинамикалық параметрлерге тұндыру машинасындағы тербеліс 
режимін анықтайтын факторлар кіреді: Көлік және тор астындағы суды беру
және тұтыну әдісі, сығылған ауаның шығыны мен қысымы, пульсация жиілігі, 
ауаны қабылдау және шығару кезеңдерінің қатынасы (пульсация циклі).
Процесс үшін маңызды туынды немесе қайталама параметрлер тобы
жоғарыда көрсетілген бастапқы параметрлердің үйлесуіне байланысты:
жоғары және төмен ағындардың жылдамдығы, тербелістердің ауқымы,
төсектің босатылу дәрежесі және т. б. Бастапқы параметрлер қатарына 
реттелмейтін (машинаның дизайнымен анықталған немесе іске қосу-баптау
жұмыстарына орнатылған және одан әрі өзгермейтін) және реттелетін
(тұндыру кезінде алынған өнімдердің сапасын басқару үшін тұндыру
машиналарын пайдалану кезінде реттелетін) кіреді (2.12-сурет). 
Байытудың тиімділігін анықтау және тұндыру процесінің барысын бақылау
үшін бірқатар бағалау параметрлері қолданылады, олардың көпшілігі әрбір
(немесе жеке) бөлу өнімінің бөгде фракциялармен ластану дәрежесін немесе
"өз" фракцияларын белгілі бір өнімге алу дәрежесін анықтауға негізделген.

Көмірдің сипаттамасы. Көмірді тұндыру арқылы байыту схемасын
таңдауға оның мөлшері, байытылуы, маркалы тиістілігі (антрацит, тас көмір),
нысаналы мақсаты (кокстеу, энергетика) әсер етеді. Дәл осындай
сипаттамалар режимдерді белгілеу және күтілетін тұндыру нәтижелерін
болжау үшін бастапқы параметрлерді анықтайды. Тұндыру объектісі ретінде 
көмірдің гранулометриялық құрамы:

- ірі машина класын байыту кезінде тұндыру машинасының түсіру 
құрылғыларының техникалық мүмкіндіктерімен анықталатын іріліктің
жоғарғы шегі: шекаралық Өлшем, қабылданған жіктеу құралдарын және осы
кластардың шығу арақатынасын ескере отырып, ірі және кіші машина 
класстарын бөлек байытудың белгілі бір шарттары;

- схемада шламдарды шығару (шаңсыздандыру) операциясымен және 
бөлінетін ұсақ заттардың шекаралық мөлшерімен байланысты ұсақ класс
ірілігінің төменгі шегі;

- машина класстарын дайындық операцияларының жетілмегендігіне 
байланысты ірілігі бойынша бөгде бөлшектермен бітеп тастаумен;

2.12-сурет - Бөлу параметрлері 

- салыстырмалы түрде ұсақ дәндердің машина класындағы
практикалық мазмұны, оларды бөлу машинасында бөлу тиімділігі (дәлдігі) 
олардың мөлшері азайған сайын табиғи түрде төмендейді (2.16-кесте). 

Ұсақ астықты тұндыру машиналарында ірілігі кемінде 0,5 (басқа 
жағдайларда 0,8) мм бөлшектер тиімді байытылуы мүмкін екендігі 
анықталды. Сонымен қатар, тұндыру машинасындағы шлам бөлшектері 
ортаның тұтқырлығын арттырады және үлкен дәндер арасындағы 
каналдарды толтыру арқылы төсек өткізгіштігін төмендетеді. Бұл 0-1 ММ 
классты қосқанда 1-13 ММ классты көмірді байыту нәтижелерінің 
эксперименттік деректерімен расталады. Бұдан шығатыны, ластанбаған ұсақ 
көмірді тұндыру технологиялық тұрғыдан негізсіз. Тұндыру машинасында 
байытылатын шикізат ретінде көмірдің фракциялық құрамы жоғары және 
төмен тығыздықтағы фракциялардың сандық қатынасымен ғана емес, 
сонымен қатар аралық тығыздықтағы фракциялардың нақты құрамымен, 
сондай-ақ бөлу тығыздығына жақын "іргелес" фракциялардың болуымен 
және, сайып келгенде, қалдықтарға шығарылатын таза тау жыныстарының 
құрамымен сипатталады. Осы жағдайлардың үйлесуі көмірдің байытылуын 
анықтайды. Алайда, тұндыру үшін олардың рөлі демаркациялық тығыздықты 
анықтаумен және байыту өнімдерінің тепе-теңдігін болжаумен ғана 
шектелмейді.  

Сығылған ауа 
Реттелетін 

параметрлер
Реттелмейтін 
параметрлер

Шығын 
Цикл 
Пульсациялар 
жиілігі 

Қысым 

Қоректендіруді беру 
Реттелетін 

параметрлер
Реттелмейтін 
параметрлер

Тасымалдау 
суының өнімділігі, 
шығыны 

Ірілігінің шектері, 
фракциялық 
құрамы, 
гранулометр. 
құрамы 

Туынды параметрлер 
Ағынның жоғарылау жылдамдығы 
Ағынның төмендеу жылдамдығы 
Тербелістер қарымы 
Төсемнің қопсытылуы 

Елек астындағы су 
Реттелетін 

параметрлер
Реттелмейтін 
параметрлер

Шығын Қысым        
Қатты мөлшері 
Беру режимдері

Шөккен өнімді шығару 
Реттелетін 

параметрлер
Реттелмейтін 
параметрлер

Ауыр өнімнің 
бақылаудағы 

биіктігі               
Өнімділігі

Табалдырық 
биіктігі Ағызу 

саңылауының ені 
Жасанды төсем 
параметрлері 

Електің еңкіштігі
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Фракциялық құрам едәуір дәрежеде тұндыруға арналған су шығынын, 
процестің үлестік және абсолюттік өнімділігін (2.17 - кесте), ауыр өнімнің 
(қалдықтардың) сандық шығуын, ал оның шекті мәні кезінде-осы көмір үшін 
тұндыруды қолданудың қағидатты мүмкіндігін алдын ала анықтайды. 

2.16-кесте - Ірілік класстары бойынша бөлу көрсеткіштерінің өзгеру мысалы 
Сыныбы, мм Төмен бөлу тығыздығы, кг / м^ Жоғары бөлу тығыздығы, кг/м3 

- Рр Рр хР 
13-25 1690 120 1780 140 
6-13 1770 160 1830 180 
3-6 1820 180 2060 270 
1:3 1860 210 2170 290 
0-1 1970 250 - - 

Тұндыру машиналарының белгілі бір өлшемдері (шектердің биіктігі 
және т.б.) әртүрлі фракциялардың шығуларының нақты арақатынасымен 
байланысты. Өнімділік. Тұндыру машинасына берілетін бастапқы көмірдің 
массасы уақыт бірлігінде анықталады: 

- абсолютті өнімділігі, т / сағ;
- машинаның жұмыс алаңының бірлігіне бастапқы көмір бойынша

меншікті өнімділігі, т/(ч-м2); 
- сол сияқты, елеуіштің енінің бірлігіне, т/(с м);
- тұқымдық бөлімнің 1 м2 ауданына бөлінген қалдықтардың салмағы

бойынша нақты өнімділік, бұл тұқымдық фракциялардың бастапқы көмірдегі 
құрамының артуына және түсіру құрылғыларының өткізу қабілетін бағалау 
қажеттілігіне байланысты өте маңызды. 

Өнімділік тек сандық фактор ғана емес, сонымен қатар көмірді бөлу 
дәлдігіне тікелей әсер ететін фактор. Өнімділікті тұрақты (оңтайлы) деңгейде 
ұстап тұруға белгіленген бөлу режимінің мерзімді бұзылуынан және шөгу 
өнімдері сапасының рұқсат етілген нормаларға дейін ауытқуынан кепілдік 
беріледі. Көмірді байыту практикасында ұсынылатын тұндыру 
машиналарының меншікті өнімділігі (2.17-кесте) көмірдің ірілігіне, 
байытылуына, мақсатына (маркалы тиістілігіне), мысалы кокстелетін, 
энергетикалық, антрацитке байланысты болады. 

 Су шығыны. Тұндыру машинасындағы су технологиялық орта ретінде 
қызмет етеді, сонымен бірге байытылатын материалды жүктеуден ағызу 
табалдырығына дейін тасымалдауды қамтамасыз етеді және төсекті 
босатудың қажетті режимін жасайды. 
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Фракциялық құрам едәуір дәрежеде тұндыруға арналған су шығынын, 
процестің үлестік және абсолюттік өнімділігін (2.17 - кесте), ауыр өнімнің 
(қалдықтардың) сандық шығуын, ал оның шекті мәні кезінде-осы көмір үшін
тұндыруды қолданудың қағидатты мүмкіндігін алдын ала анықтайды.

2.16-кесте - Ірілік класстары бойынша бөлу көрсеткіштерінің өзгеру мысалы
Сыныбы, мм Төмен бөлу тығыздығы, кг / м^ Жоғары бөлу тығыздығы, кг/м3

- Рр Рр хР
13-25 1690 120 1780 140
6-13 1770 160 1830 180
3-6 1820 180 2060 270
1:3 1860 210 2170 290
0-1 1970 250 - -

Тұндыру машиналарының белгілі бір өлшемдері (шектердің биіктігі
және т.б.) әртүрлі фракциялардың шығуларының нақты арақатынасымен
байланысты. Өнімділік. Тұндыру машинасына берілетін бастапқы көмірдің
массасы уақыт бірлігінде анықталады:

- абсолютті өнімділігі, т / сағ;
- машинаның жұмыс алаңының бірлігіне бастапқы көмір бойынша

меншікті өнімділігі, т/(ч-м2);
- сол сияқты, елеуіштің енінің бірлігіне, т/(с м);
- тұқымдық бөлімнің 1 м2 ауданына бөлінген қалдықтардың салмағы

бойынша нақты өнімділік, бұл тұқымдық фракциялардың бастапқы көмірдегі 
құрамының артуына және түсіру құрылғыларының өткізу қабілетін бағалау
қажеттілігіне байланысты өте маңызды.

Өнімділік тек сандық фактор ғана емес, сонымен қатар көмірді бөлу
дәлдігіне тікелей әсер ететін фактор. Өнімділікті тұрақты (оңтайлы) деңгейде
ұстап тұруға белгіленген бөлу режимінің мерзімді бұзылуынан және шөгу
өнімдері сапасының рұқсат етілген нормаларға дейін ауытқуынан кепілдік
беріледі. Көмірді байыту практикасында ұсынылатын тұндыру
машиналарының меншікті өнімділігі (2.17-кесте) көмірдің ірілігіне, 
байытылуына, мақсатына (маркалы тиістілігіне), мысалы кокстелетін,
энергетикалық, антрацитке байланысты болады.

Су шығыны. Тұндыру машинасындағы су технологиялық орта ретінде 
қызмет етеді, сонымен бірге байытылатын материалды жүктеуден ағызу
табалдырығына дейін тасымалдауды қамтамасыз етеді және төсекті
босатудың қажетті режимін жасайды.

2.17-кесте - Шамамен рұқсат етілген нақты өнімділік 

Көмір, ірілік 
класы, мм 

Байытылушылыққа Меншікті өнімділік, тДч-м2) 

Бастапқы көмір 
бойынша 

(Електің 1 м2 
ауданына) 

Тұқымдық 
фракциялар 

бойынша 
(тұқымдық 

бөлімшенің 1 
м2-не) 

Тас көмір, 13 мм 
астам 

Жеңіл 15-20 7-10
Орташа және қиын 12-15 6 - 8 

Тас көмір, 0,5-13 мм Жеңіл 12-15 4-7
Орташа және қиын 8...12 3-5

Сол сияқты, 
жасанды төсек 
арқылы ауыр 

өнімдерді түсіру 
кезінде 

7-10 2-4

Энергетикалық 
көмір және кең 

таралған 
антрацит, 04 - 100 

мм 

Жеңіл және орташа 15-18 7-10

шөгінділер - 30 
мм-ден астам 

Шектелмеген 15-20 7-10

Антрацит 0,5-13 
мм 

12-15 5-8

Өнеркәсіптік 
өнім, 0,5-13 мм 
(бақылау шөгуі) 

4-7 2-4

Сумен жабдықтау екі жолмен жүзеге асырылады: көмір ағынымен 
(көлік суы) және ауа камераларына өлшенген қабылдау (торлы су). Көлік 
суының қажетті шығыны электрмен жабдықтау әдісіне және тұндыру 
алдында шлам шығаратын құрылғының болуына байланысты. Көмір тұндыру 
машинасына тікелей гидротасымалдау науаларынан түскен кезде көлік 
суының шығыны артық болуы мүмкін және тұндыру төсегінің жоғарғы 
қабаттарының оны жеткілікті стратификацияламай-ақ түсіру табалдырығына 
жедел жылжуын тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайларда тұндыру 
машинасының алдында артық көлік суын немесе ағынның жылдамдығын 
төмендететін құрылғыны алып тастау үшін төгетін електерді орнатқан жөн. 
Ең жақсы шешім-суды ағызу операциясын көмірді шламмен және оны 
машинаның еніне бөлу.  

Алдын ала суланған көмірді машинаға тиеудің "сусыз" әдісі 
перспективалы болып саналады, онда жеңіл өнімді ағызуға тасымалдау үшін 
қажетті судың барлық мөлшері реттелетін мөлшерде торлы сумен бірге 
беріледі. Су астындағы су-тұндыру процесінің маңызды технологиялық 
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факторларының бірі. Э. Рафалес-Ламарка экспериментальды түрде тақтатас 
суының нақты ағынының гидродинамикалық тұндыру параметрлеріне және, 
ең алдымен, процестің қарқындылығының негізгі факторларының бірі 
ретінде төсектің босатылу дәрежесіне тікелей әсерін анықтады. Іс жүзінде, 
әдетте, негіздемелер белгілі болса да (К. К. Коллодий) оны тек төмен түсу 
кезеңінде берудің орындылығы. Көлік және тор астындағы су шығынының 
арақатынасы өте кең ауқымда ауытқиды, дегенмен көлік суының шығыны 
жалпы шығынның шамамен 55 және 45% пропорциясында тордан асып кету 
тенденциясы басым болады. Су шығыны көмірдің мөлшері мен байытылуына, 
ондағы таза тау жыныстарының құрамына байланысты.  

Ауа қысымы мен шығыны. Ауа-пульсациялық тұндыру режимін құруда 
сығылған ауаның параметрлері (қысым мен ағын) және ауа циклінің 
сипаттамасы (қабылдау жиілігі мен қатынасы) шешуші болып табылады. 
Олардың бастапқы, белгіленген мәндері көмірдің ірілігіне, байытылуына, 
органикалық массаның (антрациттің) тығыздығына қарай, сондай-ақ тұндыру 
машинасының конструкциялық ерекшеліктерін (ауа және тор бөлімшелерінің 
аудандарының арақатынасы, олардың өзара орналасуы) ескере отырып 
беріледі. Ауа камераларының тор астында орналасуы бар заманауи тұндыру 
машиналары үшін ауа-пульсациялық режимнің кейбір параметрлері 
келтірілген. Тербелістердің ауқымын анықтайтын фактор ретінде ауа 
шығыны ең алдымен байытылған көмірдің мөлшеріне байланысты және 
антрациттің үлкен кластары үшін максималды мәндерге ие. Ауа қысымының 
мөлшері байытылған материалдың мөлшері мен тығыздығына, сондай-ақ ауа 
камерасы мен тор бөліміндегі су деңгейлері арасындағы биіктіктің 
айырмашылығына байланысты, бұл машинаның дизайнымен анықталады. 
Пульсация жиілігін, ауа қабылдау мен шығару ұзақтығының арақатынасын 
таңдау ортаның жоғары және төмен қозғалыс жылдамдығының оңтайлы 
мәндерімен анықталады. Ауаны қабылдау мен шығару арасындағы үзіліс ауа 
өткізгіштері мен инерция күштерінің паразиттік көлемінің әсерін өтеу үшін 
қажет. Келесі циклдар арасындағы кідіріс жоғары көтерілу алдында төсекті 
тығыздау үшін қажет. Ауыр өнімдерді түсіру режимі тұндыру процесін 
жедел реттеудің кеңінен қолданылатын факторларының бірі болып табылады, 
оған байыту өнімдерінің өзара бітелуі шешуші дәрежеде байланысты болады. 
Түсіру процесі мыналарды қамтиды: - берілген тығыздықтағы ауыр өнім 
қабатының қалыңдығын бақылау; - бақылау органының (датчиктің) берілген 
мәннен бақыланатын қабаттың биіктігін арттыруға немесе азайтуға ден қоюы; 
- ауыр өнімді түсіру жылдамдығын арттыруға немесе азайтуға атқарушы 
құрылғының іске қосылуы; - бақыланатын қабаттың оңтайлы биіктігін 
белгілегеннен кейін бүкіл жүйенің жұмысын тұрақтандыру. Ауыр төсектің 
бақыланатын қабатының биіктігі тұндыру машинасындағы төсектің жалпы 
биіктігіне және осы кезеңде қабылданған бөлу тығыздығына байланысты. 
Бақыланатын қабаттың биіктігінің жоғарылауы төсектің босатылуының 
төмендеуіне және жеңіл өнімнің бітелуіне әкеледі, төмен түсіру - оның 
қалдықтармен жоғалуына және түсіру тұрақтылығының төмендеуіне әкеледі.
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факторларының бірі. Э. Рафалес-Ламарка экспериментальды түрде тақтатас
суының нақты ағынының гидродинамикалық тұндыру параметрлеріне және, 
ең алдымен, процестің қарқындылығының негізгі факторларының бірі 
ретінде төсектің босатылу дәрежесіне тікелей әсерін анықтады. Іс жүзінде, 
әдетте, негіздемелер белгілі болса да (К. К. Коллодий) оны тек төмен түсу
кезеңінде берудің орындылығы. Көлік және тор астындағы су шығынының 
арақатынасы өте кең ауқымда ауытқиды, дегенмен көлік суының шығыны
жалпы шығынның шамамен 55 және 45% пропорциясында тордан асып кету
тенденциясы басым болады. Су шығыны көмірдің мөлшері мен байытылуына,
ондағы таза тау жыныстарының құрамына байланысты. 

Ауа қысымы мен шығыны. Ауа-пульсациялық тұндыру режимін құруда
сығылған ауаның параметрлері (қысым мен ағын) және ауа циклінің
сипаттамасы (қабылдау жиілігі мен қатынасы) шешуші болып табылады.
Олардың бастапқы, белгіленген мәндері көмірдің ірілігіне, байытылуына,
органикалық массаның (антрациттің) тығыздығына қарай, сондай-ақ тұндыру
машинасының конструкциялық ерекшеліктерін (ауа және тор бөлімшелерінің 
аудандарының арақатынасы, олардың өзара орналасуы) ескере отырып 
беріледі. Ауа камераларының тор астында орналасуы бар заманауи тұндыру 
машиналары үшін ауа-пульсациялық режимнің кейбір параметрлері
келтірілген. Тербелістердің ауқымын анықтайтын фактор ретінде ауа 
шығыны ең алдымен байытылған көмірдің мөлшеріне байланысты және
антрациттің үлкен кластары үшін максималды мәндерге ие. Ауа қысымының
мөлшері байытылған материалдың мөлшері мен тығыздығына, сондай-ақ ауа 
камерасы мен тор бөліміндегі су деңгейлері арасындағы биіктіктің
айырмашылығына байланысты, бұл машинаның дизайнымен анықталады.
Пульсация жиілігін, ауа қабылдау мен шығару ұзақтығының арақатынасын
таңдау ортаның жоғары және төмен қозғалыс жылдамдығының оңтайлы 
мәндерімен анықталады. Ауаны қабылдау мен шығару арасындағы үзіліс ауа 
өткізгіштері мен Инерция күштерінің паразиттік көлемінің әсерін өтеу үшін
қажет. Келесі циклдар арасындағы кідіріс жоғары көтерілу алдында төсекті
тығыздау үшін қажет. Ауыр өнімдерді түсіру режимі тұндыру процесін
жедел реттеудің кеңінен қолданылатын факторларының бірі болып табылады, 
оған байыту өнімдерінің өзара бітелуі шешуші дәрежеде байланысты болады. 
Түсіру процесі мыналарды қамтиды: - берілген тығыздықтағы ауыр өнім 
қабатының қалыңдығын бақылау; - бақылау органының (датчиктің) берілген 
мәннен бақыланатын қабаттың биіктігін арттыруға немесе азайтуға ден қоюы;
- ауыр өнімді түсіру жылдамдығын арттыруға немесе азайтуға атқарушы
құрылғының іске қосылуы; - бақыланатын қабаттың оңтайлы биіктігін 
белгілегеннен кейін бүкіл жүйенің жұмысын тұрақтандыру. Ауыр төсектің
бақыланатын қабатының биіктігі тұндыру машинасындағы төсектің жалпы 
биіктігіне және осы кезеңде қабылданған бөлу тығыздығына байланысты. 
Бақыланатын қабаттың биіктігінің жоғарылауы төсектің босатылуының
төмендеуіне және жеңіл өнімнің бітелуіне әкеледі, төмен түсіру - оның 
қалдықтармен жоғалуына және түсіру тұрақтылығының төмендеуіне әкеледі.

МО параметрлік қатарындағы тұндыру машиналарының стандартты 
конструкцияларында жыныс сатысындағы бақыланатын қабаттың биіктігі 
150-180 ММ, өнеркәсіптік өнімдегі 14>-160 мм шегінде қабылданады. Ауыр 
қабат деңгейінің сенсоры ретінде әртүрлі дизайндағы қалқымалы 
құрылғылар қолданылады. Бұл ретте қалтқының тиімді тығыздығы 
бақыланатын қабаттың нақты тығыздығының тербелісі кезінде өнімдердің 
қосымша өзара сіңуін болдырмау үшін бөлу тығыздығынан 10-15% - ға 
төмен қабылданады. Қиын және өте қиын байытылатын көмірдің ұсақ 
кластарын байыту кезінде ауыр өнімдерді жасанды (дала шпаты немесе басқа 
материалдардан дайындалған) төсек арқылы түсіру қолданылады. Жасанды 
төсек машинаның бүкіл аймағына, оның жеке сатысына (мысалы, өндірістік 
өнімдерге) немесе механикалық түсіру құрылғыларымен немесе онсыз жарты 
сатыға салынуы мүмкін. Електің барлық ауданы бойынша жасанды төсек 
арқылы түсіру бақылау тұндыру машиналарында немесе бақылау 
операциясынсыз байытылуы қиын кокстелетін көмірді байыту кезінде түпкі 
өнімдерді алу мақсаты қойылған жағдайларда қолданылады. Бұл жағдайда 
тұндыру режимі айтарлықтай өзгереді, атап айтқанда, нақты өнімділік 
айтарлықтай төмендейді (2.17-кесте). Тұндырғышпен байыту схемалары 
көмірді ірілігі бойынша дайындауға арналған жабдықпен, ауамен жабдықтау 
жүйесімен, айналымдық сумен жабдықтаумен және тұндыру өнімдерін 
алдын ала өңдеуге және оларды кейінгі операцияларға беруге арналған 
құрылғылармен (сусыздандыратын элеваторлар, концентратты алдын ала 
сусыздандыру елегі және т.б.) бірыңғай технологиялық кешендегі тұндыру 
машиналарының үйлесімін қамтиды. Тар мағынада, тұндыру схемасы 
дегеніміз-әр түрлі сападағы өнімдерді тұндыру машинасында бөлудің 
реттілігі мен әдістері, оларды ауыстыру және кейінгі өңдеуге бағыттау (бөлек 
немесе қоспада). Ескі зауыттарға ең тән схема (сурет. 6.20) кокстелетін 
көмірдің ірі (13-100 мм) және ұсақ (0,5-13 мм) класстарын байыту 
операцияларын соңғы концентрат пен қалдықтарды алумен және бақылау 
тұндыру машинасына қайта байытуға жіберілетін микст бөлумен (ірі - 0-13 
мм-ге дейін жұмыс істегеннен кейін) қамтиды. Бақылау құю кезінде, әдетте, 
үш соңғы өнім бөлінеді: концентрат, қалдықтар және өнеркәсіптік өнімдер.

Жаңа зауыттардың схемаларында көмірдің үлкен класы (антрацит) екі 
немесе үш өнімге бөлінген ауыр делдалдық сепараторларда байытылған. Бұл 
ретте кокстеуге арналған көмірлер тұндыру машиналарында үш түпкілікті 
өнімді (тауарлық өнеркәсіптік өнімді қоса алғанда) бөле отырып байытуға 
ұмтылады. Бастапқы көмірді байыту қиын болған кезде немесе 
концентраттың шығуы мен сапасына қойылатын жоғары талаптар болған 
кезде өндірістік өнімді қайта байыту талап етіледі, ол бақылау тұндыру 
машинасында немесе ауыр гидроциклондарда жүзеге асырылады. 
Ұсақталғаннан кейін ауыр делдалдық сепараторлардың ірі өнеркәсіптік өнімі 
бақылау операциясына да жіберілуі мүмкін (2.13-сурет). 

Антрацит пен энергия көмірін байыту үшін басқа танымал тұндыру 
нұсқалары қолданылады: 
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- ірілігі 6-150 мм-екі соңғы өнімді бөле отырып, бір сатыға;
- ірілігі 6-25 мм - соңғы концентрат пен қалдықтарды бөле отырып, бұл ретте
+ 25 мм классты ауыр жанама сепараторларда байытады (2.14-сурет);

1-үлкен класты кесу машинасы
2-бақылау құю машинасы
3-балғалы ұсақтағыш
4-шағын классты кескіш машина. 

2.13-сурет - Бақылау тұндыру машинасында микстерді қайта байыта отырып, 
көмірді екі машина сыныбымен тұндырудың дәстүрлі схемасы 

6-150 мм немесе 6-25 мм класындағы антрацит жынысының құрамы
жоғарылаған кезде барлық сатыларда (екі элеватор арқылы) соңғы 
қалдықтарды бөліп шығару машиналарында өнеркәсіптік өнім бермей 
байытылады. Іс жүзінде неғұрлым күрделі тұндыру схемаларын қолдануға 
болады, мысалы, көмірді үш машина класымен байыту немесе тұндыру 
машиналарында төрт соңғы өнімді бөлу арқылы, бұл көмірдің немесе 
минералды қоспалардың материалдық құрамының ерекшеліктеріне 
байланысты. Қарастырылған нұсқалардың әрқайсысының технологиялық 
және экономикалық тиімділігі көмірдің сипаттамалары мен тұндыру 
өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың нақты үйлесуіне байланысты, 
сондықтан әр жағдайда жеке бағаланады.  

Бастапқы көмір 

Шламнан айыру 

Ірі концентрат Өнеркәсіптік 
өнім

Ұсақ концентрат 
Қалдыктар 
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- ірілігі 6-150 мм-екі соңғы өнімді бөле отырып, бір сатыға;
- ірілігі 6-25 мм - соңғы концентрат пен қалдықтарды бөле отырып, бұл ретте 
+ 25 мм классты ауыр жанама сепараторларда байытады (2.14-сурет);

1-үлкен класты кесу машинасы
2-Бақылау құю машинасы
3-балғалы ұсақтағыш
4-шағын классты кескіш машина. 

2.13-сурет - Бақылау тұндыру машинасында микстерді қайта байыта отырып, 
көмірді екі машина сыныбымен тұндырудың дәстүрлі схемасы

6-150 мм немесе 6-25 мм класындағы антрацит жынысының құрамы
жоғарылаған кезде барлық сатыларда (екі элеватор арқылы) соңғы 
қалдықтарды бөліп шығару машиналарында өнеркәсіптік өнім бермей
байытылады. Іс жүзінде неғұрлым күрделі тұндыру схемаларын қолдануға
болады, мысалы, көмірді үш машина класымен байыту немесе тұндыру 
машиналарында төрт соңғы өнімді бөлу арқылы, бұл көмірдің немесе
минералды қоспалардың материалдық құрамының ерекшеліктеріне 
байланысты. Қарастырылған нұсқалардың әрқайсысының технологиялық
және экономикалық тиімділігі көмірдің сипаттамалары мен тұндыру
өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың нақты үйлесуіне байланысты,
сондықтан әр жағдайда жеке бағаланады. 

Бастапқы көмір

Шламнан айыру

Ірі концентрат Өнеркәсіптік
өнім

Ұсақ концентрат

Қалдыктар

1-ауыр сепараторлар
2-дауыл
3-балғалы ұсақтағыш
4-шағын класты кесу машинасы
5-бақылау құю машинасы. (бақылау бөлімі, нұсқа ретінде, нүктелі сызықпен
белгіленген)

2.14-сурет - Ірі класты ауыр жанама байытумен үйлестіре отырып, ұсақ 
класты көмірді (антрацитті) тұндырумен байыту схемасы: 

- ірілігі 0,5 - 100 м (кеңклассификацияланған энергетикалық көмір) - соңғы 
концентрат пен қалдықтарды бөліп шығаратын және өнеркәсіп өнімдерін 
немесе циркуляцияға бағыттайтын немесе жел тартқыштарда жіктегеннен 
кейін жеке бақылау машинасына қайта байытуға және тор үстіндегі өнімді 
ірілігі 0-13 немесе 0-25 мм дейін ұсақтауға арналған тұндыру 
машиналарында.

Жалпы жағдайда, қосымшаны қолдану тиімді болады, егер: 
- көмір (антрацит) тұндыру машинасына түскенге дейін ірілігі 0,5 немесе 1
мм бойынша шламнан тазартылады;
- қоректендіргіште артық ірілік дәні және бөгде заттар (металл, жоңқа және т.
б.) болмайды.);
- тұндыру процесі тікелей схема бойынша, оның мазмұнын минимумға дейін
шектей отырып, айналымға жібермей жүзеге асырылады, өйткені өте
қолайсыз фракциялық құрамы бар, бөлуді айтарлықтай қиындатады.

Тәжірибеде аралық өнімдерге өскіндердің (соңғы өнеркәсіптік өнім) 
және фракциялар қоспаларының (айналымдағы өнімдер) ұтымды бөлінуінің 
арқасында төрт өнімдік бөлінісі бар бір бақылау машинасында осы көмір 

Бастапқы көмір 

Шламнан айыру Шламнан айыру 

Өнеркәсіптік 
өнім

Ірі концентрат 

Қалдықтар Ұсақ концентрат 

Өнеркәсіпті
к өнім
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үшін тауарлық концентратқа жанғыш массаны барынша шығаруға қол 
жеткізілген мысалдар бар. Тұндыру машиналарының ауданын оңтайлы 
пайдалану және бөлінетін өнімдердің әртүрлі коммутациясы кезінде 
байытылған көмірдің нақты фракциялық құрамын ескере отырып, оны қайта 
бөлу мүмкіндігі тұндыру технологиясын басқарудың маңызды 
факторларының бірі болып табылады. ОМ және МО типтеріндегі үш сатылы 
тұндыру машиналары тұндыру өнімдерін бөлудің оңтайлы схемаларын жедел 
жобалау үшін ерекше қолайлы мүмкіндіктерге ие. 

2.15-сурет - МО типті тұндыру машиналарында ауыр өнімдерді бөлу схемасы

2.15-суретте МО типті машиналардағы ауыр өнімдерді оқшаулау 
схемаларының ең тән нұсқалары көрсетілген. Бірінші нұсқа тау 
жыныстарының құрамы жоғары көмірді байытуға арналған. Орташа нақты 
өнімділік пен айналымдағы өнімнің болмауына байланысты үш соңғы өнімге 
бөлуге бір машинаның ішінде қол жеткізіледі, ал қалдықтар алғашқы екі 
қадамның аумағында шығарылады. Схема қарапайым және тек екі 
элеваторды қолдануды қажет етеді. Екінші нұсқада бастапқы көмірдегі 
өнеркәсіптік өнім фракцияларының жоғары мөлшері болжанады. Көмірдің 
қиын байытылуына байланысты нақты өнімділік тым жоғары. Қалдықтарды 
бөлу I және II сатының жартысында жүргізіледі, осыған байланысты 
соңғысында жасанды төсекті қолдану талап етіледі. Өнеркәсіптік өнім келесі 
бір жарым сатыда бөлінеді. Қалдықтар мен өнеркәсіптік өнімнің сандық 
арақатынасын өзгерте отырып, II сатыдағы ауыр өнімдерді түсірудің 
аударылмалы шиберлерімен ауытқуға жол беріледі. Екі сусыздандыратын 
элеваторды қолданыңыз. Схеманың артықшылығы-оның технологиялық 
икемділігі. Схеманың үшінші нұсқасы, ең алдымен, өнеркәсіптік өнімді бөлу 
немесе оны жеке бақылау аппаратына (тұндыру машинасы, гидроциклон) 
беру үшін жеке элеваторды қажет ететін жоғары көшет құрамы мен 

Қоректендіру Қоректендіру 

Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім 
Қоректендіру Қоректендіру 

Қалдықтар 
Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім 

Өнеркәсіптік өнім 
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үшін тауарлық концентратқа жанғыш массаны барынша шығаруға қол
жеткізілген мысалдар бар. Тұндыру машиналарының ауданын оңтайлы
пайдалану және бөлінетін өнімдердің әртүрлі коммутациясы кезінде
байытылған көмірдің нақты фракциялық құрамын ескере отырып, оны қайта
бөлу мүмкіндігі тұндыру технологиясын басқарудың маңызды
факторларының бірі болып табылады. ОМ және МО типтеріндегі үш сатылы 
тұндыру машиналары тұндыру өнімдерін бөлудің оңтайлы схемаларын жедел
жобалау үшін ерекше қолайлы мүмкіндіктерге ие.

2.15-сурет - МО типті тұндыру машиналарында ауыр өнімдерді бөлу 
схемасы.

2.15-суретте МО типті машиналардағы ауыр өнімдерді оқшаулау
схемаларының ең тән нұсқалары көрсетілген. Бірінші нұсқа тау 
жыныстарының құрамы жоғары көмірді байытуға арналған. Орташа нақты
өнімділік пен айналымдағы өнімнің болмауына байланысты үш соңғы өнімге
бөлуге бір машинаның ішінде қол жеткізіледі, ал қалдықтар алғашқы екі 
қадамның аумағында шығарылады. Схема қарапайым және тек екі 
элеваторды қолдануды қажет етеді. Екінші нұсқада бастапқы көмірдегі 
өнеркәсіптік өнім фракцияларының жоғары мөлшері болжанады. Көмірдің
қиын байытылуына байланысты нақты өнімділік тым жоғары. Қалдықтарды 
бөлу I және II сатының жартысында жүргізіледі, осыған байланысты
соңғысында жасанды төсекті қолдану талап етіледі. Өнеркәсіптік өнім келесі
бір жарым сатыда бөлінеді. Қалдықтар мен өнеркәсіптік өнімнің сандық
арақатынасын өзгерте отырып, II сатыдағы ауыр өнімдерді түсірудің 
аударылмалы шиберлерімен ауытқуға жол беріледі. Екі сусыздандыратын 
элеваторды қолданыңыз. Схеманың артықшылығы-оның технологиялық
икемділігі. Схеманың үшінші нұсқасы, ең алдымен, өнеркәсіптік өнімді бөлу
немесе оны жеке бақылау аппаратына (тұндыру машинасы, гидроциклон)
беру үшін жеке элеваторды қажет ететін жоғары көшет құрамы мен 

Қоректендіру Қоректендіру

Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім

ҚоректендіруҚоректендіру

Қалдықтар

Қалдықтар Өнеркәсіптік өнім

Өнеркәсіптік өнім

фракциялар қоспасының едәуір шығымдылығы бар қиын байытылатын 
көмірді байытуға арналған. Соңғы жағдайда негізгі машинаның нақты 
өнімділігінің артуына жол беруге болады. Төртінші нұсқа өте қиын 
байытылатын Көмірді байыту кезінде және бақылау операцияларында 
қолданылады.  

2.16-сурет - Küttner GmbH, Украина шығарған тұндыру машинасы 

Ауыр өнімдерді оқшаулау схемасы икемді. Машинаның бірінші сатысы 
толығымен соңғы қалдықтарды шығару үшін, екінші жартысы II және III 
сатылардың бірінші жартысы соңғы өнеркәсіптік өнімді бөлу үшін бөлінеді.  

Ауыр және аралық фракциялардың (II сатының бірінші жартысы) және 
концентратты өнеркәсіптік өнім фракцияларының (III сатының екінші 
жартысы) кондициялық емес қоспалары негізгі тұндыру машинасына қайта 
байытуға қайтару үшін жеке элеваторға шығарылады. Сонымен қатар, 
машинаның нақты өнімділігі күрделі бөлшек құрамының айналым өнімінің 
түсуіне байланысты айтарлықтай төмендейді. Схема күрделі, електің 
жекелеген учаскелерінде жасанды төсек қолдануды және үш элеваторды 
орнатуды қажет етеді. Жеке жағдайлар үшін қарастырылған төрт нұсқаның 
әртүрлі комбинациясы және олардың жеңілдетілген сорттары да мүмкін. 2.16, 
2.17, 2.18-суретте Ресей мен Украина шығарған тұндыру машиналары 
көрсетілген. 
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2.17-сурет - "Тигом" ЖАҚ өндірген "Труд" тұндыру машинасы, 
Новосибирск қ., РФ. 

Мысалы, энергетикалық көмір мен антрациттердің оңай және орташа 
байытылатын үлкен кластарын байыту үшін екі түпкілікті өнімді бөліп алған 
жөн, аралық шектері жоқ тұндыру машинасында екі өнімді бөлу, 
нәтижесінде пайда болған төсек құрылымының бұзылуына әкеледі. Бұл 
жағдайда Електің бүкіл ауданы барынша пайдаланылады. Кокстелетін 
көмірдің ұсақ кластарын тұндыру кезінде үш кондициялық өнім алу үшін 
кейбір зауыттарда ауыр өнімдерді жыныс және өнеркәсіптік өнім 
сатыларының барлық ауданына салынатын жасанды төсек арқылы түсіру 
қолданылды. Кейіннен машиналар жаңғыртылып, механикалық түсіру 
құрылғыларын пайдалана отырып, құрамдастырылған жүк түсіруге 
ауыстырылды.  

Бұл ретте бастапқы көмір бойынша меншікті өнімділігі 8-10 т/(сағ-м2) дейін 
болғанда Ерт = 80-120 кг/м3 бөлудің жоғары дәлдігіне қол жеткізіледі. 

Тұндыру машиналарының дизайны мен түрлері тән техникалық және 
орналасу сипаттамаларының үйлесімімен анықталады, олардың арасында 
қоршаған ортаның тербелістерін қоздыру әдісі негізгі болып табылады. 
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2.17-сурет -Тигом ЖАҚ өндірген "Труд" тұндыру машинасы, 
Новосибирск қ., РФ.

Мысалы, энергетикалық көмір мен антрациттердің оңай және орташа
байытылатын үлкен кластарын байыту үшін екі түпкілікті өнімді бөліп алған
жөн, аралық шектері жоқ тұндыру машинасында екі өнімді бөлу, 
нәтижесінде пайда болған төсек құрылымының бұзылуына әкеледі. Бұл
жағдайда Електің бүкіл ауданы барынша пайдаланылады. Кокстелетін
көмірдің ұсақ кластарын тұндыру кезінде үш кондициялық өнім алу үшін 
кейбір зауыттарда ауыр өнімдерді жыныс және өнеркәсіптік өнім 
сатыларының барлық ауданына салынатын жасанды төсек арқылы түсіру
қолданылды. Кейіннен машиналар жаңғыртылып, механикалық түсіру
құрылғыларын пайдалана отырып, құрамдастырылған жүк түсіруге 
ауыстырылды. 

Бұл ретте бастапқы көмір бойынша меншікті өнімділігі 8-10 т/(сағ-м2) 
дейін болғанда Ерт = 80-120 кг/м3 бөлудің жоғары дәлдігіне қол жеткізіледі.

Тұндыру машиналарының дизайны мен түрлері тән техникалық және 
орналасу сипаттамаларының үйлесімімен анықталады, олардың арасында 
қоршаған ортаның тербелістерін қоздыру әдісі негізгі болып табылады.

2.18-сурет - "Труд" тұндыру машинасы бар кешен

Ажыратыңыз: жылжымалы елегі бар тұндыру машиналары, онда 
қоршаған ортаның салыстырмалы қозғалысы және оның жұмыс төсегіне 
тигізетін әсері байытылған материалдың қабаттарымен електің тербелмелі 
(тербелмелі) қозғалысы арқылы жүзеге асырылады. Дәстүр бойынша, 
машиналардың бұл түрі марганец сияқты тұтқыр кендерді байыту үшін 
қолданылады, бірақ соңғы жылдары жылжымалы торлы машиналар көмір 
өнеркәсібінде тау жыныстарының үлкен кластарын өрескел байыту үшін 
қолданыла бастады (байыту алдында ірі жыныстарды механикалық түрде 
алып тастау). Ортаның тербелмелі қозғалыстары оның механикалық 
қозғалысымен құрылатын қозғалмайтын елегі бар тұндыру машиналары. 
Қолданылатын жетектің (тербеліс қоздырғышының) түрі бойынша осы 
топтың тұндыру машиналары мынадай типтердің біріне жатады: поршеньдік; 
диафрагмалық; ауа-пульсациялық. Əуе камерасы мен елек елегінің өзара 
кеңістіктік орналасуы бойынша əуе-пульсациялық машиналар: БОМ, ОМК, 
"Гипрококс" типтеріндегі отандық тұндыру машиналарын, сондай-ақ 
шетелдік "Вено-Пик" (Франция), "Ведаг" (Германия), 
"Нортон" (Ұлыбритания), "Шкода" (Чехия), ОДМ (Польша), "Мак-
Нели" (АҚШ) және т. б. қамтитын әуе бөлімшесінің бүйірлі орналасқан 
машиналары; аталған конструктивтік типтердің әрқайсысының шегінде 
қосымша қондырғылар бар. машиналарды бөлуге мүмкіндік беретін белгілер: 

- ауыр өнім қабатының жүк түсіруге қарай қозғалыс бағыты бойынша-
тура ағынды және қарсы; 
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2.18-кесте - Тесіктердің өлшемдері және електердің көлбеу бұрыштары 
Параметрлері Ауыр өнімді 

түсіру әдісі 
Байытылатын материал 

12 мм 
дейін 

Кеңінен 
жіктелген 

көмір 

Класс 
0,5-13 

мм 

Өнеркәсіптік 
өнім 

(бақылау 
тұнбасы) 

Тесіктердің мөлшері, 
мм 

Тесік арқылы 8-10 8-10 6 - 8 6 - 8 

Електің еңкею 
бұрышы, град. 

Төсек арқылы - - 20-25 20-25

Тұқым сатысында Тесік арқылы 3-8 3-8 2-4 2-4

Төсек арқылы - - 0 0 

Өнеркәсіптік өнім 
сатысында 

Тесік арқылы 0-4 0-4 0-3 0-3

Төсек арқылы - - 0 0 

- ауыр өнімдерді түсіру тәсілі бойынша-жасанды төсек арқылы
түсіретін, механикалық (саңылау арқылы) және аралас түсіретін машиналар; 

- ауыр өнімді өздігінен түсіретін сатылар саны бойынша-бір, екі, үш,
көп сатылы (сирек қолданылады). 

Кейде олар технологиялық белгіні қолданады - машинада бөлінетін 
өнімдердің саны: екі, үш өнім және т.б. тұндыру машинасы. Сонымен қатар, 
тұндыру машиналарының технологиялық белгілеріне олардың мақсаты кіреді: 
ірі класты машиналар, кіші класты машиналар, бақылау құю машиналары - 
бұл бірқатар құрылымдық орындаулардың, геометриялық пропорциялардың 
және режим параметрлерінің айырмашылығын анықтайды. 

Ең көп қолданылатын тұндыру машиналарының нақты түрлерінің 
сипаттамасын олардың негізгі функционалды түйіндерінің мақсатына, 
параметрлері мен дизайн ерекшеліктеріне байланысты бөлек қарастырған 
жөн, оларды әр түрлі комбинацияларда қолдануға болады. Тұндыру торы 
тұндыру машинасында жұмыс істейтін (соның ішінде жасанды) төсек қабаты 
үшін тірек жазықтығы, судың жоғары ағынына арналған бағыттаушы және 
жоғары тығыздықтағы жеке дәндерді немесе барлық ауыр өнімді түсіруге 
арналған өткізгіш бөлім ретінде қызмет етеді. Тұндыру торы жоғары 
механикалық қасиеттерге ие болуы керек (қаттылық, абразивтік төзімділік, 
ұмытылмас), сонымен қатар технологиялық және гидродинамикаға тікелей 
әсер ететін талаптарға жауап беруі керек: жеткілікті тірі бөлім, оңтайлы 
көлбеу бұрышы, тесіктердің ұтымды пішіні мен өлшемдері (2.18-кесте). 
Көлбеу бұрышы байытылған көмірдің мөлшеріне, ондағы ауыр 
фракциялардың құрамына және оларды түсірудің қабылданған әдісіне 
байланысты. Електерді түсіру жағына қарай еңкейтіп орнату (ірі класстарды 
байыту кезінде барлық сатыларда және тұқым сатысында - ұсақ классты 
байыту кезінде) машина өнімділігінің артуына ықпал етеді, бірақ қисаюдың 
шамадан тыс тіктігі кезінде түсіру саңылауындағы ауыр өнім қабатының 
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2.18-кесте - Тесіктердің өлшемдері және електердің көлбеу бұрыштары
Параметрлері Ауыр өнімді 

түсіру әдісі
Байытылатын материал

12 мм
дейін

Кеңінен 
жіктелген 

көмір

Класс
0,5-13 

мм

Өнеркәсіптік
өнім

(бақылау
тұнбасы)

Тесіктердің мөлшері,
мм

Тесік арқылы 8-10 8-10 6 - 8 6 - 8

Електің еңкею 
бұрышы, град.

Төсек арқылы - - 20-25 20-25

Тұқым сатысында Тесік арқылы 3-8 3-8 2-4 2-4

Төсек арқылы - - 0 0

Өнеркәсіптік өнім
сатысында

Тесік арқылы 0-4 0-4 0-3 0-3

Төсек арқылы - - 0 0

- ауыр өнімдерді түсіру тәсілі бойынша-жасанды төсек арқылы
түсіретін, механикалық (саңылау арқылы) және аралас түсіретін машиналар;

- ауыр өнімді өздігінен түсіретін сатылар саны бойынша-бір, екі, үш, 
көп сатылы (сирек қолданылады).

Кейде олар технологиялық белгіні қолданады - машинада бөлінетін
өнімдердің саны: екі, үш өнім және т.б. тұндыру машинасы. Сонымен қатар,
тұндыру машиналарының технологиялық белгілеріне олардың мақсаты кіреді:
ірі класты машиналар, кіші класты машиналар, бақылау құю машиналары -
бұл бірқатар құрылымдық орындаулардың, геометриялық пропорциялардың
және режим параметрлерінің айырмашылығын анықтайды. 

Ең көп қолданылатын тұндыру машиналарының нақты түрлерінің
сипаттамасын олардың негізгі функционалды түйіндерінің мақсатына,
параметрлері мен дизайн ерекшеліктеріне байланысты бөлек қарастырған 
жөн, оларды әр түрлі комбинацияларда қолдануға болады. Тұндыру торы
тұндыру машинасында жұмыс істейтін (соның ішінде жасанды) төсек қабаты
үшін тірек жазықтығы, судың жоғары ағынына арналған бағыттаушы және 
жоғары тығыздықтағы жеке дәндерді немесе барлық ауыр өнімді түсіруге 
арналған өткізгіш бөлім ретінде қызмет етеді. Тұндыру торы жоғары 
механикалық қасиеттерге ие болуы керек (қаттылық, абразивтік төзімділік, 
ұмытылмас), сонымен қатар технологиялық және гидродинамикаға тікелей
әсер ететін талаптарға жауап беруі керек: жеткілікті тірі бөлім, оңтайлы
көлбеу бұрышы, тесіктердің ұтымды пішіні мен өлшемдері (2.18-кесте).
Көлбеу бұрышы байытылған көмірдің мөлшеріне, ондағы ауыр 
фракциялардың құрамына және оларды түсірудің қабылданған әдісіне 
байланысты. Електерді түсіру жағына қарай еңкейтіп орнату (ірі класстарды
байыту кезінде барлық сатыларда және тұқым сатысында - ұсақ классты 
байыту кезінде) машина өнімділігінің артуына ықпал етеді, бірақ қисаюдың 
шамадан тыс тіктігі кезінде түсіру саңылауындағы ауыр өнім қабатының

қалыңдығы артады және концентратты жыныс фракцияларымен бітеу 
ықтималдығы артады. Елек саңылауларының пішіні оның дизайнына 
байланысты. Штампталған електер ең қарапайым, қаттылықтың 
жоғарылауымен сипатталады, бірақ салыстырмалы түрде төмен тірі қимасы 
бар (30-40%), үлкен ауыр бөлшектермен, әсіресе тесіктердің дөңгелек 
пішінімен бітелуге бейім. Көбінесе штампталған електер (әдетте 
төртбұрышты тесіктері бар) ауыр өнімді жасанды төсек арқылы түсіретін 
машиналарда қолданылады. Торлы торлардың тірі қимасы жоғары (55% 
дейін), бітелуге аз сезімтал, әсіресе торлардың көлденең қимасының 
трапеция тәрізді түрінде.  

Абразивті және коррозияға төзімділігін арттыру үшін синтетикалық 
материалдардан немесе резеңкемен (полиуретанмен) қапталған металдан 
жасалған торларды жасауға болады. Кейде пішінді профильдің торлары 
қолданылады, олар материалдың қозғалысына перпендикуляр орнатылған 
кезде, судың жоғары ағынын тасымалдау бағытында бұрышпен енгізу үшін 
бағыттаушы арналарды құрайды. Тұндыру електерінің саңылауларының 
(саңылауларының) өлшемдері байытылған көмірдің ірілігімен және ауыр 
өнімді түсіру тәсілімен айқындалады (2.19 - кесте): ірі класстар үшін тесіктер 
іріліктің төменгі шегінен 3-5 мм-ге кем, ұсақ класстар үшін-саңылау арқылы 
түсірген кезде 6-8 мм-ден артық емес және жасанды төсек арқылы түсірген 
кезде астықтың ең жоғары мөлшерінен шамамен 2 есе артық қабылданады. 
Ауа камералары немесе бөлімдері торлы бөлікте судың жоғары ағынын 
жасау үшін оларды сығылған ауамен мезгіл-мезгіл толтыруға қызмет етеді. 
Ауа камераларының жалпы сыйымдылығы Елек бөлігінде тербелістердің 
қажетті амплитудасын жасау үшін жеткілікті болатын осындай су көлемінің 
әрбір циклі кезінде ығыстыруға есептелген. Ауа камераларын ағынды 
бөліктен бөлетін аралықтардың тереңдігі тор астындағы кеңістікке ауаның 
өтуіне жол бермеу үшін жеткілікті болып қабылданады. Ағындардың 
гидродинамикасын жақсарту үшін төменгі бөліктегі бөлімдер тамшы тәрізді 
ағындармен жабдықталған. Әуе бөлімшесі бүйір жағынан орналасқан 
машиналар үшін оның енінің елеуіштің еніне қатынасы 1:2,5-тен аспауы тиіс, 
бұл елеуіштің ені бойынша өрлемелі ағынның жылдамдығын неғұрлым 
біркелкі бөлу үшін қажет. Осы арақатынасты жақсарту мақсатында әуе 
камераларының орталық орналасуы бар (мысалы, ОДМ-18, Польша) тұндыру 
машиналарының қосарланған конструкциялары немесе кең елек бөлігін 
оның екі жағынан шеткері орналасқан екі әуе камерасымен жарақтандыру 
ұсынылды.  

Отандық тәжірибеде електің ауданы бойынша пульсация режимінің 
біркелкілігін арттыру үшін ауа камераларының торлы орналасуы бар 
тұндыру машиналары қолданылады. Соңғылары тұндыру елегінің астында 
машинаның бойлық осьіне перпендикуляр орналасқан және ағындардың ең 
қолайлы гидродинамикасын қамтамасыз ететін пішінді көлденең қимасы бар. 
Қазіргі заманғы MO типті тұндыру машиналары біржақты бағытталған ағын 
шығысы бар ауа камераларымен жабдықталған. Бұл машиналардың ағындық 
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бөлігі (ауа бөлімшесінен елекке ағындардың өту аймағы) оңтайландыру 
қағидаты бойынша құрастырылған және елек ауданы бойынша жылдамдық 
өрісінің жоғары біркелкілігін қамтамасыз етеді. Бүйірлік ауа камералары 
торлы камераларға қарағанда артықшылықтарға ие, бұл ауа камерасындағы 
және електен жоғары судың орташа деңгейінің төмендеуіне байланысты 
сығылған ауаның қысымын төмендетуді (демек, энергия шығынын азайтуды) 
қажет етеді. Мысалы, салыстырмалы жағдайларда көмір байытудың меншікті 
энергия сыйымдылығы 0,5-13 мм құрайды, кВт/т: ауа камерасының бүйірлік 
орналасуы бар БОМ-М16 тұндыру машинасында  0,36, торлы камералары бар 
ОМ-12 тұндыру машинасында 0,60. Алайда, ОМ типті машиналардың бұл 
жетіспеушілігі қалдықтармен көмір шығынын азайту, сондай-ақ өндіріс 
аймағын үнемдеу арқылы экономикалық тұрғыдан өтеледі. Корпус-бұл 
машинаның басқа элементтеріне (Елек, ауа камералары, жетектер, түсіру 
құрылғылары) арналған байланыстырушы құрылым ғана емес, сонымен 
қатар технологиялық сыйымдылық, ағынды бөлік және ауыр өнімдерді 
шығаруға арналған жинақ ретінде тәуелсіз мәнге ие. Қазіргі заманғы тұндыру 
машиналарында корпустың секциялық конструкциялары басым болады, олар 
жеке секцияларды (бас және түсіру бөлімдерінің белгілі бір 
айырмашылығымен) және елек ұзындығының жеке бөліктерінде 
пульсацияның автономды режимдерін құру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
Корпустың тиеу бөлігі түсіру машинасының тиеу шламын түсіретін немесе 
көлік құрылғыларымен ыңғайлы қосылуын және електің ені бойынша 
бастапқы көмірді барынша біркелкі беруді қамтамасыз етуі тиіс. Кейде ағаш 
чиптері мен бөгде заттарды ұстауға арналған көмекші құрылғылар жүктеу 
бөлігіне салынған. Тұндыру машинасына қуат енгізу жұмыс төсегінің 
жоғарғы деңгейінен төмен, бірақ електен белгілі бір биіктікте ауыр өнімнің 
ең ауыр және үлкен бөліктерінің пайда болған қабатын бұзбау үшін жүзеге 
асырылады. Корпустың төменгі бөлігінде екі нұсқа болуы мүмкін. Отандық 
машиналарда корпус, әдетте, тасымалдау құрылғыларымен (элеваторларға 
арналған ойықтармен) артуды көздейтін әр сатыдағы ауыр өнімдердің 
пирамидалық жинақтарымен аяқталады. Машиналардың шетелдік 
конструкциялары ("Макнелли"," Нортон " және т.б.) төменгі бөлігінде ауыр 
өнімдерді жинауға және түсіруге арналған бойлық бұрандалы 
конвейерлермен жабдықталған корпусқа ие (соның ішінде дегидратация 
элеваторының аяқ киіміне тікелей). Бұл машинаның биіктігін және ондағы 
судың көлемін едәуір азайтуға мүмкіндік береді, бірақ жабдықты 
пайдалануға және жөндеуге қосымша қиындықтар туғызады.  

Ауа пульсаторлары-пульсация режимі, оны реттеу мүмкіндігі мен 
ауқымы, сығылған ауаны пайдалану үнемділігі тәуелді тұндыру 
машинасының ең маңызды жұмыс тораптарының бірі. Берілген жиіліктегі 
Пульсатор тұндыру машинасының ауа бөлігін Сығылған ауа 
қабылдағышымен және атмосферамен кезекпен байланыстырады және бөледі, 
бұл тұндыру елегі аймағында судың жоғары және төмен қозғалысын 
тудырады. Пульсаторлардың көптеген конструкцияларының ішінен төрт 
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бөлігі (ауа бөлімшесінен елекке ағындардың өту аймағы) оңтайландыру 
қағидаты бойынша құрастырылған және Елек ауданы бойынша жылдамдық 
өрісінің жоғары біркелкілігін қамтамасыз етеді. Бүйірлік ауа камералары
торлы камераларға қарағанда артықшылықтарға ие, бұл ауа камерасындағы
және електен жоғары судың орташа деңгейінің төмендеуіне байланысты
сығылған ауаның қысымын төмендетуді (демек, энергия шығынын азайтуды)
қажет етеді. Мысалы, салыстырмалы жағдайларда көмір байытудың меншікті
энергия сыйымдылығы 0,5-13 мм құрайды, кВт/т.: ауа камерасының бүйірлік
орналасуы бар БОМ-М16 тұндыру машинасында 0,36, торлы камералары бар 
ОМ-12 тұндыру машинасында 0,60. Алайда, ОМ типті машиналардың бұл
жетіспеушілігі қалдықтармен көмір шығынын азайту, сондай-ақ өндіріс
аймағын үнемдеу арқылы экономикалық тұрғыдан өтеледі. Корпус-бұл 
машинаның басқа элементтеріне (Елек, ауа камералары, жетектер, түсіру
құрылғылары) арналған байланыстырушы құрылым ғана емес, сонымен 
қатар технологиялық сыйымдылық, ағынды бөлік және ауыр өнімдерді
шығаруға арналған жинақ ретінде тәуелсіз мәнге ие. Қазіргі заманғы тұндыру 
машиналарында корпустың секциялық конструкциялары басым болады, олар 
жеке секцияларды (бас және түсіру бөлімдерінің белгілі бір
айырмашылығымен) және Елек ұзындығының жеке бөліктерінде 
пульсацияның автономды режимдерін құру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Корпустың тиеу бөлігі түсіру машинасының тиеу шламын түсіретін немесе
көлік құрылғыларымен ыңғайлы қосылуын және Електің ені бойынша 
бастапқы көмірді барынша біркелкі беруді қамтамасыз етуі тиіс. Кейде ағаш
чиптері мен бөгде заттарды ұстауға арналған көмекші құрылғылар жүктеу
бөлігіне салынған. Тұндыру машинасына қуат енгізу жұмыс төсегінің
жоғарғы деңгейінен төмен, бірақ електен белгілі бір биіктікте ауыр өнімнің
ең ауыр және үлкен бөліктерінің пайда болған қабатын бұзбау үшін жүзеге 
асырылады. Корпустың төменгі бөлігінде екі нұсқа болуы мүмкін. Отандық
машиналарда корпус, әдетте, тасымалдау құрылғыларымен (элеваторларға
арналған ойықтармен) артуды көздейтін әр сатыдағы ауыр өнімдердің
пирамидалық жинақтарымен аяқталады. Машиналардың шетелдік
конструкциялары ("Макнелли"," Нортон " және т.б.) төменгі бөлігінде ауыр
өнімдерді жинауға және түсіруге арналған бойлық бұрандалы
конвейерлермен жабдықталған корпусқа ие (соның ішінде дегидратация
элеваторының аяқ киіміне тікелей). Бұл машинаның биіктігін және ондағы
судың көлемін едәуір азайтуға мүмкіндік береді, бірақ Жабдықты
пайдалануға және жөндеуге қосымша қиындықтар туғызады. 

Ауа пульсаторлары-пульсация режимі, оны реттеу мүмкіндігі мен
ауқымы, сығылған ауаны пайдалану үнемділігі тәуелді тұндыру 
машинасының ең маңызды жұмыс тораптарының бірі. Берілген жиіліктегі
Пульсатор тұндыру машинасының ауа бөлігін Сығылған ауа 
қабылдағышымен және атмосферамен кезекпен байланыстырады және бөледі, 
бұл тұндыру елегі аймағында судың жоғары және төмен қозғалысын
тудырады. Пульсаторлардың көптеген конструкцияларының ішінен төрт

негізгі түрді ажыратуға болады: өзара, айналмалы, клапан және 
пневматикалық реактивті. Эксцентрлік жетегі бар өзара (поршеньдік) 
пульсаторлар немесе золотниктер жылдамдықтың жеткіліксіздігінен, ауа 
жіберу және шығару кезеңдерінің арақатынасын реттеу мүмкін еместігінен 
және пайдалану сенімділігінің төмендігінен жойылды. Айналмалы 
(айналмалы) пульсаторлар көптеген кемшіліктерге ие емес. Ротор 
құрылғысымен, ауаны шығаруға және шығаруға арналған арналармен 
(біріктірілген және бөлек), кезеңдерді реттеу тәсілдерімен түбегейлі 
ерекшеленетін бірқатар құрылымдар жасалды және қолданылады.  

Соңғы уақытта көмір энергетикасы саласында жеткізушілердің қызу 
бәсекелестігі және тұтынушыларға келетін энергетикалық көмірдің сапасына 
қойылатын талаптардың арту үрдісі байқалады. Бұл көмірді қайта өңдеу мен 
тасымалдаудың экологиялық, сондай-ақ экономикалық аспектілеріне, күл 
үйінділері көлемінің шектелуіне, сондай-ақ шетелдік тұтынушылардың 
сұраныстарына байланысты. Осыған байланысты көмір компанияларының 
көпшілігінде энергетикалық көмірді байыту қажеттілігі туындайды. 
Байытудың дәстүрлі дымқыл әдістерін қолдану көбінесе экономикалық 
тұрғыдан тиімсіз, өйткені ол қыста жұмыс істеу үшін оқшауланған 
ғимараттар салуды, шламдарды байыту және дегидратациялау үшін қымбат 
жабдықты, су-шлам схемасын жабу үшін айтарлықтай аудандарды 
қолдануды және кейбір жағдайларда жұқа концентратты кептіруді қажет 
етеді. Сонымен қатар, көптеген көмір кен орындарында су ресурстарына 
қатысты проблемалар бар, бұл ылғал байыту технологиясын іске асыруды 
қиындатады. Ылғал әдіске балама-бұл көмірді байытудың құрғақ әдісі, ол 
құрылысты қажет етпейді және сәйкесінше қондырғының ғимаратын 
жылытуды, сусыздандыратын жабдықтың құнын және суды тазартуды қажет 
етпейді.  2.19-суретте пневматикалық құю машинасының жұмыс принципі 
көрсетілген. Сонымен қатар, мұнда жұмысшылар саны дымқыл байыту 
зауытына қарағанда әлдеқайда аз. Осы артықшылықтардың барлығы 
капиталды ғана емес, сонымен бірге пайдалану шығындарын да төмендетуге 
мүмкіндік береді, нәтижесінде өңдеудің өзіндік құны 3 есе төмен. 
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2.19-сурет - Пневматикалық тұндыру машинасының жұмыс принципі. 

2.3.3. Пневматикалық сепараторларда байыту 

Пневматикалық байыту кезінде бөлу ортасы ретінде ауа қолданылады. 
Материалдың стратификациясы әр түрлі мөлшердегі және тығыздықтағы 
бөлшектердің гравитациялық бөліну заңдарына сәйкес ауа ағындарының 
әсерінен немесе ауа ағындары мен механикалық тербелістердің үйлесімінде 
жүреді, бұл дәндердің өзара қозғалуы үшін қажетті материалдың босатылуын 
қамтамасыз етеді. Стратификация нәтижелері әртүрлі мөлшердегі 
бөлшектерге қатысты бірдей бағытта болатын осы әсерлердің әсерімен 
анықталады. Өсіп келе жатқан ауа ағындарының әсерінен бірдей мөлшердегі 
бөлшектер төменгі қабаттарда неғұрлым ауыр, ал жоғарғы қабаттарда жеңіл 
болады; егер бөлшектер бірдей тығыздыққа ие болса, онда төменгі 
қабаттарда үлкенірек, ал жоғарғы қабаттарда кішірек болады. Ауадағы 
бөлшектердің тепе-теңдік коэффициенті олардың сулы ортадағы тепе-теңдік 
коэффициентінен төмен. Мысалы, ауа ортасында көмірдің тығыздығы 1200 
кг/м3 және тығыздығы 2400 кг/м3 болған кезде тең түсу коэффициенті 2-ге, 
сулы ортада 7-ге тең. Сондықтан ауаны байыту үшін тар жіктеу шкаласы 
қажет. Алайда, іс жүзінде, көмірді жоғары ауа ағынымен байыту кезінде 
еркін құлау байқалмайды, ал тығыз жағдайда құлау және бөлшектердің құлау 
жылдамдығы ешқашан соңғы жылдамдыққа жетпейді; сондықтан көмір мен 
жыныстың тиімді бөлінуі кеңірек жіктеу шкаласында мүмкін, мысалы, 6-ға 
дейін (13-75; 1-6 мм). Сондай-ақ, жіктеудің неғұрлым кең шкаласы бойынша 
нақты байытуды ауа тығыздығына қарағанда жоғары тығыздықтың жасанды 
ортасын құратын ауа ағынымен көтерілген ұсақ бөлшектер қамтамасыз етеді. 
Механикалық шайқаудың әсерінен бірдей мөлшердегі бөлшектер тығыздығы 
бойынша бөлінеді: төменде ауыр, жоғарғы жағында жеңіл. Төменгі 
қабаттардағы бөлшектердің тығыздығы бірдей болған кезде кішілері, ал 
жоғарғы қабаттарында үлкендері шоғырланған. Ауа ағындарының әсерінен 
осы бәсекелес стратификация процестерінің болуы және механикалық 

Қоректендіру 

Ауаны шығару 

Өзгермелі ауа ағыны 

Тұрақты ауа 
ағыны

жыныс 
көмір 
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2.19-сурет - Пневматикалық тұндыру машинасының жұмыс принципі.

2.3.3. Пневматикалық сепараторларда байыту

Пневматикалық байыту кезінде бөлу ортасы ретінде ауа қолданылады.
Материалдың стратификациясы әр түрлі мөлшердегі және тығыздықтағы
бөлшектердің гравитациялық бөліну заңдарына сәйкес ауа ағындарының 
әсерінен немесе ауа ағындары мен механикалық тербелістердің үйлесімінде 
жүреді, бұл дәндердің өзара қозғалуы үшін қажетті материалдың босатылуын
қамтамасыз етеді. Стратификация нәтижелері әртүрлі мөлшердегі 
бөлшектерге қатысты бірдей бағытта болатын осы әсерлердің әсерімен 
анықталады. Өсіп келе жатқан ауа ағындарының әсерінен бірдей мөлшердегі
бөлшектер төменгі қабаттарда неғұрлым ауыр, ал жоғарғы қабаттарда жеңіл
болады; егер бөлшектер бірдей тығыздыққа ие болса, онда төменгі 
қабаттарда үлкенірек, ал жоғарғы қабаттарда кішірек болады. Ауадағы
бөлшектердің тепе-теңдік коэффициенті олардың сулы ортадағы тепе-теңдік
коэффициентінен төмен. Мысалы, ауа ортасында көмірдің тығыздығы 1200 
кг/м3 және тығыздығы 2400 кг/м3 болған кезде тең түсу коэффициенті 2-ге,
сулы ортада 7-ге тең. Сондықтан ауаны байыту үшін тар жіктеу шкаласы
қажет. Алайда, іс жүзінде, көмірді жоғары ауа ағынымен байыту кезінде 
еркін құлау байқалмайды, ал тығыз жағдайда құлау және бөлшектердің құлау
жылдамдығы ешқашан соңғы жылдамдыққа жетпейді; сондықтан көмір мен 
жыныстың тиімді бөлінуі кеңірек жіктеу шкаласында мүмкін, мысалы, 6-ға 
дейін (13-75; 1-6 мм). Сондай-ақ, жіктеудің неғұрлым кең шкаласы бойынша
нақты байытуды ауа тығыздығына қарағанда жоғары тығыздықтың жасанды
ортасын құратын ауа ағынымен көтерілген ұсақ бөлшектер қамтамасыз етеді.
Механикалық шайқаудың әсерінен бірдей мөлшердегі бөлшектер тығыздығы 
бойынша бөлінеді: төменде ауыр, жоғарғы жағында жеңіл. Төменгі 
қабаттардағы бөлшектердің тығыздығы бірдей болған кезде кішілері, ал
жоғарғы қабаттарында үлкендері шоғырланған. Ауа ағындарының әсерінен
осы бәсекелес стратификация процестерінің болуы және механикалық 

Қоректендіру

Ауаны шығару

Өзгермелі ауа ағыны

Тұрақты ауа
ағыны

жыныс

көмір

шайқаудың әсерінен бөліну пневматикалық сепараторларда бөлшектердің 
мөлшерінің айтарлықтай айырмашылығымен материалды тығыздығы 
бойынша стратификациялауға мүмкіндік береді. Бөліну нәтижесінде 
тығыздығы бөліну тығыздығынан аз бөлшектер төсектің жоғарғы жағында, 
ал бөліну тығыздығы оның төменгі қабатында шоғырланған. Олардың 
арасында аралық тығыздықтағы бөлшектердің қабаты, сондай-ақ олардың 
үлкен мөлшеріне байланысты тығыздығы бойынша бөлінбеген үлкен жеңіл 
және ұсақ ауыр бөлшектердің қоспасы орналасқан. Материалды өнімдерге 
бөлу төсектің пайда болған қабаттарын машинаның жұмыс беті бойымен бір 
немесе әртүрлі бағытта жылжыту арқылы жүреді. Ауыр және жеңіл 
өнімдердің қозғалу бағытында барлық пневматикалық машиналар тікелей, 
қарама-қарсы және көлденең ағындарға бөлінеді.  

Тікелей ағынды машиналарда стратификацияланған материалды 
бөлудің қабатты әдісі қолданылады. Ол бір бағытта қозғалатын кереуеттің 
жеке қабаттарының материалын машинадан бөліп, түсіруден тұрады. Қарама 
- қарсы құрылымдарда түсіру палубаның қарама-қарсы ұштарынан, ал 
көлденең ағындарда-декалардың шеткі бөліктерінен жүзеге асырылады. 
Өнімдерді тура ағынмен жылжытатын және қабатты түсіретін құрылғыларға 
ПОМ 2А және ПОМ 2м типті пневматикалық тұндыру машиналары, 
көлденең ағындыларға - СПб, СП 12, СП 106 және СП 112 типті 
пневматикалық сепараторлар жатады. Пневматикалық байытуды қолданудың 
ұтымды шарттары. Пневматикалық байыту әдісінің негізгі 
артықшылықтары-су шламының болмауы, технологиялық схемалардың 
қарапайымдылығы және Байыту өнімдерін кептірусіз құрғақ түрінде жөнелту. 
Күрделі және пайдалану шығындары барлық ірілік кластарын қамти отырып, 
ылғал байыту процестері бар зауыттарға қарағанда едәуір төмен. Алайда, 
бөлу тиімділігінің төмендігі және концентраттың сапасының төмендеуі және 
жанғыш компоненттердің қалдықтармен едәуір жоғалуы осы әдісті 
қолданудың ұтымды саласын айтарлықтай шектейді. Сонымен қатар, 
энергияны пайдалануға арналған жеңіл байытылатын энергетикалық 
көмірдің таза емес массасын алу үшін бұл әдісті негізгі және ылғалмен бірге 
қолдану тиімді болып көрінеді. Оны қолданудың ұтымды шарттары: 
аймақтағы судың жетіспеушілігі, бастапқы көмірдегі сыртқы ылғалдың 
мөлшері 6-7% - дан аспайды, көмірдің жеңіл немесе орташа байытылуы, 
дымқыл әдістерді қолдануды қиындататын қатты ылғалданған жыныстардың 
бастапқы материалында болуы.

Байытудың технологиялық схемалары. Пневматикалық әдіс арзан 
энергияны негізінен қоңыр көмірмен, сондай-ақ шифермен байыту үшін 
қолданылады. Сондықтан пневматикалық байыту фабрикалары мен 
қондырғыларында байытуға (ұсақтауға, жіктеуге) дайындықты және кең 
классикалық көмірді нақты байытуды көздейтін технологиялық схемалар бар. 
Байыту жүргізеді бөле отырып, концентрат, қалдықтар және айналдыру 
промпродукта. Өнеркәсіптік өнімді бөлу және оны байытуға қайтару бөлудің 
тиімділігін арттырады. Пневматикалық сепараторларда байытуды, әдетте, 
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13-75(50) мм бір машина класымен, 0-13 мм елеу үлесімен немесе 0-75 (50
мм) машина класымен елеу бөлінбестен жүзеге асырады. Алдын-ала 0-13
ММ іріктеу сепараторларға жүктемені азайтады және технологиялық ауа
ағындарындағы шаңның мөлшерін азайтады, алайда күлдің максималды
төмендеуін қамтамасыз етпейді, өйткені 0-75 ММ машина класымен байыту
кезінде байыту тереңдігі 6 ЕМЕС, 13 мм құрайды. Сондықтан 0-6 ММ
мөлшерде елеуті бөлген жөн. Кейбір жағдайларда күлдің көп болуына
байланысты көмірді сату мүмкін емес. Сондықтан, күлді барынша азайту
үшін көмір екі машина сыныбымен байытылған: 0-13 және 13-75 мм, оның
шахтадағы өнімділігі шамамен 50% құрайды. Ірі көмір пневматикалық
сепараторларда, ал ұсақ пневматикалық тұндыру машиналарында немесе
сепараторларда байытылған. Мұндай схеманың артықшылығы-шламдардың
аз шығуы және байытудың төмен құны, ал кемшілігі - оны ұсақ көмірдің
төмен аймақтығымен ғана қолдану мүмкіндігі.

Тар классикалық көмірді байытуды көздейтін күрделі схемалар 
шетелде кокстелетін Көмірді байыту үшін қолданылады. Мысалы, "Стуре 
Норск" компаниясының лонгиербюен норвегиялық кенішінде көмір 1-13; 
13-18 және 18-50 мм үш машина класымен өңделеді. Негізгі байыту 
жабдықтары. Көмір мен тақтатастардың үлкен, орта кластарын 
пневматикалық байыту үшін негізінен С П 12 және СПб сепараторлары, 
сондай-ақ СП 112 (СП 12a) сепараторлары қолданылады. Сепараторлар 
үшін жұмыс беті ретінде резеңке қадамдар, металл шпалдар немесе 4-10 
ММ тесіктері бар гофрленген електер қолданылады. Кесілген електердің 
тірі қимасы тесіктердің пішініне, мөлшеріне және орналасуына 
байланысты. Олардың тығыз орналасуымен үшбұрышты тесіктердің 
өлшемдері 3,5-тен 6 мм-ге дейін өзгерген кезде ол 6,5-тен 19% - ға дейін 
өзгереді. Сырғу кезінде елекке қатысты көмірдің ығысу кедергісінің 
коэффициенті 0,85 құрайды, алайда тозуына қарай 0,3-0,4 дейін 
төмендейді. Кесілген електердің үлкен кемшілігі-тозуға төзімділігі төмен. 
Болат табақтың қалыңдығы 1-1, 5 мм, електердің қызмет ету мерзімі 
шамамен 300 сағатты құрайды. Металл гофрленген електердің тірі 
қимасы 40-47% жетеді. Олар үлкен тозуға және беріктікке ие. Парақтың 
қалыңдығы 3 мм, олардың қызмет ету мерзімі 2 жылға дейін болуы 
мүмкін. Бұл електер материалдың жұмыс бетіне әлсіз адгезиясымен 
сипатталады, ол бүкіл өмір бойы өзгермейді. Резеңке електердің тірі 
қимасы 32-34% құрайды. Олар жоғары тозуға төзімділікпен және аздап 
тозуға байланысты қарсылық коэффициентінің тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін бетінің қадамдық пішініне байланысты материалмен жақсы 
адгезиямен сипатталады. Резеңке електердің қызмет ету мерзімі-2-3 жыл.

Дизайн бойынша пневматикалық сепараторлар қораптардың санына, 
бір қораптағы жартылай жыныстарға, декалардың ауданы мен пішініне, бір 
палубадағы өрістердің санына байланысты ерекшеленеді. Барлық отандық 
сепараторларда тікбұрышты палубасы бар бір қорап бар.  
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13-75(50) мм бір машина класымен, 0-13 мм елеу үлесімен немесе 0-75 (50 
мм) машина класымен елеу бөлінбестен жүзеге асырады. Алдын-ала 0-13
ММ іріктеу сепараторларға жүктемені азайтады және технологиялық ауа 
ағындарындағы шаңның мөлшерін азайтады, алайда күлдің максималды
төмендеуін қамтамасыз етпейді, өйткені 0-75 ММ машина класымен байыту 
кезінде байыту тереңдігі 6 ЕМЕС, 13 мм құрайды. Сондықтан 0-6 ММ 
мөлшерде елеуті бөлген жөн. Кейбір жағдайларда күлдің көп болуына 
байланысты көмірді сату мүмкін емес. Сондықтан, күлді барынша азайту
үшін көмір екі машина сыныбымен байытылған: 0-13 және 13-75 мм, оның
шахтадағы өнімділігі шамамен 50% құрайды. Ірі көмір пневматикалық
сепараторларда, ал ұсақ пневматикалық тұндыру машиналарында немесе
сепараторларда байытылған. Мұндай схеманың артықшылығы-шламдардың
аз шығуы және байытудың төмен құны, ал кемшілігі - оны ұсақ көмірдің
төмен аймақтығымен ғана қолдану мүмкіндігі. 

Тар классикалық көмірді байытуды көздейтін күрделі схемалар
шетелде кокстелетін Көмірді байыту үшін қолданылады. Мысалы, "Стуре
Норск" компаниясының лонгиербюен норвегиялық кенішінде көмір 1-13;
13-18 және 18-50 мм үш машина класымен өңделеді. Негізгі байыту
жабдықтары. Көмір мен тақтатастардың үлкен, орта кластарын 
пневматикалық байыту үшін негізінен SP 12 және SPB сепараторлары,
сондай-ақ SP 112 (SP 12a) сепараторлары қолданылады. Сепараторлар үшін
жұмыс беті ретінде резеңке қадамдар, металл шпалдар немесе 4-10 ММ
тесіктері бар гофрленген електер қолданылады. Кесілген електердің тірі
қимасы тесіктердің пішініне, мөлшеріне және орналасуына байланысты.
Олардың тығыз орналасуымен үшбұрышты тесіктердің өлшемдері 3,5-тен 6
мм-ге дейін өзгерген кезде ол 6,5-тен 19% - ға дейін өзгереді. Сырғу кезінде 
елекке қатысты көмірдің ығысу кедергісінің коэффициенті 0,85 құрайды,
алайда тозуына қарай 0,3-0,4 дейін төмендейді. Кесілген електердің үлкен
кемшілігі-тозуға төзімділігі төмен. Болат табақтың қалыңдығы 1-1, 5 мм,
електердің қызмет ету мерзімі шамамен 300 сағатты құрайды. Металл
гофрленген електердің тірі қимасы 40-47% жетеді. Олар үлкен тозуға және 
беріктікке ие. Парақтың қалыңдығы 3 мм, олардың қызмет ету мерзімі 2
жылға дейін болуы мүмкін. Бұл електер материалдың жұмыс бетіне әлсіз
адгезиясымен сипатталады, ол бүкіл өмір бойы өзгермейді. Резеңке 
електердің тірі қимасы 32-34% құрайды. Олар жоғары тозуға төзімділікпен
және аздап тозуға байланысты қарсылық коэффициентінің тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін бетінің қадамдық пішініне байланысты материалмен
жақсы адгезиямен сипатталады. Резеңке електердің қызмет ету мерзімі-2-3 
жыл.

Дизайн бойынша пневматикалық сепараторлар қораптардың санына,
бір қораптағы жартылай жыныстарға, декалардың ауданы мен пішініне, бір 
палубадағы өрістердің санына байланысты ерекшеленеді. Барлық отандық 
сепараторларда тікбұрышты палубасы бар бір қорап бар.

2.19-кесте -Пневматикалық сепараторлардың техникалық сипаттамалары 
Параметрлері СП 12 СПб СП112 СП 
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Айналымдағы жүктемемен бірге бастапқы 
өнім бойынша өнімділік, т / сағ 

100 40-50 150 85 

Байытылатын материалдың ірілігі, мм 6-75 6-50 6-75 6-50

Жұмыс бетінің ауданы, м2 
Палубаның көлбеу бұрышының өзгеру 
диапазоны, градус 

12 6,7 12 6-7

бойлық 4-11 4-11 4-11 4-11

көлденең 4-11 3-10 4-11 4-11

Сепараторлардың бағыттағыштары мен 
бойлық осьі арасындағы бұрыш, градус 

10,5 7 10,5 7 

Бағыттағыштар арасындағы қашықтық, мм 230 178 230 180 

Жетек білігінің Эксцентриситеті, мм 10 6 10 6 

Палубаның тербеліс жиілігі, с-1 (мин-1) 5,2-6,6 5,2-6,6 5-6,6 5-6,6

(310-40
0) 

(310-400
) 

(300-4
00) 

(300-4
00) 

Ауа пульсациясының жиілігі, с-1 (мин-1) 1,38-2,1
7 

1,38-2,1
7 

1,38-2,
17 

1,38-2,
17 

(83-130) (83-130) (83-13
0) 

(83-13
0) Орнатылған электр қозғалтқыштарының 

қуаты, кВт габариттері, мм 
20 10,5 25,7 14,7 

ұзындығы 8150 6410 8200 6450 

ені 3580 2985 5100 3906 

биіктігі 7403 5500 11 000 7700 

Салмағы, т 14,6 8,1 25 14 

СП12 және СП112 сепараторларында дека төрт өріске, СПб және СП106 
сепараторларында - үшке бөлінеді. Сепараторлардың техникалық 
сипаттамалары 2.19-кестеде келтірілген. СП типті пневматикалық 
сепараторлардың айрықша ерекшелігі-бетінде көмір мен жыныстың 
бөлшектері бөлінетін бір палубаның болуы. Палуба 8 жақтауына бекітілген 
12 қорапқа бір жағынан ілмектермен, ал екінші жағынан 10 үш құлыптау 
құрылғысымен орнатылады. Қораптың көлденең бұрышын өзгерту үшін екі 
бұрандалы механизм 11 қолданылады. Қораптың жақтауы 3 алдыңғы және 
екі артқы тербелмелі тіректерге 5 бұралмалы жақтауға орнатылады. 
Бұрандалардың көмегімен блок-топсамен сырғытпаға тірелген тіреулердің 
төменгі ұштары синхронды түрде жоғары немесе төмен жылжиды, осылайша 
тіректердің бұрышын өзгертеді. 

Сепаратордың палубасына технологиялық ауаны беру үшін 1 түтігі 
қызмет етеді, ол 2 түтіктерімен аяқталады. Бекітілген түтік құбырлары 
икемді резеңкеленген жеңдермен 13 тербелмелі қораптың диффузорларымен 
қосылған. Диффузорлар мен келте құбырлардың саны сепаратор қорабының 
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ұзындығы бойынша бөлінген өрістер санына сәйкес келеді. Әр диффузордың 
ені төрт бөлікке бөлінеді, олардың ішінде ауа ағынын өрістің ені бойынша 
реттеуге арналған тұтқалары бар ауа клапандары орнатылады. Жұмыс бетінің 
бойлық бұрышын өзгерту үшін 14 бұрандалы типтегі екі ұя қызмет етеді, 
оған 3 айналмалы жақтау сүйенеді. Бекіткіш жаңғақтар ұяның өзегінің орнын 
бекітуді қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік өнімді түсіру аймағында бүйірлік 18 
және соңғы 25 табалдырықтар 13 мм тесіктері бар 20 електермен 
жабдықталған. Електердің астында тартылатын қалталар бар. Осы електер 
мен қалталардың көмегімен өнеркәсіптік өнімді түсіру аймағындағы жеңіл 
және ауыр бөлшектердің мөлшерінің айырмашылығына байланысты 
концентратты және жыныс фракцияларының қосымша мөлшері шығарылады. 
Қораптың жақтауын бұрау рамасындағы қораптың астына орнатылған 
эксцентрикошатун механизмі 4 арқылы жүзеге асырылады. 
Эксцентрикошатун механизмінің эксцентрик білігі қораптың жақтауымен Екі 
6 байланыстырушы өзекпен байланысады. Тербеліс жиілігі механикалық 
вариатормен өзгереді, оның көмегімен байланыстырушы өзек механизмінің 
эксцентрлік білігінің айналу жылдамдығы реттеледі. Бастапқы материал 
сепаратордың палубасында 7 жүктеу науасымен беріледі. Сепаратордың 
палубасынан жеңіл фракциялар 18 Бүйір шегі арқылы сепаратордың 
бүйірінде орналасқан 19 қабылдау шұңқырына түсіріледі; ауыр фракциялар 
25 соңғы шегі арқылы қабылдау шұңқырына 24 түсіріледі. Өнеркәсіптік 
өнімдер фракциялары, сондай-ақ бөлуге уақыт жоқ көмір бөлшектері мен 
жыныстар 22 қабылдау шұңқырларына түсіріледі. Бүйірлік және соңғы 
шектер - тартылатын. Табалдырықтардың биіктігін өзгерту сепаратордың 
палубасындағы төсектің қалыңдығын, сондай-ақ палубаның әртүрлі 
бөліктеріндегі материалды түсіруді реттейді. Концентраттың, өнеркәсіптік 
өнімнің және қалдықтардың қабылдау құйғыштары 3 сепаратордың 
айналмалы жақтауына бекітіледі, соның арқасында олар палубаның бойлық 
бұрышы өзгерген кезде онымен бірге қозғалады.  
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ұзындығы бойынша бөлінген өрістер санына сәйкес келеді. Әр диффузордың
ені төрт бөлікке бөлінеді, олардың ішінде ауа ағынын өрістің ені бойынша 
реттеуге арналған тұтқалары бар ауа клапандары орнатылады. Жұмыс бетінің
бойлық бұрышын өзгерту үшін 14 бұрандалы типтегі екі ұя қызмет етеді,
оған 3 айналмалы жақтау сүйенеді. Бекіткіш жаңғақтар ұяның өзегінің орнын
бекітуді қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік өнімді түсіру аймағында бүйірлік 18
және соңғы 25 табалдырықтар 13 мм тесіктері бар 20 електермен
жабдықталған. Електердің астында тартылатын қалталар бар. Осы електер
мен қалталардың көмегімен өнеркәсіптік өнімді түсіру аймағындағы жеңіл
және ауыр бөлшектердің мөлшерінің айырмашылығына байланысты
концентратты және жыныс фракцияларының қосымша мөлшері шығарылады. 
Қораптың жақтауын бұрау рамасындағы қораптың астына орнатылған 
эксцентрикошатун механизмі 4 арқылы жүзеге асырылады.
Эксцентрикошатун механизмінің эксцентрик білігі қораптың жақтауымен Екі 
6 байланыстырушы өзекпен байланысады. Тербеліс жиілігі механикалық
вариатормен өзгереді, оның көмегімен байланыстырушы өзек механизмінің 
эксцентрлік білігінің айналу жылдамдығы реттеледі. Бастапқы материал
сепаратордың палубасында 7 жүктеу науасымен беріледі. Сепаратордың
палубасынан жеңіл фракциялар 18 Бүйір шегі арқылы сепаратордың 
бүйірінде орналасқан 19 қабылдау шұңқырына түсіріледі; ауыр фракциялар
25 соңғы шегі арқылы қабылдау шұңқырына 24 түсіріледі. Өнеркәсіптік
өнімдер фракциялары, сондай-ақ бөлуге уақыт жоқ көмір бөлшектері мен
жыныстар 22 қабылдау шұңқырларына түсіріледі. Бүйірлік және соңғы 
шектер - тартылатын. Табалдырықтардың биіктігін өзгерту сепаратордың 
палубасындағы төсектің қалыңдығын, сондай-ақ палубаның әртүрлі
бөліктеріндегі материалды түсіруді реттейді. Концентраттың, өнеркәсіптік
өнімнің және қалдықтардың қабылдау құйғыштары 3 сепаратордың
айналмалы жақтауына бекітіледі, соның арқасында олар палубаның бойлық 
бұрышы өзгерген кезде онымен бірге қозғалады.

2.20-сурет - Пневматикалық сепаратор СП12. 

Қабылдау шұңқырларының ішіне 21 және 23 жылжымалы бөлу 
пышақтары орнатылды, олардың көмегімен палубадан шығатын материал 
ағыны концентратқа, өнеркәсіптік өнімге және қалдықтарға бөлінеді.  

Ауа өткізгіштің әр түтігінің ішіндегі өрістер арқылы ауа ағынын реттеу 
үшін үш ауа клапандары орнатылады, олардың орналасуы 15 тұтқасының 
көмегімен өзгеруі мүмкін. Үстінен әуе заслонками орналастырылған жеке 
қалақты пульсаторы, қалақ өздері белгілейді-бабына жылжуымен 45° өрісінің 
жолға. Пульсаторлардың айналуы Жеке 16 электр қозғалтқышымен 
пульсация жиілігін реттеу үшін редуктор және сына белдікті вариатор 
арқылы қамтамасыз етіледі. Зауыт ғимаратына шаңды ауаның шығарылуын 
болдырмау үшін деканың үстіне сепаратордың шаң жинау жүйесіне қосылған 
9 сорғыш зонт орнатылған. Зонт пен дека арасындағы кеңістік барлық 
жағынан брезентпен немесе резеңкемен жабылған. СПб 
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пневматикалық сепараторының дизайны СП 12 сепараторының дизайнына 
жақын. Жалпы өлшемдерден басқа, ол тек тұқым ауыстыру алаңының 
болуымен және өрістердің аздығымен ерекшеленеді. СПб сепараторындағы 
жұмыс қорабының (деканың) беті СП 12 сепараторынан айырмашылығы үш 
өріске бөлінеді. Тиісінше, ол үш түтікке икемді ауа өткізбейтін жеңдермен 
жалғанған үш диффузормен жабдықталған. Декаға диффузоры және ауа 
жапқыштары бар тау жыныстарын ауыстыру алаңы бекітілген. Жыныстарды 
қайта өңдеу алаңының астындағы ауа сепаратордың үшінші өрісінің құбыры 
арқылы беріледі. Сепаратордың палубасынан қалдықтарды түсіру қосымша 
орнатылған бұрандалы механизмнің көмегімен өзгеріп, тау жыныстарын 
ауыстыру алаңының бойлық көлбеу бұрышымен реттеледі. Шығару 
қолшатырының дизайнында екі Шығыс саңылауы (қалта) қарастырылған, 
олар арқылы технологиялық және қосымша сорылатын ауа декодтық 
кеңістіктен бөлек шығарылады. 

СП112 сепараторы (2.20-сурет) СП12 сепараторынан САРП-1 
байыту процесін автоматты түрде реттеу және 2 орталықтандырылған 
майлау жүйелерінің, 1 Шнекті разрядтаушы және 3 тікелей 
ағынды концентраторлары бар қосарланған спиральды шаң 
сепараторының болуымен ерекшеленеді. САРП-1 автоматты реттеу жүйесі 
байыту процесін тұрақтандырады. Ол сепаратордың жұмыс режимін 
палубаның бірінші және үшінші өрістерінің астындағы құбырлардағы 
ауа қысымының берілген мәндеріне байланысты автоматты түрде реттейді.  

Байытудың технологиялық параметрлері мен көрсеткіштері. 
Сепаратордың палубасына жеткізілетін ауа шығыны байыту өнімдерінің 
сапасын анықтайтын негізгі параметр болып табылады. Бұл бастапқы өнімнің 
мөлшері мен ылғалдылығына, ондағы ұсақ заттардың құрамына, ауа беру 
режимдеріне (үздіксіз немесе импульсті) байланысты. Зауыттың нақты 
жағдайында ауаның жалпы шығыны Орнатылған технологиялық 
желдеткіштің берілуімен және сепаратордың жұмыс бетінің кедергісін және 
ондағы бөлінетін материал қабатын қоса алғанда, ауа желісінің кедергісімен 
анықталады. Ауаны үздіксіз беру кезінде машина класының ірілігіне 
байланысты бөлудің ең жақсы шарттары 2.20-кестеге сәйкес мынадай үлестік 
шығыстар кезінде қамтамасыз етіледі. 

2.20-кесте - Ауаны беруге байланысты бөлу шарттары 
Машина класының ірілігі, мм 13-10

0 13-75 13-50 13-25 6-13 3-6

ДДҰ рухының меншікті шығыны, 
мың м3 / (чхм2) 

15,2-1
5,8 

13,5-1
4,7 12,8 9,6 8 6,4 

Машина класында 10-15% - дан астам ұсақ заттар класының төменгі 
шекарасынан аз мөлшерде болған кезде ауа шығыны оның құрамының 
өсуінің әр пайызына 1,7% - ға азаяды. Сондықтан үлкен машина класстарын 
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пневматикалық сепараторының дизайны СП 12 сепараторының дизайнына 
жақын. Жалпы өлшемдерден басқа, ол тек тұқым ауыстыру алаңының
болуымен және өрістердің аздығымен ерекшеленеді. СПб сепараторындағы 
жұмыс қорабының (деканың) беті СП 12 сепараторынан айырмашылығы үш
өріске бөлінеді. Тиісінше, ол үш түтікке икемді ауа өткізбейтін жеңдермен
жалғанған үш диффузормен жабдықталған. Декаға диффузоры және ауа 
жапқыштары бар тау жыныстарын ауыстыру алаңы бекітілген. Жыныстарды
қайта өңдеу алаңының астындағы ауа сепаратордың үшінші өрісінің құбыры 
арқылы беріледі. Сепаратордың палубасынан қалдықтарды түсіру қосымша
орнатылған бұрандалы механизмнің көмегімен өзгеріп, тау жыныстарын
ауыстыру алаңының бойлық көлбеу бұрышымен реттеледі. Шығару 
қолшатырының дизайнында екі Шығыс саңылауы (қалта) қарастырылған,
олар арқылы технологиялық және қосымша сорылатын ауа декодтық
кеңістіктен бөлек шығарылады.

SP112 сепараторы (2.20-сурет) SP12 сепараторынан САРП-1 байыту 
процесін автоматты түрде реттеу және 2 орталықтандырылған майлау
жүйелерінің, 1 Шнекті разрядтаушы және 3 тікелей ағынды
концентраторлары бар қосарланған спиральды шаң сепараторының 
болуымен ерекшеленеді. САРП-1 автоматты реттеу жүйесі байыту процесін
тұрақтандырады. Ол сепаратордың жұмыс режимін палубаның бірінші және 
үшінші өрістерінің астындағы құбырлардағы ауа қысымының берілген
мәндеріне байланысты автоматты түрде реттейді.

Байытудың технологиялық параметрлері мен көрсеткіштері.
Сепаратордың палубасына жеткізілетін ауа шығыны байыту өнімдерінің
сапасын анықтайтын негізгі параметр болып табылады. Бұл бастапқы өнімнің
мөлшері мен ылғалдылығына, ондағы ұсақ заттардың құрамына, ауа беру
режимдеріне (үздіксіз немесе импульсті) байланысты. Зауыттың нақты 
жағдайында ауаның жалпы шығыны Орнатылған технологиялық
желдеткіштің берілуімен және сепаратордың жұмыс бетінің кедергісін және 
ондағы бөлінетін материал қабатын қоса алғанда, ауа желісінің кедергісімен
анықталады. Ауаны үздіксіз беру кезінде машина класының ірілігіне
байланысты бөлудің ең жақсы шарттары 2.20-кестеге сәйкес мынадай үлестік
шығыстар кезінде қамтамасыз етіледі.

2.20-кесте-Ауаны беруге байланысты бөлу шарттары
Машина класының ірілігі, мм 13-10

0 13-75 13-50 13-25 6-13 3-6

ДДҰ рухының меншікті шығыны, 
мың м3 / (чхм2)

15,2-1
5,8

13,5-1
4,7 12,8 9,6 8 6,4

Машина класында 10-15% - дан астам ұсақ заттар класының төменгі
шекарасынан аз мөлшерде болған кезде ауа шығыны оның құрамының
өсуінің әр пайызына 1,7% - ға азаяды. Сондықтан үлкен машина класстарын

ауа шығынын азайтатын көмір түйіршіктерінің қатысуымен байыту 
ұсынылады. Пульсирленген берілісте ауаның қажетті шығыны оны үздіксіз 
жеткізумен салыстырғанда 25% - ға азаяды. Ауаның жалпы шығыны 
желдеткіштің бағыттаушы аппаратының ашылу дәрежесімен реттеледі. 
Сепаратор өрістері бойынша ауа шығыны ауа өткізгіштердің келте 
құбырларында орналасқан ауа жапқыштарының көмегімен диффузордың 
ішінде орнатылған жапқыш - аймақтар бойынша бөлінеді. Дұрыс таңдалған 
ауа режимінде көмір төсегі палубаның барлық нүктелерінде "өлі" 
аймақтарсыз және "субұрқақсыз" біркелкі қопсытумен және жақсы 
қозғалғыштығымен сипатталады. 

 Сепараторлардың өнімділігі технологиялық ауа шығынына сәйкес 
келуі және сепаратордың конструкциясы есептелген паспорттық мәндерден 
аспауы тиіс. 1 м2 палубадағы бастапқы көмірдің нақты өнімділігі өңделетін 
машина класының мөлшеріне, көмірдің ылғалдылығына және байытылуына 
байланысты. Оңтайлы ауа режимі жағдайында қазіргі заманғы 
сепараторлардың меншікті өнімділігі 13-75 ММ машина класын байыту 
кезінде 12,5 т/(сағ м2) жетеді. Көрсетілген мәннен асып кету байытудың 
тиімділігін төмендетеді. Сепаратордың өнімділігі фидердің өнімділігінің 
өзгеруімен реттеледі. 10 мм эксцентриктілік кезінде (СП 12 және СП 112 
сепараторлары) айналым санын реттеудің жұмыс шектері әдетте 320-380 
мин-1 құрайды. СП 12 және СПб сепараторларындағы тербеліс жиілігі 
вариатордың көмегімен реттеледі, СП 112 және СП106 сепараторларында - 
электр қозғалтқышының роторының жылдамдығын өзгертетін тиристорлы 
түрлендіргіш. Сепаратордың палубасының көлденең көлбеу бұрышы жыныс 
қабатының жылжу жылдамдығына және палубада тау жыныстарының 
жиналуына әсер етеді. Бастапқы көмірдің фракциялық құрамына байланысты 
ол 6-8°аралығында орнатылады. Сепаратордың палубасының көлденең 
бұрышы төсектің жоғарғы (көмір) қабатын түсіру жылдамдығын анықтайды 
және бөлінетін материалдың байытылуына байланысты 6-9°аралығында 
реттеледі. Жеңіл байыту кезінде көлденең көлбеу бұрышы артады, бұл 
сепаратордың өнімділігінің артуына әкеледі, қиын болған жағдайда олар 
азаяды.  

Ауа ағынының пульсациясының жиілігі бөлінетін материалдың 
ірілігіне, ұсақ заттың құрамына және ылғалдылығына байланысты 
белгіленеді. Кеуек төсекті құрайтын ұсақ заттары аз ірі көмірді 
пульсацияның төмен жиіліктерінде (30-50 мин-1) байыту қажет. Сол көмір 
құрамында ұсақ заттар көп болған кезде 50-100 мин-1 пульсация жиілігінде 
жақсы байытылған. Машина класының ірілігінің төмендеуімен пульсация 
жиілігі жоғарылауы керек, байытылған материалдың ылғалдылығы 
жоғарылаған сайын-төмендеуі керек.

2.21-кесте - Көмірді пневматикалық байыту өнімдерін бөгде 
фракциялармен ластау нормалары, %
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Жеңіл 2,5 Ірі машина класы (+13 мм) 1,3 5 7 

Орта 3 1,7 40 20 6 10 

Қиын 4 2,2 45 25 7 12 

Жеңіл 3 Ұсақ машина сыныбы (0-13 мм) 
1,5 

6 8 

Орта 4 2 45 25 7 11 
Қиын 5 2,5 50 30 8 14 

Сериялық сепараторлардағы ауа ағынының пульсациясының жиілігі 
ауыспалы шкафпен реттелетін Пульсатор білігінің айналу жиілігіне 
байланысты. Пульсирленген ауа режимін қолдану төсектің босатылуын 
жақсартады, бөлу процесін тездетеді және ауа шығынын шамамен 25% 
азайтады, бірақ сепараторлар мен олардың ауа жүйелерінің жұмысын 
қиындатады. Қорап тіректерінің көлбеу бұрыштары лақтырудың 
қарқындылығына және сепаратордың палубасында көмір төсегінің қозғалу 
жылдамдығына әсер етеді. Максималды жылдамдық пен жақсы босатуға 45° 
немесе оған жақын бұрыштарда қол жеткізіледі. Көлбеу бұрышы 45° - тан аз 
болса, материалдың неғұрлым қарқынды лақтырылуы көлденеңге өтеді, бірақ 
оның қозғалу жылдамдығы төмен. Тік бұрыштар аз қарқынды лақтыруды 
және төмен жылдамдықты қамтамасыз етеді. Әдетте бөлудің ең жақсы 
жағдайларына жүктеме аймағында орналасқан қорап тіректері үшін 45° және 
түсіру (жыныс) ұшында 50-56° көлбеу бұрыштарда қол жеткізіледі. Бүйір 
және шеткі шектердің биіктігі көмір төсегінің қалыңдығын анықтайды, ол 
тиеу аймағында материал кесектерінің шамамен төрт ең үлкен мөлшеріне 
сәйкес келуі тиіс және қалдықтарды түсіру аймағындағы кесектің ең үлкен 
мөлшерінен аспай, байыту өнімдері түсірілген сайын біртіндеп азайтылуы 
тиіс. Қабылдау шұңқырларындағы бөлгіш пышақтардың орналасуы байыту 
өнімдерінің өнімділігі мен сапасын анықтайды және бастапқы көмірдің 
фракциялық құрамына да, сепаратордың өзін реттеуге де байланысты.  

Технологиялық параметрлерді таңдаудың дұрыстығы алынған байыту 
өнімдерінің сапасы бойынша бағаланады, ол мезгіл-мезгіл жеделдетілген 
фракциялық талдаумен бақыланады және пневматикалық байыту үшін 
қабылданған өнімдерді бөгде фракциялармен ластау нормаларымен 
салыстырылады (2.21-кесте). Пневматикалық сепараторларды дұрыс реттеу 
жеткілікті жоғары бөлу тиімділігін қамтамасыз етеді. Сонымен, СП 12 



119

Көмірді
байыту

Концентрат Өнім аралық Қалдықтар

Аралық
фракциял

ар

Ауыр
фракциял

ар

Жеңіл
фракция

лар

Ауыр
фракциял

ар

Жеңіл
фракция

лар

Аралық
фракциял

ар

Жеңіл 2,5 Ірі машина класы (+13 мм) 1,3 5 7

Орта 3 1,7 40 20 6 10

Қиын 4 2,2 45 25 7 12

Жеңіл 3 Ұсақ машина сыныбы (0-13 мм)
1,5

6 8

Орта 4 2 45 25 7 11
Қиын 5 2,5 50 30 8 14

Сериялық сепараторлардағы ауа ағынының пульсациясының жиілігі 
ауыспалы шкафпен реттелетін Пульсатор білігінің айналу жиілігіне
байланысты. Пульсирленген ауа режимін қолдану төсектің босатылуын
жақсартады, бөлу процесін тездетеді және ауа шығынын шамамен 25%
азайтады, бірақ сепараторлар мен олардың ауа жүйелерінің жұмысын
қиындатады. Қорап тіректерінің көлбеу бұрыштары лақтырудың 
қарқындылығына және сепаратордың палубасында көмір төсегінің қозғалу
жылдамдығына әсер етеді. Максималды жылдамдық пен жақсы босатуға 45°
немесе оған жақын бұрыштарда қол жеткізіледі. Көлбеу бұрышы 45° - тан аз 
болса, материалдың неғұрлым қарқынды лақтырылуы көлденеңге өтеді, бірақ 
оның қозғалу жылдамдығы төмен. Тік бұрыштар аз қарқынды лақтыруды 
және төмен жылдамдықты қамтамасыз етеді. Әдетте бөлудің ең жақсы 
жағдайларына жүктеме аймағында орналасқан қорап тіректері үшін 45° және 
түсіру (жыныс) ұшында 50-56° көлбеу бұрыштарда қол жеткізіледі. Бүйір
және шеткі шектердің биіктігі көмір төсегінің қалыңдығын анықтайды, ол
тиеу аймағында материал кесектерінің шамамен төрт ең үлкен мөлшеріне
сәйкес келуі тиіс және қалдықтарды түсіру аймағындағы кесектің ең үлкен
мөлшерінен аспай, байыту өнімдері түсірілген сайын біртіндеп азайтылуы
тиіс. Қабылдау шұңқырларындағы бөлгіш пышақтардың орналасуы байыту
өнімдерінің өнімділігі мен сапасын анықтайды және бастапқы көмірдің 
фракциялық құрамына да, сепаратордың өзін реттеуге де байланысты. 

Технологиялық параметрлерді таңдаудың дұрыстығы алынған байыту 
өнімдерінің сапасы бойынша бағаланады, ол мезгіл-мезгіл жеделдетілген
фракциялық талдаумен бақыланады және пневматикалық байыту үшін
қабылданған өнімдерді бөгде фракциялармен ластау нормаларымен 
салыстырылады (2.21-кесте). Пневматикалық сепараторларды дұрыс реттеу
жеткілікті жоғары бөлу тиімділігін қамтамасыз етеді. Сонымен, СП 12 

пневматикалық сепараторында Мәскеу маңындағы бассейннің қоңыр көмірін 
концентрат пен қалдықтарға бөлу арқылы 0-75 ММ машина класымен 
байыту кезінде 6-75 ММ көмір класы үшін Ерт-ның орташа ықтимал 
ауытқуы 160-200 кг/м3 құрады. Әдетте, үлкен класстар бөлінеді тиімділігі 
жоғары қарағанда ұсақ. Бұл жағдайда 0-6 ММ класы іс жүзінде 
байытылмайды.  

Пневматикалық сепараторларды ауамен жабдықтау және шаң тұту 
жабдығы. Пневматикалық байыту үшін технологиялық желдеткіштер ретінде 
ВД және ВДН типті орталықтан тепкіш үрлеу желдеткіштері және ДН типті 
түтін сорғылары қолданылады. ВД немесе ВДН типті үрлемелі желдеткіштер 
қатты қалқыма бөлшектері жоқ таза ауада жұмыс істеуге арналған. Олар 
пневматикалық құю машиналарын ауамен қамтамасыз ету үшін ұсынылады, 
онда зауыт бөлмесінен сорылатын шаңсыз ауа палубаның астына жіберіледі. 
ДН типті түтін сорғылары 2 г/м3 шаңы бар газдармен жұмыс істеу үшін 
қолданылады. Олардың негізгі түйіндері абразивті тозуға төзімді. Осы 
себепті олар пневматикалық сепараторлардың ауа жүйелерінде кеңінен 
қолданылады. Пневматикалық сепараторлардың ауа схемалары жабық, 
технологиялық ауа айналымы бар. Айналымдағы ауаны тазарту бір сатылы, 
құрғақ. Құрғақ көмірді саздың аз құрамымен байыту кезінде БПР-75а немесе 
БПР-100А сияқты батареялық шаң жинағыштар қолданылады. Жоғары сазды 
ылғалды көмірді байыту кезінде циклондар қолданылады, олар ылғал саз 
шаңымен аз бітеледі.  

Фабрика ғимаратына шаңның шығарылуын болдырмау үшін жабық ауа 
схемаларында сепаратор қолшатырының астынан ауаны қосымша сору 
(негізгі ағынның 20-30%) көзделеді. Оны атмосфераға шығарар алдында 
шшш қамтамасыз ететін мәндерге дейін шаңнан екі сатылы тазарту 
жүргізіледі. Осы мақсатта тазалаудың бірінші (құрғақ) кезеңінде циклондар 
немесе батареялық шаң жинағыштар, екіншісінде - ПМ35А типті дымқыл 
шаң жинағыш агрегаттар, ПК35 аралас шаң жинағыштар, СИОТ типті 
циклон-жуғыштар және т.б. қолданылады. Пневматикалық түсіру 
машиналарының ауа схемалары ашық. Палубаның астындағы ауа жоғары 
ылғалдылықтағы Көмірді байыту кезінде қолданылатын жылытқышпен 
жабдықталған айдау желдеткішімен қамтамасыз етіледі. Тұндыру 
машинасының қолшатырының астынан шаңның шығуын болдырмау үшін 
оның палубасына технологиялық желдеткішпен берілгеннен 20-25% артық 
ауа сорылады. Тозаңданған ауаны I сатыда құрғақ шаң жинағыштарды, II 
сатыда - дымқыл шаң жинағыштарды пайдалана отырып екі сатыда 
тазартады. Жабық ауа тізбектері, әсіресе ауаның үлкен шығыны кезінде, 
ашық ауаға қарағанда үнемді, өйткені оларды қолданған кезде атмосферадан 
зауыт бөлмесіне суық ауа ағыны азаяды.  
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2.21 - сурет - Қосарланған спиральды шаң бөлгіші бар СП12 пневматикалық 
сепараторының ауамен жабдықтау және шаңды ұстау схемасы 

Өкінішке орай, ПОМ-2A пневматикалық құю машинасының дизайны 
жабық ауа тізбегін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Соңғы жылдары 
пневматикалық сепараторлары бар көптеген зауыттарда жетілдірілген ауа 
схемасы енгізілді, ол арқылы сепаратор қолшатырының астындағы барлық 
шаңды ауа бір мезгілде айналымдағы ауаны шаңнан тазарта отырып, оны екі 
ағынға бөлуге арналған шаң бөлгішке жіберіледі. Шаң бөлгішпен тозаңның 
негізгі бөлігі көлемі бойынша аз ауа ағынында шоғырланады, ол атмосфераға 
шығару алдында терең екі сатылы тазартуға ұшырайды. 

Осы мақсатта ИОТТ әзірлеген шаң бөлгіштер қолданылады: спиральды, 
тікелей ағынды концентраторлармен жұпталған спираль, тікелей цилиндрлік. 
Тікелей ағынды концентраторлары бар қос спиральды шаң сепараторы бар 
ауа схемасы Мәскеу маңындағы бассейннің байыту фабрикаларында 
сыналды және енгізілді. Дәл осындай схема СП112 пневматикалық 
сепараторы үшін қарастырылған (2.21-сурет). ДН21 түтін сорғысы 1 
Технологиялық ауа сепаратордың палубасына беріледі. 2 қолшатыр арқылы 
шаңды ауа 3 шаң сепараторының екі жақты спиральды корпусына сорылады, 
онда оны бұрау жүзеге асырылады. Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен 
шаң бөлшектері бұралған ағынның перифериялық қабаттарында шоғырланып, 
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2.21 - сурет-Қосарланған спиральды шаң бөлгіші бар СП 12 пневматикалық 
сепараторының ауамен жабдықтау және шаңды ұстау схемасы

Өкінішке орай, POM-2A пневматикалық құю машинасының дизайны
жабық ауа тізбегін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Соңғы жылдары
пневматикалық сепараторлары бар көптеген зауыттарда жетілдірілген ауа
схемасы енгізілді, ол арқылы сепаратор қолшатырының астындағы барлық
шаңды ауа бір мезгілде айналымдағы ауаны шаңнан тазарта отырып, оны екі 
ағынға бөлуге арналған шаң бөлгішке жіберіледі. Шаң бөлгішпен тозаңның
негізгі бөлігі көлемі бойынша аз ауа ағынында шоғырланады, ол атмосфераға 
шығару алдында терең екі сатылы тазартуға ұшырайды.

Осы мақсатта ИОТТ әзірлеген шаң бөлгіштер қолданылады: спиральды, 
тікелей ағынды концентраторлармен жұпталған спираль, тікелей цилиндрлік.
Тікелей ағынды концентраторлары бар қос спиральды шаң сепараторы бар 
ауа схемасы Мәскеу маңындағы бассейннің байыту фабрикаларында 
сыналды және енгізілді. Дәл осындай схема SP112 пневматикалық
сепараторы үшін қарастырылған (2.21-сурет). DN21 түтін сорғысы 1
Технологиялық ауа сепаратордың палубасына беріледі. 2 қолшатыр арқылы 
шаңды ауа 3 шаң сепараторының екі жақты спиральды корпусына сорылады,
онда оны бұрау жүзеге асырылады. Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен
шаң бөлшектері бұралған ағынның перифериялық қабаттарында шоғырланып,
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оның орталық бөлігіндегі шаңның мөлшерін азайтады. Тікелей ағынды 
кұпшектар арқылы өткен кезде 5 ауа ағыны екі ағынға бөлінеді, көлемі мен 
шаңы бойынша ерекшеленеді. 2 г/м3 кем шаңы бар ауаның негізгі көлемі 
(70-75%) технологиялық желдеткішке сорылады және сепаратордың 
палубасына қайта беріледі. Көлемі бойынша аз ауа ағыны (25-30%), онда 
барлық шаң шоғырланады, алдымен 6 циклондарына, содан кейін ПМ-35А 
дымқыл шаңтұтқыштың 4 агрегатына тазалауға сорылады, онда циклондағы 
тазартудан кейін қалған шаң сумен ұсталады және шлам түрінде тазарту 
құрылыстарына шығарылады. Шаң бөлгіштерді қолдану айналымдағы ауаны 
тиімді шаңсыздандыруды қамтамасыз ететін ықшам ауа жүйелерін құруға 
мүмкіндік береді.  

Даму болашағы. Пневматикалық байытудың одан әрі дамуы көмірдің 
ұсақ кластарын құрғақ әдіспен байытуға арналған жоғары тиімді аппараттың 
дамуымен байланысты. Мұндай аппаратты қолдану құрғақ процестері бар 
зауыттарда да, сулы-шламды схемаларға жүктемені арттырмай, Сулы 
процестері бар зауыттарда да байыту тереңдігін төмендетуге мүмкіндік 
береді. Өнеркәсіптің термоаэроклассификация процесін игеруі 
энергетикалық көмір мен антрацит шыбықтарының қалдықтарын өңдеу 
кезінде пневматикалық байыту мүмкіндігін едәуір арттырады. Бұл жағдайда 
пневматикалық байыту үшін ылғалдылық шектеулері жойылып, зауытта 
өңделген шламдардың көлемі айтарлықтай төмендейді. Сонымен қатар, 
үлкен және орта класстар үшін қолданыстағы пневматикалық 
сепараторларды кеңінен қолдану олардың айтарлықтай динамикалық 
жүктемелерде салыстырмалы түрде төмен өнімділігімен шектеледі. 
Өнімділігі 250-300 т/с дейінгі, жабынға берілетін динамикалық жүктемесі 
азайтылған сепараторлар құру қолданыстағы пневматикалық фабрикалардың 
қуатын арттыруға және жаңа фабрикаларда Орнатылатын жабдықтар санын 
азайтуға мүмкіндік берер еді. 

2.3.4. Флотациялық машиналарда байыту 

Электротехниканың теориялық негіздері. Флотация-ұсақ ұсақталған 
минералдар қоспасын гравитациялық күштер көмегімен олардың бөлінуін 
жүзеге асыруға болатын күйге келтіру процесі. Көбікті флотациялау процесі 
сулы ортада бөлінетін компоненттердің (көмір мен жыныстың) қатты 
бөлшектерінің газ (ауа) көпіршіктерімен қоспасын араластыру және тұндыру 
арқылы жүзеге асырылады. Флотация теориясы әртүрлі заттардың бір-біріне 
молекулалық тартылысының тең емес мәні туралы белгілі идеяларға 
негізделген, бұл минералды целлюлоза (қатты бөлшектердің сумен қоспасы) 
жағдайында көмір мен жыныстың әртүрлі минералдарының сумен біркелкі 
сулануында көрінеді. Суға өте жақын болатын жақсы суланған беттер 
гидрофобты емес, гидрофильді деп аталады. Көмір заты табиғаты бойынша 
гидрофобты материал болып табылады, ал тау жыныстарын құрайтын 
минералдар әдетте гидрофильді болады. Флотация минералдар бетінің осы 
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контрастына негізделеді. Ауа целлюлозасында диспергирленген кезде сұйық 
- газ фазаларының үлкен беті бар газ эмульсиялары пайда болады.
Фазааралық өзара әрекеттесу жағдайында қатты бөлшектердің араластыру
кезінде газ көпіршіктерімен соқтығысуы, көмірдің гидрофобты бөлшектері
мен көпіршіктері біріктіріліп, концентратты көбік түрінде жиналатын
ауа-минералды кешендер түзеді. Сумен жақсы суланған тау жынысы сұйық
фазада механикалық суспензия түрінде қалады.

Флотациялық ауа-минералды кешеннің сәтті қалыптасуы үшін 
көпіршіктің бетін өзгерту, сұйық-газ фазаларының шекарасында беттік 
керілуді азайту қажет. Сайып келгенде, минералды бөлшектің көпіршікке 
жабысуы жүйенің бос беттік энергиясының төмендеуімен бірге жүреді. 
Процестің жоғарыда келтірілген схемалық моделі флотация кезінде болатын 
құбылыстардың барлық түрлерін көрсетпейді. Гидрофобты көмір фазаларды 
бөлу шекараларына әсер ету құралдарын (флотациялық реагенттермен) 
қолданбай практикалық флотация жағдайында қанағаттанарлықсыз деп 
айтуға жеткілікті. Гидрофобты (флотацияланатын) гидрофильді 
(флотацияланбайтын) беттің экстремалды күйлері арасында көптеген өтпелі 
жағдайлар бар, олардың әрқайсысы өзінің флотация дәрежесімен 
сипатталады. Флотацияға жататын бөлшектердің нақты беті мозаикалық 
құрылымға ие, онда әртүрлі флотация дәрежесі бар аймақтардың жақындығы 
флотацияның белгілі бір жиынтық көрсеткішін құрайды. Флотация дәрежесі 
әдетте гидрат қабаттары теориясы негізінде түсіндіріледі. Фазалық шекарада 
судағы қатты-сұйық қабат арнайы бағытталған молекулалардың қабаты 
пайда болады. Минералдың флотациялануы неғұрлым жоғары болса, оның 
сулануы соғұрлым төмен болады және гидрат қабаты соғұрлым тұрақты 
болады. Гидрат қабатының күйіне әртүрлі факторлар әсер етеді, нәтижесінде 
флотация нәтижесін анықтайды. Қатты фазадан: көмірдің метаморфизм 
дәрежесі, бетінің тотығуы, ондағы әртүрлі функционалды топтардың құрамы, 
минералдану сипаты, көмір затының тау жыныстарын құрайтын 
минералдармен өну дәрежесі, жеке бөлшектердің мөлшері. Сұйық фаза 
жағынан гидратация судың қасиеттерін анықтайды: минералды қоспалардың 
құрамы, иондық құрамы, РН, температура, суда органикалық қосылыстар 
мен беттік-белсенді заттардың болуы. Минералдардың табиғи 
флотациялануын жоғарыда аталған параметрлердің кез-келгенін өзгерту 
арқылы реттеуге болады. Бұған әртүрлі флотациялық реагенттер - 
минералдардың беткі қасиеттерінің өзгеруіне, ауа көпіршіктерінің пайда 
болуына және флотацияға жататын көмір бөлшектерінің оларға жеткілікті 
күшті жабысуына әкелетін заттар арқылы қол жеткізіледі. Реагенттер гидрат 
қабаттарына әсер етеді, олардың тұрақтылығын төмендетеді немесе 
арттырады. Минералды беттерді флотацияға дайындау міндеті бөлінген 
минералдардың сулануында контрастты арттыруға дейін азаяды, осылайша 
флотацияланған минералдар мүмкіндігінше гидрофобты болады, ал 
флотацияланбайды, керісінше, мүмкіндігінше гидрофильді болады.  
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контрастына негізделеді. Ауа целлюлозасында диспергирленген кезде сұйық
- газ фазаларының үлкен беті бар газ эмульсиялары пайда болады.
Фазааралық өзара әрекеттесу жағдайында қатты бөлшектердің араластыру 
кезінде газ көпіршіктерімен соқтығысуы, көмірдің гидрофобты бөлшектері
мен көпіршіктері біріктіріліп, концентратты көбік түрінде жиналатын
ауа-минералды кешендер түзеді. Сумен жақсы суланған тау жынысы сұйық
фазада механикалық суспензия түрінде қалады.

Флотациялық ауа-минералды кешеннің сәтті қалыптасуы үшін
көпіршіктің бетін өзгерту, сұйық-газ фазаларының шекарасында беттік
керілуді азайту қажет. Сайып келгенде, минералды бөлшектің көпіршікке 
жабысуы жүйенің бос беттік энергиясының төмендеуімен бірге жүреді.
Процестің жоғарыда келтірілген схемалық моделі флотация кезінде болатын
құбылыстардың барлық түрлерін көрсетпейді. Гидрофобты көмір фазаларды
бөлу шекараларына әсер ету құралдарын (флотациялық реагенттермен) 
қолданбай практикалық флотация жағдайында қанағаттанарлықсыз деп
айтуға жеткілікті. Гидрофобты (флотацияланатын) гидрофильді
(флотацияланбайтын) беттің экстремалды күйлері арасында көптеген өтпелі
жағдайлар бар, олардың әрқайсысы өзінің флотация дәрежесімен
сипатталады. Флотацияға жататын бөлшектердің нақты беті мозаикалық
құрылымға ие, онда әртүрлі флотация дәрежесі бар аймақтардың жақындығы
флотацияның белгілі бір жиынтық көрсеткішін құрайды. Флотация дәрежесі
әдетте гидрат қабаттары теориясы негізінде түсіндіріледі. Фазалық шекарада 
судағы қатты-сұйық қабат арнайы бағытталған молекулалардың қабаты 
пайда болады. Минералдың флотациялануы неғұрлым жоғары болса, оның
сулануы соғұрлым төмен болады және гидрат қабаты соғұрлым тұрақты
болады. Гидрат қабатының күйіне әртүрлі факторлар әсер етеді, нәтижесінде 
флотация нәтижесін анықтайды. Қатты фазадан: көмірдің метаморфизм
дәрежесі, бетінің тотығуы, ондағы әртүрлі функционалды топтардың құрамы,
минералдану сипаты, көмір затының тау жыныстарын құрайтын
минералдармен өну дәрежесі, жеке бөлшектердің мөлшері. Сұйық фаза
жағынан гидратация судың қасиеттерін анықтайды: минералды қоспалардың 
құрамы, иондық құрамы, РН, температура, суда органикалық қосылыстар 
мен беттік-белсенді заттардың болуы. Минералдардың табиғи 
флотациялануын жоғарыда аталған параметрлердің кез-келгенін өзгерту
арқылы реттеуге болады. Бұған әртүрлі флотациялық реагенттер -
минералдардың беткі қасиеттерінің өзгеруіне, ауа көпіршіктерінің пайда
болуына және флотацияға жататын көмір бөлшектерінің оларға жеткілікті
күшті жабысуына әкелетін заттар арқылы қол жеткізіледі. Реагенттер гидрат 
қабаттарына әсер етеді, олардың тұрақтылығын төмендетеді немесе
арттырады. Минералды беттерді флотацияға дайындау міндеті бөлінген 
минералдардың сулануында контрастты арттыруға дейін азаяды, осылайша 
флотацияланған минералдар мүмкіндігінше гидрофобты болады, ал
флотацияланбайды, керісінше, мүмкіндігінше гидрофильді болады. 

Іс жүзінде көмірді флотациялау көбінесе тек флотацияланған 
минералға әсер етеді, бұл реагент-жинағыштардың көмегімен 
гидрофобтылықтың жоғарылауына әкеледі, ал тау жыныстарын құрайтын 
минералдардың флотациясы арнайы өзгермейді. Көпіршіктердің бетін 
бақылау үшін беттік белсенді заттар қолданылады. Теориялық тұрғыдан 
барлық минералдарды флотация арқылы бөлуге болады деген болжам мүмкін. 
Көмірді флотациялаудың әдеттегі процесінде операциялардың келесі тәртібі 
жүзеге асырылады: 

- қатты фазаның талап етілетін құрамына дейін жеткізу, мысалы, 10%,
ірілігі 0,5 мм кем, суға малынған көмір шламын; 

- реагенттерді - 0,5% - дан аспайтын аполярлы жинауышты (керосинді)
және әрбір жекелеген жағдайда флотацияланатын көмірдің ерекшелігімен 
айқындалатын мөлшерде гетерополярлы көбіктендіргішті 0,1% - дан кем 
қосу; 

- қоспаны араластыру;
- флотацияланатын минерал бөлшектері мен ауа көпіршіктерін өзара

байланыстыру үшін қоспаны ауамен аэрациялау және араластыру. Бұл 
операция жалпы араластыру (үгіт) процесінде алдыңғы операциямен бір 
уақытта жүзеге асырылуы мүмкін); 

- минералданған көбіктің сорылуы және оны жою.
Іс жүзінде целлюлозаны кондиционерлеу арқылы алдын - ала емдеу деп

атайды; селективті гидрофобты қабықшаларды алу - ұжымдық әрекет; ауаны 
енгізу-аэрация; көпіршіктердің минералдануы, ауа-минералды кешендердің 
пайда болуы және олардың көбікке айналуы әдетте көбіктің жалпы терминіне 
біріктіріледі. Бұл операцияларды жүргізуге арналған құрылғылардың 
көптеген түрлері бар: кондиционерлер, флотация машиналары, реагент 
таратқыштар, көбік сөндіргіштер, сонымен қатар қолданылатын 
реагенттердің саны да әртүрлі: жинағыштар, көбіктендіргіштер. Реагенттерді 
жинағыштар мен көбіктендіргіштерге бөлудің кейбір шарттарын есте ұстаған 
жөн, өйткені әдетте реагент-жинағыштар ретінде қолданылатын заттар 
әрқашан сұйық-газ фазаларының интерфейсіне әсер ететін беттік - белсенді 
заттардың қоспаларын қамтиды, ал көбіктендіргіштер ретінде қолданылатын 
беттік-белсенді заттар көбінесе айқын ұжымдық әсерге ие, бұл қатты-сұйық 
интерфейсіндегі осы заттардың адсорбциясымен байланысты.  

Көмір флотациясының ерекше түрлері-кейде агломерация деп аталатын 
майлы флотация және селективті агломерация арқылы флотация. 
Ерекшелігіне майлы флотация болып табылады жоғары шығыны аполярного 
фольклор жинаушы ретінде пайдаланады эмульсия астам тұтқыр майларды, 
тұрақтандырғыш қоспалар тензидов. Май қойыртпақтарын арнайы 
ұйымдастырылған араластыру кезінде мұнай тамшыларын кейіннен 
агрегациялай отырып, көмірге селективті бекітуге қол жеткізіледі. 
Агрегаттардың төмен тығыздығына байланысты олардың қалқып шығуы 
және майлы көмір концентратына бөлінуі мүмкін. Бөлу процесінің 
тиімділігін арттыру үшін агрегатталған целлюлоза аэрациядан өтуі мүмкін, 
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бұл жинағыштың шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Бос жыныстың 
минералдары сұйық фазада қалады. Процесс көрсеткіштері көмір 
бөлшектерін реагентпен біріктіру процесінде араластыру режиміне өте 
сезімтал. Тым тез пайда болатын үлкен агрегаттар жынысты механикалық 
басып алуға қабілетті, бұл процестің селективтілігін төмендетеді.  

Мұнай флотациясы жоғары метаморфизммен, жұқа минералдануымен 
және тотығуымен сипатталатын қиын флотацияланатын көмірді байытуда 
өте тиімді. Бұл жағдайда аполярлы жинағышты тұтынудың жоғарылауымен 
байланысты процестің теріс ерекшелігі маңызды емес болып көрінеді, 
өйткені ол концентраттың энергетикалық компонентін ұлғайту арқылы 
энергетикалық көмірді байыту кезінде өтеледі. Селективті агломерация 
көмегімен көмірді флотациялау процесі жеткілікті әзірленбеген. Бұл май 
флотациясына біршама ұқсас, тек реагент-жинағыш ретінде көмір 
бөлшектерін жинай алатын арнайы таңдалған қысқа тізбекті полимерлер 
қолданылады. Көбіктендіргіштің қатысуымен мұндай түзілімдердің 
флотациясы 10 мкм-ден аз көмір бөлшектерін тиімді флотациялауға 
мүмкіндік береді. Мұндай мөлшердегі бөлшектердің дәстүрлі флотациясы 
тиімсіз.  

Флотациялық реагенттер. Көмірді флотациялау кезінде негізінен екі 
типтегі реагенттер қолданылады: 

- аполярлы-қатты және сұйық фазалардың интерфейсінде әрекет ететін
жинағыштар; 

- гетерополярлы-сұйық және газ тәрізді фазалардың интерфейсінде
әрекет ететін көбік түзгіштер. 

Флотацияның нақты жағдайы үшін неғұрлым оңтайлы реагентті таңдау 
туралы мәселе талаптармен айқындалатын көптеген факторларға байланысты: 
процестің жоғары тиімділігіне (әрекеттің үлкен селективтілігіне); 
қолданылатын заттың құрамы мен қасиеттерінің тұрақтылығына; жақсы 
экологиялық тазалыққа (уыттылықтың немесе өткір және жағымсыз иістің 
болмауына) жоғары технологиялыққа (жоғары аққыштыққа; төмен қату 
температурасына және төмен тұтқырлыққа); жеңіл тұтанғыштықтың 
болмауына; жабдыққа коррозиялық әсердің болмауына, экономикалық 
қолайлылыққа.  

Аполярлы реактивтер. Көмірді флотациялау кезінде аполярлы 
реагенттер көмір бөлшектерінің гидрофобтығын арттыру, ауа көпіршіктеріне 
бекіту беріктігін арттыру және флотация жылдамдығын арттыру үшін 
қолданылады. Аполярлы реагенттер ретінде негізінен мұнай және газ тектес 
химиялық белсенді емес көмірсутекті майлар қолданылады. Бұл заттардың 
ерігіштігі өте төмен және белсенді емес. Олар целлюлозаға ұсақ тамшылы 
күйде енгізіледі және олар жеке тамшылар, біріктірілген линзалар түрінде 
бөлшектерге бекітіліп, сұйық - газ фазаларының шекараларына таралады 
(көпіршікті байланыс периметрі бойынша). Құрамында аполярного реагент 
бар шағын шоғырлануы ПБЗ көрсететін оң әсер механизмі контактілі өзара 
іс-қимыл көмір бөлшектердің және көпіршіктері. Қазіргі уақытта келесі 
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бұл жинағыштың шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Бос жыныстың
минералдары сұйық фазада қалады. Процесс көрсеткіштері көмір
бөлшектерін реагентпен біріктіру процесінде араластыру режиміне өте 
сезімтал. Тым тез пайда болатын үлкен агрегаттар жынысты механикалық
басып алуға қабілетті, бұл процестің селективтілігін төмендетеді. 

Мұнай флотациясы жоғары метаморфизммен, жұқа минералдануымен
және тотығуымен сипатталатын қиын флотацияланатын көмірді байытуда 
өте тиімді. Бұл жағдайда аполярлы жинағышты тұтынудың жоғарылауымен
байланысты процестің теріс ерекшелігі маңызды емес болып көрінеді,
өйткені ол концентраттың энергетикалық компонентін ұлғайту арқылы 
энергетикалық көмірді байыту кезінде өтеледі. Селективті агломерация
көмегімен көмірді флотациялау процесі жеткілікті әзірленбеген. Бұл май
флотациясына біршама ұқсас, тек реагент-жинағыш ретінде көмір 
бөлшектерін жинай алатын арнайы таңдалған қысқа тізбекті полимерлер
қолданылады. Көбіктендіргіштің қатысуымен мұндай түзілімдердің
флотациясы 10 мкм-ден аз көмір бөлшектерін тиімді флотациялауға
мүмкіндік береді. Мұндай мөлшердегі бөлшектердің дәстүрлі флотациясы 
тиімсіз.

Флотациялық реагенттер. Көмірді флотациялау кезінде негізінен екі 
типтегі реагенттер қолданылады:

- аполярлы-қатты және сұйық фазалардың интерфейсінде әрекет ететін 
жинағыштар;

- гетерополярлы-сұйық және газ тәрізді фазалардың интерфейсінде 
әрекет ететін көбік түзгіштер.

Флотацияның нақты жағдайы үшін неғұрлым оңтайлы реагентті таңдау 
туралы мәселе талаптармен айқындалатын көптеген факторларға байланысты:
процестің жоғары тиімділігіне (әрекеттің үлкен селективтілігіне);
қолданылатын заттың құрамы мен қасиеттерінің тұрақтылығына; жақсы
экологиялық тазалыққа (уыттылықтың немесе өткір және жағымсыз иістің
болмауына) жоғары технологиялыққа (жоғары аққыштыққа; төмен қату
температурасына және төмен тұтқырлыққа); жеңіл тұтанғыштықтың
болмауына; жабдыққа коррозиялық әсердің болмауына, экономикалық 
қолайлылыққа. 

Аполярлы реактивтер. Көмірді флотациялау кезінде аполярлы
реагенттер көмір бөлшектерінің гидрофобтығын арттыру, ауа көпіршіктеріне 
бекіту беріктігін арттыру және флотация жылдамдығын арттыру үшін 
қолданылады. Аполярлы реагенттер ретінде негізінен мұнай және газ тектес 
химиялық белсенді емес көмірсутекті майлар қолданылады. Бұл заттардың
ерігіштігі өте төмен және белсенді емес. Олар целлюлозаға ұсақ тамшылы
күйде енгізіледі және олар жеке тамшылар, біріктірілген линзалар түрінде 
бөлшектерге бекітіліп, сұйық - газ фазаларының шекараларына таралады 
(көпіршікті байланыс периметрі бойынша). Құрамында аполярного реагент
бар шағын шоғырлануы ПБЗ көрсететін оң әсер механизмі контактілі өзара
іс-қимыл көмір бөлшектердің және көпіршіктері. Қазіргі уақытта келесі

аполярлы реагенттер қолданылады: жарықтандыру керосині, ААР-2, пештің 
тұрмыстық отыны (ТПБ), РСО, дизель отыны және т.б. Жарықтандыру 
керосині-шикі мұнайды айдау өнімі. Оның құрамында қанықпаған 
көмірсутектер жоқ. Бұл реагент әртүрлі мұнай өңдеу зауыттарында өндіріледі. 
Оны қолдану жасанды түрде тежеледі бұл оның жетіспеушілігімен және 
салыстырмалы түрде жоғары тұтынумен байланысты. Зертханалық 
тәжірибелер көрсеткендей, шекті қосылыстар басым болатын керосин 
(наример, Баку және Грозный майынан) флотация кезінде жоғары 
селективтілікке ие, бірақ хош иісті қосылыстары бар керосинге қарағанда аз 
флотация жылдамдығын тудырады. Керосин метаморфизмнің орташа 
сатысындағы кокстелетін көмір шламдарын флотациялауда ең тиімді реагент 
болып табылады. Жарықтандыру керосинін қолданған кезде төмен күлді 
концентратты алуға болады. Тұрмыстық пеш отыны (ТПБ) реагентін Уфа, 
Пермь және Омбы мұнай өңдеу зауыттары "тұрмыстық және техникалық 
мақсаттарға арналған тұрмыстық пеш отыны (ТПБ)"деген толық атаумен 
өндіреді. Бұл тікелей мұнай айдау өнімдерін біріктіру арқылы алынады. Пеш 
отыны сыртқы түрі бойынша қоңыр реңді сары түсті майлы біртекті 
сұйықтық болып табылады. Пеш отыны бар целлюлозаны 
кондиционерлеудің қажетті уақыты - 1-2 мин. "Донецк" ХҚКО - да пеш 
отыны гетерополярлы реагентпен - "X" майымен (80 г/т), "Шолоховская" 
ХҚКО-да-т-66 (40 г/т) реагентімен, ал Кузбасс зауыттарында оксосинтез 
әдісімен бутил спиртін өндірудің кубтық қалдығымен (тұтыну кезінде 60-160 
г/т) қолданылады. Бұл реактивтің кемшіліктері оның құрамының 
тұрақсыздығын қамтиды, бұл концентрат сапасының нашарлауына және 
шамадан тыс көбіктенуге әкелуі мүмкін. Көбінесе бұл реактивте ерімейтін 
заттардың көп мөлшері кездеседі. "Беловская" ХҚКО - да ИОТТ ұсынған 
жаңа реагенттік режимді өнеркәсіптік сынау жүргізілді, оған сәйкес 
гетерополярлы реагент (бутил спирті өндірісінің кубтық қалдығы) оксосинтез 
әдісімен флотация басына бір уақытта берілді, ал аполярлы реагент (пеш 
отыны) бөлшектеп-флотация басына және флотация машиналарының үшінші 
камераларына құйылды. Бұрынғы реагенттік режим флотация басына 
реагенттерді бір мезгілде беруді көздеді.  

Салыстырмалы сынақтардың нәтижелері аполярлы реагенттің бөлшек 
дозасы бар жаңа реагент режимінің артықшылықтарын көрсетті. 
"Омскнефтеоргсинтез" (РСО) ӨБ термогазойль жинауышы "пеш 
отыны"реагентін ауыстыру үшін ұсынылған. Бұл кез-келген арақатынаста 
термиялық крекинг пен кокстеудің керосин-газойль фракциялары. 
реагентке техникалық шарттар бар-38-101720-78. РСО реагентінің 
құрамында кемінде 41% хош иісті көмірсутектер, 29% қанықпаған 
көмірсутектер және 30% парафинді және нафтенді көмірсутектер бар. 
Реагенттің құрамы мен қасиеттері тұрақты болуы керек, бұл оны пеш 
отынынан ерекшелендіреді.  Реагент АКП-1600 қойыртпағын 
кондиционерлеу аппаратына берілуі тиіс, осы реагентті қолдану кезінде 
қойыртпақты кондиционерлеудің қажетті уақыты - 1 минутқа дейін. 
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Флотация процесін жүргізудегі асқынулар реагент құрамы өзгерген кезде 
ғана пайда болуы мүмкін. РСО реагентінің құрамы мен қасиеттерінің 
тұрақтылығы пеш отынымен салыстырғанда флотацияның технологиялық 
көрсеткіштерінің жақсаруын қамтамасыз етуі тиіс. "Кузбассуголь" бірлестігі 
бойынша "Чертинская" ГОФ-та "Омскнефтеоргсинтез"өндірістік бірлестігі 
шығаратын аполярлы флотациялық реагент-РСО жинауышына (шартты 
атауы - Кокс дизель отыны) өнеркәсіптік сынақтар жүргізілді. Дизель 
отынын жинайтын Реагент "Нерюнгринский" кенішінің ҚҚ-да, сондай-ақ 
Кузбаста "Беловская" және Гог "Чертинская" КҚО-да қолданылады, онда 
ААР-2 аполярлы реагентінің меншікті шығыны 7 кг/т-дан астам құрады.  

Гетерополярлы реагенттер. Көмір байыту фабрикаларында қазіргі 
уақытта келесі гетерополярлы реагенттер қолданылады (көбіктендіргіштер 
немесе көбіктендіргіштер). Оксаль Т-80, бутил спирті (КОБС) өндірісінің 
кубтық қалдығы, МИБК және ВПП-86 кубтық қалдықтары, сондай-ақ 
"пенореагент". Шетелде метилизобутилкарбинол (М1ВС) және монтанол-300 
реагенті кеңінен қолданылады. Соңғысын қолданған кезде флотацияға 
реагенттердің (аполярлы және гетерополярлы) жалпы шығыны азаяды. 
Гетерополярлы Т-80 Оксал реагенті-бұл Гинцветмет қызметкерлері кендерді 
флотациялау үшін ұсынған Т-66 реагентінің модификациясы. Алайда, 
гетерополярлы реагент сұйық және газ тәрізді фазалардың интерфейсінде 
әрекет ететіндіктен және негізінен көбік түзуші рөлін атқаратындықтан, 
Т-66 көмір шламдарын флотациялауда кеңінен қолданылады. Оксал Т-80 
реагенті болып табылатын әртүрлі химиялық қосылыстардың күрделі 
қоспасына шамамен 60 түрлі компоненттер кіреді. Реагентте фенолдар 
жоқ, белсенді бөлігі диоксан және пиран спирттері және олардың 
туындылары болып табылады. Реагентте су мен механикалық 
қоспалардың іздері кездеседі. Сыртқы көріністе Оксал Т-80 реагенті 
сарыдан қоңырға дейін оңай қозғалатын, біртекті, қабыршақтанбайтын 
сұйықтық болып табылады. Оксаль Т-80 реагенті сұйылтылмаған 
күйде қойыртпақ дайындау аппараттарына немесе флотациялық 
машиналардың камераларына беріледі. Оңтайлы реагенттік режимді 
сақтай отырып, Оксаль Т-80 реагентін қолданған кезде ешқандай 
асқынулар болмайды, ол жоғары флотациялық белсенділікке ие және 
тасымалдау кезінде ыңғайлы. Оксал Т-80 реагенті - ең тиімді гетерополярлы 
реагенттердің бірі. Оксосинтез (КОБС) әдісімен бутил спиртін өндірудің 
кубтық қалдығы - көмірді флотациялауға арналған тиімді гетерополярлы 
реагент-көбіктендіргішті им ИГД ұсынды. А. А. Скочинский. Бұл реагент 
кендерді флотациялау кезінде де қолданылуы мүмкін. Қазіргі уақытта 
КОБС "Ангарскнефтеоргсинтез"ӨБ оксосинтез әдісімен бутил спиртін 
өндірудің жанама өнімі ретінде алынады. Текше қалдығы мұздауға қарсы 
реагент ретінде де қолданылады. КОБС реагентіне  Т У - 3 8 - 1 0 7 1 7 - 7 7  
техникалық шарттары бар . Реагенттің құрамында Ди-және тримерлі 
тығыздау өнімдері бар, олардың шамамен 80%-ында Cg, ал шамамен 20% - 
ында C12-C15 бар.  
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Флотация процесін жүргізудегі асқынулар реагент құрамы өзгерген кезде 
ғана пайда болуы мүмкін. РСО реагентінің құрамы мен қасиеттерінің 
тұрақтылығы пеш отынымен салыстырғанда флотацияның технологиялық
көрсеткіштерінің жақсаруын қамтамасыз етуі тиіс. "Кузбассуголь" бірлестігі 
бойынша "Чертинская" ГОФ-та "Омскнефтеоргсинтез"өндірістік бірлестігі 
шығаратын аполярлы флотациялық реагент-РСО жинауышына (шартты 
атауы - Кокс дизель отыны) өнеркәсіптік сынақтар жүргізілді. Дизель
отынын жинайтын Реагент "Нерюнгринский" кенішінің ҚҚ-да, сондай-ақ
Кузбаста "Беловская" және Гог "Чертинская" КҚО-да қолданылады, онда 
аар-2 аполярлы реагентінің меншікті шығыны 7 кг/т-дан астам құрады. 

Гетерополярлы реагенттер. Көмір байыту фабрикаларында қазіргі
уақытта келесі гетерополярлы реагенттер қолданылады (көбіктендіргіштер 
немесе көбіктендіргіштер). Оксаль т-80, бутил спирті (КОБС) өндірісінің
кубтық қалдығы, МИБК және ҰҚЖ-86 кубтық қалдықтары, сондай-ақ
"пенореагент". Шетелде метилизобутилкарбинол (М1ВС) және монтанол-300 
реагенті кеңінен қолданылады. Соңғысын қолданған кезде флотацияға 
реагенттердің (аполярлы және гетерополярлы) жалпы шығыны азаяды.
Гетерополярлы Т-80 Оксал реагенті-бұл Гинцветмет қызметкерлері кендерді 
флотациялау үшін ұсынған т-66 реагентінің модификациясы. Алайда, 
гетерополярлы реагент сұйық және газ тәрізді фазалардың интерфейсінде 
әрекет ететіндіктен және негізінен көбік түзуші рөлін атқаратындықтан, т-66
көмір шламдарын флотациялауда кеңінен қолданылады. Оксал т-80 реагенті
болып табылатын әртүрлі химиялық қосылыстардың күрделі қоспасына 
шамамен 60 түрлі компоненттер кіреді. Реагентте фенолдар жоқ, белсенді
бөлігі диоксан және пиран спирттері және олардың туындылары болып 
табылады. Реагентте су мен механикалық қоспалардың іздері кездеседі.
Сыртқы көріністе Оксал т-80 реагенті сарыдан қоңырға дейін оңай
қозғалатын, біртекті, қабыршақтанбайтын сұйықтық болып табылады. 
Оксаль т-80 реагенті сұйылтылмаған күйде қойыртпақ дайындау 
аппараттарына немесе флотациялық машиналардың камераларына беріледі.
Оңтайлы реагенттік режимді сақтай отырып, Оксаль т-80 реагентін
қолданған кезде ешқандай асқынулар болмайды, ол жоғары флотациялық 
белсенділікке ие және тасымалдау кезінде ыңғайлы. Оксал т-80 реагенті - ең
тиімді гетерополярлы реагенттердің бірі. Оксосинтез (КОБС) әдісімен бутил 
спиртін өндірудің кубтық қалдығы - көмірді флотациялауға арналған тиімді
гетерополярлы реагент-көбіктендіргішті им ИГД ұсынды. А. А. Скочинский.
Бұл реагент кендерді флотациялау кезінде де қолданылуы мүмкін. Қазіргі 
уақытта КОБС "Ангарскнефтеоргсинтез"ӨБ оксосинтез әдісімен бутил 
спиртін өндірудің жанама өнімі ретінде алынады. Текше қалдығы мұздауға
қарсы реагент ретінде де қолданылады. КОБС реагентіне ТШ техникалық
шарттары бар-38-10717-77. Реагенттің құрамында Ди-және тримерлі 
тығыздау өнімдері бар, олардың шамамен 80%-ында Cg, ал шамамен 20% -
ында C12-C15 бар.

Зертханалық жағдайда көмірді флотациялау кезінде аполярлы 
реагент-сульфатталған керосинмен бірге бір текше қалдық және текше 
қалдық пайдаланылды. Бір кубтық қалдықты қолдану оның аполярлы 
реагентпен үйлесуіне қарағанда аз тиімді екендігі анықталды. Қазіргі уақытта 
бутил спирті өндірісінің кубтық қалдығы 22 байыту фабрикаларында 
(Кузбаста флотацияны пайдаланатын барлық фабрикаларда және Якутиядағы 
"Нерюнгринский" кенішінің ҚҚ-да) 30-дан 250 г/т-ға дейін (орташа меншікті 
шығыны 137 г/т) пайдаланылады. "Анжерская" ГФ реагентінің ең аз 
шығыны - 30 г/т, ең көбі "Томусинская" ҚҚ - да-250 г/т. Көптеген зауыттарда 
КОБС шығыны-150 г/т. Кузбасстың екі зауытында-Киселевская ЦОФ және 
Тайбинская КОБС аполярлы "тұрмыстық пеш отыны" реагентімен, 
соңғысының шығыны 1,1 - ден 2,6 кг/т-ға дейін, ал Кузбасстың басқа 
зауыттарында-РСО реагентімен қолданылады. Кубтық қалдықты флотация 
процесіне аэрозоль түрінде сұйылтылмаған АКП-1,6 қойыртпағын баптау 
аппаратына береді. Қойыртпақты текшелік қалдықпен кондициялау уақыты 
және зерттеу жұмыстарының деректері бойынша 1 - 2 мин. Көмірдің әртүрлі 
маркаларының флотациялануын зерттеу деректері бойынша Кузбасс көмірін 
флотациялау кезінде текше қалдығын тұтыну 2.22-кестеде көрсетілген. 

2.22-кесте - Флотация кезіндегі кубтық қалдықтың шығысы 
г маркалары 11-ге дейін
к маркалары 11-ге дейін
ж маркалары 20-190

Кубтық қалдықтың жекелеген фракцияларының флотациялық 
белсенділігін зерттеу кезінде фракцияларды тұтыну кезінде 100-ден 750 
г/т-ге дейін ең белсенді 175-200 ° с фракциясы екендігі анықталды. бұл 
жағдайда көп күл концентраты спирттерден басқа, бұл фракцияда Cg 
альдегидтері болғандықтан пайда болды - заттар белсенді, бірақ алкогольге 
қарағанда көмірге қатысты аз селективті. Кузнецк көмірі "Абашевская" ЦОФ 
175-200 ° 0 фракциясымен белсенді түрде 100-500 г/т. Үлкен шығындармен 
флотация процесінің нашарлауы басталады. Осылайша, текше 
қалдықтарының ең флотациялық белсенді фракциясы негізінен 
2-этилгексанолдан тұратын 175-200°с фракциясы болып табылады. 
Зерттеулер көрсеткендей, ең селективті және тиімді реагент-бұл текшедегі 
қалдық құрамындағы 2-этилгексанол. Кубтық қалдықтың кемшілігі -
композицияның тұрақсыздығы. Көмірді флотациялау кезінде бұл реагент 
көбіктенетін ғана емес, сонымен қатар ұжымдық қасиеттерді де анықтайды, 
сондықтан оны аполярлы реагент-жинағышсыз қолдануға болады. Сыртқы 
көріністе МИБК-әлсіз иісі және орташа құбылмалылығы бар түссіз мөлдір 
жеңіл қозғалатын сұйықтық. Ксиленол мен метилизобутилкарбинолды 
"Уани" (Франция) көмір байыту фабрикасында қолдану нәтижелерін 
салыстыру кезінде 25% күлі бар көмірді флотациялау кезінде 6% күлі бар 
концентратты ала отырып, 67% тазартусыз және 68,5 - 72% тазартумен шығу 
алынды. Метилизобутилкарбинол, сонымен қатар ұжымдық әсерге ие,
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сонымен қатар нақты шығыны 50-250 г/Т болатын жалғыз реагент ретінде де 
қолданыла алады. Метилизобутилкарбинолды аполярлы реагентпен бірге 
қолданғанда, соңғысының шығыны төмен, сондықтан реагенттердің жалпы 
шығыны және оларға шығындар аз. Сонымен, Францияда 45 г/т тұтыну 
кезінде МИБК қолданған кезде, Солярий майы, дизель отыны және керосин 
шығыны 250 г/т құрайды. Бельгияда МИБК шығыны 100 г/т, аполярлы 
реагент (газойль) шығыны 400 г/т. Германияда метилизобутилкарбинолдың 
шығыны 80 т/г болғанда полимеролдың аполярлы реагентінің шығыны бар 
болғаны 5-20 г/т, яғни реагенттердің жалпы меншікті шығыны 100 г / т 
аспайды. Австралияда метилизобутилкарбинолды керосинмен қолданғанда 
МИБК шығыны 50-100 г/т, керосин 200-250 г/т құрайды. 
Метилизобутилкарбинолдың бірқатар артықшылықтары бар: төмен 
шығындар кезінде жоғары тиімділік; үлкен селективтілік; құрамы мен 
қасиеттерінің тұрақтылығы; өткір немесе жағымсыз иістің болмауы; жақсы 
сұйықтық және төмен қату температурасы; суда ерігіштігі; флотациялық 
машиналардан өздігінен ағып кететін және арнайы көбіктенуді қажет 
етпестен бірден жойылатын сынғыш жылжымалы көбік қалыптастыру 
мүмкіндігі; диффузия жылдамдығы, бұл оның тепе-теңдік беттік керілуі 0,5 
с-тан аз, ал жоғары температура мен өз кезегінде, бұл флотация алдында 
целлюлозаны онымен кондиционерлеуді жеңілдетеді; 
метилизобутилкарбинол табиғи су объектілеріне енген кезде, олар MИБК-
ден өзін тазартады, өйткені микроорганизмдер бұл реагентті 
сіңіреді. Зертханалық жағдайда көмірді МИБК-мен және МИБК мен 
керосиннің қосындысымен флотациялау жүргізілді. "Кондратьевская" 
МИБК көмір флотациясы кезінде салыстырмалы түрде үлкен шығындармен 
(288 г / т дейін) жоғары көрсеткіштерді алу мүмкін болмады.  

Флотацияның салыстырмалы тиімділігі реагенттің меншікті шығыны 
тек 100 г/Т дейін артуымен артады. Оның үлкен шығындарында, көп 
мөлшерде көбіктің пайда болуына байланысты, көмірдің салыстырмалы 
түрде үлкен бөлшектерімен қатар, концентратты ластайтын жұқа жыныс 
бөлшектері көбікке енгізіледі. Көмірді бір метилизобутилкарбинолмен сәтті 
флотациялау мүмкін болмаған кезде аполярлы реагентпен бақылау 
флотациясы операциясын енгізу арқылы тиімділікті арттыруға қол жеткізуге 
болады. Сонымен, "Кондратьевская" КҚО көмірді флотациялау кезінде 
негізгі флотация бір МИБК (108 г/т), ал бақылау флотациясы - МИБК (18 г/т) 
және жарықтандыру керосині (113 г/т) қоспасымен жүзеге асырылды. Бұл 
ретте 48,5% - дан шыққан кезде күлі 4,8 бірінші концентрат, 22,77% - дан 
шыққан кезде күлі 16,55 екінші концентрат (өнеркәсіптік өнім) және 28,64% - 
дан шыққан кезде күлі 80,34 қалдықтар алынды. Флотациялық зертханалық 
тәжірибелер негізінде МИБК-мен флотация зерттелген барлық көмірлер үшін 
тиімді екендігі анықталды. Байытылған көмірдің физикалық-химиялық 
қасиеттеріне байланысты бір МИБК-мен немесе аполярлы реагенті бар 
флотацияның бақылау операциясы бар схема бойынша флотация жүргізу 
керек. МИБК-мен флотация аполярлы реагенттің едәуір аз шығындарымен 
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сонымен қатар нақты шығыны 50-250 г/Т болатын жалғыз реагент ретінде де
қолданыла алады. Метилизобутилкарбинолды аполярлы реагентпен бірге 
қолданғанда, соңғысының шығыны төмен, сондықтан реагенттердің жалпы
шығыны және оларға шығындар аз. Сонымен, Францияда 45 г/т тұтыну
кезінде МИБК қолданған кезде, Солярий майы, дизель отыны және керосин
шығыны 250 г/т құрайды. Бельгияда МИБК шығыны 100 г/т, аполярлы 
реагент (газойль) шығыны 400 г/т. Германияда метилизобутилкарбинолдың 
шығыны 80 т/г болғанда полимеролдың аполярлы реагентінің шығыны бар 
болғаны 5-20 г/т, яғни реагенттердің жалпы меншікті шығыны 100 г / т 
аспайды. Австралияда метилизобутилкарбинолды керосинмен қолданғанда
МИБК шығыны 50-100 г/т, керосин 200-250 г/т құрайды. 
Метилизобутилкарбинолдың бірқатар артықшылықтары бар: төмен 
шығындар кезінде жоғары тиімділік; үлкен селективтілік; құрамы мен
қасиеттерінің тұрақтылығы; өткір немесе жағымсыз иістің болмауы; жақсы 
сұйықтық және төмен қату температурасы; суда ерігіштігі; флотациялық
машиналардан өздігінен ағып кететін және арнайы көбіктенуді қажет
етпестен бірден жойылатын сынғыш жылжымалы көбік қалыптастыру 
мүмкіндігі; диффузия жылдамдығы, бұл оның тепе-теңдік беттік керілуі 0,5
с-тан аз, ал жоғары температура мен өз кезегінде, бұл флотация алдында 
целлюлозаны онымен кондиционерлеуді жеңілдетеді; 
метилизобутилкарбинол табиғи су объектілеріне енген кезде, олар MIB-ден
өзін тазартады, өйткені микроорганизмдер бұл реагентті сіңіреді.
Зертханалық жағдайда көмірді МИБК-мен және МИБК мен керосиннің 
қосындысымен флотациялау жүргізілді. "Кондратьевская" МИБК көмір
флотациясы кезінде салыстырмалы түрде үлкен шығындармен (288 г / т дейін)
жоғары көрсеткіштерді алу мүмкін болмады.

Флотацияның салыстырмалы тиімділігі реагенттің меншікті шығыны 
тек 100 г/Т дейін артуымен артады. Оның үлкен шығындарында, көп
мөлшерде көбіктің пайда болуына байланысты, көмірдің салыстырмалы 
түрде үлкен бөлшектерімен қатар, концентратты ластайтын жұқа жыныс
бөлшектері көбікке енгізіледі. Көмірді бір метилизобутилкарбинолмен сәтті 
флотациялау мүмкін болмаған кезде аполярлы реагентпен бақылау 
флотациясы операциясын енгізу арқылы тиімділікті арттыруға қол жеткізуге 
болады. Сонымен, "Кондратьевская" КҚО көмірді флотациялау кезінде
негізгі флотация бір МИБК (108 г/т), ал бақылау флотациясы - МИБК (18 г/т)
және жарықтандыру керосині (113 г/т) қоспасымен жүзеге асырылды. Бұл 
ретте 48,5% - дан шыққан кезде күлі 4,8 бірінші концентрат, 22,77% - дан
шыққан кезде күлі 16,55 екінші концентрат (өнеркәсіптік өнім) және 28,64% -
дан шыққан кезде күлі 80,34 қалдықтар алынды. Флотациялық зертханалық
тәжірибелер негізінде МИБК-мен флотация зерттелген барлық көмірлер үшін
тиімді екендігі анықталды. Байытылған көмірдің физикалық-химиялық 
қасиеттеріне байланысты бір МИБК-мен немесе аполярлы реагенті бар
флотацияның бақылау операциясы бар схема бойынша флотация жүргізу
керек. МИБК-мен Флотация аполярлы реагенттің едәуір аз шығындарымен

немесе тіпті оны пайдаланбай жақсы көрсеткіштер алуға мүмкіндік береді. 
Метилизобутилкарбинолды қолдану флотацияның технологиялық 
схемасынан қойыртпақ дайындау және көбіктендіру операцияларын алып 
тастауға мүмкіндік береді. МИБК-нің өндірістік сынақтары 
"Шолоховская"ХҚКО-да жүргізілді.  

Екі реагенттік режим салыстырылды: пеш отынын (700 г/т) және т-66 
(200 г/т) реагентін қолдану және пеш отынын (150 г/т) және МИБК реагентін 
(50 г/т) пайдалану. Екінші реагенттік режим қалған көрсеткіштерді бұрынғы 
деңгейде сақтай отырып, флотациялық концентраттың шығымын орта 
есеппен 1,8% - ға және қалдықтардың күл  шығымдылығын  орта  есеппен 
6,2% - ға арттыруға мүмкіндік берді. Бұл нәтижелерге аполярлы реагент - 
пеш отынының шығыны едәуір аз болғанда (700 г/т орнына 150) және 
реагенттердің жиынтық үлестік шығыны аз болғанда (720 г/т орнына 200) 
қол жеткізілді. МИБК-мен реагенттік режимде пульпаны дайындау 
аппараттарынсыз жұмыс істеу мүмкіндігі пайда болды. Флотация кезінде 
МИБК өндірісінің текше қалдықтарын пайдалануға болады. Бұл реактивте 
тармақталған құрылымның шекті қатарындағы монатомды спирттер және 
басқа қосылыстар бар. Реагенттің нақты шығыны аз, ал тиімділігі жеткілікті 
деп санауға болады. МИБК текше қалдықтары Украинаның төрт зауытында 
қолданылады. ВПП-86 реагенті - бутил спиртін өндірудің жанама өнімі, бірақ 
құрамында КОБС-қа қарағанда жеңіл фракциялар аз. Реагент 1988 жылдан 
бастап Донбасс байыту фабрикаларында әзірленді және енгізілді. Реагент 
Луганск облысының сегіз зауытында қолданылады. Оның кемшіліктері өткір 
иісті қамтиды. ҰҚЖ-86 реагенті Донбассқа Башқұртстаннан келіп түседі, 
онда "Салаватнефтеоргсинтез"бойынша жүргізіледі. Кузбасстың кейбір көмір 
байыту фабрикаларына гетеро-полярлы Катгол реагенті түседі, ол 
2-этиленгексанолдың текше ректификациясының қалдықтары болып 
табылады. Бұл реагентті ИОТТ қызметкерлері ұсынған және 
"Пермнефтеоргсинтез"ӨБ химиялық зауытында өндіріледі. Көбіктену 
әсерінің тиімділігі бойынша Кэтгол МИБК және КОБС көбіктендіргішіне 
жақын, ал оның жинақтық әсері осы реагенттерге қарағанда күштірек. 
Оңтайлы жағдай жасау кезінде оңай байытылатын көмір үшін Кэтголды 
күрделі реагент ретінде жеке қолдануға болады. Басқа көмір үшін Кэтголды 
аполярлы реагент-жинағыштармен, мысалы, РСО және тұрмыстық пеш 
отынымен бірге қолдану ұсынылады. Кэтгол реагентін қолдану тұрақты 
шығу кезінде флотациялық концентраттың күлділігін 0,4-0,6% - ға 
төмендетуге мүмкіндік береді, басқа жағдайларда концентраттың шығуы 
өзгермеген аймақтылық кезінде орта есеппен 1,2% - ға ұлғаяды. 
Гетерополярлы реагентпен бірге қолданылатын аполярлы реагент -
жинағыштың Кэтгол көбіктендіргішінің меншікті шығыны 10-15% - ға 
төмендеуі мүмкін. Аполярлы реагент-жинаушылар ретінде циклдік 
құрылымдағы заттар Кэтголда жақсы ериді, бұл зауытта қолдануға дайын 
қоспаны жасауға мүмкіндік береді. Сыналатын реагенттің шығыны 430 г/т 
болған кезде флотация нәтижелері аполярлы реагент-ТПБ жинағышын
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қолдану кезінде оның шығыны 900 г/т болған кезде алынған нәтижелерге 
жақын.  

Флотацияға арналған жабдық. Флотация процесінің тиімділігі бірқатар 
факторлармен анықталады, олардың арасында көбіктің минералдану 
механизмі маңызды рөл атқарады, яғни.минералды көпіршік кешендерінің 
пайда болуы. Минералданудың сәтті өтуі үшін оңтайлы мөлшердегі ауа 
көпіршіктерінің жеткілікті саны, көпіршікпен соқтығысқан кезде бөлшектің 
берік және жылдам бекітілуі қажет, бұл ауа-минералды кешеннің пульпа 
бетіне көбік қабатына көтерілу кезінде бұзылу мүмкіндігін болдырмайды, 
кешенді флотация камерасынан уақтылы алып тастайды. Флотация кезінде 
минералдану процесінің күрделілігін және оның флотацияға жататын 
бөлшектердің әртүрлі формаларына және, ең алдымен, қатты фазаның 
гранулометриялық құрамына тәуелділігін ескеру қажет. Процесті сәтті 
жүзеге асыруға қойыртпақты флотацияға дайындау - кондиционерлеу, 
араластыру, аэрация және көбік жинау - флотацияның өзі және көбікті өңдеу 
- көбікті сөндіру сатыларындағы жабдықтар мен технологиялық
технологиялар кешенін таңдау арқылы қол жеткізіледі. Бұл операцияларды
орындау үшін әртүрлі модельдер белгілі бір көмірді флотациялау
талаптарына толық жауап беретін құрылғыларды таңдауға мүмкіндік беретін
жабдық жасалды.

Флотациялық машиналар. Флотация машиналарының дизайнындағы 
барлық айырмашылықтар негізінен целлюлозаны аэрациялау әдісімен 
анықталады. Осы жалпы қабылданған сипаттамаға сәйкес машина түрлерінің 
барлық түрлері үш топқа бөлінеді: механикалық, пневмомеханикалық және 
пневматикалық. Механикалық үлгідегі машиналардағы Аэрация құйғыш 
борттарында пайда болатын шұңғыл (айналу параболоиды) қалыптастыру 
үшін жеткілікті айналмалы жылдамдықпен имеллердің флотация 
камерасында айналу есебінен жүзеге асырылады, қойыртпақ ағындары ауа 
көпіршіктерін ұстап алады, содан кейін олар имеллердің қалақтарымен және 
ішкі ағындармен барынша кішіге бөлінеді. Көпіршіктердің анықтайтын 
мөлшері гидродинамикалық араластыру режиміне байланысты, ол 
қуаттылыққа байланысты.  

Флотация машинасының камерасының жұмысын сипаттау үшін қуат 
шығынын камераның сыйымдылығымен байланыстыру қажет. Іс жүзінде бұл 
үшін камера көлемінің бірлігіне жұмсалатын қуат шығындары туралы түсінік 
беретін қуат критерийі қолданылады. Салыстырылатын екі машинаның 
ішіндегі ең тиімдісі-тең мөлшерде аз энергия жұмсайтын машина. Бөлу 
аймағы арқылы целлюлозаның бірнеше айналымы импеллердің айналуымен 
және іргелес камерадан тазартылмаған бөлшектер мен целлюлозаның үздіксіз 
жеткізілуімен жасалады. Флотациялық машина тікелей ағын принципі 
бойынша бір ортақ агрегатқа қосылған бірнеше аралас камералардан (шектес 
камералар арасындағы аралық жойылған кезде) немесе камерадан (егер 
шектес камералар бөлгіш қалқалардағы Саңылау жолдары арқылы 
хабарланатын болса) тұрады. Машиналардың мөлшері камералардың 
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қолдану кезінде оның шығыны 900 г/т болған кезде алынған нәтижелерге
жақын.

Флотацияға арналған жабдық. Флотация процесінің тиімділігі бірқатар 
факторлармен анықталады, олардың арасында көбіктің минералдану
механизмі маңызды рөл атқарады, яғни.минералды көпіршік кешендерінің 
пайда болуы. Минералданудың сәтті өтуі үшін оңтайлы мөлшердегі ауа 
көпіршіктерінің жеткілікті саны, көпіршікпен соқтығысқан кезде бөлшектің 
берік және жылдам бекітілуі қажет, бұл ауа-минералды кешеннің пульпа 
бетіне көбік қабатына көтерілу кезінде бұзылу мүмкіндігін болдырмайды, 
кешенді флотация камерасынан уақтылы алып тастайды. Флотация кезінде
минералдану процесінің күрделілігін және оның флотацияға жататын
бөлшектердің әртүрлі формаларына және, ең алдымен, қатты фазаның
гранулометриялық құрамына тәуелділігін ескеру қажет. Процесті сәтті
жүзеге асыруға қойыртпақты флотацияға дайындау - кондиционерлеу, 
араластыру, аэрация және көбік жинау - флотацияның өзі және көбікті өңдеу 
- көбікті сөндіру сатыларындағы жабдықтар мен технологиялық
технологиялар кешенін таңдау арқылы қол жеткізіледі. Бұл операцияларды
орындау үшін әртүрлі модельдер белгілі бір көмірді флотациялау
талаптарына толық жауап беретін құрылғыларды таңдауға мүмкіндік беретін
жабдық жасалды.

Флотациялық машиналар. Флотация машиналарының дизайнындағы 
барлық айырмашылықтар негізінен целлюлозаны аэрациялау әдісімен 
анықталады. Осы жалпы қабылданған сипаттамаға сәйкес машина түрлерінің
барлық түрлері үш топқа бөлінеді: механикалық, пневмомеханикалық және 
пневматикалық. Механикалық үлгідегі машиналардағы Аэрация құйғыш 
борттарында пайда болатын шұңғыл (айналу параболоиды) қалыптастыру 
үшін жеткілікті айналмалы жылдамдықпен имеллердің флотация 
камерасында айналу есебінен жүзеге асырылады, қойыртпақ ағындары ауа 
көпіршіктерін ұстап алады, содан кейін олар имеллердің қалақтарымен және 
ішкі ағындармен барынша кішіге бөлінеді. Көпіршіктердің анықтайтын 
мөлшері гидродинамикалық араластыру режиміне байланысты, ол
қуаттылыққа байланысты. 

Флотация машинасының камерасының жұмысын сипаттау үшін қуат
шығынын камераның сыйымдылығымен байланыстыру қажет. Іс жүзінде бұл 
үшін камера көлемінің бірлігіне жұмсалатын қуат шығындары туралы түсінік
беретін қуат критерийі қолданылады. Салыстырылатын екі машинаның
ішіндегі ең тиімдісі-тең мөлшерде аз энергия жұмсайтын машина. Бөлу
аймағы арқылы целлюлозаның бірнеше айналымы импеллердің айналуымен
және іргелес камерадан тазартылмаған бөлшектер мен целлюлозаның үздіксіз 
жеткізілуімен жасалады. Флотациялық машина тікелей ағын принципі 
бойынша бір ортақ агрегатқа қосылған бірнеше аралас камералардан (шектес
камералар арасындағы аралық жойылған кезде) немесе камерадан (егер
шектес камералар бөлгіш қалқалардағы Саңылау жолдары арқылы
хабарланатын болса) тұрады. Машиналардың мөлшері камералардың

сыйымдылығымен және санымен анықталады. Флотациялық машинаның 
өнімділігі байытудың талап етілетін сапалық көрсеткіштерін қамтамасыз 
ететін флотация ұзақтығына толық байланысты және өңделетін шламдардың 
сипатымен (флотирленуі, гранулометриялық құрамы, қойыртпақтың 
тығыздығы) айқындалады. Көмірді флотациялау кезінде негізінен 
механикалық машиналар қолданылады. Зауыттарда 8 типті машиналар 
жұмыс істейді, көбінесе сыйымдылығы 6 және 12 м3, кейде 20 және 25 м3 
камералары бар. Механикалық импеллер машиналарын құрылымы бойынша 
лоб және саусақ машиналарына бөлуге болады, ал біріншілерінің арасында 
тар және кең жолақты импеллері бар машиналар тобы ерекшеленеді. Саусақ 
импеллерлерінің ерекшелігі-көлденең импеллер дискісіне перпендикуляр 
орналасқан саусақтардан пышақтың орындалуы. Айналдыру кезінде 
саусақтар гидравликалық скапула (саусақтардың радиалды орналасуы 
кезінде) немесе периметр бойымен жолға бекітілген тар иық пышақтарының 
рөлін атқара алады. Кең лобтар тобының лоб импеллерлері пышақтың 
ұзындығы мен енінің теңдігімен сипатталады, ал тар лобтарда ұзындығы 
пышақтың енінен 3-4 есе көп болатын иық пышақтары бар. Пышақ 
импеллерлері әртүрлі дизайн шешімдерімен ерекшеленеді. Скапула пішінінің 
әртүрлілігі дизайнерлердің целлюлоза мен ауа арқылы жоғары импеллерді 
жеткізуге, сондай-ақ жақсы ауа дисперсиясына деген ұмтылысымен 
байланысты, өйткені бұл параметрлер көбінесе машинаның тиімділігін 
анықтайды. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай талаптарға машиналардың 
аэрациялық және гидродинамикалық сипаттамаларын жақсартуға, флотация 
процесін тездетуге және оның тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін кең 
көлемді импеллерлер жауап береді. Сонымен қатар, иық пышағының 
дамыған жұмыс беті импеллердің жылдамдығын төмендету кезінде жоғары 
аэрация-гидравликалық сипаттамаларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Төмен жылдамдықты импеллерлерді пайдалану олардың тозуға төзімділігін 
едәуір арттырады, энергия шығынын азайтады және машиналардың жалпы 
сенімділігін арттырады. Кең жолақты төмен жылдамдықты импеллерлердің 
ерекшелігі-механикалық машина режимінде де, пневмомеханикалық 
режимде де жұмыс істеу мүмкіндігі. Осылайша, көмір мен антрацит 
шламдарын байыту әлемдік тәжірибеде машиналардың екі түрін де 
қолданады, бірақ механикалық кеңінен қолданылады. Пульпаны тиімді 
араластыруға және ауаны таратуға арналған тар жолақты импеллерлердің 
айналу жиілігі 1,5-2 есе жоғары болуы керек. Сонымен қатар, импеллердің 
абразивті тозуы жеделдетіліп, электр энергиясын тұтыну күрт артады. 
Пышақ импеллерлерінде целлюлоза ағындары айналу осьінен периферияға 
бағытталған, бірақ ауа ағындары скапула дизайнына байланысты кұпшектен 
бағытталған немесе пульпаға скапула шетінен түседі. Иық пышағының енін 
ұлғайту (импеллердің биіктігі) целлюлозаның ауамен әрекеттесу аймағын 
кеңейтуге және көпіршіктердің пайда болуы мен дисперсиясын жақсартуға 
көмектеседі. Қойыртпақты импеллермен сору тек камера түбінен 
жауырындардың төменгі жиектерімен не төменгі және жоғарғы жиектерімен 
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статордағы тесіктер арқылы немесе камераның жоғарғы аймағынан арнайы 
құбыр арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Қойыртпақты тек камераның 
түбінен сору көбінесе білік арқылы ауа берілетін механикалық және 
пневмомеханикалық флотомашиналарда жүзеге асырылады. Импульстің 
жоғарғы жағы арқылы ағып кетуі, әдетте, Эжекция әсерінен ауа ағынын 
арттыру үшін қолданылады. Целлюлозаны импеллермен айдау әдісі 
камерадағы гидродинамикалық жағдайға және аэрацияның ерекшеліктеріне 
айтарлықтай әсер етеді.  

Камерадағы гидродинамикалық режимді көбінесе пульпаның 
қарқынды айналымы аймағының штабы анықтайды. Осы негізде камераның 
бүкіл көлемінде төменгі айналымы және айналымы бар машиналарды 
ажыратуға болады. Камера ішіндегі ағындарды ұйымдастыру камераның 
дизайн ерекшеліктеріне әсер етеді. Оларға диспергатордың дизайны, 
седативтер (көбік қабатын бұзудан қорғайды), камераның пішіні, арнайы 
кескіштердің болуы және камера аралық бөлімдердегі терезелердің мөлшері 
жатады.  

Диспергаторлар негізінен екі типті-Цилиндрлік және ламельді. 
Цилиндрлік диспергатор импеллердің айналасында орнатылады және 
цилиндрдің генератрицасында тесіктер жүйесі бар. Цилиндрдің ішкі бетінде 
импеллердің айналасындағы целлюлозаның бұралуын төмендететін 
шығыңқы жерлер бар. Пластиналық диспергатор-бұл радиалды бағытталған 
импеллердің айналасында тігінен орналасқан тақталар жүйесі. Кез келген 
конструкцияның диспергаторы қойыртпақтың камера түбінен сорылуын 
қиындатпайтындай және ауаланған қойыртпақты камераның бүкіл көлемі 
бойынша біркелкі тарататындай етіп орналастырылады. Барлық флотациялық 
машиналар седативтермен жабдықталмаған. Терең камерасы бар және 
импеллердің төменгі орналасуы бар машиналарда седативтер әдетте 
орналастырылмайды, өйткені импеллер жасаған турбулентті ағындар көбік 
қабатына жетіп, айтарлықтай әлсірейді. Седативтер кішкентай камерада және 
импеллер көбік қабатына жақын орналасқан кезде қажет. Сонымен, "Вемко" 
түріндегі машинада тыныштандырғыш статордың үстіне орнатылады. Оның 
ерекшелігі-импеллер жасаған ағындардың әсерінен ол камераның ортаңғы 
аймағында тек көбік қабатын көтеріп, қорғайды. Камераның пішіні айналым 
ағындарын ұйымдастыруда және қатты бөлшектерді араластыруда үлкен рөл 
атқарады. Қазіргі заманғы флотациялық машиналардың камераларына 
гидродинамикалық тұрғыдан ең оңтайлы пішін беріледі. Ол үшін бүйір 
қабырғалар төмен қарай қисайған, бұл бұрыштарда қатты бөлшектердің 
жиналуын болдырмайды және бөлшектердің түбінен импеллерге өтуін 
жеңілдетеді. Гидродинамикалық сипаттамаларға камерааралық бөлімдердегі 
терезелердің мөлшері үлкен әсер етеді. Терезелердің өлшемдеріне 
байланысты камераларды оқшауланған (толық немесе ішінара) және тікелей 
ағынды деп жіктеуге болады. Толығымен оқшауланған камералар бір-бірінен 
кішкене терезе немесе аралық қалта арқылы бөлінген, онда целлюлоза 
деңгейінің реттегіші орнатылған. Ішінара оқшауланған камералар-бұл екі 
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статордағы тесіктер арқылы немесе камераның жоғарғы аймағынан арнайы
құбыр арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Қойыртпақты тек камераның
түбінен сору көбінесе білік арқылы ауа берілетін механикалық және 
пневмомеханикалық флотомашиналарда жүзеге асырылады. Импульстің 
жоғарғы жағы арқылы ағып кетуі, әдетте, Эжекция әсерінен ауа ағынын
арттыру үшін қолданылады. Целлюлозаны импеллермен айдау әдісі
камерадағы гидродинамикалық жағдайға және аэрацияның ерекшеліктеріне
айтарлықтай әсер етеді. 

Камерадағы гидродинамикалық режимді көбінесе пульпаның
қарқынды айналымы аймағының штабы анықтайды. Осы негізде камераның
бүкіл көлемінде төменгі айналымы және айналымы бар машиналарды 
ажыратуға болады. Камера ішіндегі ағындарды ұйымдастыру камераның 
дизайн ерекшеліктеріне әсер етеді. Оларға диспергатордың дизайны,
седативтер (көбік қабатын бұзудан қорғайды), камераның пішіні, арнайы 
кескіштердің болуы және камера аралық бөлімдердегі терезелердің мөлшері
жатады.

Диспергаторлар негізінен екі типті-Цилиндрлік және ламельді.
Цилиндрлік диспергатор импеллердің айналасында орнатылады және
цилиндрдің генератрицасында тесіктер жүйесі бар. Цилиндрдің ішкі бетінде
импеллердің айналасындағы целлюлозаның бұралуын төмендететін 
шығыңқы жерлер бар. Пластиналық диспергатор-бұл радиалды бағытталған
импеллердің айналасында тігінен орналасқан тақталар жүйесі. Кез келген
конструкцияның диспергаторы қойыртпақтың камера түбінен сорылуын
қиындатпайтындай және ауаланған қойыртпақты камераның бүкіл көлемі
бойынша біркелкі тарататындай етіп орналастырылады. Барлық флотациялық
машиналар седативтермен жабдықталмаған. Терең камерасы бар және
импеллердің төменгі орналасуы бар машиналарда седативтер әдетте
орналастырылмайды, өйткені импеллер жасаған турбулентті ағындар көбік 
қабатына жетіп, айтарлықтай әлсірейді. Седативтер кішкентай камерада және 
импеллер көбік қабатына жақын орналасқан кезде қажет. Сонымен, "Вемко" 
түріндегі машинада тыныштандырғыш статордың үстіне орнатылады. Оның
ерекшелігі-импеллер жасаған ағындардың әсерінен ол камераның ортаңғы 
аймағында тек көбік қабатын көтеріп, қорғайды. Камераның пішіні айналым 
ағындарын ұйымдастыруда және қатты бөлшектерді араластыруда үлкен рөл
атқарады. Қазіргі заманғы флотациялық машиналардың камераларына
гидродинамикалық тұрғыдан ең оңтайлы пішін беріледі. Ол үшін бүйір 
қабырғалар төмен қарай қисайған, бұл бұрыштарда қатты бөлшектердің
жиналуын болдырмайды және бөлшектердің түбінен импеллерге өтуін 
жеңілдетеді. Гидродинамикалық сипаттамаларға камерааралық бөлімдердегі
терезелердің мөлшері үлкен әсер етеді. Терезелердің өлшемдеріне
байланысты камераларды оқшауланған (толық немесе ішінара) және тікелей
ағынды деп жіктеуге болады. Толығымен оқшауланған камералар бір-бірінен 
кішкене терезе немесе аралық қалта арқылы бөлінген, онда целлюлоза 
деңгейінің реттегіші орнатылған. Ішінара оқшауланған камералар-бұл екі

камерадан тұратын оқшауланған бөлім, олардың арасында үлкен терезесі бар 
бөлім бар. Тікелей ағынды машиналардың камералары терезелермен өзара 
байланысты, целлюлоза ағындары олар арқылы алға және кері бағытта еркін 
айналады. Алайда, камералардың бір-бірінен оқшаулану дәрежесі және 
камералар арасындағы целлюлозаны бойлық араластырудың қарқындылығы 
тек терезелердің көлеміне ғана емес, сонымен қатар аэрация блогының 
дизайн ерекшеліктеріне де, целлюлозаның машинаға ағуына да байланысты. 
Флотацияның қоректену сипаттамаларына және машина Орнатылған 
технологиялық операцияға байланысты бөлудің оңтайлы көрсеткіштеріне қол 
жеткізу үшін машинаны реттеу қажет. Бұл параметр камераға жеткізілетін 
ауа ағынын, көбік қабатының қалыңдығын, целлюлоза деңгейін, импеллердің 
берілуін, камера аралық бөлімдегі терезе аймағын және т. б. өзгерту арқылы 
жүзеге асырылуы мүмкін.  

Машинаның технологиялық мүмкіндіктері мұндай түзетулердің 
қаншалықты терең жүзеге асырылатындығымен анықталады. Флотациялық 
машиналардың кең таралған типтік қатарын МФУ-көмір флотациялық 
машиналар құрайды (2.22-сурет, 2.23-кесте). 

1-камера
2-қос пеногон 
корпусы бар 3-білік 
4-орталық импеллер
5-статор
6-осьтік импеллер 

2.22-сурет - МФУ 2-6,3 флотациялық машинасы 
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Ірілігі 0,5 мм-ден кем көмір шламдарын байытуға арналған 
машиналар. Олар 300 мм деңгейінде айырмашылығы бар екі үш камералы 
бөлімнен орнатылады. 

Камераның ортасында бір блок-аэратор орнатылған. Бастапқыда 
машиналар тиімді аэрацияны қамтамасыз ету үшін төменгі айналымның 
контурын жасау үшін және орталықтан тепкіш аэратор білігіне Қос 
импеллермен шығарылды. 

Саусақ түріндегі Статор арнайы орналасқан саусақтармен 
жабдықталған диск түрінде жасалады. Статор дискісі корпусқа бекітілген. 
Импеллер-статор құрылғысы камераның төменгі бөлігінде орналасқан. 
Целлюлоза камераның түбінен және жоғарғы түтіннен статордың тірек 
дискісіндегі сақиналық тесік арқылы импеллермен сорылады. Аэрация ауасы 
корпус құбыры арқылы тікелей импеллердің пышақтарына түседі. 
Целлюлоза-ауа қоспасы статордың саусақтарына импеллермен лақтырылады, 
шашырайды және камераның көлеміне таралады. Машинаның камералары 
тікбұрышты пішінді, бүйір қабырғалары бойымен түбінің көлбеу учаскелері 
бар. Әрбір секцияда импеллер блоктары арасында жеке камераларды түбінен 
статордың төменгі деңгейіне дейін бөлетін, түбінде шоғырланған ауыр 
бөлшектердің еркін ағуына арналған төменгі саңылаулармен жабдықталған 
бөлімдер бар. МФУ-6, МФУ-12, МФУ-25 флотациялық машиналарының 
өнімділігі көп жағдайда ағын бойынша, м3/сағ: МФУ-6 – 250-300; МФУ-12 
шамамен 400-450 және МФУ-25 ("Сибирь" КҚО) 700-750 м3/сағ. 

2.23-кесте - МФУ флотациялық машинасының техникалық сипаттамалары 
Параметр МФУ-6 МФУ-12 МФУ-25 
Камера сыйымдылығы, м3 6 12 25 
Импеллер 
диаметрі, м 0,4 0,4 0,7 

Айналдыру жиілігі, мин-1 600 600 280 

ω – жылдамдық, м / с; 12,6 12,6 10,3 

қуаттың меншікті шығыны, кВт / м3 2,79 2,37 1,76 

Камера габариттері, мм 

ұзындығы 2,20 3 2,95 

Ені 3,15 3,36 4 

Тереңдігі 1,3 1,55 2,15 

МФУ машиналарын жаңғырту жүзеге асырылды. Жетілдірілген машиналар 
МФУ-6а және МФУ-12а жабдықталған жаңа импеллером болып табылады 
үш конус тәрізді диск, олардың арасында орналасқан алты тік қалақ. Осы 
дизайнның арқасында пульпа ағындары импеллерден камераның түбіне 
параллель емес, түбіне диагональ бойынша жіберіледі. 
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Ірілігі 0,5 мм-ден кем көмір шламдарын байытуға арналған 
машиналар. Олар 300 мм деңгейінде айырмашылығы бар екі үш камералы 
бөлімнен орнатылады. 

Камераның ортасында бір блок-аэратор орнатылған. Бастапқыда 
машиналар тиімді аэрацияны қамтамасыз ету үшін төменгі айналымның
контурын жасау үшін және орталықтан тепкіш аэратор білігіне Қос 
импеллермен шығарылды.

Саусақ түріндегі Статор арнайы орналасқан саусақтармен
жабдықталған диск түрінде жасалады. Статор дискісі корпусқа бекітілген.
Импеллер-статор құрылғысы камераның төменгі бөлігінде орналасқан.
Целлюлоза камераның түбінен және жоғарғы түтіннен статордың тірек 
дискісіндегі сақиналық тесік арқылы импеллермен сорылады. Аэрация ауасы
корпус құбыры арқылы тікелей импеллердің пышақтарына түседі. 
Целлюлоза-ауа қоспасы статордың саусақтарына импеллермен лақтырылады, 
шашырайды және камераның көлеміне таралады. Машинаның камералары
тікбұрышты пішінді, бүйір қабырғалары бойымен түбінің көлбеу учаскелері 
бар. Әрбір секцияда импеллер блоктары арасында жеке камераларды түбінен
статордың төменгі деңгейіне дейін бөлетін, түбінде шоғырланған ауыр
бөлшектердің еркін ағуына арналған төменгі саңылаулармен жабдықталған
бөлімдер бар. МФУ-6, МФУ-12, МФУ-25 флотациялық машиналарының
өнімділігі көп жағдайда ағын бойынша, м3/сағ: МФУ-6 – 250-300; МФУ-12
шамамен 400-450 және МФУ-25 ("Сибирь" КҚО) 700-750 м3/сағ.

Кесте 2.23-МФУ флотациялық машинасының техникалық сипаттамалары
Параметр МФУ-6 МФУ-12 МФУ-25
Камера сыйымдылығы, м3 6 12 25
Импеллер
диаметрі, м 0,4 0,4 0,7

Айналдыру жиілігі, мин-1 600 600 280

ω – жылдамдық, м / с; 12,6 12,6 10,3

қуаттың меншікті шығыны, кВт / м3 2,79 2,37 1,76

Камера габариттері, мм

ұзындығы 2,20 3 2,95

Ені 3,15 3,36 4

Тереңдігі 1,3 1,55 2,15

МФУ машиналарын жаңғырту жүзеге асырылды. Жетілдірілген машиналар
МФУ-6а және МФУ-12а жабдықталған жаңа импеллером болып табылады
үш конус тәрізді диск, олардың арасында орналасқан алты тік қалақ. Осы
дизайнның арқасында пульпа ағындары импеллерден камераның түбіне 
параллель емес, түбіне диагональ бойынша жіберіледі.

2.24-кесте - ФМ флотациялық машиналарының техникалық сипаттамалары 
Параметр ФМ-8 ФМ-16 ФМ-25 
Камера сыйымдылығы, м 8 16 25 
Камералар саны 6 6 6 
Ағын бойынша өткізу қабілеті, м3 / сағ 700 1000 1600 
Жетек электр қозғалтқышының, аэратордың 
қуаты, кВт 

22 37 45 

Импеллердің айналу жиілігі, с 194 194 194 
Өлшемдері, м 
Ұзындығы 15,50 19,70 21 
Ені 3,20 3,68 4,28 
биіктігі 3,13 3,80 4,40 
Салмағы, т 24 29,95 45 

Статор корпустың генератрицасына бекітілген 12 радикалды тік 
пластиналардан тұрады. Импеллер-статор блогының мұндай шешімі оны 
машинаның аэрациялық сипаттамаларын төмендетпестен түбіне қатысты 
жоғары деңгейде орнатуға мүмкіндік береді, бұл әсіресе өнімділігі жоғары 
машиналар үшін өте маңызды. Осы типтегі машиналар неғұрлым қолайлы 
энергия сипаттамаларына ие. МФУ машиналары целлюлоза деңгейін 
тұрақтандырудың Автоматты жүйесімен жабдықталған. Маңызды сәт-осы 
стандартты қатардағы машиналарды біріктірудің өте жоғары деңгейі.  

2.25-кесте - Машиналардың габариттік өлшемдері, мм 
Машина түрлері В в1 В2 Н Н1 Н2 

ФМ-8 3200 3000 2080 3130 2980 1550 

ФМ-16 3680 3400 1780 3800 3400 1900 

ФМ-25 4280 4000 2200 4400 4000 2300 

Машина түрлері Н3 L l1 l2 L3 
ФМ-8 150 15500 6600 2200 700 
ФМ-16 400 19700 8700 2900 700 

ФМ-25 400 21300 9450 3150 800 

Машиналардың пайдалану сенімділігін арттыру үшін қарқынды 
агрессивті әсер ету (абразия және коррозия) жағдайында жұмыс істейтін 
машиналардың негізгі жұмыс тораптары-импеллерлер, статорлар, 
камералардың түбі мен төменгі бөлігі, көбік пикаптың пышақтары тозуға 
төзімді материалдар мен қорытпалардан жасалған, тастан жасалған қорғаныс 
плиткаларымен қапталған.FM стандартты сериялы флотациялық 
машиналарды ИОТТ әзірледі және оны Красноярск арнайы машина зауыты 
шығарады. ФМ-8, ФМ-16 және ФМ-25 үш өлшем әзірленді. Машиналар 
төмен жылдамдықты кең жолақты импеллермен жабдықталған (2.23-сурет, 
2.24-кесте, 2.25-кесте). Кең пішінді FM флотациялық машинасында 
цилиндрлік статор бар. Импеллер арнайы гайкамен білік конусына 
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консольмен бекітіледі. Ол тісті түрінде симметриялы пішінге ие, оның 
жүздері құйылған немесе алынбалы. Импеллерді кез-келген бағытта 
айналдыру мүмкіндігі бағдарламаланған кері байланысты оның жұмыс 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Алмалы-салмалы қалақтары жасайды 
ықтимал, олардың мерзімді ауыстыру. Импеллер камераның ортаңғы бөлігіне 
оның төменгі бөлігі жалған түбінің ортасына бекітілген телескопиялық 
жылжымалы саптамаға енетін етіп орнатылады, ал жоғарғы бөлігі ауа 
қабылдау камерасын құрайтын корпус құбырымен жабылады. Ротор 
редукторының жоғарғы және төменгі құрамдас бөліктері арасында алшақтық 
болған кезде композиттік импеллердің нұсқалары бар. Ротордың бұл дизайны 
камерада екі айналым тізбегін жасауға мүмкіндік береді, олардың төменгі 
жағында сору қабілеті жоғарылайды. Корпустың генератрицасына статор мен 
реттеу сақинасы бекітілген, олар тесіктермен тесілген металл парақтан 
жасалған. Реттеу сақинасы мен жылжымалы құбыр өз орнын өзгерте алады, 
соның арқасында флотация процесінің технологиясын камераішілік басқару 
жүзеге асырылады. Камераның төменгі бөлігіндегі жалған түбі айналымның 
төменгі контурын ұлғайтуға, флотациялық көлем бойынша ең толық 
араластыруға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Машинаның камерасы 
тікбұрышты пішінді, төменгі бөлігі сәл көлбеу (ені бойынша). Камералар 
бір-біріне тікелей, үш бөлікке қосылады, оның соңында машинаны 
целлюлозамен толтырудың белгілі бір деңгейін ұстап тұруға арналған 
құрылғы бар. Секциялар бір-біріне қатысты кертпешпен орналасады, бұл 
пульпаның ағуын және машинаның камералығын қамтамасыз етеді. 

Машина келесідей жұмыс істейді. Айналмалы импеллер корпуста 
пульпаның айналу параболоидын құрайды, оның беті арқылы аэрация жүзеге 
асырылады. Целлюлоза-ауа қоспасы радиалды түрде шығарылады, онда ол 
статор арқылы өткен кезде, сондай-ақ камералық өнімді араластыру 
нәтижесінде ауа араласады және оны кішкене көпіршіктерге таратады. 
Төменгі бөлігінде жалған түбінің астынан және флотация камерасының алыс 
бөліктерінен келетін целлюлоза айналымының екінші тізбегі пайда болады. 
Сфлотталған көмір бөлшектері камераның жоғарғы жағында пайда болады, 
сол жерден пайда болған көбік екі қабатты көбікпен шығарылады. Жоғары 
өнімділік импеллердің кіші айналу жылдамдығымен қамтамасыз етіледі, 
нәтижесінде Машинаның құрылымдық материалдарына ерекше талаптар 
қойылмайды. Флотация машинасы жұқа целлюлозаларда жақсы жұмыс 
істейді. 

Флотация қоректенуінде ірілігі 0,5 мм-ден асатын класстардың құрамы 
5% - дан аспауы, пульпадағы қатты құрамы 10% - ға жуық болуы тиіс. ИОТТ 
ЕАВ және "Кузбассуглеобогащение" ӨБ механикалық шеберханаларымен 
бірлесіп МФУ-6 және МФУ-12 флотациялық машиналарында ФМ 
конструкциясының аэрациялық блоктарын әзірлеуді және енгізуді жүзеге 
асырды, бұл флотацияның технологиялық сипаттамаларын 30-40% 
жақсартумен қатар машиналардың өнімділігін арттыруға, оларды жөндеуге 
және пайдалануға арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік берді. 
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консольмен бекітіледі. Ол тісті түрінде симметриялы пішінге ие, оның
жүздері құйылған немесе алынбалы. Импеллерді кез-келген бағытта
айналдыру мүмкіндігі бағдарламаланған кері байланысты оның жұмыс
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Алмалы-салмалы қалақтары жасайды 
ықтимал, олардың мерзімді ауыстыру. Импеллер камераның ортаңғы бөлігіне 
оның төменгі бөлігі жалған түбінің ортасына бекітілген телескопиялық
жылжымалы саптамаға енетін етіп орнатылады, ал жоғарғы бөлігі ауа 
қабылдау камерасын құрайтын корпус құбырымен жабылады. Ротор 
редукторының жоғарғы және төменгі құрамдас бөліктері арасында алшақтық
болған кезде композиттік импеллердің нұсқалары бар. Ротордың бұл дизайны
камерада екі айналым тізбегін жасауға мүмкіндік береді, олардың төменгі
жағында сору қабілеті жоғарылайды. Корпустың генератрицасына статор мен
реттеу сақинасы бекітілген, олар тесіктермен тесілген металл парақтан
жасалған. Реттеу сақинасы мен жылжымалы құбыр өз орнын өзгерте алады,
соның арқасында флотация процесінің технологиясын камераішілік басқару
жүзеге асырылады. Камераның төменгі бөлігіндегі жалған түбі айналымның
төменгі контурын ұлғайтуға, флотациялық көлем бойынша ең толық
араластыруға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Машинаның камерасы
тікбұрышты пішінді, төменгі бөлігі сәл көлбеу (ені бойынша). Камералар 
бір-біріне тікелей, үш бөлікке қосылады, оның соңында машинаны
целлюлозамен толтырудың белгілі бір деңгейін ұстап тұруға арналған
құрылғы бар. Секциялар бір-біріне қатысты кертпешпен орналасады, бұл 
пульпаның ағуын және машинаның камералығын қамтамасыз етеді.

Машина келесідей жұмыс істейді. Айналмалы импеллер корпуста
пульпаның айналу параболоидын құрайды, оның беті арқылы аэрация жүзеге 
асырылады. Целлюлоза-ауа қоспасы радиалды түрде шығарылады, онда ол
статор арқылы өткен кезде, сондай-ақ камералық өнімді араластыру
нәтижесінде ауа араласады және оны кішкене көпіршіктерге таратады.
Төменгі бөлігінде жалған түбінің астынан және флотация камерасының алыс
бөліктерінен келетін целлюлоза айналымының екінші тізбегі пайда болады.
Сфлотталған көмір бөлшектері камераның жоғарғы жағында пайда болады,
сол жерден пайда болған көбік екі қабатты көбікпен шығарылады. Жоғары
өнімділік импеллердің кіші айналу жылдамдығымен қамтамасыз етіледі, 
нәтижесінде Машинаның құрылымдық материалдарына ерекше талаптар
қойылмайды. Флотация машинасы жұқа целлюлозаларда жақсы жұмыс
істейді.

Флотация қоректенуінде ірілігі 0,5 мм-ден асатын класстардың құрамы 
5% - дан аспауы, пульпадағы қатты құрамы 10% - ға жуық болуы тиіс. ИОТТ 
ЕАВ және "Кузбассуглеобогащение" ӨБ механикалық шеберханаларымен
бірлесіп МФУ-6 және МФУ-12 флотациялық машиналарында ФМ
конструкциясының аэрациялық блоктарын әзірлеуді және енгізуді жүзеге
асырды, бұл флотацияның технологиялық сипаттамаларын 30-40%
жақсартумен қатар машиналардың өнімділігін арттыруға, оларды жөндеуге
және пайдалануға арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік берді.

1-камера
2-пеногон
каптамасы және мойынтіректері бар 3-білік 
4-орнату бұрандасы
5-тесілген статор
6-импеллер блогы
7-импеллер жетегі
8-пеногон жетегі
9-түсіру қалтасы

2.23-сурет - Кең жолақты импеллері бар флотациялық машина: 

ФМ машинасының импеллер-статор құрылғыларымен бірқатар 
МФУ флотациялық машиналарын модернизациялау зауыттарда кең 
таралды. Бұл блок кең көлемді типтегі импеллерден, артқы конустық беті бар 
себет тәрізді статордан және реттелетін тарату қолшатырынан тұрады. 
Статор мен тарату қолшатыры бекіту құбырына бекітіліп, жабық аэрация 
камерасын құрайды, импеллер айналған кезде аэрацияға ауа ағынын 
қамтамасыз ететін вакуум пайда болады. Камера негізгі түбінен 250 мм 
қашықтықта орнатылған жалған түбімен жабдықталған. Жалған түбінің 
ортасында конустық циркуляциялық келте құбыр орналасқан, оның 
жоғарғы бөлігінде жылжымалы түтікпен жабдықталған. Жалған түбінде 
саңылаулар бар, олар арқылы пульпа импеллері айналған кезде 
камераның көлемінен түтінді аймаққа біркелкі сіңеді.  

ФМ машиналарының импеллер-статор блогының маңызды ерекшелігі 
- флотация көлемінің жоғарғы және төменгі аймақтарындағы 
камераішілік айналым ағындарының өнімділігі мен сипаттамасының 
арақатынасын, сондай-ақ айналым құбыры мен қолшатыр позицияларын 
өзгерту арқылы машинадағы камералық технологиялық технологияны 
басқару мүмкіндігі. 
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Импеллердің таяз орналасуына, төмен айналу жылдамдығына және кішкене 
перифериялық жылдамдыққа байланысты резеңке импеллер 1,5-2 жылға 
дейін ауыстырылмай қалыпты жұмыс істей алады, ол зауытта оңай қалпына 
келтіріледі. 

 Пневматикалық флотомашиналар жұқа бөлшектерді байытуға 
арналған жабдықтардың перспективалы түрі болып табылады. Оларды 
жобалау нақты өнімділікті арттыру, энергия сыйымдылығын азайту, 
құрылымдарды жеңілдету, өндірістік аудандарды азайту және оңтайлы 
аэрацияны жүзеге асыру бағытында жүзеге асырылады. Флотация 
машиналарының жұмыс сипаттамасы негізінен целлюлоза мен дисперсті ауа 
ағынының қозғалыс бағытымен анықталады. Целлюлоза мен ауаның 
қарама-қарсы қозғалысы принципіне негізделген пневматикалық 
флотациялық машиналар целлюлоза мен ауаның қарама-қарсы қозғалысы 
принципіне негізделген. Қарсы ток минералды бөлшектер мен ауа 
көпіршіктерін қоршап тұрған гидрат қабықтарын бұзуға бөлшектердің 
гравитациялық күштерін және ауа көпіршіктерінің көтергіштерін 
пайдалануға мүмкіндік береді; қарсы ток байланыс уақытын, бөлшектің 
көпіршікпен соқтығысу ықтималдығын, минералдану дәрежесін арттырады. 
Бөлшектердің көпіршікпен соқтығысу және оны бекіту ықтималдығы, атап 
айтқанда, салыстырмалы қозғалыс жылдамдығының қалыпты компонентінің 
мәні, байланыс уақыты, инерциялық күштердің мәні бойынша анықталады. 
Целлюлозаның төменгі ағысының жылдамдығы 2 см/с және көпіршіктердің 
орташа мөлшері 1,5-2,5 мм, салыстырмалы жылдамдық шамамен 10-12 см/с 
құрайды, бұл оңтайлы әсер ету жағдайларына сәйкес келеді. Пульпа мен 
ауаның қарсы ағымы көпіршіктердің топтық қалқымалы жылдамдығының 
төмендеуіне әкеледі, бұл олардың машинада болу уақытын ұзартады, ауаны 
пайдалану жылдамдығын және машина көлемінің бірлік өнімділігін 
арттырады. Колоннада пульпа ағындарының турбуленттілігі төмен 
араластырғыш құрылғылардың болмауына байланысты минерал-көпіршік 
кешенін бұзатын инерциялық күштер шамалы.  

Сонымен, камераның үлкен газдалған көлеміне, сондай-ақ бөлшектер 
мен көпіршіктердің машинаның биіктігінде бір-біріне қарай ұзақ жүруіне 
байланысты бөлшектердің қарсы машинада көпіршіктермен соқтығысу 
ықтималдығы басқаларға қарағанда үлкен екендігі маңызды. Колонналық 
құрылғылардың сөзсіз артықшылықтары біздің елімізде де, шетелде де осы 
типтегі машиналарды жасау және қолдану саласындағы зерттеулердің 
қарқынды дамуына ықпал етті.  

Ауа флотация жүйесінің негізгі жұмыс элементі болып табылады, 
сондықтан аэрация процестері машиналардың технологиялық және 
құрылымдық параметрлерін анықтайды. Аэрированность пульпаның 
негізделеді бөлуге әуе көпіршіктері ірілігі бойынша, жылдамдықпен 
қозғалыс, ауаның шығыны, бағыты және қозғалыс жылдамдығына 
пульпаның, процестерді бөлу газды ерітінді. Бағандағы аэрация дәрежесі 
көбінесе оны кеуекті бөлімдер арқылы өткізетін ауа диспергаторларының 
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Импеллердің таяз орналасуына, төмен айналу жылдамдығына және кішкене 
перифериялық жылдамдыққа байланысты резеңке импеллер 1,5-2 жылға 
дейін ауыстырылмай қалыпты жұмыс істей алады, ол зауытта оңай қалпына
келтіріледі.

Пневматикалық флотомашиналар жұқа бөлшектерді байытуға 
арналған жабдықтардың перспективалы түрі болып табылады. Оларды
жобалау нақты өнімділікті арттыру, энергия сыйымдылығын азайту,
құрылымдарды жеңілдету, өндірістік аудандарды азайту және оңтайлы
аэрацияны жүзеге асыру бағытында жүзеге асырылады. Флотация
машиналарының жұмыс сипаттамасы негізінен целлюлоза мен дисперсті ауа 
ағынының қозғалыс бағытымен анықталады. Целлюлоза мен ауаның
қарама-қарсы қозғалысы принципіне негізделген пневматикалық
флотациялық машиналар целлюлоза мен ауаның қарама-қарсы қозғалысы
принципіне негізделген. Қарсы ток минералды бөлшектер мен ауа
көпіршіктерін қоршап тұрған гидрат қабықтарын бұзуға бөлшектердің
гравитациялық күштерін және ауа көпіршіктерінің көтергіштерін
пайдалануға мүмкіндік береді; қарсы ток байланыс уақытын, бөлшектің
көпіршікпен соқтығысу ықтималдығын, минералдану дәрежесін арттырады.
Бөлшектердің көпіршікпен соқтығысу және оны бекіту ықтималдығы, атап 
айтқанда, салыстырмалы қозғалыс жылдамдығының қалыпты компонентінің
мәні, байланыс уақыты, инерциялық күштердің мәні бойынша анықталады. 
Целлюлозаның төменгі ағысының жылдамдығы 2 см/с және көпіршіктердің 
орташа мөлшері 1,5-2,5 мм, салыстырмалы жылдамдық шамамен 10-12 см/с 
құрайды, бұл оңтайлы әсер ету жағдайларына сәйкес келеді. Пульпа мен 
ауаның қарсы ағымы көпіршіктердің топтық қалқымалы жылдамдығының
төмендеуіне әкеледі, бұл олардың машинада болу уақытын ұзартады, ауаны
пайдалану жылдамдығын және машина көлемінің бірлік өнімділігін 
арттырады. Колоннада пульпа ағындарының турбуленттілігі төмен
араластырғыш құрылғылардың болмауына байланысты минерал-көпіршік
кешенін бұзатын инерциялық күштер шамалы.

Сонымен, камераның үлкен газдалған көлеміне, сондай-ақ бөлшектер
мен көпіршіктердің машинаның биіктігінде бір-біріне қарай ұзақ жүруіне
байланысты бөлшектердің қарсы машинада көпіршіктермен соқтығысу
ықтималдығы басқаларға қарағанда үлкен екендігі маңызды. Колонналық
құрылғылардың сөзсіз артықшылықтары біздің елімізде де, шетелде де осы
типтегі машиналарды жасау және қолдану саласындағы зерттеулердің
қарқынды дамуына ықпал етті. 

Ауа флотация жүйесінің негізгі жұмыс элементі болып табылады, 
сондықтан аэрация процестері машиналардың технологиялық және 
құрылымдық параметрлерін анықтайды. Аэрированность пульпаның
негізделеді бөлуге әуе көпіршіктері ірілігі бойынша, жылдамдықпен
қозғалыс, ауаның шығыны, бағыты және қозғалыс жылдамдығына 
пульпаның, процестерді бөлу газды ерітінді. Бағандағы аэрация дәрежесі 
көбінесе оны кеуекті бөлімдер арқылы өткізетін ауа диспергаторларының

дизайнына байланысты. Әр түрлі материалдарды сынау аэраторларды жасау 
үшін перфорацияланған қабырғалары бар резеңке түтіктерді таңдауға 
мүмкіндік берді. Мұндай аэраторлар бүкіл жер бетінде бірдей қабілетке ие 
және ауаны өшіргеннен кейін сұйықтық пен жұқа бөлшектердің ішке енуіне 
жол бермейтін бастапқы қарсылыққа ие; олар агрессивті және абразивті 
ортада жұмыс істеген кезде тозуға төзімді.  

Тиімді және сенімді аэраторларды өндіруде резеңке қасиеттері үлкен 
мәнге ие. Әр түрлі қаттылықтағы түтіктердің жұмысын зерттеу көрсеткендей, 
бірдей қысым кезінде газ өткізгіштігі (немесе аэраторлардың бірлігіне 
ауаның нақты шығыны) жұмсақ резеңкеден қатты резеңкеге дейін төмендейді, 
ал қысымның жоғарылауымен бірдей ауа ағынымен көпіршіктердің 
дисперсиясы жоғары болады. Орнатылған резеңке түрі, түтіктің диаметрі, 
қабырға қалыңдығы, пункция саны. Пайдалану үшін 1 КШ (қышқыл-сілтілі, 
МЕМСТ 5496-67), ішкі диаметрі 10-12 мм, қабырға қалыңдығы 2-3 
мм, ұзындығы 1 см-ге 60-70 пункция саны ұсынылады. Мұндай 
аэраторлардың қызмет ету мерзімі 8 айдан 12 айға дейін. целлюлоза 
сипаттамаларына байланысты. Өнеркәсіптегі колонналық аппараттар 
жұмысының оңтайлы аэрациялық режимдері анықталды. Көмір мен тау 
жыныстарының төмен тығыздығы колонна машиналарында целлюлозаның 
макроциркуляциясына байланысты ультра жұқа бөлшектердің көбік 
қабатына селективті емес механикалық шығарылуына әкеледі. Бұл 
процестің қарқындылығын төмендету үшін, сондай-ақ ультра таза көмір 
концентраттарын алу кезінде көпіршіктерге жұқа көмір бөлшектерін бекіту 
ықтималдығын арттыру үшін саптама флотациялық бағанның түпнұсқа 
дизайны жасалды. Колоннаның бүкіл көлемі (қоректендіру және ауа беру 
маңындағы аймақтардан басқа) саптамамен толтырылған. Бұл тігінен 
орнатылған төртбұрышты гофрленген пластиналардың пакеттері. Трифлинг 
тік бұрышта жасалады (әдетте ол 45° - қа жақын); трифлингтің тереңдігі 3 
мм. Пакеттер көрші пластиналардың қарама-қарсы жаққа бағытталған 
бұралуы болатындай етіп теріледі. Іргелес пакеттердегі тақталар өзара 
перпендикуляр жазықтықта орналасқан. Саптама минералдану және тазарту 
аймақтарын толтырады. Көбік қабаты (сумен суарылатын) және қуат 
пен ауа беру аймақтары бос қалады. Ауа көпіршіктерінің ұсақталуы 
олардың көтерілуімен жүреді, сондықтан бағанға ауа үлкен көпіршіктер 
түрінде беріледі, бұл аэраторға қойылатын талаптарды азайтады, оның 
қызмет ету мерзімін арттырады және жеткізілетін ауа қысымын 
бағандағы целлюлозаның гидростатикалық қысымына дейін 
төмендетеді. Келтірілген жылдамдықтар тең, см/с: пульпалар 0,3; ауа 6-10; 
жуу суы 0,1-0,15. Бөлшектердің көпіршіктермен тығыз байланысы және 
микротурбуленттілік шламдардың шығарылуын арттырады.  

Ірі масштабты араластырудың болмауы және көбік қабатының үлкен 
тереңдігі механикалық шығаруды болдырмайды және жұқа түйіршікті 
материалдың кондициялық концентраттарын бір сатыға алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Саптама бағанындағы ағындардың құрылымы фазалардың 
ағындарымен және саптаманың параметрлерімен анықталатындықтан, 
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сүңгуірлер тереңдігін, аппараттың биіктігін және фазалардың берілген 
жылдамдығын сақтай отырып, флотация көрсеткіштері өзгермейді және 
бағанның көлденең қимасына және оның жұмысына тәуелді емес. Жұқа 
көмір бөлшектерін байыту үшін саптама бағанасын қолданған жөн. Кейбір 
жағдайларда биіктігі 7 м болатын саптамалы барботаж бағанасы өте жұқа 
көмір шламдарын байыту кезінде әдеттегі флотацияның төрт сатысына 
қарағанда жоғары көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. 6% күлділігі бар 
көмірден ірі концентратты ұсақтай және қайта тазалай отырып, өте жұқа 
көмірді флотациялаудың екі сатылы тәжірибелерінде 80% шығу кезінде 
0,7-1% күлділігі бар концентрат алынды. Дәстүрлі реагенттерден басқа, тау 
жынысы мен пириттің депрессиясы мен пептизациясы үшін сода (1,6 кг/т), 
крахмал (200 г/т), сұйық әйнек (1 кг/т), күкірт диоксиді (80 г/т) берілді. 
Тәжірибелер көмірді 22 мкм класының 50 және 90% дейін ұсақтау кезінде 
жүргізілді. Саптама бағанындағы флотация көрсеткіштері ауыр 
сұйықтықтардағы көмірді талдау нәтижелеріне жақын; концентраттың 
күлділігі 1,4 г/см3 фракциясына сәйкес келеді. Пептизатор реагенттерін беру 
саптама колоннасындағы өте жұқа шламдардың флотация көрсеткіштерін 
едәуір жақсартады. Жоғары минералданған көмір үшін ұнтақтаудың оңтайлы 
дәрежесі минералды дәндердің таралу мөлшерімен анықталады. Саңылаулы 
аэратордың жаңа дизайны жасалды.  

Бұл целлюлоза құбырының түтігінің бөлігі, оның ішіне 
осесиметриялық дене салынған. 50-75 мкм саңылаулары бар сақиналы 
дискілер құбырдың қабырғаларына қарама-қарсы орналасқан, олар арқылы 
ауа 250 кПа қысыммен өтеді. 

Дискілер ерекше құрылымға ие және шламдарды болдырмайтын 
арнайы материалдан жасалған. Дене мен құбыр қабырғалары арасындағы 
саңылау-10-12 мм артық емес; саңылау аэраторы алдындағы қойыртпақ 
ағынының жылдамдығы 2-3, саңылаудағы 8-12, диффузордағы (саңылаудан 
кейін) 4-6 м/с; қойыртпақ бойынша әрбір аэратордың өнімділігі 60-120 м3/сағ; 
қойыртпақ қысымы 180 кПа. 

Өнімділігі 200 м3/сағ дейін осындай конструкцияның флотациялық 
машинасы әзірленді. Ол бірнеше аэраторлармен жабдықталған. Ауаны тиімді 
тарату оның шығынын азайтуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде электр 
энергиясының нақты шығынын азайтуға әкеледі (әдеттегі импеллерлік 
машиналармен салыстырғанда шамамен үш есе). 
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сүңгуірлер тереңдігін, аппараттың биіктігін және фазалардың берілген
жылдамдығын сақтай отырып, флотация көрсеткіштері өзгермейді және 
бағанның көлденең қимасына және оның жұмысына тәуелді емес. Жұқа 
көмір бөлшектерін байыту үшін саптама бағанасын қолданған жөн. Кейбір
жағдайларда биіктігі 7 м болатын саптамалы барботаж бағанасы өте жұқа 
көмір шламдарын байыту кезінде әдеттегі флотацияның төрт сатысына 
қарағанда жоғары көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. 6% күлділігі бар 
көмірден ірі концентратты ұсақтай және қайта тазалай отырып, өте жұқа 
көмірді флотациялаудың екі сатылы тәжірибелерінде 80% шығу кезінде
0,7-1% күлділігі бар концентрат алынды. Дәстүрлі реагенттерден басқа, тау
жынысы мен пириттің депрессиясы мен пептизациясы үшін сода (1,6 кг/т),
крахмал (200 г/т), сұйық әйнек (1 кг/т), күкірт диоксиді (80 г/т) берілді.
Тәжірибелер көмірді 22 мкм класының 50 және 90% дейін ұсақтау кезінде 
жүргізілді. Саптама бағанындағы флотация көрсеткіштері ауыр 
сұйықтықтардағы көмірді талдау нәтижелеріне жақын; концентраттың 
күлділігі 1,4 г/см3 фракциясына сәйкес келеді. Пептизатор реагенттерін беру
саптама колоннасындағы өте жұқа шламдардың флотация көрсеткіштерін
едәуір жақсартады. Жоғары минералданған көмір үшін ұнтақтаудың оңтайлы
дәрежесі минералды дәндердің таралу мөлшерімен анықталады. Саңылаулы
аэратордың жаңа дизайны жасалды.

Бұл целлюлоза құбырының түтігінің бөлігі, оның ішіне
осесиметриялық дене салынған. 50-75 мкм саңылаулары бар сақиналы
дискілер құбырдың қабырғаларына қарама-қарсы орналасқан, олар арқылы 
ауа 250 кПа қысыммен өтеді.

Дискілер ерекше құрылымға ие және шламдарды болдырмайтын
арнайы материалдан жасалған. Дене мен құбыр қабырғалары арасындағы
саңылау-10-12 мм артық емес; Саңылау аэраторы алдындағы қойыртпақ 
ағынының жылдамдығы 2-3, саңылаудағы 8-12, диффузордағы (саңылаудан
кейін) 4-6 м/с; қойыртпақ бойынша әрбір аэратордың өнімділігі 60-120 м3/сағ;
қойыртпақ қысымы 180 кПа.

Өнімділігі 200 м3/сағ дейін осындай конструкцияның флотациялық
машинасы әзірленді. Ол бірнеше аэраторлармен жабдықталған. Ауаны тиімді
тарату оның шығынын азайтуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде электр
энергиясының нақты шығынын азайтуға әкеледі (әдеттегі импеллерлік
машиналармен салыстырғанда шамамен үш есе).

1-ауа диспергаторлары
2-тыныштандыратын торлар
3-камера
4-көбікті өнім қабылдағыш
5,6-қуат таратқыштар
7-қалқымалы
8-шибер жапқышы
9-шибер қалта

2.24-сурет - Көлемі 40 м3 камерасы бар флотациялық қарсы бағытталған 

пневматикалық машина 

Сыртқы саңылаулы аэраторы бар пневматикалық камераның көлемі, 
орнату ауданы, құны және капитал құны бірдей өнімділіктегі қарапайым 
машиналарға қарағанда 2-3 есе аз. ИОТТ-да Пульпа бойынша өнімділігі 
600-800 м3/сағ болатын, көлемі 40 м3 (қимасы 2,2 х х 4,4 м, биіктігі 5,5 м) 
камерасы бар фппм-40 машинасы әзірленді. Камераның жалпы көрінісі 2.24 
суретте көрсетілген. Бағанның көлденең қимасының мөлшерінің нақты 
өнімділікке және флотация уақытына әсері анықталды. Қозғалыс режимін 
бағалау үшін машинадағы араластыру қарқындылығын анықтау қажет. 
Араластыру барлық бағытта жүреді, алайда баған машинасы ағынның 
бағытымен сипатталады, сондықтан сіз бойлық араластыруды ескерумен 
шектеле аласыз, ол зертханалық машиналардан өнеркәсіпке ауысқан кезде 
күрт артады, бұл олардағы бөлу нәтижелерінің айтарлықтай 
айырмашылығын тудырады. Үлкен қималы камераларда гидродинамикалық 
режимді оңтайландыру үшін колоннаның минералдану аймағына 
орналастырылған және машинаны ұяшықтарға бөлетін 
тыныштандырғыштарды орнату керек. FPPM-60 үшін ұяшықтың оңтайлы 
бөлімі 20х20 см құрайды. Флотация колоннасының тиімділігі көбінесе 
камерадағы целлюлоза деңгейін тұрақтандырудағы реттеу жүйесінің 
сенімділігін анықтайды.
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Өтпелі уақыт айтарлықтай болатын үлкен көлемді машиналарды құру 
кезінде мұндай жүйелердің жұмысы технологиялық технология үшін ерекше 
мәнге ие болады. Пульпа деңгейін тұрақтандырудың әртүрлі жүйелерін 
талдау және сынақтан өткізгеннен кейін фппм-40 машинасында 
қолданылатын тікелей реттеу жүйесі таңдалды (2.26-кесте. Қалқымалы 
Камера құбырмен Шибер қалтасына қосылған. Қалқымалы кинематикалық 
тартқыштардың көмегімен Шибер жапқышына қосылған. Целлюлоза 
ағынының жоғарылауымен немесе төмендеуімен камерадағы деңгей өзгереді, 
бұл қалқымалы камерадағы деңгейдің өзгеруімен бірге жүреді.  

2.26 - кесте ФППМ- 40 техникалық сипаттамалары 
Пульпа бойынша максималды көлемдік өнімділік, м3 / сағ 600-800
Таскөмір шламдарын флотациялау кезіндегі бастапқы қатты өнім 
бойынша орташа флотация сипаттамасымен өнімділік, т / сағ 

70-100

Бастапқы пульпадағы қатты өнімнің ұсынылатын құрамы, г / л 80-120
Камера сыйымдылығы, м3 40 ± 1 
Камералар саны 2 
Электр энергиясының меншікті шығыны, кВт.с / т, артық емес 2 
Ауа шығыны, м3/м3, артық емес 2 
Сығылған ауаның қысымы, кПа 80 
Ауа диспергаторының түрі: өлшемі 10x2 ММ, тесілген орташа қаттылықтағы резеңке 
түтіктер (ұзындығы 1 см-ге 60 тесік саны). 
Көбік пикаптың түрі: біртекті, ілулі қырғыштары бар. 
Негізгі өлшемдері, мм (артық емес): 
ұзындығы 9500 
Ені 4070 
Биіктігі 6600 
Машина салмағы, т (артық емес) 22 

Қалқымалы қозғалады және кинематикалық тартқыштардың көмегімен 
айналуды Шибер жапқышына бір немесе басқа жаққа жібереді. Флотациялық 
машинадағы деңгейді өзгерту үшін камерадағы қалтқының орнын өзгерту 
көзделген. ФППМ-40 машинасының екі камералы нұсқасы 
"Кузбассуголь" өндірістік бірлестігінің "Березовская"КҚО 2-ші секциясына 
орнатылған. 

Флотациялық қондырғы кешеніне машиналардың 2 камерасы, 2 
түйіспелі күбілер, шығын өлшегіш және қойыртпақтың тығыз өлшегіші, ауа 
үрлегіш, реагенттердің мөлшерлегіштері кіреді. Технологиялық сынақтар 
қойыртпақ бойынша 400-ден 800 м3/сағ дейінгі көлемді өндірістерде және 
40-тан 100 т/г дейінгі қатты өндірістерде реагенттердің шығындары 1,0-2,5 
кг/т-дан (пеш отыны) 80-150 г/т-ға дейін (бутил спирттері өндірісінің кубтық 
қалдығы) ауытқыды; диспергаторларға кірудегі ауа қысымы 60-тан 80 кПа-ға 
дейін өзгерді. Сынақ кезінде флотомашина қанағаттанарлық сапа 
көрсеткіштерімен жұмыс істеді. Жоспарлы шикіқұрамда пульпа бойынша 
орташа өнімділік 600 м3/сағ және қатты - 70 т/сағ құрады. Орташа 
технологиялық көрсеткіштер мынадай: концентраттың шығымы 86,1%, 
концентраттың күлі 8,8%, қалдықтардың күлі 64,4%, қоректену күлі 16,5%
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Өтпелі уақыт айтарлықтай болатын үлкен көлемді машиналарды құру 
кезінде мұндай жүйелердің жұмысы технологиялық технология үшін ерекше 
мәнге ие болады. Пульпа деңгейін тұрақтандырудың әртүрлі жүйелерін 
талдау және сынақтан өткізгеннен кейін фппм-40 машинасында 
қолданылатын тікелей реттеу жүйесі таңдалды (2.26-кесте. Қалқымалы
Камера құбырмен Шибер қалтасына қосылған. Қалқымалы кинематикалық
тартқыштардың көмегімен Шибер жапқышына қосылған. Целлюлоза 
ағынының жоғарылауымен немесе төмендеуімен камерадағы деңгей өзгереді,
бұл қалқымалы камерадағы деңгейдің өзгеруімен бірге жүреді. 

Кесте 2.26-FPPM - 40 техникалық сипаттамалары.
Пульпа бойынша максималды көлемдік өнімділік, м3 / сағ 600-800
Таскөмір шламдарын флотациялау кезіндегі бастапқы қатты өнім
бойынша орташа флотация сипаттамасымен өнімділік, т / сағ

70-100

Бастапқы пульпадағы қатты өнімнің ұсынылатын құрамы, г / л 80-120
Камера сыйымдылығы, м3 40 ± 1
Камералар саны 2
Электр энергиясының меншікті шығыны, кВт.с / т, артық емес 2
Ауа шығыны, м3/м3, артық емес 2
Сығылған ауаның қысымы, кПа 80
Ауа диспергаторының түрі: өлшемі 10x2 ММ, тесілген орташа қаттылықтағы резеңке 
түтіктер (ұзындығы 1 см-ге 60 тесік саны).
Көбік пикаптың түрі: біртекті, ілулі қырғыштары бар.
Негізгі өлшемдері, мм (артық емес):
ұзындығы 9500
Ені 4070
Биіктігі 6600
Машина салмағы, т (артық емес) 22

Қалқымалы қозғалады және кинематикалық тартқыштардың көмегімен
айналуды Шибер жапқышына бір немесе басқа жаққа жібереді. Флотациялық
машинадағы деңгейді өзгерту үшін камерадағы қалтқының орнын өзгерту
көзделген. Фппм-40 машинасының екі камералы нұсқасы "Кузбассуголь"
өндірістік бірлестігінің "Березовская"КҚО 2-ші секциясына орнатылған.

Флотациялық қондырғы кешеніне машиналардың 2 камерасы, 2 
түйіспелі күбілер, шығын өлшегіш және қойыртпақтың тығыз өлшегіші, ауа 
үрлегіш, реагенттердің мөлшерлегіштері кіреді. Технологиялық сынақтар 
қойыртпақ бойынша 400-ден 800 м3/сағ дейінгі көлемді өндірістерде және 
40-тан 100 т/г дейінгі қатты өндірістерде реагенттердің шығындары 1,0-2,5 
кг/т-дан (пеш отыны) 80-150 г/т-ға дейін (бутил спирттері өндірісінің кубтық 
қалдығы) ауытқыды; диспергаторларға кірудегі ауа қысымы 60-тан 80 кПа-ға 
дейін өзгерді. Сынақ кезінде флотомашина қанағаттанарлық сапа
көрсеткіштерімен жұмыс істеді. Жоспарлы шикіқұрамда пульпа бойынша 
орташа өнімділік 600 м3/сағ және қатты - 70 т/сағ құрады. Орташа
технологиялық көрсеткіштер мынадай: концентраттың шығымы 86,1%,
концентраттың күлі 8,8%, қалдықтардың күлі 64,4%, қоректену күлі 16,5%

болған кезде. Реагенттердің шығыны: пеш отыны 1800 г/т, көбіктендіргіш 
КОБС - 130 г/т. Реагенттердің шығыны: жинағыш-1400 г/т, көбіктендіргіш - 
100 г/т. "Березовская" ЦОФ-да байытылған тұнба қиын (фюзениттің мөлшері 
40%, минералды қоспалар органикалық массамен тығыз байланысты).  

Қарама-қарсы машиналардың артықшылықтарының қатарына мыналар 
жатады: электр энергиясының аз шығыны (тек желдеткіштің 
қозғалтқышының қуатымен анықталады), аз шығындар, орнатуға қажетті 
аумақтың азаюы (бірдей өнімділіктегі машиналар алатын аймақтың 30%), 
Үлкен газдалған көлем, ауа шығыны мен дисперсиясын реттеу мүмкіндігі. 
Сондай-ақ, көбік қабатында болатын процестерді әдеттегіден гөрі көп 
пайдалану есебінен колонналық машиналарда флотацияның селективтілігінің 
артуын атап өткен жөн.  

Metso Minerals (Швеция) компаниясы 1994 жылдың қарашасында RCS 
(Reactor Cell System, "реакторлық камера жүйесі") флотомашиналарын 
(2.25-сурет) DV аэрациялық торабының (Deep Vane, "терең қалақ") негізінде 
құруға кірісті және 1997 жылдан бастап сатуды бастады. DV аэрация 
қондырғысының дизайны ең заманауи әзірлемелердің бірі болып табылады 
және үлкен көлемді флотация машиналарында жұмыс істеу үшін арнайы 
жасалған. Әзірлеу кезінде жоғарыда аталған барлық талаптар, сондай-ақ 
кейбір басқа құрылымдарға тән кемшіліктер ескерілді. RCS флотомашинасы, 
шанақты флотациялық камералардың барлық артықшылықтарымен қатар, кез 
келген операцияда тиімді жұмыс істеу үшін мінсіз жағдай алуға мүмкіндік 
беретін бірегей сипаттамалары бар аэрациялық тораппен жабдықталған: 
негізгі, бұрау немесе бақылау. Қазіргі заманғы байыту фабрикалары үшін 
Metso Minerals 5-тен 200 м3-ке дейінгі флотомашиналарды ұсынады, 
камераның бір көлемін одан әрі ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

RCS флотомашинасының құрылысы. RCS флотациялық машинаның 
камерасы-бұл цилиндр тәрізді чан, ол целлюлозаны беру және түсіру 
түтіктері төмен орналасқан, бұл целлюлозаның қысқа тұйықталған 
ағындарының пайда болуына жол бермейді. Аэрация түйінінің 
ерекшеліктеріне байланысты гуммация тек флотомашина құмырасының 
орталық бөлігінде қажет. Флотациялық камераның конструкциясы 
аэрациялық торапты және оның жетегін сенімді ұстай отырып, салмақ 
түсетін функцияларды қамтамасыз етеді, сондай-ақ техникалық қызмет 
көрсету алаңы мен флотомашиналар каскадының бойында орнатылған 
технологиялық өту элементтері үшін тірек болып табылады.  
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2.25-сурет - Metso Minerals (Швеция) шығарған RCS флотациялық 
машинасы) 

Флотациялық камерада екі ішкі қиылысқан көбік ойықтары бар, әр 
шұңқыр көбік өнімін екі жағынан жинауды қамтамасыз етеді. 

Көбікті науалардың екеуі де флотациялық машинаның бір жағына 
түсіріледі. Айналмалы көбік ойықтары, сақиналы көбік ойықтарынан 
айырмашылығы, көбік өнімінің бірдей периметрі бойынша ұзындығы мен 
үлкен көлбеуіне байланысты тиімді жинауды және түсіруді қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ, ойықты қолданған кезде көбік қабаты айналмалы көбік ойығы 
сияқты, оның беті бойымен қоқысқа қарай қозғалғанда деформацияланбайды, 
бұл көбік қабатының ішінара бұзылуына жол бермейді. RCS 
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Сурет 2.25-Metso Minerals (Швеция) шығарған RCS флотациялық машинасы)

Флотациялық камерада екі ішкі қиылысқан көбік ойықтары бар, әр
шұңқыр көбік өнімін екі жағынан жинауды қамтамасыз етеді.

Көбікті науалардың екеуі де флотациялық машинаның бір жағына 
түсіріледі. Айналмалы көбік ойықтары, сақиналы көбік ойықтарынан 
айырмашылығы, көбік өнімінің бірдей периметрі бойынша ұзындығы мен
үлкен көлбеуіне байланысты тиімді жинауды және түсіруді қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ, ойықты қолданған кезде көбік қабаты айналмалы көбік ойығы
сияқты, оның беті бойымен қоқысқа қарай қозғалғанда деформацияланбайды,
бұл көбік қабатының ішінара бұзылуына жол бермейді. RCS

флотомашиналарында қабылдау және түсіру /аралық қалталардың дәстүрлі 
конструкциясы қолданылады. 
 RCS флотомашиналарында қолданылатын DV аэрациялық торабы еден 
білігіне орнатылған ротордан және көтергіш құбырға бекітілген статордан 
тұрады. Ротордың арнайы пішінді төменгі жақтары мен дисперсті сөресі бар 
тік пышақтардың ерекше орналасуы бар. Қуыс білік арқылы флотациялық 
ауа айналмалы роторға беріледі, ротордың тік тесіктері арқылы ауа пульпаға 
шығады, ал оның статордың бекітілген иық пышақтарына таралуы орын 
алады. Аэрация қондырғысының дизайны камераның қабырғаларына 
целлюлозаның қуатты радиалды айналымын және ротордың астыңғы жағына 
күшті кері ағындарды қамтамасыз етеді, бұл флотомашинаның құмдалуына 
жол бермейді. Тік статор иық пышақтары бұл ағындарды радиалды бағытта 
бағыттайды және целлюлозаның камерадағы айналуын толығымен жояды. 
DV аэрация қондырғысының ерекшеліктері жоғарғы айналымның болуын 
қамтуы керек, бұл минералданған көпіршіктердің қосымша шығарылуынан 
басқа, камераның төменгі бөлігінде целлюлозаны жартылай сұйылтуға 
байланысты қатты флотация камерасының оңтайлы таралуын қолдауға 
мүмкіндік береді.тығыздығы аз жоғарғы қабаттар және, осылайша, түбіндегі 
тығыздықтың критикалық өсуіне жол бермеңіз. Сондай-ақ, ротор профилі 
энергия тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, RCS флотациялық 
машинасындағы аэрация торабы үш негізгі аймақтың пайда болуын 
қамтамасыз етеді: 

- төменгі аймақ, онда өте белсенді араластыру арқылы қатты заттың
біркелкі таралуы қамтамасыз етіледі, сонымен қатар минералды бөлшек пен 
ауа көпіршігінің бірнеше рет жанасуына жағдай жасалады, бұл барлық ірі 
кластардың көбік өніміне ауысуының тең мүмкіндіктерін анықтайды; 

- ауа көпіршіктерінен ірі бөлшектердің ажырауын болдырмау үшін
турбуленттілігі едәуір төмен жоғарғы аймақ; 

- камерадағы пульпаның қозғалмайтын беті, бұл көбікті өнімді
науаларға тыныш түсіруді қамтамасыз етеді және минералды бөлшектердің 
көбік қабатынан целлюлозаға қайта түсу ықтималдығын азайтады. 

Аэрациялық механизм роторда және статорда жоғары турбуленттілігі 
бар жергілікті аймақтардың түзілуін барынша азайтатындай етіп жобаланған, 
бұл конструкция элементтерінің тозуын едәуір төмендетеді. DV аэрация 
механизмінің барлық компоненттері жоғарғы жақтауға бекітілген. Бұл 
дизайн бүкіл аэрация қондырғысын (ротор мен статор) бір уақытта 
бөлшектеуге мүмкіндік береді және ағымдағы жөндеу мен техникалық 
қызмет көрсетуді айтарлықтай жеңілдетеді. Ротордың айналуы үш фазалы 
асинхронды электр қозғалтқышы бар бір рамаға, шкивтерге, сына 
белбеулеріне және белдік берілісінің қорғаныш қаптамасына орнатылған 
Редукторлы немесе сына белдікті жетектің көмегімен жүзеге асырылады. 
Көлемі 70 м3 дейінгі флотациялық камералар үшін әдетте сына белдікті 
жетек қолданылады. Үлкен камералар үшін редуктор жетегі стандартты 



146 

болып табылады, алайда арнайы тапсырыс бойынша бұл машиналар белдік 
жетегімен жабдықталуы мүмкін. 

RCS флотомашиналарының орналасуы. RCS жеке флотациялық 
машиналарынан каскадтар аралық келте құбырлардың көмегімен 
флотациялық камераларды өзара қосу жолымен қалыптасады, түсіру (аралық) 
қалталарының фланецтері көмегімен каскадтар флотациялық жіптерге 
біріктіріледі. Флотомашиналардың модульдік конструкциясы монтаждау мен 
құрастыруды айтарлықтай жеңілдетеді. Технологиялық өту қызмет көрсету 
үшін барлық жетек түйіндеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Көбікті 
науаларды бір жағына түсіру флотациялық жіптердің орналасуын 
айтарлықтай жеңілдетеді. 

Қосалқы жабдықтар. Флотацияның тиімділігі көбінесе пульпаны 
флотацияға (кондиционерлеуге) дайындаумен, көбікті өнімді жинаумен және 
өңдеумен анықталады. Кондициялау қойыртпақты дайындау аппараттарында 
жүзеге асырылады және бұдан басқа, флотацияға реагенттердің берілген 
шығынын, қатты фазаның флотациясы қоректенуінің ағымы мен құрамы 
бойынша өнімділіктің өзгеруіне тепе-тең белгіленген Автоматты мөлшерлеу 
жүйесімен қамтамасыз етіледі. Реагенттердің шығынын бақылаудың 
неғұрлым күрделі жүйелері шламның гранулометриялық құрамының 
өзгеруін ескереді. Пульпаны кондиционерлеудің екі технологиясы кең 
таралған:  
1-ең көп таралған аппараттарда барлық тамақтануды өңдеу арқылы жүзеге
асырылады. Мұндай кондиционерлеу АКП-1,6 немесе "Каскад"типті
аппараттарда жүзеге асырылады. Кейде мұндай кондиционерлеу түйіспелі
күбіде жүзеге асырылады, ол үшін ауаны жеткізбей араластыру режимінде
жұмыс істейтін флотациялық машина камераларының бірін пайдалануға
болады. Мұндай шешім аз тиімді, бірақ кейбір жағдайларда белгілі бір
мәселені шешу үшін жеткілікті, мысалы, оңай сіңірілетін көмірді
флотациялау;
2-флотацияны қоректендірудің ірілігі әртүрлі кластағы реагенттермен жеке
өңдеу. Полидисперсті қойыртпақ жинағышпен жанасқанда көмір
бөлшектерінің беткі ауданының бірлігіне бөлшектердің ірілігіне қарамастан
реагент тамшыларының іс жүзінде тең саны бекітіледі. Бұл жағдай
целлюлозаны флотацияға дайындаудың әдеттегі әдістерімен салыстырмалы
түрде үлкен және жұқа дәндердің тепе-теңдігіне жағдай жасауға мүмкіндік
бермейді, өйткені оларды флотациялау үшін әртүрлі тығыздықтағы
жинағыштың адсорбцияланған қабаттары қажет. Іс жүзінде бұл үлкен
бөлшектердің толық емес флотациясына және жұқа бөлшектердің
флотациясының селективтілігінің төмендеуіне әкеледі.

Дәндердің жекелеген тар кластарының флотациялық белсенділігіндегі 
айырмашылық олардың реагенттік режимінің үлкен бөлшектері үшін таңдау 
қажеттілігін тудырады. Үлкен класстарды Реактивтердің салыстырмалы 
түрде жоғары концентрациясында, ал жұқа класстарды, керісінше, төменгі 
класстарда өңдеген жөн.  
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болып табылады, алайда арнайы тапсырыс бойынша бұл машиналар белдік
жетегімен жабдықталуы мүмкін.

RCS флотомашиналарының орналасуы. RCS жеке флотациялық
машиналарынан каскадтар аралық келте құбырлардың көмегімен
флотациялық камераларды өзара қосу жолымен қалыптасады, түсіру (аралық) 
қалталарының фланецтері көмегімен каскадтар флотациялық жіптерге 
біріктіріледі. Флотомашиналардың модульдік конструкциясы монтаждау мен
құрастыруды айтарлықтай жеңілдетеді. Технологиялық өту қызмет көрсету 
үшін барлық жетек түйіндеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Көбікті
науаларды бір жағына түсіру флотациялық жіптердің орналасуын
айтарлықтай жеңілдетеді.

Қосалқы жабдықтар. Флотацияның тиімділігі көбінесе пульпаны 
флотацияға (кондиционерлеуге) дайындаумен, көбікті өнімді жинаумен және 
өңдеумен анықталады. Кондициялау қойыртпақты дайындау аппараттарында 
жүзеге асырылады және бұдан басқа, флотацияға реагенттердің берілген 
шығынын, қатты фазаның флотациясы қоректенуінің ағымы мен құрамы
бойынша өнімділіктің өзгеруіне тепе-тең белгіленген Автоматты мөлшерлеу
жүйесімен қамтамасыз етіледі. Реагенттердің шығынын бақылаудың
неғұрлым күрделі жүйелері шламның гранулометриялық құрамының
өзгеруін ескереді. Пульпаны кондиционерлеудің екі технологиясы кең
таралған:
1-ең көп таралған аппараттарда барлық тамақтануды өңдеу арқылы жүзеге 
асырылады. Мұндай кондиционерлеу АКП-1,6 немесе "Каскад"типті
аппараттарда жүзеге асырылады. Кейде мұндай кондиционерлеу түйіспелі
күбіде жүзеге асырылады, ол үшін ауаны жеткізбей араластыру режимінде 
жұмыс істейтін флотациялық машина камераларының бірін пайдалануға
болады. Мұндай шешім аз тиімді, бірақ кейбір жағдайларда белгілі бір
мәселені шешу үшін жеткілікті, мысалы, оңай сіңірілетін көмірді 
флотациялау;
2-флотацияны қоректендірудің ірілігі әртүрлі кластағы реагенттермен жеке 
өңдеу. Полидисперсті қойыртпақ жинағышпен жанасқанда көмір 
бөлшектерінің беткі ауданының бірлігіне бөлшектердің ірілігіне қарамастан
реагент тамшыларының іс жүзінде тең саны бекітіледі. Бұл жағдай 
целлюлозаны флотацияға дайындаудың әдеттегі әдістерімен салыстырмалы
түрде үлкен және жұқа дәндердің тепе-теңдігіне жағдай жасауға мүмкіндік
бермейді, өйткені оларды флотациялау үшін әртүрлі тығыздықтағы 
жинағыштың адсорбцияланған қабаттары қажет. Іс жүзінде бұл үлкен
бөлшектердің толық емес флотациясына және жұқа бөлшектердің
флотациясының селективтілігінің төмендеуіне әкеледі.

Дәндердің жекелеген тар кластарының флотациялық белсенділігіндегі
айырмашылық олардың реагенттік режимінің үлкен бөлшектері үшін таңдау 
қажеттілігін тудырады. Үлкен класстарды Реактивтердің салыстырмалы 
түрде жоғары концентрациясында, ал жұқа класстарды, керісінше, төменгі 
класстарда өңдеген жөн. 

1-баған
2-диск бүріккіші
3-пульпаны жеткізуге арналған құбыр
4,5-сақиналы науа-араластырғыштар
6- радиалды науа-таратқыштар
7- реагенттерді жеткізуге арналған құбыр
8- пышақ
9- қолшатыр
10- 10-реттегіш

2.26-сурет - Флотациялық қойыртпақты баптауға арналған АКТ-1600 
аппараты 

Реагенттердің қажетті оңтайлы концентрациясын біртіндеп өзгерту 
үшін үлкен кластардан кіші класстарға көшу кезінде реагенттерді бөлек 
кондиционерлеу жүзеге асырылады. АКП қойыртпағын дайындау аппараты 
цилиндрлік ыдыс түрінде орындалған, оның орталық бөлігінде реагентті 
жұқа ағында бүркуге арналған ортадан тепкіш дискілі құрылғы орналасқан 
(2.26-сурет). Флотацияны қоректендіру ыдыстың жоғарғы бөлігіне 
тангенциалды түрде беріледі және арнайы сөре-жалюздермен барлық көлем 
бойынша еркін ағатын (каскадты) ағыстар түрінде бөлінеді. Реагентті 
дайындау және ағынға енгізу принципі бойынша ол реагентті аэрозольмен 
беруге арналған. Реагентпен қаныққан ағындар түбіне түсіп, соққыдан 
шашырайды және араласады, бұл жинағыштың көмір бөлшектерімен қажетті 
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байланысын қамтамасыз етеді. Құрылғының төменгі бөлігінде қуатты 
қажетті пр опорцияда флотациялық машиналар ға бағыттайтын реттелетін 
тарату құрылғысы бар. 

Қойыртпақты дайындау аппараты арқылы флотацияға флотацияға 
қажетті 70-тен 100% - ға дейінгі реагенттер енгізіледі. Қалған бөлігі 
технологиялық регламентке сәйкес флотациялық машиналардың 
камераларына тікелей берілуі мүмкін.  

АППФ пульпасын дайындау аппараты ағынды толық баптау жүйесіне 
де жатады (2.27-сурет). Оған реагентті мөлшерлеу құрылғысы және 
реагент аэрозолын дайындау қондырғысы, жинағышты ауада жұқа 
тарату және реагентті тұман бар ауаны флотациялау алдында целлюлозаны 
өңдеу кіреді. Мұндай кондиционерлердің маңызды ерекшелігі-реагентті 
фазалық шекараға тікелей енгізу арқылы кондиционерлеу уақытын 
азайту көпіршік және флотацияланған бөлшек, бұл реагент шығынын 
азайтуға көмектеседі. АРКП және АРКПС бөлек кондиционерлеу 
құрылғыларында центрифугалық күштердің әсерінен целлюлозаны құмға 
(дөрекі) және жібек фракцияға бөлуге жағдай жасалған. Түйіршікті 
бөлікке жинағыш реагент енгізіледі. Түйіршікті бөліктің жоғары 
концентрациясына байланысты бөлшектерді жинағышпен артық жабу 
үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Содан кейін сол аппаратта оның 
төменгі бөлігінде ағындар біріктіріледі. Жұқа бөлшектерді 
кондициялау реагентті түйіршікті бөлікпен қайта бөлу арқылы жүреді. 
Целлюлозадағы реагенттің "жетіспеушілігіне" байланысты ол негізінен 
гидрофобты флотацияға жататын жұқа көмір бөлшектеріне ауысады. 
Флотация технологиясының маңызды элементі-көбіктену. Көмірдің 
флотациялануының, қатты фазаның гранулометриялық құрамының және 
қолданылатын реагенттердің ерекшелігінің белгілі бір үйлесімі 
машиналардың камераларында шамадан тыс тұрақты көбік пайда болуына 
байланысты флотацияны тиімді пайдалануға кедергі келтіруі мүмкін. Қатты 
бөлшектері жоғары концентрацияланған көбіктерде көбіктің өздігінен 
жойылуы олардың тепе-теңдігіне кедергі келтіретін жоғары минералданған 
көпіршіктермен шектеледі. Ең жұқа бөлшектер көпіршіктерді қорғайды және 
үш фазалы жүйе өте тұрақты болады. Бұл жағдайда ПАВ 
(көбіктендіргіштер) маңызды рөл атқарады. Көбінесе көбіктер газсыздандыру 
арқылы жойылады, газ фазасын вакуумдау арқылы алып тастайды. Кейде 
бұл үшін олар жүйеге одан да көп беттік белсенділігі бар, бірақ 
механикалық күшті пленка бермейтін заттарды енгізу әдісін қолданады. 
Бұл заттар көбік сөндіргіштер деп аталады.  
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байланысын қамтамасыз етеді. Құрылғының төменгі бөлігінде қуатты
қажетті пропорцияда флотациялық машиналарға бағыттайтын реттелетін
тарату құрылғысы бар.

Қойыртпақты дайындау аппараты арқылы флотацияға флотацияға 
қажетті 70-тен 100% - ға дейінгі реагенттер енгізіледі. Қалған бөлігі 
технологиялық регламентке сәйкес флотациялық машиналардың
камераларына тікелей берілуі мүмкін.

АПФ пульпасын дайындау аппараты ағынды толық баптау жүйесіне де 
жатады (2.27-сурет). Оған реагентті мөлшерлеу құрылғысы және реагент 
аэрозолын дайындау қондырғысы, жинағышты ауада жұқа тарату және 
реагентті тұман бар ауаны флотациялау алдында целлюлозаны өңдеу кіреді.
Мұндай кондиционерлердің маңызды ерекшелігі-реагентті фазалық шекараға
тікелей енгізу арқылы кондиционерлеу уақытын азайту көпіршік және
флотацияланған бөлшек, бұл реагент шығынын азайтуға көмектеседі. ARKP
және ARCPS бөлек кондиционерлеу құрылғыларында центрифугалық
күштердің әсерінен целлюлозаны құмға (дөрекі) және жібек фракцияға 
бөлуге жағдай жасалған. Түйіршікті бөлікке жинағыш реагент енгізіледі. 
Түйіршікті бөліктің жоғары концентрациясына байланысты бөлшектерді
жинағышпен артық жабу үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Содан кейін 
сол аппаратта оның төменгі бөлігінде ағындар біріктіріледі. Жұқа
бөлшектерді кондициялау реагентті түйіршікті бөлікпен қайта бөлу арқылы
жүреді. Целлюлозадағы реагенттің "жетіспеушілігіне" байланысты ол
негізінен гидрофобты флотацияға жататын жұқа көмір бөлшектеріне
ауысады. Флотация технологиясының маңызды элементі-көбіктену. Көмірдің 
флотациялануының, қатты фазаның гранулометриялық құрамының және 
қолданылатын реагенттердің ерекшелігінің белгілі бір үйлесімі
машиналардың камераларында шамадан тыс тұрақты көбік пайда болуына 
байланысты флотацияны тиімді пайдалануға кедергі келтіруі мүмкін. Қатты
бөлшектері жоғары концентрацияланған көбіктерде көбіктің өздігінен
жойылуы олардың тепе-теңдігіне кедергі келтіретін жоғары минералданған
көпіршіктермен шектеледі. Ең жұқа бөлшектер көпіршіктерді қорғайды және
үш фазалы жүйе өте тұрақты болады. Бұл жағдайда ББЗ (көбіктендіргіштер)
маңызды рөл атқарады. Көбінесе көбіктер газсыздандыру арқылы жойылады,
газ фазасын вакуумдау арқылы алып тастайды. Кейде бұл үшін олар жүйеге 
одан да көп беттік белсенділігі бар, бірақ механикалық күшті пленка
бермейтін заттарды енгізу әдісін қолданады. Бұл заттар көбік сөндіргіштер
деп аталады. 

1-кіріс құбыры
2-реагенттер дозаторлары бар қойыртпақтың шығыны мен тығыздығын
өлшеуге арналған құрылғы
3 - корпус (a - жүктеу, B-өлшеу. В-араластыру бөліктері)
4-реагенттерге арналған бак
5-реагенттерді мөлшерлегіш-бөлгіш
6-реагенттердің артық аэрозольін тастау келте құбырлары
7-көлбеу реттелетін жазықтық
8-түсіру құбырлары
9-саңылауар
2.27 - сурет - Қойыртпақты флотацияға дайындауға арналған АППФ 
аппараты. 

Қалыпты қысым кезінде үлкен көлемде жүргізілетін газсыздандыруды 
жеделдетуге көпіршіктерді қоршаған адсорбциялық үлдірдің тұрақтылығын 
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төмендететін қоспаларды енгізу есебінен қол жеткізіледі; қоспалар 
бөлшектердің бетінде сорылады және үлдірді тұрақтандыратын 
ПАВ ығыстырады. Мұндай зат ретінде кейде артық жинағыш 
қолданылады, мысалы, көбікке жеткізілетін керосин.  

Көбіктің бұзылу процесін күшейту үшін гидродинамикалық әсердің 
вакууммен үйлесуі кеңінен қолданылды.  

Орталықтан тепкіш-вакуумды ПЦВ көбіктендіргіші 3 ауаны соруға, 
қоректендіруді беруге және 5 концентраттың газсыздандырылған 
суспензиясын түсіруге арналған келте құбырлары бар цилиндр пішінді 1 
герметикалық ыдыс болып табылады. Қоректендіруші келте құбыр 
флотациялық көбікті жұмыс камерасына (гидроциклон сияқты) 
тангенциалды түрде жеткізеді. Ол құрылғыдағы қысымның төмендеуін 
реттейтін айналмалы клапанмен жабдықталған. Төменгі бөлігіндегі 
цилиндтің жұмыс бөлігі тесілген. Газсыздандырылған концентраттың 
бұралуын болдырмау үшін аппараттың корпусы кеңейтіліп, түсіру шұңқыры 
радиалды бөлімдермен жабдықталған. Көбікті сөндіргіш қалтқымен 4 істік 
арқылы байланысқан сақтандырғыш клапанмен жабдықталған, ол аппаратура 
қойыртпақпен толып кеткен жағдайда, қалқып шығып, вакуумды үзеді.  

Флотацияның технологиялық схемалары. Жалпы алғанда, бұл схемалар 
реагенттерді мөлшерлеу әдісімен және соңғы өнімдерді алу сипатымен бірге 
флотация машиналарының камераларында целлюлоза мен флотация 
өнімдерін өңдеу тізбегін білдіреді. Көмірді флотациялаудың оңтайлы 
технологиялық схемасын таңдауға көптеген факторлар әсер етеді. Олардың 
ішінде көмірдің күлділігі мен петрографиялық құрамы, метаморфизм, 
гранулометриялық және фракциялық құрамдар, ірілік кластары бойынша 
минералдану, сұйық фазаның құрамы, сазды қоспалардың болуы, сондай-ақ 
байыту өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар бар. Мұның бәрі флотация 
машиналарын таңдауды және олардың орналасуын, қалаған реагенттердің 
номенклатурасын және оларды флотация технологиясына енгізу әдісін 
анықтайды. Тікелей флотацияның ең көп таралған схемалары, әдетте, 
реагенттерді мөлшерлеу процестің басында жүзеге асырылады және соңғы 
өнімдер концентрат пен қалдықтар бір сатыда алынады. Бұл жағдайда 
флотацияны басқаруға машинадағы камералық процестерді оңтайландыру 
және флотацияға тиісті ауа ағынын таңдау арқылы қол жеткізіледі. Тікелей 
флотация схемасын дамыту-негізгі флотация қалдықтарының қосымша 
бақылау флотациясын жүргізу. Екінші флотация арнайы машинада жүзеге 
асырылуы мүмкін немесе ол үшін негізгі флотация машинасының соңғы 
камералары бөлінеді. Бұл жағдайда машинадағы камералардың санын 
көбейтуге болады. Қалдықтарды бақылау өңдеумен флотация кезінде 
реагенттерді бөлшектеп беру қолданылады (мысалы, процестің басында 50% 
және сегіз камералы машинада төртінші және жетінші камераларда 25%). 
Бақылау флотациясы бар схема орташа флотацияланатын немесе тіпті қиын 
байытылатын шламдарды байыту кезінде қолданылады, егер байытылған 
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төмендететін қоспаларды енгізу есебінен қол жеткізіледі; қоспалар
бөлшектердің бетінде сорылады және үлдірді тұрақтандыратын ББЗ
ығыстырады. Мұндай зат ретінде кейде артық жинағыш қолданылады,
мысалы, көбікке жеткізілетін керосин.

Көбіктің бұзылу процесін күшейту үшін гидродинамикалық әсердің
вакууммен үйлесуі кеңінен қолданылды. 

Орталықтан тепкіш-вакуумды ПЦВ көбіктендіргіші 3 ауаны соруға,
қоректендіруді беруге және 5 концентраттың газсыздандырылған 
суспензиясын түсіруге арналған келте құбырлары бар цилиндр пішінді 1
герметикалық ыдыс болып табылады. Қоректендіруші келте құбыр
флотациялық көбікті жұмыс камерасына (гидроциклон сияқты) 
тангенциалды түрде жеткізеді. Ол құрылғыдағы қысымның төмендеуін
реттейтін айналмалы клапанмен жабдықталған. Төменгі бөлігіндегі 
цилиндтің жұмыс бөлігі тесілген. Газсыздандырылған концентраттың
бұралуын болдырмау үшін аппараттың корпусы кеңейтіліп, түсіру шұңқыры
радиалды бөлімдермен жабдықталған. Көбікті сөндіргіш қалтқымен 4 істік
арқылы байланысқан сақтандырғыш клапанмен жабдықталған, ол аппаратура 
қойыртпақпен толып кеткен жағдайда, қалқып шығып, вакуумды үзеді. 

Флотацияның технологиялық схемалары. Жалпы алғанда, бұл схемалар
реагенттерді мөлшерлеу әдісімен және соңғы өнімдерді алу сипатымен бірге 
флотация машиналарының камераларында целлюлоза мен флотация
өнімдерін өңдеу тізбегін білдіреді. Көмірді флотациялаудың оңтайлы 
технологиялық схемасын таңдауға көптеген факторлар әсер етеді. Олардың
ішінде көмірдің күлділігі мен петрографиялық құрамы, метаморфизм,
гранулометриялық және фракциялық құрамдар, ірілік кластары бойынша
минералдану, сұйық фазаның құрамы, сазды қоспалардың болуы, сондай-ақ
байыту өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар бар. Мұның бәрі флотация
машиналарын таңдауды және олардың орналасуын, қалаған реагенттердің
номенклатурасын және оларды флотация технологиясына енгізу әдісін
анықтайды. Тікелей флотацияның ең көп таралған схемалары, әдетте,
реагенттерді мөлшерлеу процестің басында жүзеге асырылады және соңғы
өнімдер концентрат пен қалдықтар бір сатыда алынады. Бұл жағдайда
флотацияны басқаруға машинадағы камералық процестерді оңтайландыру 
және флотацияға тиісті ауа ағынын таңдау арқылы қол жеткізіледі. Тікелей
флотация схемасын дамыту-негізгі флотация қалдықтарының қосымша 
бақылау флотациясын жүргізу. Екінші флотация арнайы машинада жүзеге 
асырылуы мүмкін немесе ол үшін негізгі флотация машинасының соңғы 
камералары бөлінеді. Бұл жағдайда машинадағы камералардың санын
көбейтуге болады. Қалдықтарды бақылау өңдеумен флотация кезінде
реагенттерді бөлшектеп беру қолданылады (мысалы, процестің басында 50% 
және сегіз камералы машинада төртінші және жетінші камераларда 25%).
Бақылау флотациясы бар схема орташа флотацияланатын немесе тіпті қиын
байытылатын шламдарды байыту кезінде қолданылады, егер байытылған 

көмірде қолайлы петрографиялық және гранулометриялық қосылыстар болса 
және шламдардың бітелуі сазды жынысқа байланысты болса. 

 Бұл жағдайда флотация технологиясының маңызды 
сәттері-сұйылтылған целлюлозадан флотация талаптары және бірінші 
камераларда концентраттың шығуын шектеу (ауа мен реагенттердің аз 
шығыны бар флотация), мұнда оңай флотацияланатын бос бөлшектер 
шығарылады. Өскіндердің толық жиналуы қойыртпақтың жоғары аэрациясы 
кезінде реагенттерді қосымша бергеннен кейін жүзеге асырылады. Бақылау 
флотациясының концентраты тәуелсіз аралық өнім ретінде әрекет ете алады 
немесе негізгі флотацияда алынған концентратпен біріктірілуі мүмкін. 
Кейбір жағдайларда бұл өнімді негізгі флотацияның соңғы камераларының 
біріне қайтару жолымен қайта байытуға болады. Концентратты тазарту 
операциясы қалдықтарының күлділігі негізгі флотация кезінде алынғаннан 
төмен, бірақ ол айтарлықтай жоғары, бұл тазартуды тартымды етеді, әсіресе 
флотация кезінде жоғары сапалы концентраттарды алу туралы сөз болғанда. 
Қиын байытылатын шламдарды флотациялау үшін негізгі флотация 
машинасының көбік өнімі көмір мен тау жыныстарының механикалық 
қоспасы түрінде алынған кезде концентратты тазартатын схемалар 
қолданылады. Мұндай схемаларда негізгі флотацияға қойылатын талаптар 
кондициялық қалдықтарды алу болып табылады. Концентратты тазалау 
реагенттерді қоспай немесе көбіктендіргіштің тазалау операциясына шағын 
қоспалармен жүзеге асырылады. Жақсы технологиялық нәтиже 
концентратты тазарту операциясына дейін қалыптасқан ауа-минералды 
кешендерді бұзу және олар басып алған тау жыныстарын босату үшін 
кондиционерлеу жұмыстарын қолдану арқылы алынады.  

Тазарту өнімдері-кондициялық концентрат және жоғары 
минералданған өнеркәсіптік өнім. Соңғысы (технология талаптарына сүйене 
отырып) негізгі флотация қалдықтарына қосылуы немесе негізгі флотация 
машинасының соңғы камерасына оралуы мүмкін. Концентрат пен 
өнеркәсіптік өнімді тазалауға арналған камералардың саны зертханалық 
зерттеулер мен өнеркәсіптік тәжірибелер барысында айқындалады. Көмірді 
флотациялау тәжірибесінде ерекше жағдай ретінде флотацияның аралас 
схемалары қолданылады, олар дәстүрлі шешімдерден басқа, флотацияның 
атиптік емес схемаларын құра отырып, қосымша шешімдерді қамтиды. Бұл, 
мысалы, шламдарды бөлек флотациялау схемасы, оған сәйкес өнімнің 
түйіршікті бөлігі мен ұсақ түйіршікті бөлігі әрқайсысы өз машиналарында 
флотацияланады. Бұл технологияның артықшылығы - төтенше мөлшердегі 
бөлшектерді флотациялау технологиясын оңтайландыру бұл процестерді 
айтарлықтай әртүрлі жағдайларда жүргізуді талап етеді. Кейбір жағдайларда 
оң нәтижеге ірі түйіршікті флотацияның көбік концентратын жұқа 
бөлшектерді флотациялауға арналған машинаның қоректенуіне бағыттау 
арқылы қол жеткізіледі. Флотацияны жақсарту әсері тұнба флотациясында 
белсенді тасымалдаушы ретінде әрекет ететін таза концентрат түйірлерінің 
ерекше рөлімен түсіндіріледі. Кейде флотацияның күшеюіне гравитациялық 
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байыту әдісін флотациялық қайта бөлуге қосу арқылы қол жеткізіледі. Ол 
концентраттан таза көмір түйірлерін негізгі ірі түйіршікті флотациялауды 
оқшаулау үшін және кейіннен ұсақ түйіршікті флотация машинасында қалған 
түйіршікті концентратты қайта орау үшін қолданылады. Түйіршікті және 
жібек бөлшектерінің флотациясының тиімділігінде айырмашылық бар екені 
белгілі. Іс жүзінде байытудың қанағаттанарлық нәтижелері артықшылықты 
бөлшектердің флотациясы немесе тар кластарды бөлек байыту үшін қолайлы 
жағдайлар жасау арқылы алынады. Полидисперсті пульпа жағдайында 
флотацияның жоғалуы ірі түйіршікті шламды флотациялау тиімділігінің 
төмендігінен болады. Сонымен қатар, фабрикалардың жұмысын талдау 
көрсеткендей, флотацияның қоректенуінің түйіршікті бөлігі күлдің төмен 
болуымен сипатталады. Осыған байланысты олар флотацияланатын 
шламның жоғарғы шекті мөлшерін азайтуға тырысады. Әлемдік тәжірибеде 
ол 0,3 (0,25) мм-ге дейін төмендеді. Шекаралық астықты таңдау маңызды 
технологиялық мәселе болып табылады, өйткені олар үлкен класстардың 
күлін, флотоактивтілігін ғана емес, сонымен қатар Байыту өнімдерін 
дегидратациялау үшін флотация және кейінгі өңдеу кезінде әртүрлі ірі 
класстардың бір-біріне өзара әсер ету сипатын анықтайды. Қазіргі заманғы 
көмір байыту фабрикаларының маңызды ерекшелігі-су және ауыр 
гидроциклондарда, концентрациялық үстелдер мен бұрандалы 
сепараторларда +0,15 мм шламдардың түйіршікті бөлігін байыту үшін 
өңдеудің гравитациялық әдістерін қоса алғанда, шламды байытудың кешенді 
технологиясын кеңінен қолдану. Шламдарды байыту схемаларының келесі 
төрт нұсқасы перспективалы деп танылды. 1-ірі және кіші класстардың бөлек 
флотациясы. Өнімдерге бөлу гидроциклонда 0,2 мм шекаралық астық 
бойынша жүргізіледі. Вакуум-сүзгілерде флотация концентраттарын өңдеу 
фильтрраты +0,2 мм класымен бірге флотацияланады. Жалпы алғанда, 
бөлінудің шекаралық астығын таңдау тәуелсіз міндет болып табылады, 
өйткені бөлінетін класстардың күлі мен флотоактивтілігінен басқа, әр түрлі 
бөлшектердің мөлшерінің флотация тиімділігіне өзара әсері арқылы 
көрінетін класстардың рұқсат етілген бітелуін ескеру қажет. Ірі мемлекеттік 
диаграммалар әдісімен флотацияның селективтілігіне жұқа бөлшектердің 
қатысуының әсерін зерттеу жақсы нәтиже алу мүмкін болған кезде 
флотацияланатын целлюлозадағы әртүрлі мөлшердегі кластардың оңтайлы 
қатынасы бар екенін көрсетті. Әсіресе 50 мкм-ден аз жұқа кластардың рөлі 
теріс көрінеді, олардың құрамы түйіршікті бөлікте, мысалы, 0,5-0,25 
фракцияда 20% - дан аспауы керек. 1 нұсқа бойынша Флотация әртүрлі 
типтегі машиналарда жүзеге асырылуы мүмкін, мысалы, жұқа бөлік үшін 
колонналық аппараттарда флотация ұсынылады. 2 нұсқа бойынша, жоғары 
күлді тұнбалары бар целлюлозалар флотацияланады. Бастапқыда реактивтің 
аз шығынымен жеңіл сіңірілетін жұқа көмір бөлшектері алынады. Содан 
кейін флотацияның 1-сатысындағы камералық өнім үйіндіге берілетін 
қалдықтардың ұсақ түйіршікті фракциясын ағызуға бөлу үшін 
гидроциклонда классталады. Гидроциклондардың қоюландырылған өнімі 
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байыту әдісін флотациялық қайта бөлуге қосу арқылы қол жеткізіледі. Ол
концентраттан таза көмір түйірлерін негізгі ірі түйіршікті флотациялауды
оқшаулау үшін және кейіннен ұсақ түйіршікті флотация машинасында қалған
түйіршікті концентратты қайта орау үшін қолданылады. Түйіршікті және 
жібек бөлшектерінің флотациясының тиімділігінде айырмашылық бар екені
белгілі. Іс жүзінде байытудың қанағаттанарлық нәтижелері артықшылықты
бөлшектердің флотациясы немесе тар кластарды бөлек байыту үшін қолайлы 
жағдайлар жасау арқылы алынады. Полидисперсті пульпа жағдайында 
флотацияның жоғалуы ірі түйіршікті шламды флотациялау тиімділігінің 
төмендігінен болады. Сонымен қатар, фабрикалардың жұмысын талдау 
көрсеткендей, флотацияның қоректенуінің түйіршікті бөлігі күлдің төмен
болуымен сипатталады. Осыған байланысты олар флотацияланатын
шламның жоғарғы шекті мөлшерін азайтуға тырысады. Әлемдік тәжірибеде 
ол 0,3 (0,25) мм-ге дейін төмендеді. Шекаралық астықты таңдау маңызды
технологиялық мәселе болып табылады, өйткені олар үлкен класстардың
күлін, флотоактивтілігін ғана емес, сонымен қатар Байыту өнімдерін 
дегидратациялау үшін флотация және кейінгі өңдеу кезінде әртүрлі ірі
класстардың бір-біріне өзара әсер ету сипатын анықтайды. Қазіргі заманғы
көмір байыту фабрикаларының маңызды ерекшелігі-су және ауыр
гидроциклондарда, концентрациялық үстелдер мен бұрандалы 
сепараторларда +0,15 мм шламдардың түйіршікті бөлігін байыту үшін 
өңдеудің гравитациялық әдістерін қоса алғанда, шламды байытудың кешенді
технологиясын кеңінен қолдану. Шламдарды байыту схемаларының келесі
төрт нұсқасы перспективалы деп танылды. 1-ірі және кіші класстардың бөлек 
флотациясы. Өнімдерге бөлу гидроциклонда 0,2 мм шекаралық астық
бойынша жүргізіледі. Вакуум-сүзгілерде флотация концентраттарын өңдеу
фильтрраты +0,2 мм класымен бірге флотацияланады. Жалпы алғанда, 
бөлінудің шекаралық астығын таңдау тәуелсіз міндет болып табылады,
өйткені бөлінетін класстардың күлі мен флотоактивтілігінен басқа, әр түрлі 
бөлшектердің мөлшерінің флотация тиімділігіне өзара әсері арқылы 
көрінетін класстардың рұқсат етілген бітелуін ескеру қажет. Ірі мемлекеттік
диаграммалар әдісімен флотацияның селективтілігіне жұқа бөлшектердің
қатысуының әсерін зерттеу жақсы нәтиже алу мүмкін болған кезде
флотацияланатын целлюлозадағы әртүрлі мөлшердегі кластардың оңтайлы 
қатынасы бар екенін көрсетті. Әсіресе 50 мкм-ден аз жұқа кластардың рөлі
теріс көрінеді, олардың құрамы түйіршікті бөлікте, мысалы, 0,5-0,25 
фракцияда 20% - дан аспауы керек. 1 нұсқа бойынша Флотация әртүрлі
типтегі машиналарда жүзеге асырылуы мүмкін, мысалы, жұқа бөлік үшін
колонналық аппараттарда флотация ұсынылады. 2 нұсқа бойынша, жоғары 
күлді тұнбалары бар целлюлозалар флотацияланады. Бастапқыда реактивтің
аз шығынымен жеңіл сіңірілетін жұқа көмір бөлшектері алынады. Содан
кейін флотацияның 1-сатысындағы камералық өнім үйіндіге берілетін
қалдықтардың ұсақ түйіршікті фракциясын ағызуға бөлу үшін 
гидроциклонда классталады. Гидроциклондардың қоюландырылған өнімі

шламның түйіршікті бөлігін бөлу үшін флотацияланады және негізгі 
флотация концентратымен біріктірілгеннен кейін вакуум-сүзгілерде 
сусыздануға жіберіледі. Сүзінді гидроциклоннан кейін қоюландырылған 
өнімді сұйылту үшін қолданылады. Мұндай схема қатты фазаның күлі 30% 
дейін болған кезде Жібек целлюлозаны флотациямен тиімді байытуға 
мүмкіндік береді. 3 нұсқаға сәйкес, төмен күлді үлкен кластары бар 
шламдарды флотациямен байыту үшін шламды алдын-ала жіктейтін схема 
қолданылады. Бастапқы шлам гидроциклонда шекаралық дән бойынша 
жіктеледі, мысалы, 0,2 мм. Гидроциклонды ағызу флотацияға жіберіледі, ал 
қоюландырылған өнім қайталама жіктеуге жатады. II сатыдағы қара өрік 
жіктеудің I сатысындағы қара өрікпен бірге флотацияланады. 
Қоюландырылған өнімді (егер сапалық көрсеткіштер бойынша өтсе) 
флотация концентратымен біріктіреді. Жіктеудің II сатысындағы 
қоюландырылған өнімді байыту (ауырлық, флотация) мүмкіндігі де мүмкін. 
IV нұсқа байыту схемасы-үшінші даму. Тек негізгі флотация концентраты 
мен құм фракциясы центрифугада сусыздандырылады және фугат жеке 
машинада флотацияға ұшырайды. Флотация технологиясын әзірлеу кезінде 
көмір шламының флотациялануы туралы түсінік пайдаланылады, ол 
флотациялық концентраттың қажетті шығымы мен сапасына қол жеткізу 
үшін қажетті уақытпен бағаланады.  

2.3.5. Ағынға қарсы аппараттарда байыту 

Қарама - қарсы бөлудің басты ерекшелігі - байыту гравитациялық 
аппараттарын түбегейлі жаңа типтегі-су бөлетін ортасы бар қарсы 
сепараторларды қолдану. Барлық осы құрылғылардың жалпы 
принциптері-бөлінген өнімдердің көлік ағындарының қарама-қарсы өзара ену 
жүйесінің болуы және бөлінудің жұмыс аймағында материалдың белгілі бір 
бөлігін қайта өңдеу. Бөлу процесінде пайда болған көлік ағындары олардың 
салыстырмалы қозғалысына берілген гидродинамикалық кедергімен 
қозғалады, ал жеңіл фракциялардың ағымы бөлу ортасының ағынымен 
сәйкес келеді, ал ауыр фракциялардың ағымы қарсы болады. Қарсы 
сепараторлар бөлу ортасы ағынының жүк көтергіштігін бөлу үшін таңдамалы 
пайдалану сипатымен, бөлінетін материалға күш әсерінің ерекшеліктерімен, 
бөлу өнімдерін тасымалдау тәсілдерімен және жұмыс режимін реттеу 
принциптерімен ерекшеленеді (2.28-сурет).  

Барлық қарама-қарсы арна түріндегі сепараторлар бөлінген ортаның 
тығыздығынан асатын белгіленген бөлу тығыздығы бойынша екі соңғы 
өнімді алуды қамтамасыз етеді. Соңғы уақытта ең көп таралған КСС 
сепараторлары. Крутонаклонные сепараторлар жоғары нақты өнімділігі бар, 
шағын өлшемдері, қарапайым және қауіпсіз жұмыс істейді. Бөлінген 
материалдың жұмыс аймағында аз уақыт болуы және бөлу тығыздығын 
реттеу жеңілдігі оларды көмірді сіңдірілген қоспалармен байыту үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. КСС қарсы сепараторлары ашық 
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әзірлемелердің құрамында көмір бар үйінді жыныстарын байыту үшін, 
шахталардың тау массасынан жыныстарды іріктеуді механикаландыру үшін 
және қуаты аз байыту фабрикаларында энергетикалық көмірді байыту үшін 
пайдаланылады. Жабдықты модульдік-агрегаттық құрастыру қағидатына 
негізделген шағын көлемді байыту қондырғыларының жобалары жасалды. 
КСС сепараторларымен байыту қондырғыларын пайдалану тәжірибесі 
оларды оңай және тез орнатуға болатындығын, қызмет көрсетуге ыңғайлы 
және белгіленген сападағы өнімдерді тұрақты түрде қамтамасыз ететінін 
көрсетті. 

а-көлденең 
б-тік 
в-крутонаклонды (Л - жеңіл фракция; т-ауыр фракция; М-бөлу өнімдерін 
механикалық тасымалдау; Г-гидравликалық тасымалдау; 
МГ-құрамдастырылған)  

2.28-сурет - Қарсы гравитациялық сепараторлардың жіктелуі 

Қарсы сепарация теориясының негіздері. Процестің жалпы 
заңдылықтарын сипаттау үшін тізбектелген және тізбекті құрайтын бөлу 
элементтерінің жиынтығы болып табылатын қарама-қарсы байыту 
аппараттарының моделі қолданылады. Мұндай тізбектің әр бөлгіш 
элементінде байытылған материал элементтің конфигурациясы мен 
сызықтық өлшемдеріне, сондай-ақ гидродинамикалық бөлу режиміне 
байланысты пропорцияда бөлінеді. КНС сепараторларының бірінші 
параметрлік қатарын жасау кезінде қолданылатын процесс моделі бүкіл бөлу 
аймағында бөлу коэффициентінің тұрақтылығымен арнада бөлінуді 
қамтамасыз етті. Басқаша айтқанда, бөлінетін материалдың кез-келген тар 
фракциясы үшін материалдық тепе-теңдік теңдеулері тізбектің әр 
элементіндегі бөліну тығыздығының тұрақты жағдайларына негізделген. 
Болашақта тізбектің кез-келген элементіндегі әрбір тар фракцияның бөліну 
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әзірлемелердің құрамында көмір бар үйінді жыныстарын байыту үшін,
шахталардың тау массасынан жыныстарды іріктеуді механикаландыру үшін
және қуаты аз байыту фабрикаларында энергетикалық көмірді байыту үшін
пайдаланылады. Жабдықты модульдік-агрегаттық құрастыру қағидатына 
негізделген шағын көлемді байыту қондырғыларының жобалары жасалды.
КСС сепараторларымен байыту қондырғыларын пайдалану тәжірибесі
оларды оңай және тез орнатуға болатындығын, қызмет көрсетуге ыңғайлы 
және белгіленген сападағы өнімдерді тұрақты түрде қамтамасыз ететінін
көрсетті.

а-көлденең
б-тік
в-крутонаклонды (Л - жеңіл фракция; т-ауыр фракция; М-бөлу өнімдерін
механикалық тасымалдау; Г-гидравликалық тасымалдау;
МГ-құрамдастырылған) 

2.28-сурет-қарсы гравитациялық сепараторлардың жіктелуі

Қарсы сепарация теориясының негіздері. Процестің жалпы
заңдылықтарын сипаттау үшін тізбектелген және тізбекті құрайтын бөлу 
элементтерінің жиынтығы болып табылатын қарама-қарсы байыту 
аппараттарының моделі қолданылады. Мұндай тізбектің әр бөлгіш 
элементінде байытылған материал элементтің конфигурациясы мен
сызықтық өлшемдеріне, сондай-ақ гидродинамикалық бөлу режиміне
байланысты пропорцияда бөлінеді. КСС сепараторларының бірінші
параметрлік қатарын жасау кезінде қолданылатын процесс моделі бүкіл бөлу
аймағында бөлу коэффициентінің тұрақтылығымен арнада бөлінуді 
қамтамасыз етті. Басқаша айтқанда, бөлінетін материалдың кез-келген тар
фракциясы үшін материалдық тепе-теңдік теңдеулері тізбектің әр
элементіндегі бөліну тығыздығының тұрақты жағдайларына негізделген.
Болашақта тізбектің кез-келген элементіндегі әрбір тар фракцияның бөліну

коэффициентінің оған түсетін толық жүктемеден тәуелсіздігі туралы болжам, 
яғни "ұяшықтың жүк көтергіштігі" тұрақтылық принципі арна түріндегі 
қарсы сепараторлардың конструкцияларын жақсарту бағыттарын жасау 
кезінде қолданылды. Сонымен қатар, негізгі шарт ретінде әр бұрышты 
ұяшықтардың тиімділігін барынша арттыру қарастырылды.  

Қарсы ағын саласындағы жұмыстардың дамуы кейбір жағдайларда 
жұмыс аймағының ұзындығы бойынша тұрақты бөлу тығыздығымен 
"көлбеу" бөлу қағидаты бойынша жұмыс істейтін құрылғыларды пайдалану 
тиімділігі жасанды түрде енгізілген гетерогенділіктің арқасында айтарлықтай 
артуы мүмкін екенін көрсетті. Гетерогенді бөлу тізбегіндегі қарама-қарсы 
бөлу процесінің жетілдірілген моделі жетілдірілген технологиялық 
сипаттамалары бар жетілдірілген көлбеу сепараторлардың жаңа параметрлік 
сериясын жасау кезінде қолданылды. Жаңа сепараторларда жүзеге 
асырылатын сепаратордың жұмыс аймағында бөлу тығыздығының 
градиентін құру бөлу өнімдерінің көлік ағындары арасындағы масса 
алмасуды жақсарту және аралық фракцияларды нақты бөлу арқылы қарсы 
процестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Көлбеу сепараторлардың 
технологиялық және құрылымдық ерекшеліктері.  

Крутонаклонный сепаратор (сурет 2.29) болып табылады корпус 
тікбұрышты қимасы, наклоненный бұрышпен 52-56° көкжиекке. Корпустың 
ортаңғы бөлігінде жоғарыдан тиеу шұңқырымен жабдықталған жүктеу 
құбыры бар. Жоғарғы бөлігінің қимасының арна сепаратордың 
орналастырылған породная және концентратная дека отырып, қалқалармен 
бөлінеді. Арнадағы декалардың орналасуы әдетте сепаратордың жоғарғы 
қақпағында орналасқан реттеу механизмдері арқылы өзгеруі мүмкін. 
Декалардың әрқайсысы екі нүктеде ілулі және тәуелсіз реттеуі бар. Реттеу 
механизмдерінің көмегімен палубаларды канал түбіне параллель жылжытуға 
болады немесе оларға технологиялық тұрғыдан қажет қиғаштық туралы 
хабарлауға болады. Палубалар сепаратордың қақпағына резеңке 
манжеттермен қосылған, олар шикізаттың үлкен бөлшектерінің енуіне және 
бөлу ортасының бағытталған ағынына палубалар мен қақпақ арасындағы 
жұмыс істемейтін кеңістікке кедергі келтіреді. Сепаратордың төменгі бөлігі 
фланецпен және өтпелі ойықпен қалдықтарды кетіру үшін 7 
сусыздандыратын элеватормен қосылады, ал жоғарғы бөлігі концентратты 
түсіру науасымен аяқталады. Сепаратордағы су екі нүктеге түседі. Әдетте 
жұмыс суы элеватордың аяқ киіміне жеткізіліп, ол арқылы сепаратордың 
жыныс каналына түседі. Әдетте, концентратты каналға бастапқы 
қоректендіруі бар су қосымша беріледі, онда бөлудің белгіленген 
тығыздығын алуды қамтамасыз етеді. Байытуға жататын шикізат тиеу келте 
құбыры арқылы сепаратор арнасының орталық бөлігіне үздіксіз беріледі. 
Сонымен қатар, су арнаның төменгі бөлігіне белгілі бір жылдамдықпен 
элеватор табаны арқылы енеді. 
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2-корпус
2-асыл тұқымды палуба
3-концентратты дека
4-реттеу тетіктері
5-жүктеу құбыры
6 - тамақтану шұңқыры
7-сусыздандыратын элеватор

Сурет 2.29 - КНС сепараторын орнату схемасы 

Ауыр фракциялар су ағынына қарай қозғалатын төменгі қабатқа түседі. 
Жеңіл компоненттер сепаратордың ағызу шегі арқылы жоғары ағынмен 
шығарылады. Ағын жылдамдығының жергілікті өсу аймақтары болып 
табылатын бөлімдер аймақтары сонымен бірге материалды босатудың 
бірнеше рет қайталанатын аймақтары болып табылады. Ауыр бөлшектерді 
алып жүретін материалдың төменгі ағымы мезгіл-мезгіл босатылып, 
тығыздалып, жеңіл бөлшектерді жоғары ағынды аймаққа шығарады. 
Осылайша, сепаратордың жұмыс аймағының бүкіл ұзындығы бойынша 
негізінен тығыздығы бойынша бөлінетін қарсы байыту процесі жүзеге 
асырылады.  

Қарама-қарсы гравитациялық сепаратордың жұмыс кеңістігін ұтымды 
ұйымдастыруды таңдау бастапқы материалды беру және оны аппараттың 
орталық бөлігінде бастапқы байыту жағдайларын, жұмыс аймағының шеткі 
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2-корпус
2-асыл тұқымды палуба 
3-концентратты дека
4-реттеу тетіктері
5-жүктеу құбыры
6 - тамақтану шұңқыры
7-сусыздандыратын элеватор

Сурет 2.29-КСС сепараторын орнату схемасы

Ауыр фракциялар су ағынына қарай қозғалатын төменгі қабатқа түседі.
Жеңіл компоненттер сепаратордың ағызу шегі арқылы жоғары ағынмен
шығарылады. Ағын жылдамдығының жергілікті өсу аймақтары болып
табылатын бөлімдер аймақтары сонымен бірге материалды босатудың
бірнеше рет қайталанатын аймақтары болып табылады. Ауыр бөлшектерді
алып жүретін материалдың төменгі ағымы мезгіл-мезгіл босатылып,
тығыздалып, жеңіл бөлшектерді жоғары ағынды аймаққа шығарады.
Осылайша, сепаратордың жұмыс аймағының бүкіл ұзындығы бойынша 
негізінен тығыздығы бойынша бөлінетін қарсы байыту процесі жүзеге 
асырылады. 

Қарама-қарсы гравитациялық сепаратордың жұмыс кеңістігін ұтымды 
ұйымдастыруды таңдау бастапқы материалды беру және оны аппараттың
орталық бөлігінде бастапқы байыту жағдайларын, жұмыс аймағының шеткі 

бөлігінде қайта байыту процестерінің жүру жағдайларын, процесті 
реттеудің мүмкіндігі мен қажетті шектерін, құрылымдық элементтердің 
сенімділігін және т. б. қамтиды. КНС сепараторында байыту кезінде бөлу 
процесінің ерекшеліктерімен және бөлу өнімдерінің көлік ағындарының 
қалыптасу сипатымен ерекшеленетін екі негізгі учаскені бөлуге болады. 
Бастапқы бөлу сепаратордың концентратты бөлімінде жүзеге асырылады, 
оған бастапқы материал жоғары ағынның жүк көтергіштігі есебінен түседі 
және онда ол пульсирленген бөлу ортасының әртүрлі тығыздық пен ірілік 
астықтарына әр түрлі әсер етуі арқасында бөлімнің бүкіл ұзындығы бойынша 
алдын ала бөлінеді. Сепаратордың тұқымдық бөлімінде қарама-қарсы байыту 
процесі ауыр өнімді бірнеше рет тазартумен аяқталады. Сонымен қатар, 
жұмыс аймағында ауыр дәндер мен көшеттер жиналатыны анықталды, содан 
кейін олардың құрамы бастапқы тамақтануға қарағанда біршама көп. Пайда 
болған табиғи төсек ауыр суспензия ретінде әрекет етеді: оны ұстап тұруға 
қосымша қысым градиенті жұмсалады, бұл ортаның тығыздығын белгілі бір 
"тиімді тығыздық"мәніне дейін арттыруға тең.  

Айта кету керек, каналдың түбіне түскен бөлшектерден пайда болған 
төсек шамадан тыс босатылмауы керек, өйткені бұл қатты араластыруға 
әкеледі және сонымен бірге шамадан тыс тығыздалмауы керек, бұл жеңіл 
фракциялардың жыныс бөлігіне көтерілуіне ықпал етеді. Бөлудің қалыпты 
режимі кезінде сепаратордың әрбір бөлу ұяшығында байытылған 
материалдың төсегі орналасқан қатты бетке параллель осьтері бар бір немесе 
бірнеше құйындар жасалады. Бұл бағытта құйындардың негізгі 
қызметі-төсекті босату және өкпенің ығыстырылуына байланысты оның 
төменгі бөлігіндегі ең ауыр бөлшектердің шоғырлануы. Қарсы сепаратордың 
тиімділігі, сайып келгенде, концентратты және тау жыныстарындағы 
бөлімдердің гидродинамикалық ағу режимін анықтайды, сондықтан олардың 
геометриялық параметрлері байытылған материалдың сипаттамаларын 
ескере отырып таңдалуы керек. КНС сепараторларының стандартты 
диапазонын әзірлеу кезінде негізгі параметр ретінде арнаның ені қабылданды, 
ол негізінен құрылғының жұмысын анықтайды. Сепаратор арнасының 
ұзындығы барлық өлшемдер үшін тұрақты (2.27-кесте). Алғашқы көлбеу 
сепараторлардың дизайны келесі негізгі түйіндерді қамтыды: корпус, жыныс 
және концентратты палубалар, көтеру механизмдері және жүктеу 
қондырғысы. Сепаратордың корпусы екі жоғарғы қақпағы бар парақ 
материалынан жасалған. Су қысымымен жұмыс каналының тікбұрышты 
пішінін сақтау үшін бойлық және көлденең қаттылық қабырғалары 
қамтамасыз етілді. Корпустың төменгі жағында сусыздандыратын 
элеваторды немесе тау жынысын кетіруге арналған басқа құрылғыны 
жалғауға арналған фланец болды. 
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2.30-сурет - КНС бар үлгілік байыту қондырғысы 

Сепаратордың жоғарғы қақпақтарының арасында орналасқан 
(концентратты және жыныс бөліктері арасында) жүктеу құбырының дизайны 
материалды бөлудің тиімділігін айтарлықтай анықтайды. 2.30-суретте КНС 
бар үлгілік байыту қондырғысы көрсетілген. 

2.31-суретте көлденең шнек сепараторының эскизі көрсетілген. 1 
корпусына су 5 құбыр арқылы, ал бастапқы материал 6 мойын арқылы 
беріледі. Сепараторда материал қисық сызықты ағындарда бөлінеді.  

Гидроцикл батареясы Элеватор 

Доғалы 
елек

көмір
ықтар

Ағызу елегі 

гүрсіл

Центрифуга 
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2.30-сурет-КСС бар үлгілік байыту қондырғысы

Сепаратордың жоғарғы қақпақтарының арасында орналасқан
(концентратты және жыныс бөліктері арасында) жүктеу құбырының дизайны
материалды бөлудің тиімділігін айтарлықтай анықтайды. 2.30-суретте КСС 
бар үлгілік байыту қондырғысы көрсетілген.

2.31-суретте көлденең шнек сепараторының эскизі көрсетілген. 1
корпусына су 5 құбыр арқылы, ал бастапқы материал 6 мойын арқылы 
беріледі. Сепараторда материал қисық сызықты ағындарда бөлінеді. 

Гидроцикл батареясыЭлеватор

Доғалы 
елек

көмір
ықтар

Ағызу елегі

гүрсіл

Центрифуга

2.27-кесте -  Ірі және жіктелмеген көмірді байыту үшін КНС жетілдірілген 
сепараторларының техникалық сипаттамалары 

Параметрлері КНС88А КНС108А КНС138А КНС168А 
Бастапқы көмір бойынша 

өнімділік, т / сағ 
160 200 300 400 

Байытылған көмірдің ірілігі, 
мм 

0-150 0-150 0-150 0-150

Бастапқы көмірдің 1 т су 
шығыны, м 

11-ге дейін 11-ге дейін 11-ге дейін 11-ге дейін

Габариттері, мм 
ұзындығы 5470 5470 5470 5470 

ені 800 1000 1300 1600 

биіктігі 800 800 800 800 

Салмағы, т 3,6 3,9 4,2 5 

1- түбі корпусы
2-шнек
3-муфталық байланыс
4-қозғалтқыш
5-су беру
6-шикізат кірісі
7-қалдық, судың шығуы
8-концентраттың, судың шығуы
9-пластиналары бар камера

2.31-сурет - СШ-15 көлденең шнек сепараторының эскизі 

Су 
Бастапқы материал 

Концентрат, су 

Қалдықтар, су 
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Тығыздығы бөлу тығыздығынан аз материал бөлшектері эструсқа қарай 
ағынмен жүзіп, 8-ге түседі, ал тығыздығы бөліну тығыздығынан Үлкен 
бөлшектер 1-ші корпустың түбінде қалады және 2-ші бұрандамен эструсқа 
7-ге тасымалданады. 6-мойын аймағындағы бұрандаға түсетін материалдың
бөліктері 9-камераға енгізіледі, онда олар саңылауға байланысты бүгілетін
тақтайшалармен басылады және қозғалыссыз қалып, осы аймаққа түскен
бұрандадан жүктелген материалдың бір бөлігін лақтырады.

Осылайша, 2 шнек пен 1 корпус арасындағы материалдың кептелісі 
жойылады. 

2.3.6. Селективті май агломерациясы әдісімен көмір шламдарын 
байыту 

Қазіргі уақытта көмірді флотациялау процесіне балама нұсқалардың 
бірі ретінде су ортасында мұнай реагенттерімен көмір мен жыныс 
бөлшектерін әр түрлі ылғалдандыруға негізделген жұқа шламдардың 
селективті май агломерациясы технологиясын қарастыруға болады. 
Процесінің мәні болып табылады селективном білім углемасляных 
агрегаттарды араластыра пульпаның қатысуы көмірсутек байланыстырушы. 
Пульпаны турбулизациялау нәтижесінде қалыптасқан агрегаттар тығыздалып, 
құрылымы сфералық пішінді берік түйіршіктерге айналады (2.32, 2.33-сурет). 
Сонымен қатар, байланыстырғыштың концентрациясына байланысты 
агрегаттардың пайда болуы майлы көмір бөлшектерін байланыстырғыштың 
жұқа пленкасы арқылы немесе май тамшыларын гидрофобты көмір 
бөлшектерімен селективті толтыру нәтижесінде пайда болуы мүмкін.  

Май агломерациясы процесінің артықшылықтарына бөлшектерді 100 
мкм-ден аз бөлу кезіндегі жоғары селективтілікті, байытылатын көмір 
күлінің кең диапазонын, пульпаның тығыздығы 600 г/л-ге дейін процесті 
жүргізу мүмкіндігін, көмір-май түйіршіктерін қалыптастыру кезінде суды 
маймен ығыстыру есебінен концентратты қосымша сусыздандыруды, 
көмірдің және көмірсутекті байланыстырғыштың органикалық бөлігінің 
көмір концентратына іс жүзінде толық шығарып алуды (>90%) жатқызуға 
болады, бұл түпкілікті өнімнің күл шығымдылығын азайтуды және оның 
жылу шығару қабілетін Мұның бәрі мұнай реагенттерінің салыстырмалы 
түрде жоғары тұтынылуына қарамастан, жұқа көмір шламдарын байыту 
кезінде май агломерациясы процесін өте перспективалы деп санауға 
мүмкіндік береді. Көмірді май агломерациясымен байыту әдісі 110 жылдан 
астам уақыт бойы белгілі болды, оның барысында осы процестің әртүрлі 
технологиялық нұсқалары жасалды және қолданылады. Алғаш рет 
"Трент-процесс" көмірді май агломерациясы әдісі өткен ғасырдың 
20-жылдарында АҚШ-та әзірленді. Бұл әдіс бойынша 0-100 мкм ірілікке
дейін ұсақталған көмір сумен және май агентімен (пеш майы, мұнай, бензол
және т.б.) арнайы байланыс күбісінде - амальгаматормен араластырылған.
Байланыстырғыштың шығыны көмір массасының 25-35%, целлюлозаның
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Тығыздығы бөлу тығыздығынан аз материал бөлшектері эструсқа қарай
ағынмен жүзіп, 8-ге түседі, ал тығыздығы бөліну тығыздығынан Үлкен
бөлшектер 1-ші корпустың түбінде қалады және 2-ші бұрандамен эструсқа
7-ге тасымалданады. 6-мойын аймағындағы бұрандаға түсетін материалдың
бөліктері 9-камераға енгізіледі, онда олар саңылауға байланысты бүгілетін
тақтайшалармен басылады және қозғалыссыз қалып, осы аймаққа түскен
бұрандадан жүктелген материалдың бір бөлігін лақтырады. 

Осылайша, 2 шнек пен 1 корпус арасындағы материалдың кептелісі
жойылады.

2.3.6. Селективті май агломерациясы әдісімен көмір шламдарын 
байыту

Қазіргі уақытта көмірді флотациялау процесіне балама нұсқалардың 
бірі ретінде су ортасында мұнай реагенттерімен көмір мен жыныс 
бөлшектерін әр түрлі ылғалдандыруға негізделген жұқа шламдардың 
селективті май агломерациясы технологиясын қарастыруға болады.
Процесінің мәні болып табылады селективном білім углемасляных 
агрегаттарды араластыра пульпаның қатысуы көмірсутек байланыстырушы.
Пульпаны турбулизациялау нәтижесінде қалыптасқан агрегаттар тығыздалып,
құрылымы сфералық пішінді берік түйіршіктерге айналады (2.32, 2.33-сурет).
Сонымен қатар, байланыстырғыштың концентрациясына байланысты 
агрегаттардың пайда болуы майлы көмір бөлшектерін байланыстырғыштың
жұқа пленкасы арқылы немесе май тамшыларын гидрофобты көмір
бөлшектерімен селективті толтыру нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 

Май агломерациясы процесінің артықшылықтарына бөлшектерді 100 
мкм-ден аз бөлу кезіндегі жоғары селективтілікті, байытылатын көмір 
күлінің кең диапазонын, пульпаның тығыздығы 600 г/л-ге дейін процесті 
жүргізу мүмкіндігін, көмір-май түйіршіктерін қалыптастыру кезінде суды
маймен ығыстыру есебінен концентратты қосымша сусыздандыруды, 
көмірдің және көмірсутекті байланыстырғыштың органикалық бөлігінің 
көмір концентратына іс жүзінде толық шығарып алуды (>90%) жатқызуға 
болады, бұл түпкілікті өнімнің күл шығымдылығын азайтуды және оның
жылу шығару қабілетін Мұның бәрі мұнай реагенттерінің салыстырмалы
түрде жоғары тұтынылуына қарамастан, жұқа көмір шламдарын байыту
кезінде май агломерациясы процесін өте перспективалы деп санауға
мүмкіндік береді. Көмірді май агломерациясымен байыту әдісі 110 жылдан
астам уақыт бойы белгілі болды, оның барысында осы процестің әртүрлі
технологиялық нұсқалары жасалды және қолданылады. Алғаш рет
"Трент-процесс" көмірді май агломерациясы әдісі өткен ғасырдың
20-жылдарында АҚШ-та әзірленді. Бұл әдіс бойынша 0-100 мкм ірілікке 
дейін ұсақталған көмір сумен және май агентімен (пеш майы, мұнай, бензол
және т.б.) арнайы байланыс күбісінде - амальгаматормен араластырылған.
Байланыстырғыштың шығыны көмір массасының 25-35%, целлюлозаның

тығыздығы 20-40% құрайды. Араластыру өнімі елекке бөлінді. 
Антрациттерді, битуминозды көмірлерді және лигниттерді осы процесте 
байыту және сусыздандыру мүмкіндігі анықталды. 

1- басқару пульті
2- сыйымдылығы
3- араластырғыш
4- шұңқырды бұзуға арналған кедергілер
5- қозғалтқыш

2.32-сурет - Май агломерациясы әдісімен байытудың қағидатты схемасы 

май 

су

2.33 - сурет- Май-көмір агломератының схемалық көрінісі 

Бастапқы материалдың күлі 10-35% болған кезде концентраттың күлі 
6-26%, ал қалдықтар 70-94% болды. Сусыздандырылған түйіршіктердің 
ылғалдылығы 10-20% аралығында болды, олардың диаметрі 3-6 мм. Процесс 
АҚШ пен Францияның көмір байыту фабрикаларында өнеркәсіптік жағдайда

көмір 
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қолданылды. Қондырғылардың өнімділігі тәулігіне 600 т дейін. Алайда, 
"Трент-процесс" органикалық майлардың көп тұтынылуына байланысты кең 
таралмады. 50-ші жылдары ГФР-да "Конвертоль" әдісі әзірленді, ол 
"Трент-процесстен" аппаратуралық ресімдеумен, ауыр мазутты қолданумен, 
байланыстырғыш заттың аз шығынымен ерекшеленді. "Конвертоль" 
қондырғысын өнеркәсіптік жағдайда 13 жыл бойы пайдалану процестің 
жоғары тиімділігін және алынатын өнімдердің сапалық сипаттамаларының 
тұрақтылығын көрсетті. Сонымен қатар, оның кемшіліктері атап өтілді - 
флотациямен салыстырғанда май шығыны көп, центрифугалардың қатты 
тозуы, көмір агломератын сусыздандыру. 60-70 жылдары бірқатар зерттеу 
орталықтары май агломерациясы әдісінің әртүрлі модификацияларын жасады. 
Олардың негізгілері: "Олифлок" әдісі (ГФР), май агломерациясы әдісі 
(Үндістан), сфералық агломерация (Канада), "Шейль Ойл" фирмасының 
процесі, ВНР фирмасының әдісі (Австралия, ВУХИН процесі (КСРО) бұл 
әдістер бір-бірінен технологиялық схемалармен, аппаратурамен қамтамасыз 
етумен, режимдік параметрлермен, оның ішінде реагенттермен ерекшеленеді. 
Негізгі мақсатты бағыт-ұсақ Көмірді байыту. Шығыс көмір-химия 
институтының (Вухин) қызметкерлері кокстеуден бұрын мұнай 
агломерациясын көмір шихтасына ұшыратуды ұсынды, бұл алынған 
мәліметтер бойынша оның кокстеу қасиеттері мен кокс сапасын жақсартады. 
ВНР (Австралия) фирмасы көмірді алыс гидравликалық тасымалдаудан кейін 
кокстеу қасиеттерін сақтау үшін майлы түйіршіктеуді пайдалану бойынша 
жұмыстар жүргізді. 70-жылдардың аяғы мен 80-жылдардың басында. Қатты 
отынды байыту институты (ИОТТ) "Могифлок" тәсілін әзірледі, оның негізгі 
мақсаты - көмір байыту фабрикаларының шлам суларын регенерациялау. 
Май агломерациясының барлық көрсетілген тәсілдері 
тәжірибелік-өнеркәсіптік байқаудан өтті. Вухин процесі Губахин КХЗ-да 10 
жылдан астам уақыт бойы қолданылған. Өндіріске май селекциясының 
кеңінен енгізілуіне кедергі келтіретін басты кемшілік-бұл май агентінің 
үлкен шығыны. 80-ші жылдары Донецк политехникалық институты ЖЭС 
күлі жоғары отындарының майлы түйіршіктеу процесімен қатар майлы 
селекция процесінің жаңа модификацияларын жасады: күлі жоғары көмірді 
май селекциясы әдісімен байыту (ОВЗУМС) және көмірді гидротасымалдау 
кезіндегі май селекциясы жүйесі (СМАГТ). Олар жоғары сапалы концентрат 
пен іріктеу қалдықтарымен байланыстырғыш заттың шығынын көмір 
массасының 5% дейін азайтуға мүмкіндік береді. Май агломерациясы 
процесінде байланыстырғыштың жоғары шығыны агрегатталған өнімді және 
минералданған суспензияны елекке бөлу кезінде ұсақ көмір агрегаттарымен 
бітеліп қалмас үшін үлкен агрегаттарды алу қажеттілігімен байланысты. 
Байланыстырғыштың шығынын азайту мүмкіндігін зерттеу Кузбасс 
мемлекеттік техникалық университетінің пайдалы қазбаларды байыту 
кафедрасында жүргізілді.  

Майдың аз шығыны кезінде байыту қалдықтарымен көмірдің шығынын 
азайту үшін агломерация өнімдерін бөлудің бірнеше әдісі қарастырылды: 
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қолданылды. Қондырғылардың өнімділігі тәулігіне 600 т дейін. Алайда,
"Трент-процесс" органикалық майлардың көп тұтынылуына байланысты кең 
таралмады. 50-ші жылдары ГФР-да "Конвертоль" әдісі әзірленді, ол
"Трент-процесстен" аппаратуралық ресімдеумен, ауыр мазутты қолданумен,
байланыстырғыш заттың аз шығынымен ерекшеленді. "Конвертоль" 
қондырғысын өнеркәсіптік жағдайда 13 жыл бойы пайдалану процестің 
жоғары тиімділігін және алынатын өнімдердің сапалық сипаттамаларының 
тұрақтылығын көрсетті. Сонымен қатар, оның кемшіліктері атап өтілді -
флотациямен салыстырғанда май шығыны көп, центрифугалардың қатты 
тозуы, көмір агломератын сусыздандыру. 60-70 жылдары бірқатар зерттеу
орталықтары май агломерациясы әдісінің әртүрлі модификацияларын жасады. 
Олардың негізгілері: "Олифлок" әдісі (ГФР), май агломерациясы әдісі
(Үндістан), сфералық агломерация (Канада), "Шейль Ойл" фирмасының 
процесі, ВНР фирмасының әдісі (Австралия, ВУХИН процесі (КСРО) бұл 
әдістер бір-бірінен технологиялық схемалармен, аппаратурамен қамтамасыз
етумен, режимдік параметрлермен, оның ішінде реагенттермен ерекшеленеді.
Негізгі мақсатты бағыт-ұсақ Көмірді байыту. Шығыс көмір-химия
институтының (Вухин) қызметкерлері кокстеуден бұрын мұнай
агломерациясын көмір шихтасына ұшыратуды ұсынды, бұл алынған 
мәліметтер бойынша оның кокстеу қасиеттері мен кокс сапасын жақсартады. 
ВНР (Австралия) фирмасы көмірді алыс гидравликалық тасымалдаудан кейін
кокстеу қасиеттерін сақтау үшін майлы түйіршіктеуді пайдалану бойынша 
жұмыстар жүргізді. 70-жылдардың аяғы мен 80-жылдардың басында. Қатты
отынды байыту институты (ИОТТ) "Могифлок" тәсілін әзірледі, оның негізгі 
мақсаты - көмір байыту фабрикаларының шлам суларын регенерациялау.
Май агломерациясының барлық көрсетілген тәсілдері
тәжірибелік-өнеркәсіптік байқаудан өтті. Вухин процесі Губахин КХЗ-да 10 
жылдан астам уақыт бойы қолданылған. Өндіріске май селекциясының
кеңінен енгізілуіне кедергі келтіретін басты кемшілік-бұл май агентінің 
үлкен шығыны. 80-ші жылдары Донецк политехникалық институты ЖЭС 
күлі жоғары отындарының майлы түйіршіктеу процесімен қатар майлы 
селекция процесінің жаңа модификацияларын жасады: күлі жоғары көмірді 
май селекциясы әдісімен байыту (ОВЗУМС) және көмірді гидротасымалдау
кезіндегі май селекциясы жүйесі (СМАГТ). Олар жоғары сапалы концентрат
пен іріктеу қалдықтарымен байланыстырғыш заттың шығынын көмір
массасының 5% дейін азайтуға мүмкіндік береді. Май агломерациясы
процесінде байланыстырғыштың жоғары шығыны агрегатталған өнімді және 
минералданған суспензияны елекке бөлу кезінде ұсақ көмір агрегаттарымен
бітеліп қалмас үшін үлкен агрегаттарды алу қажеттілігімен байланысты. 
Байланыстырғыштың шығынын азайту мүмкіндігін зерттеу Кузбасс
мемлекеттік техникалық университетінің пайдалы қазбаларды байыту 
кафедрасында жүргізілді. 

Майдың аз шығыны кезінде байыту қалдықтарымен көмірдің шығынын 
азайту үшін агломерация өнімдерін бөлудің бірнеше әдісі қарастырылды:

агрегатталған суспензияны електе орналасқан ірі көмір бөлшектерінің 
қабатына (спиральды сепараторлар концентраты) беру, агрегатталған 
суспензияны елекке бөлер алдында ірі майлы көмір бөлшектерімен 
араластыру, флотоконцентратты елекке қайтара отырып, ластанған тор 
астындағы Өнімді бақылау флотациясы. Зерттеу нәтижелері 
байланыстырғыштың шығынын 1-3% - ға дейін төмендету мүмкіндігін және 
агрегация өнімдерін електен көмірдің үлкен бөлшектерінің қабаты арқылы 
бөлу кезінде көмірдің май агломерациясының жоғары тиімділігін көрсетті. 
Бұл жағдайда көмірдің үлкен бөлшектері ұсақ көмір агрегаттары жабысатын 
дренаж қабаты ретінде қызмет етеді, бұл олардың қосалқы өніммен 
жоғалуын азайтады. Дренаж қабатының қалыңдығының жоғарылауымен 
көмірдің жоғалуы іс жүзінде алынып тасталады. Сүзгіш центрифугадағы 
Електің торлы өнімін сусыздандыру кезінде концентраттың ылғалдылығы 
8-12% дейін төмендейді және оны қосымша өңдеусіз пайдалануға болады.

Май агломерациясының Май бойынша жаңа "шығыны аз" 
технологиялардың пайда болуы, қосалқы процестерді дамыту, атап айтқанда 
концентратты майсыздандыру, сондай-ақ байланыстырушы заттың 
шығысына қатаң талаптар қоймайтын процесті қолдану салаларын анықтау 
(көмірді брикеттеуге дайындау, күйікке дейін көмірді жақсарту, құрамында 
майы бар қалдықтарды кәдеге жарату және т.б.) өнеркәсіптің түрлі 
салаларында ұсақ дисперсті Көмірді байыту және сусыздандырудың жаңа 
технологиясын дамыту және енгізу үшін жаңа серпін береді. Май 
агломерациясы технологиясының перспективалары оны сұйық отынды 
тұтынатын жылу электр станциялары мен қазандықтарда қолдану кезінде 
ашылады. Бұл жағдайда төмен күлді түйіршіктер мазут саңылаулары арқылы 
жағылатын су-көмір-мазут суспензиясының жоғары калориялы толтырғышы 
бола алады. Бұл тапшы және қымбат сұйық отын шығынын айтарлықтай 
азайтады.  

Энергетикалық көмірді өндіру және қайта өңдеу кезінде одан әрі 
пайдаланудан әдетте көмір шламдары алынып тасталады, олар шлам суы 
түрінде сыртқы тұндырғыштарға тасталады. Нәтижесінде көмірдің құнды 
органикалық компонентінің көп мөлшері жоғалады, қоршаған ортаның 
ластануы орын алады. Энергетикалық көмір шламдарын байыту кезінде май 
агломерациясын пайдалану концентратты сусыздандыруға жұмсалатын 
шығындар төмен болған кезде жоғары калориялы отын алуға мүмкіндік 
береді. Май агломерациясы процесін су көмір отынын (ЕТҚ) дайындау 
технологиясына қосудың орындылығы мынадай себептерге байланысты: 
ЕТҚ дайындау кезінде көмірді ұсақтау көмір бетінің жаңаруына әкеледі, бұл 
тұндырғыштардан тотыққан көмір мен шламдарды байытуға мүмкіндік 
береді; агломерация концентраты мен ЕТҚ-ның жақын сапалық-сандық 
параметрлері қосалқы операциялардың қажеттілігін болдырмайды. Май 
агломерациясы әдісімен жұқа көмір шламдарын байыту технологиясын одан 
әрі жетілдіру мен дамытуды мынадай бағыттарда жүргізу орынды: көмір-май 
түйіршіктерін қалыптастыру кезінде реагенттердің әсер ету тетігін зерделеу; 
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жаңа, қымбат емес және тапшы май реагенттерін іздестіру; агрегатталған 
өнімді және минералды суспензияны байланыстырғыштың төмен шығыстары 
кезінде бөлу операциясының тиімділігін арттыру; агрегатталған 
концентратты кептірусіз одан әрі пайдалануды қамтамасыз ететін 
ылғалдылыққа дейін сусыздандырудың жаңа әдістерін әзірлеу; шикізат 
базасын және осы технологияны қолдану саласын кеңейту. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Ауыр жанама байытудың себептері.
2. Жіктеу экрандарының қажетті санын не анықтайды?
3. Ұсақ фракциялардың көмірі қалай байытылады?
4. Бүріккіш құрылғылар дегеніміз не?
5. Бүріккіш құрылғының дизайны мен жұмыс принципі.
6. Байыту әдісі ретінде тұндыру дегеніміз не?
7. Пневматикалық байыту кезінде қандай орта қолданылады?
8. Пневматикалық байыту принципі.
9. Флотация әдісімен байыту кезінде қандай орта қолданылады?
10. Флотация процесінің мәні.
11. Флотация әдісімен байыту кезінде қандай негізгі жабдық қолданылады?
12. Флотацияның технологиялық схемасын таңдауға не әсер етеді?

2.4. Байыту өнімдерін сусыздандыру

2.4.1. Сусызданудың негізгі сипаттамалары 

Механикалық дегидратация операциялары байыту өнімдерінің 
ылғалдылығын төмендету үшін қолданылады. Материалдың физикалық 
қасиеттеріне байланысты әртүрлі құрылғыларды қолданыңыз. 
Сусыздандырудың тиімділігі қолданылатын жабдықтың түріне және көмірдің 
физикалық қасиеттеріне және, ең алдымен, олардың гранулометриялық 
құрамына байланысты, ол көмірдің сусымалы массасының кеуектілігі мен 
ылғалдылығын анықтайды. 
Сусызданудың тиімділігі (%): 

ƞ = 100(W-WF)/W                                           (9) 

мұндағы W-өнімнің бастапқы ылғалдылығы; 
% ; WF-дегидратациядан кейінгі көмірдің нақты ылғалдылығы, %; 

Кеуекті орта арқылы сұйықтық ағымының лездік жылдамдығы (м3 / с): 

v = dV/dt = Fz/[μ(/RM + Rό)] (10)
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жаңа, қымбат емес және тапшы май реагенттерін іздестіру; агрегатталған 
өнімді және минералды суспензияны байланыстырғыштың төмен шығыстары
кезінде бөлу операциясының тиімділігін арттыру; агрегатталған
концентратты кептірусіз одан әрі пайдалануды қамтамасыз ететін 
ылғалдылыққа дейін сусыздандырудың жаңа әдістерін әзірлеу; шикізат 
базасын және осы технологияны қолдану саласын кеңейту.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Ауыр жанама байытудың себептері.
2. Жіктеу экрандарының қажетті санын не анықтайды?
3. Ұсақ фракциялардың көмірі қалай байытылады?
4. Бүріккіш құрылғылар дегеніміз не?
5. Бүріккіш құрылғының дизайны мен жұмыс принципі.
6. Байыту әдісі ретінде тұндыру дегеніміз не?
7. Пневматикалық байыту кезінде қандай орта қолданылады?
8. Пневматикалық байыту принципі.
9. Флотация әдісімен байыту кезінде қандай орта қолданылады?
10. Флотация процесінің мәні.
11. Флотация әдісімен байыту кезінде қандай негізгі жабдық қолданылады?
12. Флотацияның технологиялық схемасын таңдауға не әсер етеді?

2.4. Байыту өнімдерін сусыздандыру 

2.4.1. Сусызданудың негізгі сипаттамалары

Механикалық дегидратация операциялары байыту өнімдерінің 
ылғалдылығын төмендету үшін қолданылады. Материалдың физикалық
қасиеттеріне байланысты әртүрлі құрылғыларды қолданыңыз.
Сусыздандырудың тиімділігі қолданылатын жабдықтың түріне және көмірдің 
физикалық қасиеттеріне және, ең алдымен, олардың гранулометриялық
құрамына байланысты, ол көмірдің сусымалы массасының кеуектілігі мен
ылғалдылығын анықтайды.
Сусызданудың тиімділігі (%):

ƞ = 100(W-WF)/W (9)

мұндағы W-өнімнің бастапқы ылғалдылығы;
% ; WF-дегидратациядан кейінгі көмірдің нақты ылғалдылығы, %;

Кеуекті орта арқылы сұйықтық ағымының лездік жылдамдығы (м3 / с):

v = dV/dt = Fz/[μ(/RM + Rό)] 
(10)

мұндағы V-алынған ылғалдың көлемі, м3; 
t-уақыт, с; z-аудан бірлігіне үдерістің қозғаушы күші, Н/м2;
F-сұйықтық алынатын беттің ауданы, м2;

μ-сұйықтықтың динамикалық тұтқырлық коэффициенті, Нс/м2; 
 RM Rό - сұйықтық алынған материалға (тұнбаға) және сүзілген негізге 
(септумға) сәйкес қарсылық, 1/м. 

Ламинарлы фильтрацияның дифференциалдық теңдеуі кез-келген 
дегидратация әдісінің бастапқы кезеңіне қолданылады (гравитациялық 
ылғалдың кеуектеріндегі ағым) және тек қозғаушы күшімен ерекшеленеді.  

Көмір байыту фабрикаларында соңғысының сипаты бойынша 
дегидратацияның қолданылатын әдістері бөлінеді: 

- дренаж, яғни ауырлық күшінің әсерінен судың ағуы. 
Сусыздандырудың бұл әдісі бункерлерде, элеваторларда және бекітілген 
електерде жүзеге асырылады; 

- елеу-ауырлық күші мен діріл әсерінен тесілген бетте сусыздандыру;
- Центрифугалау-сүзгіш және шөгінді типтегі центрифугаларда жүзеге

асырылатын центрифугалық күш әсерінен дегидратация; 
- кеуекті аралық арқылы сүзу-вакуум-сүзгілерде және сүзгі-баспақтарде

жүзеге асырылатын қысым айырмашылығының әсерінен сусыздандыру. 

2.4.2 Ірі және орта кластағы көмірді сусыздандыру 

Бункерлер мен элеваторлардағы көмірді сусыздандыру. Бункерлер мен 
элеваторлардағы дегидратация көмір бөлшектерінен пайда болған тері тесігі 
арқылы сыртқы ылғалды ағызуға негізделген. Бұл жағдайда формулада z = уһ 
аламыз, мұндағы у-сұйықтықтың тығыздығы; h-дренаждың биіктігі 
(айнымалы мән).  
Көмір қабаты үшін dV = dh / m (M-қабаттың кеуектілігі) болғандықтан, 
теңдеуді жазамыз: 

− dh
h = mγ

μ(Rm + R0) dt  (11) 

Минус белгісі дренаж жазықтығы жоғарыдан төменге түсетінін білдіреді. 
Бункердегі немесе лифт шелегіндегі көмір қабатының кедергісі тұрақты 
болғандықтан, негіздің (бөлімнің) кедергісін елемеуге болады, содан кейін 
интеграцияланып, аламыз: 

-lnh = mg
μRm

t − lnH  (12) 

немесе 
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h = H

e
mγ
μRmt

 (13) 

мұндағы Н-бункердегі немесе элеватор шөмішіндегі көмір қабатының 
биіктігі; 

2.28-кесте-сусыздандыратын ЭО элеваторларының техникалық 
сипаттамалары 

Параметр ЭО-4 ЭО-4С ЭО-6 ЭО-6С ЭО-10 
Өнімділік, т / сағ 9-38 15-61 19-77 31-123 48-193
Шөміш сыйымдылығы 20 16 50 40 125 
Шөміштің Ені, мм 400 400 650 650 1000 
Шөміш қадамы, мм 640 320 800 400 800 
Шөміштердің қозғалыс 
жылдамдығы, м / с 

0,17 0,17 0,25 0,25 0,38 

Элеватордың ұзындығы, м 11-ге
дейін

11-ге
дейін

11-ге
дейін

11-ге
дейін

11-ге
дейінЭлеватордың салмағы, т:      

ұзындығы 14 м 10,45 11,5 16,36 18,93 22,11 
18 м кезінде де солай 13,1 14,15 20,26 24,15 25,96 

Өрнек дренаж жазықтығы экспоненциалды заңға сәйкес уақыт өте келе 
төмендейтінін көрсетеді, яғни. уақыт өте келе судың ағып кету жылдамдығы 
баяулайды.  
Фабриканың біркелкі жұмыс істемеуін ескере отырып, қажетті бункерлердің 
саны n=T/t1+(l+2) бункерлер әрбір нақты жағдай үшін әзірленген кесте 
бойынша пайдаланылады. Концентратты, өнеркәсіптік өнімді және 
қалдықтарды элеваторларда (2.28-кесте) материалды класстауыштардан, 
багер-зумпфтардан, тұндыру машиналарынан, жуу науаларынан және қарсы 
ағынды сепараторлардан тасымалдау кезінде сусыздандырады. 
Сусыздандыратын элеваторлардың шөміштері қалыңдығы 4-6 мм болаттан 
жасалған. Шөміштің алдыңғы жағында тігінен 30° бұрышпен тақтайша 
тәртібінде орналасқан штампталған қиғаш тесіктер бар. Шөміштердің бүйір 
қабырғалары тұтас. Сусыздандыратын элеваторлар тігінен 60-75° бұрышпен 
орнатылады, бұл судың жақсы ағып кетуіне ықпал етеді. Сусыздандыру 
жүктелген шөміш элеватордың түбін толтыратын су деңгейінен жоғары 
көтерілгеннен кейін басталады. Сусыздандыру аймағының ұзындығы тігінен 
4 м-ден кем болмауы керек. Сусыздандыратын элеватордың өнімділігі (т/с)  

Q = 3,6ipμv/α 
(14) 

мұндағы і-шөміштің көлемі, м3;  
р-босатылған материалдың тығыздығы, кг/м3;  
μ. -0,5-1 тең Шөміштерді толтыру коэффициенті; 
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h = H

e
mγ
μRmt

(13)

мұндағы Н-бункердегі немесе элеватор шөмішіндегі көмір қабатының 
биіктігі;

2.28-кесте-сусыздандыратын ЭО элеваторларының техникалық
сипаттамалары

Параметр ЭО-4 ЭО-4С ЭО-6 ЭО-6С ЭО-10
Өнімділік, т / сағ 9-38 15-61 19-77 31-123 48-193
Шелек сыйымдылығы 20 16 50 40 125
Шөміштің Ені, мм 400 400 650 650 1000
Шөміш қадамы, мм 640 320 800 400 800
Шөміштердің қозғалыс
жылдамдығы, м / с

0,17 0,17 0,25 0,25 0,38

Элеватордың ұзындығы, м 11-ге 
дейін

11-ге 
дейін

11-ге 
дейін

11-ге 
дейін

11-ге 
дейінЭлеватордың салмағы, т:

ұзындығы 14 м 10,45 11,5 16,36 18,93 22,11
18 м кезінде де солай 13,1 14,15 20,26 24,15 25,96

Өрнек дренаж жазықтығы экспоненциалды заңға сәйкес уақыт өте келе 
төмендейтінін көрсетеді, яғни. уақыт өте келе судың ағып кету жылдамдығы
баяулайды. 
Фабриканың біркелкі жұмыс істемеуін ескере отырып, қажетті бункерлердің 
саны n=T/t1+(l+2) бункерлер әрбір нақты жағдай үшін әзірленген кесте 
бойынша пайдаланылады. Концентратты, өнеркәсіптік өнімді және 
қалдықтарды элеваторларда (2.28-кесте) материалды класстауыштардан,
багер-зумпфтардан, тұндыру машиналарынан, жуу науаларынан және қарсы
ағынды сепараторлардан тасымалдау кезінде сусыздандырады.
Сусыздандыратын элеваторлардың шөміштері қалыңдығы 4-6 мм болаттан
жасалған. Шелектің алдыңғы жағында тігінен 30° бұрышпен тақтайша
тәртібінде орналасқан штампталған қиғаш тесіктер бар. Шөміштердің бүйір
қабырғалары тұтас. Сусыздандыратын элеваторлар тігінен 60-75° бұрышпен
орнатылады, бұл судың жақсы ағып кетуіне ықпал етеді. Сусыздандыру
жүктелген Шелек элеватордың түбін толтыратын су деңгейінен жоғары 
көтерілгеннен кейін басталады. Сусыздандыру аймағының ұзындығы тігінен 
4 м-ден кем болмауы керек. Сусыздандыратын элеватордың өнімділігі (т/с) 

Q = 3,6ipμv/α
(14)

мұндағы і-шөміштің көлемі, м3; 
р-босатылған материалдың тығыздығы, кг/м3; 
μ. -0,5-1 тең Шөміштерді толтыру коэффициенті; 

v-тізбектің қозғалыс жылдамдығы, м / с;
а-шөміштер арасындағы қашықтық( қадам), м;

Егер шелектер шашыраңқы болса, онда қашықтық тізбектің екі 
қадамына тең болады. Р мәні қабылданады: көмір үшін 900 кг/м3; қалдықтар 
үшін 1800-2000 кг/м3; аралық өнім үшін 1200 кг / м3. Шөміштерде 
материалдың сусыздануының ұзақтығы мынадай: ірі 20-25 с; ұсақ 40-50 с, 
бұл тиісінше 0,2-0,3 және 0,15-0,18 м/с элеватор тізбегінің қозғалыс 
жылдамдығына сәйкес келеді. 

N = QH
165  (15) 

мұндағы Q-элеватордың өнімділігі, т / сағ; 
Н-шөмішті тік көтеру биіктігі, м; 

Элеватор шөміштеріндегі әртүрлі материалдарды сусыздандырудың 
тиімділігі сусыздандырылған материалдың мөлшеріне, айналымдағы судың 
ластану дәрежесіне, элеватордың сусыздандыратын бөлігінің биіктігіне және 
тізбектің жылдамдығына байланысты. Сусыздандыратын элеваторлардан 
кейін өнімдердің ылғалдылығы, % құрайды: ірі қалдықтар 10-14; ұсақ 
қалдықтар 16-20; ірі өнеркәсіп өнімдері 10-16; ұсақ өнеркәсіп өнімдері 18-25. 
Сусыздандыратын элеваторларда екі түрлі шөміш ленталары бар: 
шелектердің шоғырланған орналасуы бар, олардың шөміштері су 
төгетін парақтармен жасалынған және тізбектің әр қадамында 
орналасқан және шелектердің шашыраңқы орналасуы бар. 
Шөміштердің шоғырланған орналасуы бар элеваторлардың артықшылығы-
элеватордың көлбеу бұрышын арттыруға, оның өнімділігін 1,5 есе арттыруға 
мүмкіндік береді. 2.34-суретте Шөміш схемалары көрсетілген. 
Сусыздандыратын элеваторларға арналған шөміштердің түбінде су ағызуға 
арналған саңылаулары немесе саңылаулары болады. Кейбір жағдайларда 
сусыздандыратын элеваторлардың өнімділігін арттыру үшін олардың 
шөміштері тартқыш органда дерлік тығыз (жабық) орнатылады, бірақ 
сонымен бірге олар ағынды судың келесі шөмішке енуіне жол бермейтін су 
төгетін күнқағарлармен қамтамасыз етіледі. Шөміштер дәнекерлеу 
немесе штамптау арқылы болаттан жасалған. Пластикалық шөміштерді 
жасау үшін белгілі. 
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2.34-сурет - Элеваторлар шөміштерінің сұлбасы және суды дренаждау 
сұлбасы 

Сусыздандыру арналған елек. Ірі және ұсақ концентраттар, ірі 
түйіршікті шламдар, өнеркәсіптік өнімдер мен қалдықтар әртүрлі 
конструкциялардың шоқтарында сусыздандырады. Ол үшін алдын-ала 
дегидратация елегі, конустық бекітілген және жалпақ жылжымалы экрандар 
қолданылады. Сусызданған өнім қозғалмайтын бункерлер мен 
элеваторлардағы сусызданудан айырмашылығы, материал електен өткен 
кезде сусыздандыратын дауылдарда су бөлінеді. Бұл процесті едәуір 
күшейтеді, әсіресе материал қозғалатын, үнемі босатылып, араластырылатын 
жылжымалы соққыларда. Тұндыру машиналарының концентратын алдын ала 
сусыздандыру немесе оларды қоректендіру үшін науаға бекітілген 
қозғалмайтын жалпақ саңылаулы електер қолданылады. Су астындағы су 
паллеттің арнайы құбыры арқылы шығарылады. Елек материалдың аздап 
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2.34-сурет - элеваторлар шөміштерінің сұлбасы және суды дренаждау
сұлбасы

Сусыздандыру арналған елекх. Ірі және ұсақ концентраттар, ірі 
түйіршікті шламдар, өнеркәсіптік өнімдер мен қалдықтар әртүрлі 
конструкциялардың шоқтарында сусыздандырады. Ол үшін алдын-ала
дегидратация елегі, конустық бекітілген және жалпақ жылжымалы экрандар
қолданылады. Сусызданған өнім қозғалмайтын бункерлер мен 
элеваторлардағы сусызданудан айырмашылығы, материал електен өткен 
кезде сусыздандыратын дауылдарда су бөлінеді. Бұл процесті едәуір
күшейтеді, әсіресе материал қозғалатын, үнемі босатылып, араластырылатын
жылжымалы соққыларда. Тұндыру машиналарының концентратын алдын ала 
сусыздандыру немесе оларды қоректендіру үшін науаға бекітілген 
қозғалмайтын жалпақ саңылаулы електер қолданылады. Су астындағы су
паллеттің арнайы құбыры арқылы шығарылады. Елек материалдың аздап

сусыздануымен және ылғалдың толық жойылуымен 25-35° бұрышпен сәл 
бұрышпен орнатылады. Електің ұзындығы әдетте шамамен 2 м, ал ені 
қоқыстың мөлшеріне сәйкес келеді. Әр түрлі тәуелділіктерден 
сусыздандыратын экрандардың өнімділігі 2.29-кестеде көрсетілген. Тұндыру 
машиналарының қоректенуін алдын ала сусыздандыру және көмірді шламдау 
үшін жіктелген экрандар кеңінен қолданылады. Сусыздандыратын 
механикалық экрандардың ішінде ең көп тарағаны-жоғары жылдамдықты 
тербеліс, діріл, резонанстық және инерциялық. Олар материалдың ең күшті 
шайқалуын және ылғалдың қарқынды жойылуын қамтамасыз етеді.  

2.29-кесте-сусызданатын материалдың ірілігіне, саңылаулардың көлеміне 
және електердің тірі қимасына байланысты сусыздандыратын електердің 
үлестік өнімділігі 

Көмірдің ірілігі, мм > 13 0,5-13 0,5% 

Елек саңылауларының мөлшері, мм 1 1-0,5 0,3-0,5 

Меншікті өнімділік, т/(чхм2) 12-15 6-10 1-2

Жылжымалы дауылдарда құрғаған көмірдің ылғалдылығы олардың 
қасиеттері мен мөлшеріне, шайқалу қарқындылығына, Елек тесіктерінің 
мөлшеріне, экранның ұзындығына байланысты. Орташа алғанда, 
шұңқырларда құрғаған концентраттың ылғалдылығы, % - ға тең: үлкен 6-12, 
ұсақ 10-14 және шлам 22-28.  

2.4.3 Ұсақ кластағы көмірді центрифугалау арқылы сусыздандыру 

Центрифугалау-ұсақ көмірді сусыздандырудың тиімді және үнемді 
механикалық әдістерінің бірі. Ауырлық үдеуінен ондаған және жүздеген есе 
асатын центрифугалық өрісті қолдану ылғалдың дегидратацияланған 
материалдан бөлінуінің жоғары қарқындылығын қамтамасыз етеді. 
Теңдеудегі центрифугалық сүзу жағдайында: 

z = γω2

2g Rcp
2  (16) 

где γ - плотность жидкости, кг/м3;  
ω - центрифуга роторының айналу жиілігі, с-1;  
Rcр-ротор түзуші материал қабатының ортасына дейінгі радиус, м; 
g-ауырлық күшінің үдеуі, мхс-2;

Сүзгі центрифугалары үшін RCP ротордың R радиусынан сәл өзгеше, 
сондықтан Rcp - R қабылдауға болады. Сонда 
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z = γR
2 Fr  (17) 

мұндағы Fr = - бөлу факторы;ω2R/g 

Осыны ескере отырып, (7.1) теңдеу келесідей болады 

v = dV
dt = FγRFr

2μ(Rm + R0)  (18) 

(18) теңдеуге сәйкес, центрифугалық өрістегі кеуекті орта арқылы
сұйықтықтың ағу жылдамдығы бөлу факторына тура пропорционал. RM =
g0x0v, R0 = 0 қабылдай отырып және соңғы өрнекті 0-ден V-ге және 0-ден
t-ге біріктіре отырып, t кезінде фильтраттың көлемін аламыз:

V2 = FRγFr
μr0x0

t  (19) 

мұндағы F-центрифуга роторының беткі ауданы, м2;  
r0-тұнбаның меншікті кедергісі, м-2; 
х0-тұнба көлемінің сүзінді көлеміне қатынасы; 
Бөлу факторы центрифугалық дегидратацияның қозғаушы күшін 

анықтайды, оның әсерінен сұйықтықтың центрифугалық фильтрациясы 
тұнба қабаты арқылы (сүзгі центрифугаларында) және суспензиядан қатты 
фазаның бөлінуі (шөгінді центрифугаларда) жүреді. Көмірді байыту 
өнімдерін сусыздандыру үшін 10<>-250 бөлу факторы бар центрифугалар 
қолданылады, ал ең аз мәні сүзгілерге, ал ең көп мәні шөгінді 
центрифугаларға жатады. Қазіргі уақытта барлық ұсақ концентрат пен көмір 
байыту фабрикаларының өнеркәсіптік өнімі әртүрлі типтегі сүзгі 
центрифугаларында сусыздандырылған.  

Центрифугалардың негізгі түйіні-көлденең немесе тік осьте айналатын 
цилиндрлік, цилиндрлік немесе конустық ротор. Егер ротор тұтас болса, онда 
онда суспензиядан қатты фазаның бөлінуімен және оның центрифуга 
роторының ішкі бетіндегі центрифугалық күш әсерінен тұндыруымен 
сипатталатын шөгінді Центрифугалау жүзеге асырылады. Перфорацияланған 
(сүзгі) роторы бар центрифугаларда сұйықтық ротордың сүзгі бетіне 
орналастырылған қатты фаза қабаты арқылы центрифугалық сүзіледі. 
Сусыздандырылған өнім үздіксіз жұмыс істейтін центрифугалардың 
айналмалы роторынан негізінен бұранданың көмегімен немесе діріл арқылы 
шығарылады және бұл машиналардың дизайн ерекшеліктерін, сондай-ақ 
олардың технологиялық көрсеткіштерін анықтайды. ФВШ-950 тұнбасын 
бұрандалы түсірумен; вибрациялық түсірумен - ФВВ-100.1 У-01, ФВВ-112.1 
У-02 және ФГВ-132.1 У-01; инерциялық түсірумен - ФВИ-100.1 К-02 Сүзгіш 
центрифугалар ең көп таралған. Көмір байыту фабрикаларындағы шөгінді 
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z = γR
2 Fr (17)

мұндағы Fr = - бөлу факторы;ω2R/g

Осыны ескере отырып, (7.1) теңдеу келесідей болады

v = dV
dt = FγRFr

2μ(Rm + R0) (18)

(18) теңдеуге сәйкес, центрифугалық өрістегі кеуекті орта арқылы
сұйықтықтың ағу жылдамдығы бөлу факторына тура пропорционал. RM = 
g0x0v, R0 = 0 қабылдай отырып және соңғы өрнекті 0-ден V-ге және 0-ден
t-ге біріктіре отырып, t кезінде фильтраттың көлемін аламыз:

V2 = FRγFr
μr0x0

t (19)

мұндағы F-центрифуга роторының беткі ауданы, м2; 
r0-тұнбаның меншікті кедергісі, м-2;
х0-тұнба көлемінің сүзінді көлеміне қатынасы;
Бөлу факторы центрифугалық дегидратацияның қозғаушы күшін

анықтайды, оның әсерінен сұйықтықтың центрифугалық фильтрациясы
тұнба қабаты арқылы (сүзгі центрифугаларында) және суспензиядан қатты
фазаның бөлінуі (шөгінді центрифугаларда) жүреді. Көмірді байыту
өнімдерін сусыздандыру үшін 10<>-250 бөлу факторы бар центрифугалар
қолданылады, ал ең аз мәні сүзгілерге, ал ең көп мәні шөгінді
центрифугаларға жатады. Қазіргі уақытта барлық ұсақ концентрат пен көмір 
байыту фабрикаларының өнеркәсіптік өнімі әртүрлі типтегі сүзгі
центрифугаларында сусыздандырылған. 

Центрифугалардың негізгі түйіні-көлденең немесе тік осьте айналатын
цилиндрлік, цилиндрлік немесе конустық ротор. Егер ротор тұтас болса, онда
онда суспензиядан қатты фазаның бөлінуімен және оның центрифуга 
роторының ішкі бетіндегі центрифугалық күш әсерінен тұндыруымен
сипатталатын шөгінді Центрифугалау жүзеге асырылады. Перфорацияланған
(сүзгі) роторы бар центрифугаларда сұйықтық ротордың сүзгі бетіне
орналастырылған қатты фаза қабаты арқылы центрифугалық сүзіледі.
Сусыздандырылған өнім үздіксіз жұмыс істейтін центрифугалардың
айналмалы роторынан негізінен бұранданың көмегімен немесе діріл арқылы
шығарылады және бұл машиналардың дизайн ерекшеліктерін, сондай-ақ
олардың технологиялық көрсеткіштерін анықтайды. ФВШ-950 тұнбасын
бұрандалы түсірумен; вибрациялық түсірумен - ФВВ-100.1 У-01, ФВВ-112.1
У-02 және ФГВ-132.1 У-01; инерциялық түсірумен - ФВИ-100.1 К-02 Сүзгіш 
центрифугалар ең көп таралған. Көмір байыту фабрикаларындағы шөгінді 

центрифугалардан ОГШ-1.32 (НОГШ-1320Ф) машиналары қолданылады. 
Сонымен қатар, ФВШ-950, ФВВ-100.1У-01, ФВИ-100.1K-02 сүзгіш 
центрифугалары ротордың айналу осьінің тік орналасуына ие, ал ФГВ-132.1 
У-01 көлденең. Центрифугалар оларды пайдалану үшін қосымша 
қондырғыларды қажет етпейтін автономды жабдық ретінде қолданылады: 
вакуум сорғылары, үрлегіштер, компрессорлар, қабылдағыштар және т.б. 
Сондықтан оларды орнатудың технологиялық схемалары Центрифугалау 
өнімдерін жеткізуге және бұруға дейін азаяды. Сүзгіш центрифугаларға ұсақ 
концентрат (немесе өнеркәсіптік өнім) алдын ала сусызданғаннан кейін 
електерде, доғалы немесе конустық електерде, багер-элеваторларда беріледі. 
Байыту тереңдігі 0 фугатқа дейін болғанда центрифуга флотацияға жіберіледі. 
Егер шлам байытылмаса, онда фугат тұндырғыштарға тасталады. 
Сусыздандырылған өнім температуралық жағдайларға және тұтынушының 
талаптарына байланысты тиеледі немесе термиялық кептіруге түседі. Сүзгіш 
центрифугалар (2.30-кесте., сурет 2.35).

2.30-кесте - Осьтің тік орналасуы бар сүзгіш центрифугалардың техникалық 
сипаттамалары 

Параметр ФШМ-950 ФВВ-100.1 
У-02 

ФВВ-112.1 
У-02 

ФВИ-100.1 
K-2

Тұнбаны түсіру тәсілі Бұрандалы Вибрациялық Инерциялық 
Көмір бойынша өнімділік, 

т / сағ 
80 80-100 60-80 80 

Ротордың ең үлкен 
диаметрі, мм 

 

1000 1000 1120 1000 

Ротор мен айналу осьі 
арасындағы бұрыш, градус 

10 10 15 15 

Жиілігі, мин-1 
ротордың айналуы 600 420 420 420 

ротордың осьтік тербелісі 
 

- 1600-1800 1600-1800 - 
Электр қозғалтқыштың 

орнату қуаты, кВт 
40 23 1. 20 

Габариттері, мм: 
ұзындығы 2450 2900 2900 2545 

ені 1680 2165 2165 2165 
биіктігі 1400 1560 1560 1860 

Салмағы, кг 3600 3150 3150 3340 

Сүзгіш центрифугалардың өнімділігі тұнбаның қозғалу 
жылдамдығымен, оның қабатының қалыңдығымен және ротордың 
геометриялық өлшемдерімен анықталады, ал сусызданған көмірдің 
ылғалдылығына оның гранулометриялық құрамы, әсіресе 0,5 мм-ден аз 
бөлшектердің мөлшері әсер етеді. Жауын-шашынның ылғалдылығы 
сондай-ақ бөлу факторына, елекке нақты жүктемеге, Електің тірі қимасына, 
тұнбаның роторда болу уақытына, жүктеменің біркелкілігіне байланысты. 
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Көмірді фугатқа апару ылғалдылық сияқты факторларға байланысты. 
Конструкциясы бойынша ФВШ-950 центрифугасы тұнбаны бұрандалы 
түсірумен Сүзгіш центрифугаларға тән. Конус тәрізді Елек түрінде жасалған 
центрифуга роторы тік тіректің мойынтіректерінде айналады. Сыртқы 
бетінде көп кіретін бұранданың бұрылыстары бар бұрандалы барабан және 
соустық ротор ротордың айналу жылдамдығынан сәл аз жиілікпен 
дифференциалды редуктор арқылы айналады.  

1-сүзгі роторы;
2-нәрлендіретін конус;
3-резеңке амортизаторлар блогы; 
4 - тірек конусы; 
5-ротор жетегінің электр қозғалтқышы;
6-діріл жетегі;
7-діріл қоздырғышының электр қозғалтқышы;
8-айналым май жүйесі

2.35-сурет - ФГВ-132.1 У-01 сүзгіш көлденең дірілді центрифуга 

Бастапқы көмір центрифугаға тік цилиндрлік эструс арқылы беріледі 
және тарату құрылғысына, содан кейін сүзгі роторының ішкі бетіне түседі. 
Ротордың кең бөлігіне бұрау арқылы көмір центрифугалық күштің әсерінен 
құрғайды. Ротор елегінің перфорациясы арқылы көмірден бөлінген сұйықтық 
фугат камерасына шығарылып, центрифугадан шығарылады. 
Сусыздандырылған көмір корпустың төменгі ашық бөлігі арқылы түсіріледі. 
Центрифуга майлау жүйесі орталықтандырылған айналым жүйесі болып 
табылады. Сүзгіш тік діріл центрифугасы. ФВВ-100.1 У-01 ірілігі 0,5-13 мм 
ылғалды (20-25%) концентратты сусыздандыру үшін көмір байыту 
фабрикаларында қолданылады. Центрифугада тұнба центрифугалық күш пен 
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Көмірді фугатқа апару ылғалдылық сияқты факторларға байланысты.
Конструкциясы бойынша ФВШ-950 центрифугасы тұнбаны бұрандалы
түсірумен Сүзгіш центрифугаларға тән. Конус тәрізді Елек түрінде жасалған
центрифуга роторы тік тіректің мойынтіректерінде айналады. Сыртқы
бетінде көп кіретін бұранданың бұрылыстары бар бұрандалы барабан және 
соустық ротор ротордың айналу жылдамдығынан сәл аз жиілікпен
дифференциалды редуктор арқылы айналады.

1-Сүзгі роторы; 
2-нәрлендіретін конус; 
3-резеңке амортизаторлар блогы; 
4 - тірек конусы; 
5-ротор жетегінің электр қозғалтқышы; 
6-діріл жетегі; 
7-діріл қоздырғышының электр қозғалтқышы;
8-айналым май жүйесі

2.35-сурет-фгв-132.1 У-01 Сүзгіш көлденең дірілді центрифуга

Бастапқы көмір Центрифугаға тік цилиндрлік эструс арқылы беріледі
және тарату құрылғысына, содан кейін сүзгі роторының ішкі бетіне түседі.
Ротордың кең бөлігіне бұрау арқылы көмір центрифугалық күштің әсерінен
құрғайды. Ротор елегінің перфорациясы арқылы көмірден бөлінген сұйықтық 
фугат камерасына шығарылып, центрифугадан шығарылады.
Сусыздандырылған көмір корпустың төменгі ашық бөлігі арқылы түсіріледі.
Центрифуга майлау жүйесі орталықтандырылған айналым жүйесі болып
табылады. Сүзгіш тік діріл центрифугасы. ФВВ-100.1 У-01 ірілігі 0,5-13 мм
ылғалды (20-25%) концентратты сусыздандыру үшін көмір байыту
фабрикаларында қолданылады. Центрифугада тұнба центрифугалық күш пен

ротордың осьтік тербелістерінің бірлескен әсерінен конустық сүзгі роторы 
арқылы қозғалады. Сүзгі конустық ротор серпімді резеңке элементтер 
жүйесінде (амортизаторлар) бекітілген мойынтіректерде айналады. Роторға 
осьтік тербелістер эксцентрлік діріл қоздырғышымен байланысады. Ротор 
мен діріл қоздырғыш бөлек электр қозғалтқыштарымен айналады.  

Көмір ротордың төменгі бөлігіне тиеу конусы арқылы енеді және 
осьтік тербелістердің әсерінен ротордың саңылаулы беті бойымен қозғалады, 
ол жинаққа ылғал береді. Сусыздандырылған өнім корпустың төменгі ашық 
бөлігі арқылы түсіріледі.  

Концентратқа қарағанда ротор бойынша үйкеліс коэффициенті жоғары 
ұсақ өнеркәсіптік өнімді сусыздандыру үшін ФВВ-112.1 У-02 
центрифугасының конструктивтік схемасы бойынша орындалған және 
онымен барынша сәйкестендірілген мамандандырылған фвв-100.1 У-01 
центрифугасы шығарылады. ФВВ-112.1 У-02 центрифугасының 
құрылымдық ерекшеліктері - ротордың генератрицасы мен оның айналу осьі 
арасындағы 10° - дан 15 ° - қа дейін үлкейтілген бұрыш; роторға үшбұрышты 
пирамидалар тәрізді үдеткіш Элементтерді орнату, олардың бүйір 
қырларының бірі сүзгі бетіне жақын орналасқан. ФВВ-100.1 У-01 және 
ФВВ-112.1 У-02 центрифугаларында циркуляциялық майлау жүйелері 
болады. Көлденең бұрандалы шөгінді центрифугалар. Көлемі 0-3 мм көмір 
бөлшектері бар су көмір қойыртпақтарын өңдеу үшін байыту 
фабрикаларының технологиялық схемаларында шөгінділерді - ОГШ-1.32 
(НОГШ-1320Ф) шнекті түсірумен үздіксіз әсер ететін шөгінді 
центрифугалар қолданылады. 

Осы машиналар (2.36 - сурет, 2.31-кесте) кейбір жағдайларда ірілігі 0,5 
мм көмір байыту өнімдерін сусыздандыру үшін пайдаланылады. 
Центрифугада цилиндр тәрізді шөгінді ротор бар, оның ішінде бұрандалы 
барабан подшипник тіректеріне орнатылады. Шнекті барабанның сыртқы 
бетіне тасымалдаушы шнектің орамы оралады. Ротор сына белдікті беру 
және шкив арқылы электр қозғалтқышымен айналады. Бұрандалы 
барабанның роторға қатысты айналуы дифференциалды-планетарлық 
редуктордың кейбір артта қалуымен жүзеге асырылады. Бөлінетін суспензия 
бұрандалы барабанның ішіне үш жақты кран және қуат құбыры арқылы 
енгізіледі. Бұрандалы барабанда айналдырылған суспензия жүктеу 
саңылаулары арқылы ротор қуысына енеді, онда центрифугалық күш 
әсерінен сұйық стақан түрінде болады. Сұйық әйнектің диаметрі, оның 
тереңдігі мен көлемі түсіру терезелеріндегі жапқыштармен реттеледі. Сұйық 
стаканда центрифугалық күштің әсерінен ротордың бетіне қатты фазаның 
жауын-шашыны жүреді. Ағынмен тазартылған сұйықтық ротордан ағызу 
терезелері арқылы фугат қабылдау үшін корпус камерасына шығарылады. 
Алынған тұнба бұрандалы катушкалармен алдымен цилиндрлік, содан кейін 
ротордың конустық бөлігімен тасымалданады, онда ол дегидратацияға 
ұшырайды.  
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1-шкив;
2-редуктор;
3-су төгетін терезе;
4, 8-құбырлар;
5-шнек;
6-бағыттаушы құрылғы;
7-ротор;
8-жүктеу саптамалары;
9-бұрандалы барабан;
10-шнек;
11-түсіру терезелері;
12-қуат құбыры;
13-қауіпсіздік клапаны

2.36-сурет - ОГШ-1,32 шөгінді көлденең шнекті центрифуга 
Құрғатылған тұнба тозуға төзімді саптамалары бар түсіру терезелері 

арқылы центрифуга қаптамасының камерасына тасталады. Өңделетін 
өніммен байланыста болатын центрифуганың тораптары мен бөлшектері 
тозуға төзімді материалдардан жасалған жапсырмалармен қорғалған. 

2.31-кесте - Шламды сусыздандыру операцияларына ОГШ-1.32 типті 
центрифугалар жұмысының орташаланған технологиялық көрсеткіштері 

Тамақтанудағы қатты құрамы, кг/м3 150-250
Бөлінудің шекаралық астығының ірілігі, мкм 50-70
Фугаттағы қатты құрамы, кг/м3 50-100
Қатты фугатпен алып кету, % 25-40
Ылғалданған шөгінділердің ылғалдылығы, % 28-34
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1-шкив; 
2-редуктор; 
3-су төгетін терезе; 
4, 8-құбырлар; 
5-шнек; 
6-бағыттаушы құрылғы; 
7-ротор; 
8-жүктеу саптамалары; 
9-бұрандалы барабан; 
10-шнек; 
11-түсіру терезелері; 
12-қуат құбыры; 
13-қауіпсіздік клапаны 

2.36 - сурет-ОГШ-1,32 шөгінді көлденең шнекті центрифуга
Құрғатылған тұнба тозуға төзімді саптамалары бар түсіру терезелері

арқылы центрифуга қаптамасының камерасына тасталады. Өңделетін 
өніммен байланыста болатын центрифуганың тораптары мен бөлшектері
тозуға төзімді материалдардан жасалған жапсырмалармен қорғалған.

2.31-кесте-шламды сусыздандыру операцияларына ОГШ-1.32 типті
центрифугалар жұмысының Орташаланған технологиялық көрсеткіштері

Тамақтанудағы қатты құрамы, кг/м3 150-250
Бөлінудің шекаралық астығының ірілігі, мкм 50-70
Фугаттағы қатты құрамы, кг/м3 50-100
Қатты фугатпен алып кету, % 25-40
Ылғалданған шөгінділердің ылғалдылығы, % 28-34

Шнекті тұндырғыш центрифугаларға қорек, әдетте, аралық ыдыстан су 
бағанының 5 м кем емес қысымымен өздігінен ағумен беріледі. Авариялық 
жағдайда үш жүрісті Кранның жапқышы іске қосылған кезде қорек 
центрифуганың астында орнатылған қосымша ыдысқа лақтырылады, одан 
сорғы қорек беретін ыдысқа айдалады. Бұл машиналардың фугаты ішінара 
айналмалы су ретінде пайдаланылады немесе қалыңдатылып, содан кейін 
илонакоптарға шығарылады. Қойылтқыштарды төгу фабриканың айналмалы 
сумен жабдықтау жүйесіне жіберіледі. 

2.4.4 Шламдар мен флотация өнімдерін сүзгілеу арқылы 
сусыздандыру 

Жалпы сипаттамасы. Көмір байыту практикасындағы шламдар мен 
флотация өнімдері негізінен сүзу арқылы сусыздандырады. Шламдар мен 
флотация өнімдерінің қасиеттері мен құрамына байланысты оларды дискілі, 
Барабанды және таспалы вакуум-сүзгілерде, сондай-ақ камералық және 
таспалы сүзгі-баспақтарде сусыздандырады.  

2.37-сурет - Диск вакуум сүзгісінің схемалық диаграммасы. 

Сүзу-қатты фазаның бөлшектерін ұстап тұратын және сұйық фазаны 
өткізетін кеуекті септумды қолдана отырып, суспензияны бөлудің 
Гидромеханикалық процесі. Сүзудің қозғаушы күші-Сүзгіш қалқаның екі 
жағындағы қысым айырмасы, ол вакуум-сүзгілердегі вакуумның көмегімен 
немесе сүзгі-баспақтардегі жоғары қысымның көмегімен жасалады.  
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1- қуат коллекторы;
2- тарату басы;
3- сектор;
4- беріліс;
5- фильтратқа арналған келте 
құбырлар;
6- электр қозғалтқышы;
7- редуктор;
8- толтыру науасы;
9- Сығылған ауа қабылдағышы;
10- ауа таратқыш;
11- лезде үрлеу клапаны;
12- сырғанау мойынтіректері;
13- ванна;
14 ұяшықты білік; 
15-дискілер

2.38-сурет - дискілі вакуумды сүзгі ДОО 80-2. 7 

Фильтрациялық дегидратация екі негізгі кезеңнен тұрады: тұнбаның 
пайда болуымен және артық сұйықтықтың ығысуымен байланысты нақты 
сүзу және қалдық кеуек сұйықтығының ығысуы нәтижесінде тұнбаның 
дегидратациясы (кебуі). Нақты сүзу кезеңі оған Z = ∆p қою кезінде 
теңдеумен сипатталады: 

dV
dt = ∆pF2

μ(r0x0V + R0)  (20) 

мұндағы Р-сүзгі арақабырғасының екі жағы бойынша қысым айырмасы, 
Н/м2;∆ 

Негізгі сүзу теңдеуіне айнымалы шамалар кіреді: - V фильтрінің көлемі 
және T сүзу ұзақтығы, сондай - ақ тұрақты шамалар-сұйықтықтың 
тұтқырлығы және тұнба көлемінің x0 сүзгі көлеміне қатынасы.𝜇𝜇 Кейбір 
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1-қуат коллекторы; 
2-Тарату басы; 
3-сектор; 
4-беріліс; 
5-фильтратқа арналған келте құбырлар;
6-Электр қозғалтқышы; 

7-редуктор; 
8-толтыру науасы;
9-Сығылған ауа қабылдағышы; 
10-ауа таратқыш;
11-лезде үрлеу клапаны; 
12-сырғанау мойынтіректері; 
13-ванна; 
14 ұяшықты білік; 
15-дискілер;

Сурет 2.38-дискілі Вакуумды сүзгі ДОО 80-2. 7

Фильтрациялық дегидратация екі негізгі кезеңнен тұрады: тұнбаның
пайда болуымен және артық сұйықтықтың ығысуымен байланысты нақты
сүзу және қалдық кеуек сұйықтығының ығысуы нәтижесінде тұнбаның 
дегидратациясы (кебуі). Нақты сүзу кезеңі оған Z = ∆p қою кезінде 
теңдеумен сипатталады:

dV
dt = ∆pF2

μ(r0x0V + R0) (20)

мұндағы Р-сүзгі арақабырғасының екі жағы бойынша қысым айырмасы,
Н/м2;∆

Негізгі сүзу теңдеуіне айнымалы шамалар кіреді: - V фильтрінің көлемі
және T сүзу ұзақтығы, сондай - ақ тұрақты шамалар-сұйықтықтың
тұтқырлығы және тұнба көлемінің x0 сүзгі көлеміне қатынасы.𝜇𝜇 Кейбір

жағдайларда сүзгі бөлімінің кедергісі және шөгінділердің нақты көлемдік 
кедергісі тұрақты шамалар ретінде қабылдануы мүмкін.  

1-жинақ-пульпа бөлгіш;
2-вакуумдық сүзгі;
3,4-вакуум қабылдағыштар;
5-конвейер;
6-үрлеуші;
7-вакуумдық сорғы;
8-жинақ;
9-жинақ-су тығыздағыш.

2.39-сурет - Диск вакуум сүзгісін орнату схемасы 

G0 жауын-шашынның нақты көлемдік кедергісі негізінен шөгіндінің 
гранулометриялық құрамына және суспензия концентрациясына байланысты. 
Классикалық гидродинамикада кеуекті ортаның сүзу қасиеттері 
өткізгіштікпен сипатталады. "Өткізгіштік" термині жалпы қабылданған және 
қолданылатын қысым градиентінің әсерінен кеуекті ортаның сұйықтық 
арқылы өту қасиеті ретінде түсіндіріледі. Өз кезегінде өткізгіштік ортаның 
нақты көлем бетінің квадратына кері мәнге тең және м2 өлшеміне ие. 
 Суспензияны сүзуді зерттеген кезде Р.қалта ыңғайлы болу үшін 
өткізгіштікті кері мәнмен алмастырды және оны өлшемі м2 болатын нақты 
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көлемдік кедергі деп атады. Сондықтан G0 нақты көлемдік кедергісінің 
физикалық мәні-бұл сұйықтықтың ағуына кедергі жасайтын шөгіндінің 
нақты көлемдік бетінің квадратына тең: 

𝑉𝑉 = 𝐹𝐹√2 ∆𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜇𝜇𝑟𝑟0𝑥𝑥0

 (21) 

Дискілік вакуум-сүзгілер негізінен флотациялық концентраттарды 
сусыздандыру үшін қолданылады. Бұл сүзгілер ішінара бөлінген 
суспензиямен ваннаға батырылған жеке секторлардан тұратын тік айналмалы 
дискілер жиынтығы түрінде жасалады. Секторлар сүзгі бөлімімен жабылған 
және олардың ішкі қуыстары мойын арқылы жасуша білігінің арналарымен 
байланысады. Дискілік вакуум-сүзгінің схемалық диаграммасы 2.37, 2.38, 
2.39 суреттерде келтірілген. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Механикалық дегидратация операциялары не үшін қолданылады?
2. Механикалық сусыздандыру әдістері.
3. Элеватордағы дегидратация принциптері.
4. Дауылда дегидратация қалай жүреді?
5. Центрифугалау арқылы дегидратация: принцип, оң және теріс

жақтары. 
6. Шламдар мен флотация өнімдерінің сусыздануы қалай жүреді?
7. Бұл конвейер?

2.5. Шлам суларын ағарту және шламдарды өңдеу 

2.5.1. Шлам гидроқоспаларының қасиеттері 

Негізгі сипаттамалары. Шламды гидроқоспалардың құрамына сұйық, 
қатты және газ тәрізді фазалар кіреді. Гидроқоспалардың негізгі параметрлері 
және олардың өзара байланысы келесі тәуелділіктермен сипатталады. 
Гидроқоспаның тығыздығы ρd (кг/м3): 

ρd=G/V=ρb + (ρs-ρb)c/ρs (22) 

мұндағы G = целлюлоза массасы, кг; 
V-қойыртпақ көлемі, м3;
ρs, ρb - қатты және сұйық фазалардың тығыздығы, кг/м3;
с-пульпадағы қатты құрам, кг/м3;
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көлемдік кедергі деп атады. Сондықтан G0 нақты көлемдік кедергісінің 
физикалық мәні-бұл сұйықтықтың ағуына кедергі жасайтын шөгіндінің 
нақты көлемдік бетінің квадратына тең:

𝑉𝑉 = 𝐹𝐹√2 ∆𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜇𝜇𝑟𝑟0𝑥𝑥0

(21)

Дискілік вакуум-сүзгілер негізінен флотациялық концентраттарды
сусыздандыру үшін қолданылады. Бұл сүзгілер ішінара бөлінген
суспензиямен ваннаға батырылған жеке секторлардан тұратын тік айналмалы
дискілер жиынтығы түрінде жасалады. Секторлар сүзгі бөлімімен жабылған 
және олардың ішкі қуыстары мойын арқылы жасуша білігінің арналарымен
байланысады. Дискілік вакуум-сүзгінің схемалық диаграммасы 2.37, 2.38, 
2.39 суреттерде келтірілген.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Механикалық дегидратация операциялары не үшін қолданылады?
2. Механикалық сусыздандыру әдістері.
3. Элеватордағы дегидратация принциптері.
4. Дауылда дегидратация қалай жүреді?
5. Центрифугалау арқылы дегидратация: принцип, оң және теріс

жақтары.
6. Шламдар мен флотация өнімдерінің сусыздануы қалай жүреді?
7. Бұл конвейер?

2.5. Шлам суларын ағарту және шламдарды өңдеу 

2.5.1. Шлам гидроқоспаларының қасиеттері

Негізгі сипаттамалары. Шламды гидроқоспалардың құрамына сұйық, 
қатты және газ тәрізді фазалар кіреді. Гидроқоспалардың негізгі параметрлері
және олардың өзара байланысы келесі тәуелділіктермен сипатталады.
Гидроқоспаның тығыздығы ρd (кг/м3):

ρd=G/V=ρb + (ρs-ρb)c/ρs (22)

мұндағы G = целлюлоза массасы, кг;
V-қойыртпақ көлемі, м3;
ρs, ρb - қатты және сұйық фазалардың тығыздығы, кг/м3;
с-пульпадағы қатты құрам, кг/м3;

Қатты гидроқоспаның құрамы (кг/м3): 

с = lOOOρsρb /(ρb + nρs)    (23) 

мұндағы n-массасы бойынша Т/Т қатынасы; 

Гидроқоспаның тығыздығы шламның құрамы мен тығыздығына 
байланысты 2.32-кестеде келтірілген деректермен сипатталады. Қатты 
тығыздықты гидроқоспаның параметрлері арқылы білдіруге болады: 

 (24) 

  (25) 

ρs =c ρb(1000-nc)   
Қатты Vt, м3, в 1 м3 гидроқоспаның көлемдік құрамы: 

Vt = c/ρs     

Судың көлемдік құрамы Vв, м3, в 1 м3 гидроқоспа: 

Vb = (1000ρs-c)/ ρs (26)

2.32-кесте - Гидроқоспаның тығыздығы (кг/м3) 
Мазмұны 

қатты, 
кг / м3 

Тығыздығы, кг / м3 

1350 1400 1450 1500 1550 1600 2200 2300 2400 
50 1012 1014 1016 1018 1019 1021 1042 1048 1050 

100 1025 1029 1033 1038 1040 1044 1087 1094 1102 
200 1049 1055 1063 1070 1077 1084 1168 1182 1196 
300 1075 1086 1097 1108 1118 1129 1258 1279 1301 
400 1100 1114 1128 1142 1158 1171 1342 1370 1398 

500 1125 1143 1161 1179 1197 1214 1429 1465 1501 

600 1150 1172 1194 1215 1237 1258 1516 1559 1602 

Қатты және ірілігіне қарай суспензияның тиімді тұтқырлығы 
2.33-кестедегі деректермен сипатталады. Шлам гидроқоспалары қатты 
бөлшектерден құлап кетуіне байланысты тұрақсыз, стратификацияланған 
жүйелерге жатады. Процесс аналитикалық сипаттау үшін күрделі, өйткені 
полидисперс қоспасының бөлшектерінің жауын-шашын жылдамдығына 
ауырлық күштері, ортаның кедергісі, гидродинамикалық факторлар, әртүрлі 
мөлшердегі бөлшектердің түсу жылдамдығы әсер етеді. 

Жауын-шашын кезінде гидроқоспаның жоғарғы бөлігінің көлем 
бірлігінде бөлшектер саны азаяды және әр түрлі мөлшердегі бөлшектердің 
фракциялары арасындағы қатынас өзгереді. 
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2.33-кесте - Шлам гидроқоспаларының тиімді тұтқырлығы 
Мазмұны 

қатты 
Шлам 
(-0,045 

мм) 

Флотация 
қалдықтар

ы 

Мазмұны 
қатты 

Шлам 
(-0,045 мм) 

Флотация 
қалдықтары 

0 0,001140 0,001140 300 0,001429 0,001907 
25 - 0,001162 400 0,001613 0,002540 
50 - 0,001192 500 0,002114 0,004403 
100 0,001211 0,001217 600 0,003396 0,009282 
200 0,001295 0,001518 

Үлкен бөлшектер тезірек тұндырылады және олардың жоғарғы 
қабаттардағы мөлшері кішкентайларға қарағанда тез төмендейді. Тиісінше, 
гидроқоспаның төменгі қабаттарында қарама-қарсы үрдіс байқалады. Өте 
жұқа бөлшектер жоғарғы қабаттарда қалуы мүмкін, өйткені олардың 
салмақтық күштері соншалықты аз болуы мүмкін, сондықтан ортаның 
қарсыласу күштері мен броундық қозғалыс оларды теңестіре алады. 
Гидроқоспаны құрайтын қатты бөлшектердің тұндыру жылдамдығы белгілі 
бір уақыт аралығында гидроқоспаның жоғарғы қабаттарында қалатын қатты 
заттың құрамымен бағаланады. Қатты бөлшектердің тұндыру заңдылығын 
өрнек арқылы сипаттауға болады: 

P = P0e
𝑣𝑣0(e−mt−1)

m  (27) 

мұндағы Р-уақыт аралығы өткеннен кейін гидроқоспаның жоғарғы 
қабатындағы қатты фазаның құрамы t, кг/м3;  

P0-гидроқоспадағы қатты фазаның бастапқы құрамы, кг/м3; 
m-бірізді уақыт сәттерінде қатты фазаның шөгу жылдамдығының

төмендеуінің орташа салыстырмалы жылдамдығы, 1 / с: 

𝑚𝑚 = (1
𝑡𝑡) ln (𝑣𝑣0𝑣𝑣𝑘𝑘

)   (28) 

мұндағы v0, vk-эксперименттік жолмен алынған қисық сызықпен 
(8.3-сурет) анықталатын уақыттың дәйекті сәттеріндегі қатты фазаның 
бастапқы және соңғы тұндыру жылдамдығы. Бастапқы тұндыру 
жылдамдығын 0,0214 1/С тең қабылдау ұсынылады. 

Қатты фазаның жауын-шашынымен бір уақытта тұнба пайда болады 
және тығыздалады. Шөгінді бөлшектердің салмақ күштерінің әсерінен 
шөгінділердің тығыздалу критерийі ретінде белгілі бастапқы кеуектілік 
коэффициентімен қарастырылып отырған уақыт аралығында алынған 
гидроқоспаның кеуектілік коэффициенті ұсынылады. 
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Кесте 2.33-шлам гидроқоспаларының тиімді тұтқырлығы
Мазмұны

қатты
Шлам
(-0,045 

мм)

Флотация 
қалдықтар

ы

Мазмұны
қатты

Шлам
(-0,045 мм)

Флотация 
қалдықтары

0 0,001140 0,001140 300 0,001429 0,001907
25 - 0,001162 400 0,001613 0,002540
50 - 0,001192 500 0,002114 0,004403
100 0,001211 0,001217 600 0,003396 0,009282
200 0,001295 0,001518

Үлкен бөлшектер тезірек тұндырылады және олардың жоғарғы 
қабаттардағы мөлшері кішкентайларға қарағанда тез төмендейді. Тиісінше,
гидроқоспаның төменгі қабаттарында қарама-қарсы үрдіс байқалады. Өте 
жұқа бөлшектер жоғарғы қабаттарда қалуы мүмкін, өйткені олардың 
салмақтық күштері соншалықты аз болуы мүмкін, сондықтан ортаның
қарсыласу күштері мен броундық қозғалыс оларды теңестіре алады.
Гидроқоспаны құрайтын қатты бөлшектердің тұндыру жылдамдығы белгілі
бір уақыт аралығында гидроқоспаның жоғарғы қабаттарында қалатын қатты 
заттың құрамымен бағаланады. Қатты бөлшектердің тұндыру заңдылығын
өрнек арқылы сипаттауға болады:

P = P0e
𝑣𝑣0(e−mt−1)

m (27)

мұндағы Р-уақыт аралығы өткеннен кейін гидроқоспаның жоғарғы 
қабатындағы қатты фазаның құрамы t, кг/м3; 

P0-гидроқоспадағы қатты фазаның бастапқы құрамы, кг/м3;
m-бірізді уақыт сәттерінде қатты фазаның шөгу жылдамдығының

төмендеуінің орташа салыстырмалы жылдамдығы, 1 / с:

𝑚𝑚 = (1
𝑡𝑡) ln (𝑣𝑣0𝑣𝑣𝑘𝑘

) (28)

мұндағы v0, vk-эксперименттік жолмен алынған қисық сызықпен
(8.3-сурет) анықталатын уақыттың дәйекті сәттеріндегі қатты фазаның
бастапқы және соңғы тұндыру жылдамдығы. Бастапқы тұндыру
жылдамдығын 0,0214 1/С тең қабылдау ұсынылады.

Қатты фазаның жауын-шашынымен бір уақытта тұнба пайда болады
және тығыздалады. Шөгінді бөлшектердің салмақ күштерінің әсерінен
шөгінділердің тығыздалу критерийі ретінде белгілі бастапқы кеуектілік
коэффициентімен қарастырылып отырған уақыт аралығында алынған 
гидроқоспаның кеуектілік коэффициенті ұсынылады.

2.34-кесте - Судың сипаттамасы 
Өнім Сумен 

жанасу 
уақыты, сағ 

pH Минералдану, 
мг / л байланысты

ң басында 
байланыс 
соңында 

Көмір: 
тотыққан 6/12 3-6,2 7,0-7,2 222-899

қышқылданбаған 1-60 - - 504-540

Тұқымы: 

топырақ 6/12 3-11 6,9-7,2 120-285

шатыр 3-12 3-11 7,0-7,2 150-319

Пирит 3-12 3-11 6,5-7,1 875-3128

Гидроқоспаның сұйық фазасы негізінен көмір өңдеу процесінде зауыт 
тұтынатын шахта немесе өзен суы болып табылады. Осыған байланысты ол 
белгілі бір минералданумен сипатталады. Тотыққан және тотықтырмаған 
көмірмен, жыныспен және пиритпен байланысқан кезде судың 
минералдануы мәліметтерден көрінеді (кесте. 2.34). Қышқылданбаған 
көмірмен және жыныспен әрекеттесу кезінде судың минералдануы байланыс 
уақытына байланысты емес. Сілтілік орта судың минералдануына әсер 
етпейді, ал қышқыл - минералды қосылыстардың еруіне ықпал етеді. Алайда, 
көмірдің буферлік сыйымдылығына байланысты рН ортаның бейтарап 
реакциясына дейін артады. Нәтижесінде рН ерітіндідегі минералды 
қосылыстар кезеңіне әсер етпейді. Зауыттардағы айналмалы судың 
минералдануының жоғарылауы оның коррозиялық белсенділігін аз өзгертеді. 
Сондықтан қатты ластанған сульфат шахталарын пайдалану өте қолайлы. 
Фабрикадағы су циклінің тұйықталуы кезінде айналымдағы суда тұздардың 
динамикалық тепе-теңдігі орнатылады (3000-6000 г/м3). Мұндай мөлшердегі 
тұздар флотация қалдықтары мен жоғары күлді шөгінділерді флокуляциялау 
кезінде полимерлі флокулянттардың белсенділігін арттырады. Шлам 
гидроқоспаларының сұйық фазасының динамикалық тұтқырлығы 
температураға байланысты өзгереді (2.35-кесте).  

физикалық-механикалық қасиеттері Шламдардың, флотация 
қалдықтарының және тұнбалардың ірілігі шламдарды класстау үшін 
қолданылатын технология мен жабдыққа, су шлам кешенінің жалпы 
техникалық жай-күйіне, байытылатын көмірдің метаморфизм дәрежесіне, 
ілеспе жыныстардың беріктігіне (байытылмаған шлам, флотация қалдықтары) 
байланысты (2.36-кесте). 
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динамикалық тұтқырлығы 2.35-кесте - Температураға байланысты судың 
(Нхс/м2)  

Температураның 
өзгеруі, °С 

Температура, °С 

0 10 20 30 

0 0,001794 0,001310 0,001008 0,000800 
1 0,001752 0,001274 0,000984 0,000783 
2 0,001674 0,001239 0,000961 0,000767 
3 0,001619 0,001206 0,000938 0,000781 
4 0,001568 0,001175 0,000816 0,000721 
5 0,001519 0,001145. 0,0000895 0,000721 
6 0,001473 0,001116 0,000875 0,000706 
7 0,001429 0,001088 0,000855 0,000693 
8 0,001387 0,001063 0,000836 0,000679 
9 0,001348 0,001034 0,000818 0,000666 

 Әр түрлі кластардың шығуларының сандық мәндері тұрақты емес және осы 
факторларға байланысты үлкен шектерде өзгереді. 

2.36-кесте - Су шлам шаруашылығы өнімдерінің гранулометриялық құрамы 
Ірілігі, мм Шығу, % Ірілігі, мм Шығу, % 

шектер 
тербелістер 

орта шектер 
тербелістер 

орта 

Байытылмаған шлам Флотация қалдықтары 
кокстелетін көмір 

>1,0 0-9,3 2,2 0,5% 0-7 3,2 
0,5-1,0 2,1-14,2 10,3 0,25-0,5 1/9 4,6 
0,25-0,5 3,5-34,1 11,9 0,125-0,25 9 -10 5,3 

0,125-0,15 4,0-20,0 10,4 0,06-0,125 2-12% 6,6 
0,06-0,125 4,1-19,5 11,5 <0,06 67-90 80,1 

<0,06 31,2-79,5 53,2 
Байытылмаған антрацит шламы Қалдықтар флотаций 

<3,0 0-25,7 6,0 0,5% 0,2-8,51 2,36 
1,0-3,0 4,0-30,0 18,0 0,25-0,5 0,12-6,32 2,74 
0,5-1,0 6,5-15,0 10,5 0,10-0,25 0,92-10,22 

 
4,68 

0,25-0,5 7,0-22,0 15,0 0,05-0,10 2,86-18,76 9,68 
0,125-0,25 6,6-19,0 14,1 0,01-0,05 10,32-25,75 17,52 
0,06-0,125 4,0-15,0 7,2 0,005-0,01 24,8-48,53 36,22 

<0,06 6,0-61,7 29,1 0,002-0,005 11,13-31,19 19,08 
2.36 кестенің жалғасы 

<0,002 3,75-13,81 7,72 
Флотациялық концентрат 

>1,0 0-6,5 2,0 
0,5-1,0 0,2-33,0 10,0 
0,25-0,5 0,5-37,6 17,4 

0,125-0,25 0,2-27,3 14,1 
0,06-0,125 6,6-46,6 19,3 

<0,06 25,5-72,4 37,1 
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2.35-кесте-температураға байланысты судың динамикалық тұтқырлығы
(Нхс/м2)

Температураның 
өзгеруі, °С

Температура, °С

0 10 20 30

0 0,001794 0,001310 0,001008 0,000800
1 0,001752 0,001274 0,000984 0,000783
2 0,001674 0,001239 0,000961 0,000767
3 0,001619 0,001206 0,000938 0,000781
4 0,001568 0,001175 0,000816 0,000721
5 0,001519 0,001145. 0,0000895 0,000721
6 0,001473 0,001116 0,000875 0,000706
7 0,001429 0,001088 0,000855 0,000693
8 0,001387 0,001063 0,000836 0,000679
9 0,001348 0,001034 0,000818 0,000666

Әр түрлі кластардың шығуларының сандық мәндері тұрақты емес және осы
факторларға байланысты үлкен шектерде өзгереді.

2.36-кесте-су шлам шаруашылығы өнімдерінің гранулометриялық құрамы
Ірілігі, мм Шығу, % Ірілігі, мм Шығу, %

шектер
тербелістер

орта шектер
тербелістер

орта

Байытылмаған шлам Флотация қалдықтары
кокстелетін көмір

>1,0 0-9,3 2,2 0,5% 0-7 3,2
0,5-1,0 2,1-14,2 10,3 0,25-0,5 1/9 4,6
0,25-0,5 3,5-34,1 11,9 0,125-0,25 9 -10 5,3

0,125-0,15 4,0-20,0 10,4 0,06-0,125 2-12% 6,6
0,06-0,125 4,1-19,5 11,5 <0,06 67-90 80,1

<0,06 31,2-79,5 53,2
Байытылмаған антрацит шламы Қалдықтар флотаций

<3,0 0-25,7 6,0 0,5% 0,2-8,51 2,36
1,0-3,0 4,0-30,0 18,0 0,25-0,5 0,12-6,32 2,74
0,5-1,0 6,5-15,0 10,5 0,10-0,25 0,92-10,22 4,68
0,25-0,5 7,0-22,0 15,0 0,05-0,10 2,86-18,76 9,68

0,125-0,25 6,6-19,0 14,1 0,01-0,05 10,32-25,75 17,52
0,06-0,125 4,0-15,0 7,2 0,005-0,01 24,8-48,53 36,22

<0,06 6,0-61,7 29,1 0,002-0,005 11,13-31,19 19,08
2.36 кестенің жалғасы

<0,002 3,75-13,81 7,72
Флотациялық концентрат

>1,0 0-6,5 2,0
0,5-1,0 0,2-33,0 10,0
0,25-0,5 0,5-37,6 17,4

0,125-0,25 0,2-27,3 14,1
0,06-0,125 6,6-46,6 19,3

<0,06 25,5-72,4 37,1

2.5.2.  Шламдарды жіктеуге, қалыңдатуға және шлам суларын 
ағартуға арналған процестер мен жабдықтар 

Шламдарды жіктеуге және қалыңдатуға арналған жабдық. Көмір 
байыту фабрикасының су шлам жүйесіне жіберілетін 0-0,5 мм класты шлам 
бөлшектерінің шамамен шығуы байыту тереңдігі тиісінше 25, 0,5 және 0 
мм-ге дейін болғанда орта есеппен қайта өңделетін көмірдің 2,15 немесе 25% 
- ын құрайды. Байыту процесінде түзілетін шламның үлесі кең шектерде
ауытқиды, сондай-ақ байыту тереңдігіне, көмірдің метаморфизация
дәрежесіне және жыныс қоспаларының сипаттамаларына байланысты болады.
Мысалы, кокстелетін көмірді 0 мм-ге дейін байыту тереңдігінде пайда болған
шламның үлесі 9-дан 17% - ға дейін өзгереді. ҚҚ технологиялық
жүйелеріндегі шлам түзудің негізгі нүктелері және оларда түзілетін шламның
үлесі (өңделетін өнімнің%) мынадай:

- 8-12% сорғылардың көмегімен гидроциклондарға қорек беру кезінде
ауыр гидроциклондар алдында ұсақ көмірді шламсыздандыру тораптары; - 
1-1,5 дымқыл дайындау жіктемесі%;

- 1-2% суспензия мен сусыздануды бөлуге арналған ауыр сепараторлар
мен електер; - 3-5 тұндыру машиналары%; 

- діріл Сүзгіш центрифугалар 1-2%;
- бұрандалы Сүзгіш центрифугалар 4-6%.
Шламдарды ірілігі бойынша жіктеу-көмір байыту фабрикаларының су

шламдық жүйелерінің барлық буындарының қалыпты жұмыс істеуінің 
міндетті шарты. Жіктеу стационарлық жалпақ, доғалы, конустық және 
цилиндр конустық електерде, дауылдарда, жүк көтергіштерінде, 
гидроциклондарда, пирамидалық тұндырғыштарда, қалыңдататын 
ванналарда жүзеге асырылады. Технологияның талаптарына байланысты 
Елек доғалы, жалпақ және цилиндр тәрізді қолданылады. Доғалы електер 
байытылмаған көмірдің ұсақ кластарын, Байыту өнімдерін және құрамында 
8-20 кг/т қатты көмір бар целлюлозадан көмір алу үшін қолданылады.
Бекітілген доғалық Елек-бұл суспензия ағынына перпендикуляр орналасқан
трапеция тәрізді секцияның торлары түзетін бет. Торшалар арасындағы
саңылаудың ені 0,5-тен 3 мм-ге дейін өзгеруі мүмкін. Електің беті радиусы
500-ден 2000 мм-ге дейін доғаны құрайды; доғаның бұрышы 60-тан 180° - қа
дейін өзгереді. Суспензия елекке 7-20 кПа қысыммен беріледі. Доға елегінде
жіктеу кезінде торлар арасындағы саңылаудың енінен 0,5-тен 0,66-ға дейінгі
бөлшектер аралық өнімге бөлінеді. Іс жүзінде, доғалық Електің нақты
көлемдік өнімділігі, саңылаудың ені 0,5-0,75 мм, тордың ені 1,6 мм және қуат
мөлшері 0 - 6 мм, Електің жалпы бетінің 1 м2 үшін 120-150 м3/сағ тең болуы
мүмкін. Тегіс, бекітілген електер суды пульпадан алдын-ала ағызуға немесе
экранда сусыздандыруға арналған. Електің беті горизонтқа бұрышта,
жарықтар ағынға перпендикуляр орналасқан. Діріл механизмдері 0,5 мм дән
бойынша шламды жіктеу қажет болған жағдайда жалпақ електерге
орнатылады. Вибратор әр 1-3 минут сайын мезгіл-мезгіл қосылады және әр
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қосу кезінде шамамен 6 С экранмен жұмыс істейді, дәлірек айтқанда олардың 
кейбір құрылымдық модификациялары шламдарды оқшаулау және жіктеу 
үшін қолданылады. Қолданады бірыңғайланған електер үлгідегі ГИСЛ с 
самобалансным вибровозбудителем. Экрандардың тиімділігі көмірдің жалпы 
өнімділігіне, қаттылығына және ылғалдылығына байланысты.  

Гидроциклондар (2.40-сурет) және багер-зумпфтар БФ-дағы көмір 
шламдарын жіктеу және қоюландыру үшін де қолданылады. Осы 
аппараттардағы қатты фазаның бір бөлігін шоғырландыру және бөлу ірілігі 
бойынша жіктелген қатты бөлшектердің құрамымен бастапқы суспензиямен 
салыстырғанда азайтылған қара өріктерді алуға мүмкіндік береді. Алайда 
шлам суларын терең (толық) ағартуға гидроциклондар да, багер-зумпфтар да 
жарамайды. Бірқатар себептерге байланысты бұл жағдайда флокулянттарды 
қолдану тиімсіз. Қазіргі заманғы БФ-да тұнбаларды қоюландыру, әдетте, 
флокулянттарды қолдану арқылы жүзеге асырылады.  

Флокулалардың тұндырылуы және қоюлануы бір уақытта екі 
процеспен бірге жүреді: жеке агрегаттардың жауын-шашыны және кеуекті 
құрылымның пайда болуы, онда оны құрайтын бөлшектердің салмағы тек 
гидравликалық емес, сонымен қатар механикалық күштермен теңестіріледі. 
Концентрацияның жоғарылауымен оқшауланған суспензияның қатты фазасы 
кеуекті орта түзеді, егер ол өзара байланыста болатын және канал 
құрылымын құратын флокулалар түзсе немесе кеуекті орта тығыздалған 
флокулалар түзсе, біртекті емес болуы мүмкін. Үздіксіз жұмыс істейтін 
аппараттарда гравитациялық күштердің әсерінен қоюландырылған 
суспензиялар үш аймақты құрайды: тығыздалған тұнба немесе қоюлану 
аймағы, жоғары - тұндыру аймағы және таза су аймағы.  

Бұл сурет көмір өнеркәсібінде жиі қолданылатын радиалды 
қалыңдатқыштарға тән. Шөгінді аймағында жеке флокулалар жоқ, құрылым 
тұнба массасының қысымымен тығыздалады. Сығылған су флокулалардың 
құрылымы мен олар түзетін каналдар арқылы жоғары қарай ағып кетеді. 
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қосу кезінде шамамен 6 С экранмен жұмыс істейді, дәлірек айтқанда олардың 
кейбір құрылымдық модификациялары шламдарды оқшаулау және жіктеу
үшін қолданылады. Қолданады бірыңғайланған електер үлгідегі ГИСЛ с
самобалансным вибровозбудителем. Экрандардың тиімділігі көмірдің жалпы
өнімділігіне, қаттылығына және ылғалдылығына байланысты. 

Гидроциклондар (2.40-сурет) және багер-зумпфтар БФ-дағы көмір
шламдарын жіктеу және қоюландыру үшін де қолданылады. Осы
аппараттардағы қатты фазаның бір бөлігін шоғырландыру және бөлу ірілігі
бойынша жіктелген қатты бөлшектердің құрамымен бастапқы суспензиямен
салыстырғанда азайтылған қара өріктерді алуға мүмкіндік береді. Алайда 
шлам суларын терең (толық) ағартуға гидроциклондар да, багер-зумпфтар да 
жарамайды. Бірқатар себептерге байланысты бұл жағдайда флокулянттарды
қолдану тиімсіз. Қазіргі заманғы БФ-да тұнбаларды қоюландыру, әдетте,
флокулянттарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Флокулалардың тұндырылуы және қоюлануы бір уақытта екі
процеспен бірге жүреді: жеке агрегаттардың жауын-шашыны және кеуекті 
құрылымның пайда болуы, онда оны құрайтын бөлшектердің салмағы тек
гидравликалық емес, сонымен қатар механикалық күштермен теңестіріледі.
Концентрацияның жоғарылауымен оқшауланған суспензияның қатты фазасы 
кеуекті орта түзеді, егер ол өзара байланыста болатын және канал
құрылымын құратын флокулалар түзсе немесе кеуекті орта тығыздалған
флокулалар түзсе, біртекті емес болуы мүмкін. Үздіксіз жұмыс істейтін 
аппараттарда гравитациялық күштердің әсерінен қоюландырылған
суспензиялар үш аймақты құрайды: тығыздалған тұнба немесе қоюлану
аймағы, жоғары - тұндыру аймағы және таза су аймағы.

Бұл сурет көмір өнеркәсібінде жиі қолданылатын радиалды
қалыңдатқыштарға тән. Шөгінді аймағында жеке флокулалар жоқ, құрылым 
тұнба массасының қысымымен тығыздалады. Сығылған су флокулалардың
құрылымы мен олар түзетін каналдар арқылы жоғары қарай ағып кетеді.

2.40-сурет-суспензия қозғалысының схемасы бар шламдарды жіктеуге және 
қоюлатуға арналған Гидроциклон 

2.5.3. Айналмалы судағы қатты фазаның құрамын оңтайландыру 

Зауыттарда көмірді өңдеу кезінде шлам пайда болады, оның бір бөлігі 
айналмалы суға өтеді. Шламның көздері-қарапайым көмірдегі 0,5 мм астық 
және өңдеу процесінде көмірді ұнтақтау нәтижесінде оның қосымша пайда 
болуы. Айналымдағы суға өтетін шламның үлесі уақыт өте келе біркелкі 
емес. Зауыт жұмысының бастапқы кезеңінде, су-шлам жүйесінен 
шығарылатын шламның үлесі жүйеге енгеннен аз болған кезде, ол жиналады. 
Бұл шлам суда қатты фазаның құрамы өте төмен болған кезде (2.37-кесте) 
шламдарды өңдеу бойынша жабдықтың өткізу қабілетінің төмендігінен және 
сол себепті оны байыту өнімдерімен болмашы алып тастаудан болады. 

Ұсақ бөлшектерді шығару 

Қоректендіру 

Ірі бөлшектерін шығару 
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2.37-кесте-тұндыру машиналарының концентратымен ұсталатын шламның 
құрамы ( % ). Судағы қатты заттың мөлшері артқан кезде концентраттың 
күлін берілген деңгейде ұстау концентрат шығымының төмендеуімен қатар 
жүреді.  

Судағы Қатты 
зат, кг/м3 

Шлам ірілігі, мкм Судағы 
қатты 

құрамы, 
кг/м 

Шлам ірілігі, мкм 
256 90 60 256 90 60 

Ірілігі концентраты Ірілігі концентраты 
13-80 мм 0,5-13 мм 

20 0,19 0,18 0,16 20 0,39 0,37 0,37
50 0,40 0,37 0,40 50 0,71 0,52 0,79 

100 0,58 0,61 0,76 100 1,56 1,43 1,51 
200 1,01 1,56 1,6 200 2,66 2,36 2,77 
300 2,27 2,62 2,31 300 3,78 3,79 4,78 
400 3,96 3,47 3,37 400 5,78 5,90 7,11 
500 5,14 4,0 6,31 500 8,52 8,32 11,5

6
2.5.4. Шлам суларын тазарту, шламдарды ұстау және өңдеу схемалары 

Көмір байыту фабрикаларында су-көмірді өңдеудің негізгі 
операциялары жүзеге асырылатын технологиялық орта (2.41-сурет). 
Технологиялық судың шығыны байытылған көмірдің 2-5 м3/т аралығында 
болады. Су шығынын азайту, өзендер мен су қоймаларының ластануын 
болдырмау үшін айналмалы сумен жабдықтау бар су-шлам схемалары 
қарастырылған. Бұл сыртқы сумен жабдықтау көздерінен су алуды 
байытылған көмірдің 0,1-0,2 м3/т дейін азайтуға мүмкіндік береді. 
"Технологиялық су" ұғымы айналымды және таза техникалық суды қамтиды. 
Айналымдағы су айналымдағы шлам суы және айналымдағы техникалық су 
болып бөлінеді. Айналымдағы шлам-шламмен ластанған, 
қоюлататын-ағартқыш құрылғыларда немесе мүлде ағартусыз терең емес 
жарықтандырудан кейін қайта пайдалану үшін айналымдағы циклге 
қайтарылатын су.  

   Мұндай су ылғалды елеу операцияларында, көмірді өңдеу 
орындарына гидротасымалдауда, сондай-ақ тұндыру машиналарында байыту 
кезінде орта ретінде таза сумен қоспада пайдаланылады.  
Техникалық айналым-флокулянттар немесе илонакопители көмегімен 
қоюлатқыштарда оны терең жарықтандырғаннан кейін қайта пайдалану үшін 
фабриканың айналым цикліне қайтарылатын су. 
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2.37-кесте-тұндыру машиналарының концентратымен ұсталатын шламның 
құрамы ( % ). Судағы қатты заттың мөлшері артқан кезде концентраттың 
күлін берілген деңгейде ұстау концентрат шығымының төмендеуімен қатар
жүреді. 

Судағы Қатты 
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Шлам ірілігі, мкм Судағы
қатты 

құрамы, 
кг/м

Шлам ірілігі, мкм
256 90 60 256 90 60

Ірілігі концентраты Ірілігі концентраты
13-80 мм 0,5-13 мм

20 0,19 0,18 0,16 20 0,39 0,37 0,37
50 0,40 0,37 0,40 50 0,71 0,52 0,79

100 0,58 0,61 0,76 100 1,56 1,43 1,51
200 1,01 1,56 1,6 200 2,66 2,36 2,77
300 2,27 2,62 2,31 300 3,78 3,79 4,78
400 3,96 3,47 3,37 400 5,78 5,90 7,11
500 5,14 4,0 6,31 500 8,52 8,32 11,5

6
2.5.4. Шлам суларын тазарту, шламдарды ұстау және өңдеу схемалары

Көмір байыту фабрикаларында су-көмірді өңдеудің негізгі 
операциялары жүзеге асырылатын технологиялық орта (2.41-сурет). 
Технологиялық судың шығыны байытылған көмірдің 2-5 м3/т аралығында
болады. Су шығынын азайту, өзендер мен су қоймаларының ластануын 
болдырмау үшін айналмалы сумен жабдықтау бар су-шлам схемалары 
қарастырылған. Бұл сыртқы сумен жабдықтау көздерінен су алуды 
байытылған көмірдің 0,1-0,2 м3/т дейін азайтуға мүмкіндік береді. 
"Технологиялық су" ұғымы айналымды және таза техникалық суды қамтиды. 
Айналымдағы су айналымдағы шлам суы және айналымдағы техникалық су
болып бөлінеді. Айналымдағы шлам-шламмен ластанған,
қоюлататын-ағартқыш құрылғыларда немесе мүлде ағартусыз терең емес
жарықтандырудан кейін қайта пайдалану үшін айналымдағы циклге
қайтарылатын су.

Мұндай су ылғалды елеу операцияларында, көмірді өңдеу
орындарына гидротасымалдауда, сондай-ақ тұндыру машиналарында байыту 
кезінде орта ретінде таза сумен қоспада пайдаланылады. 
Техникалық айналым-флокулянттар немесе илонакопители көмегімен
қоюлатқыштарда оны терең жарықтандырғаннан кейін қайта пайдалану үшін
фабриканың айналым цикліне қайтарылатын су.

2.41-сурет - Көмір байыту фабрикаларында технологиялық суды пайдалану 
схемасы. 

Мұндай су айналымдағы шлам суы бар қоспада не айналымдағы шлам суын 
қолдануға жол берілмейтін операцияларда (Байыту өнімдерін жуу кезінде 
және т.б.) дербес пайдаланылады. Техникалық айналымдағы судың қатты 
мөлшері, әдетте, 2-5 кг/м3 аспауы керек. Техникалық таза су-байыту 
өнімдерімен алынатын, кептіру қондырғыларында, сыртқы тұндырғыштар 
мен илонакопителдерде буланатын, сондай-ақ топыраққа илонакопительдер 
сүзілетін судың шығынын толықтыру үшін сыртқы көзден фабрикаға 
берілетін су. Ол айналмалы суды қолдануға болмайтын операцияларда 
қолданылады. Техникалық судағы қатты заттың мөлшері 1-2 кг/м3 аспайды. 

Су-шлам схемаларының үш түрі. Бірінші типке бүкіл ағынды суды 
терең жарықтандыратын схемалар кіреді. Мұндай схемаларда бүкіл шлам 
суын флотациялау және флотация қалдықтарының суспензиясын терең 
ағарту қарастырылған. Екінші типке аралас су-шлам схемалары жатады, олар 
бойынша кері шлам суының бір бөлігі ғана терең жарықтандырылады; екінші 
бөлігі ұйыту-ағарту құрылғыларында таяз ағартуға ұшырайды немесе 
айналымды циклге ағартусыз оралады. Үшінші түрге қоюландыратын 
құрылғылардағы барлық кері шламды судың таяз жарықтандыруы бар 
схемалар кіреді. Бұл схемаларда флотация арқылы терең жарықтандыруға 
қоюландырылған-ағартқыш құрылғылардың қалыңдатылған өнімі ғана 
ұшырайды. Көмір байыту зауыттарындағы бірінші типтегі схемалар сирек 
қолданылады, өйткені қатты фазаның құрамы өте төмен болған кезде 
гидроқоспаның үлкен көлемін флотациялау қажеттілігі туындайды, бұл 
флотациялық қондырғының өнімділігінің әрдайым ақталмайтын өсуіне 
әкеледі. Алайда, айналмалы судың аз шығыны кезінде (2 м3/т дейін) мұндай 
схемаларды қолдану тиімді. Екінші типтегі схемалар біріктірілген, олар 
ағынды суды өңдеудің минималды шығындарымен жоғары байытуды 
қамтамасыз ететін қатты судың оңтайлы құрамын сақтауға мүмкіндік береді. 

Көмір байыту фабрикаларының технологиялық суы 

Айналыстағы шламды су Айналыстағы 
техникалық су

Таза технологиялық су 

Көмір мен байытылған 
өнімдерді тасымалдау

Байытылған өнімдерді 
шламнан айыру, жуу

Мойынтіректерді 
салқындату

Вакуум-сорғылар 

Шаң тұтқыштардағы 
ауа мен түтін газдарын 

тазарту
Көмірді 

тұндырғышпен 
байыту

Көмір классификациясы 
және машиналық 

кластары

Көмірді тұндырғышпен 
байыту

Көмірді флотациямен 
байыту

Үгінділерін шаю, 
жабдықты жуу, 

үй-жайларды тазалау
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Флотация алдында шламды алдын-ала қалыңдатпай біріктірілген схема ең 
қарапайым және техникалық қызмет көрсету, иілу және айналымдағы су 
ағымының ауытқуларына аз сезімтал. Үшінші типтегі схемалар, яғни барлық 
айналмалы суды таяз жарықтандыратын схемалар көптеген зауыттарда қатты 
құрамы төмен қоюландырылған өнімді шығаруға байланысты қолданылады. 
Мұндай схемаларда қалыңдататын-ағартқыш аппарат целлюлоза бөлгішіне 
айналады, оның шлам суының бір бөлігі (қоюландырылған өнім) терең 
жарықтандыруға, ал екінші бөлігі (ағызу) зауыттың айналым цикліне 
жіберіледі. Осы технологиямен үшінші типтегі схемалар біріктірілген 
схемаларға жақындайды. Флотация қондырғылары бар зауыттар үшін 
негізінен аралас схемалар ұсынылады. 

Ерекшелігі осы схемаларын бөлу бастапқы шлам басында процесін 
болдырмайтын артық шламообразование және айналымын қатты. Көмірді 
байытар алдында шламның тиімді бөлінуі кезінде концентратты 
сусыздандырғаннан кейін шлам судағы шламның үлесі аз болады және суды 
айналым циклінде пайдалануға болады. Схема қарапайым көмірді шламнан 
және концентратты сусызданғаннан кейін шламдардың сапалық 
сипаттамалары бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін жағдайда 
қолданылады (2.38-кесте). 

2.38-кесте - Су-шлам схемасының негізгі көрсеткіштері 
Қатты 

айналымдағы 
судың құрамы, 

кг/м3 

Флотацияға 
жіберілетін 

судың көлемі 
V, м3 / сағ 

Тамақтанудағ
ы қатты 

флотация 
құрамы, кг / м 

Көрсеткіші 
R 

Айналымы 

Регенерация 
коэффициенті 

Кр 

0 4000 75 1,0 1,0 
20 3320 90 0,79 0,83 
50 2840 106 0,60 0,71 
70 2696 111 0,52 0,67 
90 2684 116 0,45 0,65 
100 2508 120 0,40 0,63 
150 2400 125 0,33 0,60 
200 2316 130 0,27 0,58 

Бастапқы шламы бар шлам суы флотацияға алдын ала қалыңдатусыз 
беріледі, өйткені қарапайым көмірдің дымқыл жіктелуіне арналған айналым 
суының шығыны 2-3 м3/т аспайды. Байыту процесіне іс жүзінде таза 
айналым суы түседі, ал байыту өнімдері сусызданғаннан кейін ластанған 
шлам суы негізінен дымқыл жіктеу операциясына жіберіледі. 

Илонакопительге жіберілетін флотация қалдықтарының көлемін 
қысқарту мақсатында бірқатар фабрикаларда гидроциклондармен кешенде 
таспалы вакуум-сүзгілері бар схемалар сыналды. Мұндай қондырғылар 
флотация қалдықтарынан түйіршікті материалды алдын ала бөліп алуға және 
оны сусыздандыруға арналған. Алайда, олар түйіршікті материалды 
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Флотация алдында шламды алдын-ала қалыңдатпай біріктірілген схема ең 
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айналмалы суды таяз жарықтандыратын схемалар көптеген зауыттарда қатты 
құрамы төмен қоюландырылған өнімді шығаруға байланысты қолданылады. 
Мұндай схемаларда қалыңдататын-ағартқыш аппарат целлюлоза бөлгішіне 
айналады, оның шлам суының бір бөлігі (қоюландырылған өнім) терең 
жарықтандыруға, ал екінші бөлігі (ағызу) зауыттың айналым цикліне 
жіберіледі. Осы технологиямен үшінші типтегі схемалар біріктірілген 
схемаларға жақындайды. Флотация қондырғылары бар зауыттар үшін 
негізінен аралас схемалар ұсынылады. 

Ерекшелігі осы схемаларын бөлу бастапқы шлам басында процесін 
болдырмайтын артық шламообразование және айналымын қатты. Көмірді 
байытар алдында шламның тиімді бөлінуі кезінде концентратты 
сусыздандырғаннан кейін шлам судағы шламның үлесі аз болады және суды 
айналым циклінде пайдалануға болады. Схема қарапайым көмірді шламнан 
және концентратты сусызданғаннан кейін шламдардың сапалық 
сипаттамалары бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін жағдайда 
қолданылады (2.38-кесте).  

 
2.38-кесте-су-шлам схемасының негізгі көрсеткіштері 

Қатты 
айналымдағы 

судың құрамы, 
кг/м3 

Флотацияға 
жіберілетін 

судың көлемі 
V, м3 / сағ 

Тамақтанудағ
ы қатты 

флотация 
құрамы, кг / м 

Көрсеткіші 
R 

Айналымы 

Регенерация 
коэффициенті 

Кр 

0 4000 75 1,0 1,0 
20 3320 90 0,79 0,83 
50 2840 106 0,60 0,71 
70 2696 111 0,52 0,67 
90 2684 116 0,45 0,65 
100 2508 120 0,40 0,63 
150 2400 125 0,33 0,60 
200 2316 130 0,27 0,58 

 
Бастапқы шламы бар шлам суы флотацияға алдын ала қалыңдатусыз 

беріледі, өйткені қарапайым көмірдің дымқыл жіктелуіне арналған айналым 
суының шығыны 2-3 м3/т аспайды. Байыту процесіне іс жүзінде таза 
айналым суы түседі, ал байыту өнімдері сусызданғаннан кейін ластанған 
шлам суы негізінен дымқыл жіктеу операциясына жіберіледі. 

Илонакопительге жіберілетін флотация қалдықтарының көлемін 
қысқарту мақсатында бірқатар фабрикаларда гидроциклондармен кешенде 
таспалы вакуум-сүзгілері бар схемалар сыналды. Мұндай қондырғылар 
флотация қалдықтарынан түйіршікті материалды алдын ала бөліп алуға және 
оны сусыздандыруға арналған. Алайда, олар түйіршікті материалды 

  
 

флотациялау қалдықтарында аз мөлшерде болғандықтан кең қолданыс 
таппады. Келтірілген схемалардың техникалық-экономикалық талдауы 
флотация қалдықтарын қоймалау және қайта пайдалану үшін суды тазарту 
жағдайларына неғұрлым тұрақты және барынша жауап беретін 
илонакопители бар схемалар олардың салыстырмалы түрде жоғары құнына 
және үлкен жер бөлу қажеттілігіне қарамастан болып табылатынын 
көрсетеді.  

Флотация қалдықтарын өңдеу және оларды қоймалау схемаларын 
таңдау кезіндегі негізгі талаптар: 

- флотация қалдықтарын өңдеудің қабылданған схемасы фабриканың 
айналым циклінде пайдалану үшін таза су алуды қамтамасыз етуі тиіс; 

-қалыңдатқыштардың қоюландырылған өнімі сүзгі-баспақтарді 
пайдалану кезінде кемінде 350 кг/м3 және гравитациялық қалдықтармен 
араластыру кезінде 750-800 кг/м3 болуы тиіс; 

-сүзгі баспақтарынің сусыздандырылған өнімі өздігінен немесе 
гравитациялық қалдықтармен араласқан кезде автомобиль немесе басқа көлік 
түрлерімен қоқысқа оңай жеткізілуі керек; 

- флотация қалдықтарын өңдеу схемасы флотациялық және 
гравитациялық қалдықтарды тегіс не басқа түрдегі үйінділерде бірлесіп 
қоймалауды немесе флотация қалдықтарын кәдеге жаратуға дайындауды 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Осы Талаптармен сүзгі баспақтары бар схема ең қолайлы болып 
табылады. Оған балама секцияларды толтыру, Тұндыру және тазарту 
жұмыстары дәйекті түрде жүзеге асырылатын секциялық илонакопителмен 
схема болуы мүмкін. 

 
2.5.5. Айналымдағы суды тазарту және шламдарды өңдеу 

процестерін қарқындату 
 

Айналмалы суды тазарту процестерін күшейтудің және одан бөлінетін 
шламдық шөгінділерді өңдеудің тиімді құралдарының бірі - қанықпаған 
органикалық мономерлердің полимерленуімен синтезделген суда еритін 
флокулянттарды қолдану. Ұсақ қатты бөлшектерді агрегациялау, олардың 
тұндыруын жеделдету, сүзілген жауын - шашынның ылғалдылығын бір 
мезгілде (кейбір жағдайларда) төмендете отырып, сүзгі қондырғыларының 
өнімділігін арттыру, шөгінді центрифугалардың тиімділігін арттыру және 
нәтижесінде: - жақсы кондицияланған суды пайдалану есебінен кәсіпорын 
жұмысының жиынтық көрсеткіштерін жақсарту. Бұл жалпы алғанда ФФ 
жағдайында флокулянттардың мақсаты. Флокулянттардың негізгі 
сипаттамасы және әсер ету механизмі. Функционалды топтардың сипатына, 
атап айтқанда, олардың судағы диссоциациясының сипатына және 
макроионның пайда болу зарядына байланысты флокулянттар анионактивті, 
катионактивті және иондық емес болып бөлінеді. Ерітіндідегі 
макромолекулалар диффузды доп немесе салыстырмалы түрде созылған жіп 
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түрінде болады. Полимерлі тізбектер гидрат қабығымен қоршалған, онда 
судың молекулалық диполдары функционалды топтардың электр зарядына 
сәйкес бағытталған. Суда еритін полимерлердің суды байланыстыру қабілеті 
оларды шламдарды қоюлау және дегидратациялау операцияларында қолдану 
нәтижелеріне белгілі бір шектеулер қояды. Химиялық құрылымы бойынша 
флокулянт молекулалары-бұл флокуляцияланған коллоидтардың немесе 
суспензия бөлшектерінің бетіне бекітілген бүйірлік, функционалды топтар 
деп аталатын көмірсутекті тізбектер. Пайда болған агрегаттар-полимерлі 
молекулалардың көпір-байланыстарымен бекітілген флокулалар жеке 
бөлшектерге қарағанда ондаған және жүздеген есе тез тұндырылып, судың 
және жауын-шашынның тазартылған қабатын құрайды, олардың кеуекті 
құрылымы сүзу жылдамдығын арттыруға көмектеседі.  

Флокуляция процесіне әсер ететін факторларды үш топқа жіктеуге 
болады: 

- флокулянттармен байланысты;
- өңделетін суспензиямен байланысты;
- флокулянттарды қолдану шарттарымен байланысты.
Әр түрлі флокулянттардың молекулалық массасы (10 - 14)x106 - дан

(50-100)x103-ке дейін. Молекулалық салмағы 106 - дан жоғары суда еритін 
полимерлер жоғары молекулалық салмақ, 106-105 - орташа молекулалық 
салмақ және 105-тен төмен молекулалық салмақ деп жіктеледі. 
Макромолекулалардың молекулалық массасына және ерітіндідегі полимерлі 
жіптердің конфигурациясына байланысты мөлшері, адсорбция жүретін қатты 
бөлшектердің функционалды топтарының заряды мен беттік қасиеттерімен 
бірге флокулянттардың технологиялық белсенділігі едәуір анықталады. 
Қатты бөлшектердегі полиметрлердің адсорбциясында пайда болатын 
байланыс түрлерін электростатикалық, сутегі және ковалентті деп сипаттауға 
болады. Адсорбция процесінде бір уақытта әртүрлі байланыс түрлері жиі 
кездеседі. Электростатикалық Байланыс көп зарядталған функционалды 
топтары бар немесе басқаша айтқанда, жоғары заряд тығыздығы бар 
полимерлерде басым болады және егер бетіндегі гидрат қабаты болмаса 
немесе жеткіліксіз дамыған болса немесе бөлшектердің айналасындағы 
иондармен Қос электр қабатын құрайтын болса, бөлшектердің бетімен 
тікелей жүзеге асырылады. Сутегі байланысы полимерлердің сутегі атомдары 
арасында гидроксил немесе амид сияқты бөлінбейтін функционалды топтары 
бар және бөлшектердің беттеріндегі немесе бөлшектердің бетіне жақын 
орналасқан гидрат қабығындағы металл гидраттарымен байланысқан оттегі 
арасында пайда болады. Егер флокулянттың функционалды топтары мен 
катиондар арасында қатты бөлшектердің бетінде химиялық реакция 
нәтижесінде тұз түріндегі қосылыстар пайда болса, коваленттік (химиялық) 
байланыс пайда болады.  

БФ жағдайында флокулянттарды таңдау флокулянттардың 
технологиялық мақсатымен анықталады. Жоғары тұндыру жылдамдығына 
үлкен молекулалық салмағы бар флокулянттарды қолдану арқылы қол 
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түрінде болады. Полимерлі тізбектер гидрат қабығымен қоршалған, онда 
судың молекулалық диполдары функционалды топтардың электр зарядына 
сәйкес бағытталған. Суда еритін полимерлердің суды байланыстыру қабілеті
оларды шламдарды қоюлау және дегидратациялау операцияларында қолдану
нәтижелеріне белгілі бір шектеулер қояды. Химиялық құрылымы бойынша 
флокулянт молекулалары-бұл флокуляцияланған коллоидтардың немесе 
суспензия бөлшектерінің бетіне бекітілген бүйірлік, функционалды топтар
деп аталатын көмірсутекті тізбектер. Пайда болған агрегаттар-полимерлі 
молекулалардың көпір-байланыстарымен бекітілген флокулалар жеке
бөлшектерге қарағанда ондаған және жүздеген есе тез тұндырылып, судың
және жауын-шашынның тазартылған қабатын құрайды, олардың кеуекті
құрылымы сүзу жылдамдығын арттыруға көмектеседі. 

Флокуляция процесіне әсер ететін факторларды үш топқа жіктеуге
болады:

- флокулянттармен байланысты;
- өңделетін суспензиямен байланысты;
- флокулянттарды қолдану шарттарымен байланысты.
Әр түрлі флокулянттардың молекулалық массасы (10 - 14)x106 - дан

(50-100)x103-ке дейін. Молекулалық салмағы 106 - дан жоғары суда еритін 
полимерлер жоғары молекулалық салмақ, 106-105 - орташа молекулалық
салмақ және 105-тен төмен молекулалық салмақ деп жіктеледі.
Макромолекулалардың молекулалық массасына және ерітіндідегі полимерлі
жіптердің конфигурациясына байланысты мөлшері, адсорбция жүретін қатты
бөлшектердің функционалды топтарының заряды мен беттік қасиеттерімен
бірге флокулянттардың технологиялық белсенділігі едәуір анықталады.
Қатты бөлшектердегі полиметрлердің адсорбциясында пайда болатын 
байланыс түрлерін электростатикалық, сутегі және ковалентті деп сипаттауға
болады. Адсорбция процесінде бір уақытта әртүрлі байланыс түрлері жиі 
кездеседі. Электростатикалық Байланыс көп зарядталған функционалды
топтары бар немесе басқаша айтқанда, жоғары заряд тығыздығы бар 
полимерлерде басым болады және егер бетіндегі гидрат қабаты болмаса 
немесе жеткіліксіз дамыған болса немесе бөлшектердің айналасындағы
иондармен Қос электр қабатын құрайтын болса, бөлшектердің бетімен
тікелей жүзеге асырылады. Сутегі байланысы полимерлердің сутегі атомдары
арасында гидроксил немесе амид сияқты бөлінбейтін функционалды топтары
бар және бөлшектердің беттеріндегі немесе бөлшектердің бетіне жақын 
орналасқан гидрат қабығындағы металл гидраттарымен байланысқан оттегі
арасында пайда болады. Егер флокулянттың функционалды топтары мен
катиондар арасында қатты бөлшектердің бетінде химиялық реакция
нәтижесінде тұз түріндегі қосылыстар пайда болса, коваленттік (химиялық)
байланыс пайда болады. 

БФ жағдайында флокулянттарды таңдау флокулянттардың 
технологиялық мақсатымен анықталады. Жоғары тұндыру жылдамдығына 
үлкен молекулалық салмағы бар флокулянттарды қолдану арқылы қол

жеткізіледі. Суспензияның фазаларын ауырлық аймағында, мысалы, 
радиалды қалыңдатқыштарда бөлу кезінде алынған флокулалар жоғары 
беріктікке ие болмауы керек: олардың үлкен өлшемдері және осыған 
байланысты тұндырудың жоғары жылдамдығы бұл жағдайда технологияның 
талаптарын толығымен қанағаттандырады. Бұл шарттар акрил қышқылына 
негізделген жоғары молекулалық анионактивті флокулянттарға сәйкес келеді. 
Егер суспензияны тұндыру кезінде суды ағартудың жоғары дәрежесі қажет 
болса, онда функционалды топтардың жоғары иондық белсенділігі бар 
орташа немесе төмен молекулалық полимерлер қолданылады. Мысалы, 
илонакопителяларда немесе қалдық қоймаларда салыстырмалы түрде төмен 
молекулалы флокулянттар тиімді болуы мүмкін. Шнекті шөгінді 
центрифугалардағы суспензияларды ағартуда және қоюландыруда жоғары 
турбуленттілік пен роторішілік ағындардың жылдамдығына байланысты 
міндетті шарттар - флокулалардың жоғары беріктігі және тез флокуланың 
пайда болуы. Орталықтан тепкіш өріс жағдайында иондық емес 
функционалды топтары бар жоғары молекулалық флокулянттар өздерін 
жақсы дәлелдеді. Полимер тізбегіндегі ионогенді топтар санының көбеюі 
флокулянттың макромолекуласының тікелей қатты беткеймен байланысын 
тудырады, нәтижесінде соңғысының дегидратациясы және ықшам 
флокулалардың пайда болуы. Атап айтқанда, күшті катиондық 
белсенділікпен сипатталатын және сондықтан қатты және сұйық фазалардың 
шекарасында теріс зарядталған гидратталған иондарды байланыстыратын 
полимерлер бір мезгілде флокуляциялайтын, сондай-ақ сусыздандыратын 
әсерге ие. Мұндай полимерлерді қолдану шламдарды сүзгілеу және тығыздау 
кезінде үлкен әсер береді. Мысалы, шахта суларына тән гидроксидтердің 
үлкен пайызы бар шөгінділерді сүзгілеу кезінде жүйені алдын-ала әктейтін 
анионды немесе иондық емес полиакриламидтер тиімді: осы технологиямен 
кальций иондары полимер мен теріс зарядты тасымалдайтын қатты бет 
арасындағы байланыс қызметін атқарады.  

Кейбір жағдайларда суспензияның қатты фазасын оның бір бөлігін 
тұнбаға - селективті немесе селективті флокуляцияға бөліп, нақты құрамы 
бойынша бөлу қажет болады. Мұндай міндет туындауы мүмкін, мысалы, 
көмір суспензиясын флотацияға дайындау кезінде. Селективті флокуляцияны 
жүзеге асыру кейбір теріс технологиялық салдарлармен байланысты, мысалы, 
Жібек суспензияны тұрақтандыру, сондықтан бұл процесс көмір 
өнеркәсібінде практикалық қолданылмады. Жалпы жағдайда көпір 
флокуляциясының қарапайым әрекеті селективті емес: егер жүйелерге 
енгізілген полимер суспензияның бір немесе басқа қатты компонентімен 
әрекеттеспесе, онда оқшауланбаған бөлшектер флокуланың құрамына 
механикалық түрде еніп, онда әлсіреген аймақтар пайда болады. Іс жүзінде 
суспензияны тазарту, жауын-шашынның тығыздалуы, Центрифугалау немесе 
сүзу процестері жиі рет-ретімен қолданылады. Бұл жағдайда өңдеудің әр 
кезеңінде тиісті сипаттамалары бар флокулянттардың қосымша санын 
қолдану қажет. Кейде бір операция кезінде оның тиімділігін арттыру үшін екі 
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компонентті флокуляция технологиясы қолданылады. Өлшенген 
полимерлердің біріншісі адсорбент бетінің зарядын бағытта өзгертуі керек. 
Екіншісі-максималды флокуляцияны қамтамасыз ету үшін шөгінді бетіне 
қарама-қарсы заряд болуы керек. Жүйелі түрде қолданылатын екі 
флокулянттан тұратын композициялар беттік зарядтың жоғары тығыздығы 
бар қатты бөлшектердің ең кішкентай кластары бар полидисперсті жүйелерді 
толығымен тұрақсыздандыру үшін қажет. Флокулянттардың кейбір түрлері, 
мысалы, ионогенді емес полиоксиэтилен, жоғарыда қарастырылған ұсақ 
бөлшектерді агрегаттау (флокуляция) процесімен байланысты емес мақсаттар 
үшін де пайдаланылуы мүмкін. Олардың көмегімен құбырлар арқылы таза 
Сұйықтықтар мен суспензиялардың қозғалысына төзімділікті төмендетуге 
болады. Бұл құбылыс кейбір суда еритін полимерлердің қоспалары бар 
сұйықтықтардың турбулентті ағымында көрінетін Томс эффектісі деп 
аталады.  

Флокулянттардың еруі. Еріту-флокулянттарды қолдану 
технологиясының бастапқы кезеңі, олардың әсер ету тиімділігін айтарлықтай 
анықтайды. Іс жүзінде екі технологиялық еріту схемасы қолданылады. 
Олардың бірі екі сатылы: бірінші кезеңде флокулянт аралық массалық 
концентрацияға 1-0,3% дейін ериді, екінші кезең - аралық ерітіндіні бірқатар 
жағдайларға байланысты таңдалатын жұмыс концентрациясына дейін 
сұйылту-0,2-ден 0,01% - ға дейін. Жалпы жағдайда флокулянттың 
молекулалық массасы неғұрлым жоғары болса, сондықтан оның 
ерітінділерінің тұтқырлығы әр кезеңде флокулянттың концентрациясы 
соғұрлым аз болуы керек. Бір сатылы схемада флокулянтты жұмыс 
концентрациясына дейін бірден еріту қарастырылған. Флокулянттың еру 
режимінің нұсқасын таңдау көбінесе оның қасиеттерімен, негізінен оның 
молекулалық массасымен, ерітінділердің тұтқырлығымен және еру 
кинетикасымен анықталады. Орган факторын да ескеру қажет: полимер 
тізбегі неғұрлым ұзақ болса және ол орналасқан ерітіндінің концентрациясы 
неғұрлым аз болса, макромолекулалар соғұрлым көп болады. 

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Шлам қоспасы дегеніміз не? 
2. Гидроқоспаның сұйық фазасы қандай? 
3. Гидроқоспаның минералдануы немен түсіндіріледі? 
4. Байыту фабрикаларының технологиялық жүйелеріндегі шлам 

түзудің негізгі нүктелері. 
5. Шламды ірілігі бойынша жіктеуде қандай жабдық қолданылады? 
6. Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін айналмалы сумен 

жабдықтаудың қандай схемасы қолданылады? 
7. "Технологиялық су"ұғымына не кіреді? 
8. Су-шлам схемаларының үш түрі. 
9. Айналымдағы суды тазарту процестерін күшейту құралдары. 
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компонентті флокуляция технологиясы қолданылады. Өлшенген
полимерлердің біріншісі адсорбент бетінің зарядын бағытта өзгертуі керек.
Екіншісі-максималды флокуляцияны қамтамасыз ету үшін шөгінді бетіне 
қарама-қарсы заряд болуы керек. Жүйелі түрде қолданылатын екі
флокулянттан тұратын композициялар беттік зарядтың жоғары тығыздығы 
бар қатты бөлшектердің ең кішкентай кластары бар полидисперсті жүйелерді
толығымен тұрақсыздандыру үшін қажет. Флокулянттардың кейбір түрлері, 
мысалы, ионогенді емес полиоксиэтилен, жоғарыда қарастырылған ұсақ 
бөлшектерді агрегаттау (флокуляция) процесімен байланысты емес мақсаттар 
үшін де пайдаланылуы мүмкін. Олардың көмегімен құбырлар арқылы таза 
Сұйықтықтар мен суспензиялардың қозғалысына төзімділікті төмендетуге
болады. Бұл құбылыс кейбір суда еритін полимерлердің қоспалары бар
сұйықтықтардың турбулентті ағымында көрінетін Томс эффектісі деп
аталады.

Флокулянттардың еруі. Еріту-флокулянттарды қолдану
технологиясының бастапқы кезеңі, олардың әсер ету тиімділігін айтарлықтай
анықтайды. Іс жүзінде екі технологиялық еріту схемасы қолданылады.
Олардың бірі екі сатылы: бірінші кезеңде флокулянт аралық массалық
концентрацияға 1-0,3% дейін ериді, екінші кезең - аралық ерітіндіні бірқатар
жағдайларға байланысты таңдалатын жұмыс концентрациясына дейін
сұйылту-0,2-ден 0,01% - ға дейін. Жалпы жағдайда флокулянттың
молекулалық массасы неғұрлым жоғары болса, сондықтан оның
ерітінділерінің тұтқырлығы әр кезеңде флокулянттың концентрациясы
соғұрлым аз болуы керек. Бір сатылы схемада флокулянтты жұмыс
концентрациясына дейін бірден еріту қарастырылған. Флокулянттың еру 
режимінің нұсқасын таңдау көбінесе оның қасиеттерімен, негізінен оның
молекулалық массасымен, ерітінділердің тұтқырлығымен және еру
кинетикасымен анықталады. Орган факторын да ескеру қажет: полимер
тізбегі неғұрлым ұзақ болса және ол орналасқан ерітіндінің концентрациясы
неғұрлым аз болса, макромолекулалар соғұрлым көп болады.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Шлам қоспасы дегеніміз не?
2. Гидроқоспаның сұйық фазасы қандай?
3. Гидроқоспаның минералдануы немен түсіндіріледі?
4. Байыту фабрикаларының технологиялық жүйелеріндегі шлам 

түзудің негізгі нүктелері.
5. Шламды ірілігі бойынша жіктеуде қандай жабдық қолданылады?
6. Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін айналмалы сумен 

жабдықтаудың қандай схемасы қолданылады?
7. "Технологиялық су"ұғымына не кіреді?
8. Су-шлам схемаларының үш түрі.
9. Айналымдағы суды тазарту процестерін күшейту құралдары.

2.6 Кептіру 

2.6.1. Жалпы мәліметтер 

Көмір байыту фабрикаларында ылғалдылығы 22-26% флотациялық 
концентрат (0-0,5 мм), ылғалдылығы 9-12% ұсақ концентрат (0 - 13 мм), 
ылғалдылығы 22-25% шлам (0-Змм) және ылғалдылығы 8-10% ұсақ аралық 
өнім (0-13 мм) термиялық кептіруге ұшырайды. Кептіру үшін бұл өнімдер 
жеке-жеке немесе әртүрлі қатынастардағы қоспаларда беріледі, өнеркәсіптік 
өнімдер мен флотация қалдықтары бөлек кептіріледі. Сүзгі баспақтарында 
сусыздандырылған флотация қалдықтарын жыл бойы жөнелтуді 
ұйымдастырған кезде, бұл өнім кептіруге ұшырауы мүмкін, оның 
ылғалдылығы 22-26%. Кептіру техникасында материалдың ылғалдылығы 
тепе-теңдік, артық және гигроскопиялық болып жіктеледі. Тепе-теңдік 
жағдайында материалдың ылғалдылығы түсініледі, онда материалдың 
үстіндегі су буының қысымы қоршаған ауадағы будың ішінара қысымына 
тең болады. Қоршаған ауаның немесе кептіру агентінің белгілі бір 
параметрлерінде (температура мен қысым) көмірдің ылғалдылығын 
тепе-теңдіктен төмендету мүмкін емес. Шамадан тыс ылғалдылық 
материалды тепе-теңдік ылғалдылығына жеткізген кезде кептіру кезінде 
алып тастауға болатын ылғалға байланысты. Гигроскопиялық 
ылғалдылық-бұл материалдың гигроскопиялық күйдегі ылғалдылығы, яғни 
материал ылғалды сіңіре алатын күй. Материалдың гигроскопиялық 
ылғалдылығы қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты 
өзгереді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 100% болатын материалдың 
ылғалдылығы максималды гигроскопиялық ылғалдылық деп аталады.  

Кептіру кезінде көмірден ылғалды кетіру механизмі. Кептірудің 
ерекшелігі-қоршаған орта буының парциалды қысымы материалдың ылғал 
буының парциалды қысымынан аз болған кезде булану арқылы материалдың 
ылғалдылығын сұйық фазадан газ тәрізді фазаға ауыстыру. Қысым 
айырмашылығының төмендеуімен материалдан ылғалдың булану 
қарқындылығы төмендейді және қысым айырмасы нөлге тең болған кезде 
кептіру тоқтатылады. Кептіру материалдың ылғалдылығы мен 
температурасының өзгеруімен, сондай-ақ кептіру жылдамдығымен 
сипатталады. Бүкіл кептіру процесін бірнеше кезеңге бөлуге болады. 1 
қисығы уақыт өте келе материалдың ылғалдылығының өзгеруін білдіреді:  

W =f (t)  (29) 

2 қисығы кептіру жылдамдығының өзгеруін, яғни уақыт бірлігіне 
материалдың ылғалдылығының өзгеруін сипаттайды:  

σW/σr=lgα=A/B (30)
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3 қисығы кептіру процесінде материал температурасының өзгеруін 
көрсетеді. Кептіру негізінен үш кезеңнен тұрады: қыздыру; тұрақты және 
төмен кептіру жылдамдығы. Кептірудің бірінші кезеңінде (қисық а нүктесіне 
дейін) жылу материалды жылытуға жұмсалады. Осы кезеңде көмірдің 
ылғалдылығы аздап төмендейді, ал кептіру жылдамдығы максималды мәнге 
дейін артады. Екінші кезеңде (2 қисықтың АК1 сегменті) кептіру 
жылдамдығы тұрақты және сұйықтықтың ашық бетінен ылғалдың булану 
жылдамдығына тең. Осы кезеңде бос ылғалдың булануы орын алады. 
Материалдың беткі температурасы ылғал термометрдің температурасына тең, 
ол тұрақты болып қалады (АК1 қисық 3 кесіндісі). Екінші кезең булану 
бетіндегі материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық 
ылғалдылыққа сәйкес келген кезде аяқталады. Кептіру жылдамдығының 
үшінші кезеңі материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық 
деңгейден төмендегеннен кейін басталады. Бұл жағдайда кептіру 
жылдамдығы баяулайды (2 қисықтың K1P кесіндісі), ал материалдың 
температурасы жоғарылайды (3 қисықтың K1P кесіндісі). Кептіру 
қисықтарының табиғаты ылғалға, материал бөлшектерінің мөлшеріне және 
оларды төсеу әдісіне, гидродинамикалық ағу жағдайларына, қоршаған орта 
параметрлеріне (температура, ылғалдылық, жылдамдық) байланысты. Осы 
факторлардың жиынтығы кептіру режимін анықтайды.  

Кептіру процесінде максималды гигроскопиялық ылғалдылыққа сәйкес 
келетін материалдың ылғалдылығына дейін артық ылғал буланып кетеді. 
Материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық ылғалдылықтан 
төмен болған кезде ылғалдылықтың төмендеуі ылғалдың булануының нақты 
жылуының жоғарылауымен бірге жүреді, бұл жүйенің физикалық 
жағдайының өзгеруін көрсетеді. Осы кезеңде байланысты ылғал буланып, 
жылу судың буға фазалық өзгеруіне ғана емес, ылғалдың материалмен 
байланысын бұзуға да жұмсалады. Көмірді кептірудің ең үнемді және 
қауіпсіз режимі-бұл тұрақты кептіру жылдамдығына сәйкес келетін режим, 
онда тек бос ылғал жойылады. Бұл жағдайда кептіру жылдамдығы 
максималды және материалдың температурасы дымқыл термометрдің 
температурасына сәйкес келеді. Терең кептіру кезінде процестің 
жылдамдығы төмендейді және кептірілген көмірдің температурасы 
көтеріледі. Бұл жағдай кептірілген өнімнің ылғалдылығын негіздеу және 
көмірді кептіру режимін таңдау кезінде ескерілуі керек.  

Кептіру агенті. Көмір байыту фабрикаларында байыту өнімдері ауамен, 
қатты, сұйық немесе газ тәріздес отынның сұйылтылған жану өнімдерімен 
кептіріледі. Кептіру агенті (салқындатқыш) - бұл газ қоспасы, оның негізгі 
компоненті ауа болып табылады.  
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3 қисығы кептіру процесінде материал температурасының өзгеруін 
көрсетеді. Кептіру негізінен үш кезеңнен тұрады: қыздыру; тұрақты және
төмен кептіру жылдамдығы. Кептірудің бірінші кезеңінде (қисық а нүктесіне
дейін) жылу материалды жылытуға жұмсалады. Осы кезеңде көмірдің
ылғалдылығы аздап төмендейді, ал кептіру жылдамдығы максималды мәнге
дейін артады. Екінші кезеңде (2 қисықтың АК1 сегменті) кептіру
жылдамдығы тұрақты және сұйықтықтың ашық бетінен ылғалдың булану
жылдамдығына тең. Осы кезеңде бос ылғалдың булануы орын алады.
Материалдың беткі температурасы ылғал термометрдің температурасына тең,
ол тұрақты болып қалады (АК1 қисық 3 кесіндісі). Екінші кезең булану
бетіндегі материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық
ылғалдылыққа сәйкес келген кезде аяқталады. Кептіру жылдамдығының 
үшінші кезеңі материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық
деңгейден төмендегеннен кейін басталады. Бұл жағдайда кептіру 
жылдамдығы баяулайды (2 қисықтың к1р кесіндісі), ал материалдың
температурасы жоғарылайды (3 қисықтың K1P кесіндісі). Кептіру
қисықтарының табиғаты ылғалға, материал бөлшектерінің мөлшеріне және 
оларды төсеу әдісіне, гидродинамикалық ағу жағдайларына, қоршаған орта
параметрлеріне (температура, ылғалдылық, жылдамдық) байланысты. Осы
факторлардың жиынтығы кептіру режимін анықтайды. 

Кептіру процесінде максималды гигроскопиялық ылғалдылыққа сәйкес 
келетін материалдың ылғалдылығына дейін артық ылғал буланып кетеді.
Материалдың ылғалдылығы максималды гигроскопиялық ылғалдылықтан 
төмен болған кезде ылғалдылықтың төмендеуі ылғалдың булануының нақты
жылуының жоғарылауымен бірге жүреді, бұл жүйенің физикалық
жағдайының өзгеруін көрсетеді. Осы кезеңде байланысты ылғал буланып,
жылу судың буға фазалық өзгеруіне ғана емес, ылғалдың материалмен
байланысын бұзуға да жұмсалады. Көмірді кептірудің ең үнемді және 
қауіпсіз режимі-бұл тұрақты кептіру жылдамдығына сәйкес келетін режим,
онда тек бос ылғал жойылады. Бұл жағдайда кептіру жылдамдығы 
максималды және материалдың температурасы дымқыл термометрдің
температурасына сәйкес келеді. Терең кептіру кезінде процестің
жылдамдығы төмендейді және кептірілген көмірдің температурасы
көтеріледі. Бұл жағдай кептірілген өнімнің ылғалдылығын негіздеу және 
көмірді кептіру режимін таңдау кезінде ескерілуі керек. 

Кептіру агенті. Көмір байыту фабрикаларында байыту өнімдері ауамен,
қатты, сұйық немесе газ тәріздес отынның сұйылтылған жану өнімдерімен
кептіріледі. Кептіру агенті (салқындатқыш) - бұл газ қоспасы, оның негізгі 
компоненті ауа болып табылады. 

Салқындатқышта әрдайым белгілі бір мөлшерде су буы болады, оның 
массасы кептірілетін материалмен жанасу кезінде артады.  Құрғақ газ бен су 
буының қоспасы дымқыл газ деп аталады. Дальтон Заңына сәйкес дымқыл 
газдың қысымы PC құрғақ газының ішінара қысымының қосындысына тең.r 
және Рп су буы: 

Рв.г = Рс.г +Рп    ( 31) 

2.6.2. Кептіру аппараттары 

Берілген қысым мен температурада су буының максималды мөлшері бар 
ылғалды газ қаныққан деп аталады және құрғақ қаныққан бу мен құрғақ 
газдың қоспасы болып табылады. Бұл жағдайда будың қысымы оның рН 
қанықтыру күйіндегі қысымына тең, ал 1 м3 газдағы бу мөлшері р (кг/м3) 
құрғақ қаныққан будың тығыздығына тең. Қанықпаған ылғалды газ берілген 
қысым мен температурада су буын сіңіре алады. Абсолютті 
ылғалдылық-ылғал газдың (ауаның) 1 м3 су буының массасы. Абсолютті 
ылғалдылық t температурада Рп парциалды қысымында Рп буының 
тығыздығына сандық тең (2.39-кесте).  

Кептіру қондырғысы-бұл жану, шаң жинау және үрлеу 
құрылғыларынан, кептіру аппараттарынан, мөлшерлеу, тасымалдау және 
бекіту жабдықтарынан тұратын және бақылау-өлшеу аппаратурасымен 
жабдықталған Күрделі Технологиялық қондырғы. Барабан газ кептіргіштері 
көмірді кептіру үшін кеңінен қолданылады. Барабанды кептіргіштердің басқа 
типтегі кептіргіштермен салыстырғанда басты артықшылығы-250 мм-ге 
дейін кесектері бар Сусымалы материалдарды кептіру кезінде де, 
флотациялық концентраттар мен шламдар сияқты тұтқыр, жабысқақ 
материалдарды кептіру кезінде де жоғары сенімділік.  

2.39-кесте - р = 100 кПа кезінде ылғалды ауадағы су буының құрамы 
(тығыздығы г/м3)  
және 

°С 
Ф. 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
-15 1,39 1,25 1,11 0,97 0,83 0,70 0,56 0,42 0,28 0,14 
-10 2,14 1,93 1,71 1,50 1,28 1,107 0,86 0,64 0,21 0,21 
-5 3,24 2,92 2,59 2,27 1,94 1,62 1,30 0,97 0,65 0,32 
0 4,84 4,36 3,87 3,39 2,91 2,42 1,94 1,45 0,97 0,48 

+5 6,80 6,12 5,44 4,76 4,08 3,40 2,72 2,04 1,36 0,68 
+10 9,40 8,46 7,52 6,58 5,64 4,70 3,76 2,82 1,88 0,94 
+15 12,82 11,54 10,26 8,98 7,69 6,41 5,13 3,85 2,56 1,28 
+20 17,29 15,56 13,83 12,10 10,37 8,64. 6,92 5,19 3,46 1,73 
+25 23,03 20,73 18,43 16,12 13,82 11,52 9,21 6,91 4,61 2,30 
+30 30,36 27,32 24,29 21,25 18,21 15,18 12,14 9,11 6,07 3,04 
+35 39,59 35,53 31,67 27,71 23,76 19,80 15,87 11,88 7,92 3,04 
+40 51,13 46,02 40,90 35,79 30,68 25,56 20,45 15,34 10,23 5,11 
+45 65,42 58,88 52,34 45,80 39,25 32,71 26,17 19,63 13,08 6,54 
+50 82,94 74,64 66,35 58,06 49,76 41,47 33,17 24,88 16,59 8,29
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+55 104,28 93,85 83,42 73,00 62,57 52,14 41,71 31,28 20,86 10,43
+60 130,09 117,08 104,07 91,06 78,05 65,05 52,04 39,03 26,02 13,01 
+65 161,05 114,95 128,84 112,74 96,63 80,53 64,42 48,32 33,21 16,11 
+70 197,95 178,16 158,36 137,57 118,77 98,98 79,18 59,39 39,59 19,80 
+75 241,65 217,49 193,32 169,16 144,99 120,83 96,66 72,50 48,33 24,17 
+80 292,99 263,69 234,39 205,09 175,79 146,50 117,20 87,90 58,60 29,30 
+85 353,23 317,91 282,58 247,26 211,94 1. 141,29 105,97 70,65 35,32 
+90 423,07 380,76 338,46 296,15 253,84 211,54 169,23 126,92 84,61 42,31 
+95 504,11 453,70 403,29 352,88 302,47 252,06 201,64 151,23 100,82 50,41 
+100 585,24 526,72 468,20 409,64 351,15 292,62 234,10 175,57 117,05 58,52

Барабанды кептіргіштердің кемшіліктері: буланған ылғал бойынша 
барабан көлемінің үлкен габариттік өлшемдері мен төмен кернеуі; 1 сағат 
ішінде буланған ылғалдың 1 тоннасына 4-5 т құрайтын айтарлықтай металл 
сыйымдылығы; жұмыс кезінде барабанда үнемі болатын материалдың үлкен 
көлемі; кептіргіш барабанның ішкі құрылғыларына ылғалды материалдың 
жабысуы, бұл кептіргіштің жұмыс тиімділігін айтарлықтай төмендетеді.  

Барабанды кептіргіштер (2.42-сурет) үздіксіз жұмыс істейтін 
аппараттар болып табылады. Олар келесі топтарға бөлінеді: 
- тікелей жылу алмасуымен, онда материалдың ыстық газдармен тікелей
жанасуы газдар мен материалдың тікелей немесе қарама-қарсы қозғалыс
схемасы бойынша жүреді;
- жанама жылу алмасуымен, онда жылу газдардан материалға металл қабырға
арқылы өтеді;
- аралас жылу алмасуымен, онда материалға жылу беру металл қабырға
арқылы, сондай-ақ материалды ыстық газдармен тікелей байланыстыру
арқылы жүзеге асырылады.

Тікелей жылу алмасуы бар барабан кептіргіштері (2.43-сурет) көмірді 
кептіру үшін қолданылады. Барабанның іші пышақтармен жабдықталған. 
Барабан айналған кезде олар материалды ұстап алады және оны барабанның 
бүкіл кеңістігін толтыратын жұқа параллель каскадтармен (ағындармен) 
шашыратады. 
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+55 104,28 93,85 83,42 73,00 62,57 52,14 41,71 31,28 20,86 10,43
+60 130,09 117,08 104,07 91,06 78,05 65,05 52,04 39,03 26,02 13,01
+65 161,05 114,95 128,84 112,74 96,63 80,53 64,42 48,32 33,21 16,11
+70 197,95 178,16 158,36 137,57 118,77 98,98 79,18 59,39 39,59 19,80
+75 241,65 217,49 193,32 169,16 144,99 120,83 96,66 72,50 48,33 24,17
+80 292,99 263,69 234,39 205,09 175,79 146,50 117,20 87,90 58,60 29,30
+85 353,23 317,91 282,58 247,26 211,94 1. 141,29 105,97 70,65 35,32
+90 423,07 380,76 338,46 296,15 253,84 211,54 169,23 126,92 84,61 42,31
+95 504,11 453,70 403,29 352,88 302,47 252,06 201,64 151,23 100,82 50,41
+100 585,24 526,72 468,20 409,64 351,15 292,62 234,10 175,57 117,05 58,52

Барабанды кептіргіштердің кемшіліктері: буланған ылғал бойынша 
барабан көлемінің үлкен габариттік өлшемдері мен төмен кернеуі; 1 сағат
ішінде буланған ылғалдың 1 тоннасына 4-5 т құрайтын айтарлықтай металл
сыйымдылығы; жұмыс кезінде барабанда үнемі болатын материалдың үлкен
көлемі; кептіргіш барабанның ішкі құрылғыларына ылғалды материалдың 
жабысуы, бұл кептіргіштің жұмыс тиімділігін айтарлықтай төмендетеді. 

Барабанды кептіргіштер (2.42-сурет) үздіксіз жұмыс істейтін 
аппараттар болып табылады. Олар келесі топтарға бөлінеді:
- тікелей жылу алмасуымен, онда материалдың ыстық газдармен тікелей
жанасуы газдар мен материалдың тікелей немесе қарама-қарсы қозғалыс 
схемасы бойынша жүреді;
- жанама жылу алмасуымен, онда жылу газдардан материалға металл қабырға 
арқылы өтеді;
- аралас жылу алмасуымен, онда материалға жылу беру металл қабырға 
арқылы, сондай-ақ материалды ыстық газдармен тікелей байланыстыру 
арқылы жүзеге асырылады. 

Тікелей жылу алмасуы бар барабан кептіргіштері (2.43-сурет) көмірді
кептіру үшін қолданылады. Барабанның іші пышақтармен жабдықталған.
Барабан айналған кезде олар материалды ұстап алады және оны барабанның 
бүкіл кеңістігін толтыратын жұқа параллель каскадтармен (ағындармен)
шашыратады.

 2.42-сурет - Барабанды кептіргіш 

Құлаған материалдың каскадтары арасында қозғалатын ыстық газдар 
оның дымқыл бетімен тікелей байланыста болады. Кептіру барабанында 
пайда болған каскадтардың саны, демек, газ бен материал арасындағы жылу 
алмасудың тиімділігі пышақтардың саны мен дизайнына байланысты. 
Кептіру барабандарының ішкі құрылғыларын құрастыру кезінде кептіруге 
жататын материалдың ірілігі, тығыздығы, сусымалы қасиеттері және оның 
барабанның көлденең қимасында біркелкі таралуын қамтамасыз ету 
қажеттілігі ескеріледі. Барабанды тиеу орнынан түсіру орнына жылжытқанда, 
материал құрғақ және сусымалы болады, сондықтан барабанның түсіру 
бөлігінде ішкі құрылғы барабан айналасында немесе арнайы қырғыштарда 
көптеген пышақтармен жабдықталуы керек. Материал кептіру барабанының 
бойымен соңғысының көлбеуі, айналуы және бөлшектердің сынуы 
нәтижесінде қозғалады.  

 Сонымен қатар, каскадтың сыртқы қабаттарындағы бөлшектер үшін 
газбен қарқынды жуылады, жылу алмасу шарттары суспензиядағы кептіру 
жағдайларына жақын. Газдармен нашар жуылған каскадтың ішкі 
қабаттарындағы бөлшектер үшін жылу беру шарттары суспензияда кептіру 
жағдайынан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Бұрын кептіру барабандары 
қабылдағыш-бұрандалы лобпен және салалық Парақ саптамаларымен 
жабдықталған.  
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2.43-сурет - Тікелей жылу алмасу барабанды кептіргіш 

Соңғы онжылдықта жоғары ылғалданған Байыту өнімдерін 
(флотоконцентрат, шлам) кептіру кезінде кептіру барабандарының тиімділігі 
мен сенімділігін едәуір арттыруға барабандарды тізбекті саптама 
құрылғыларымен жарақтандыру есебінен қол жеткізілді (2.44-сурет). 

1- Корпус
2- Қабылдау-бұрандалы саптама
3- Шынжырлы қалақтар
4- Көлденең тізбекті перделер

2.44-сурет - Тізбекті саптамасы бар кептіру барабаны. 

 Барабанды кептіргіштерде жылу шығыны 4000-5000 кДж/кг буланған 
ылғалды құрайды, ал 1 тонна буланған ылғалға электр энергиясының 
шығыны 40-50 кВт / сағ құрайды. Бұл көрсеткіштер барабанның буланған 
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Сурет 2.43-тікелей жылу алмасу барабанды кептіргіш 
 
Соңғы онжылдықта жоғары ылғалданған Байыту өнімдерін 

(флотоконцентрат, шлам) кептіру кезінде кептіру барабандарының тиімділігі 
мен сенімділігін едәуір арттыруға барабандарды тізбекті саптама 
құрылғыларымен жарақтандыру есебінен қол жеткізілді (2.44-сурет). 

 

 
 

1- Корпус 
2- Қабылдау-бұрандалы саптама 
3- Шынжырлы қалақтар 
4- Көлденең тізбекті перделер 
 
2.44-сурет-тізбекті саптамасы бар кептіру барабаны. 
 
 Барабанды кептіргіштерде жылу шығыны 4000-5000 кДж/кг буланған 

ылғалды құрайды, ал 1 тонна буланған ылғалға электр энергиясының 
шығыны 40-50 кВт / сағ құрайды. Бұл көрсеткіштер барабанның буланған 

  
 

ылғалдағы өнімділігіне тікелей байланысты, ол саптамалардың күйінен басқа, 
пештің тиімділігімен, жолдардың тығыздығымен, салқындатқыштың 
жылдамдығымен, кептірілетін материалдың түрімен және басқа 
факторлармен анықталады.  

 
 

1- Түтін сорғыш 
2- ылғал шаң жинағыш 
3- батарея шаң жинағыш 
4- шлюз жапқышы 
5- Конвейерлер 
6- барабан бергіші 
7- Конвейерлер 
8- құрғақ көмір бункері 
9- циклон 
10- ылғалды көмір бункері 
11- бергіш 
12- Қайнаған қабатты кептіргіш 
13- жағу құбыры 
14- боров 
15- оттық 

2.45-сурет-қайнаған қабаттағы кептіру қондырғысының схемасы  
 
Кептіру барабанының тез тозатын түйіні - жүктеу ойығы. Оның төмен 

жұмыс сенімділігі, қабылданған жобалық шешімдерге сәйкес, оның негізгі 
жұмыс бөлімі пештің араластырғыш камерасынан өтеді, осыған байланысты 
ол сыртқы жағынан жоғары температуралы түтін газдарының әсеріне 
ұшырайды, ал ішкі жағынан ол бойымен қозғалатын ылғалды материалдың 
салқындауы мен қарқынды абразиясына ұшырайды.  

Қоқысты термиялық қорғау үшін қолданылатын жылу оқшаулағыш 
жабындар тиімсіз, нәтижесінде бұл Қондырғының қызмет ету мерзімі 6-12 
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айды құрайды. Кептіру барабанының төменгі бөлігіне жеткізілетін дымқыл 
материал көбінесе барабанның ұзындығына таралып, тіреу сақинасы арқылы 
пештің араластырғыш камерасына құйылады. Кептіру қондырғыларының 
қалыпты жұмыс жағдайлары дымқыл көмір тиеу қондырғысының 
құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты. Құбыр-кептіргіштерді тиеу 
торабы мөлшерлеу құрылғысы мен қоректендіргіш-лақтырғыштан тұрады.  

 
Кептіргіш құбырларда кептіру тиімділігін арттыру көмірдің жекелеген 

бөлшектерінің ыстық газдарымен жан-жақты байланыс қамтамасыз етілген 
жағдайда ғана мүмкін болады. Жоғары ылғалданған ұсақ материалдар 
кептіргіш құбырларда кептірілгендіктен, фидер-кастор дизайнында 
кептірілген материалдың, әсіресе флотациялық концентраттың ерекше 
қасиеттері ескерілуі керек. 

Қайнаған қабаттың кептіргіштері. Қайнаған (сұйылтылған) күйде 
кептіру процесі (2.45-сурет) газды газ тарату торындағы материалдың қабаты 
арқылы осы қабаттың тұрақтылығы бұзылған, оның биіктігі біртіндеп артып, 
бөлшектер кездейсоқ қозғалысқа түседі. 

Қайнаған қабаттың кептіргіштерінде тасымалданатын газ ағынының 
кинетикалық энергиясы газ тарату торының кедергісін және тыныш күйден 
псевдо-сұйылту күйіне өтетін материал қабатын жеңу нәтижесінде өзгереді. 
Қайнаған қабатты кептіргіш-бұл оны жоғарғы және төменгі бөліктерге 
бөлетін газ тарату құрылғысы бар дәнекерленген камера. Кептіргіштің 
төменгі бөлігі-газ камерасы, оған газдар пештен түседі. Ішінде камера отқа 
төзімді кірпішпен қапталған. Кептіргіштің жоғарғы бөлігі қайнаған қабат 
аймағынан және бөлу кеңістігінен тұрады. Практикалық мәліметтер негізінде 
қайнаған қабаттың биіктігі, әдетте, кептірілген материалдың қасиеттеріне, 
кептіру режиміне және кептіру камерасының дизайнына байланысты 300-700 
мм-ден аспайды. 

 
2.6.3. Кептіру қондырғыларын пайдалану туралы негізгі мәліметтер 

 
Кептіру қондырғыларының ғимараттары мен орналасуы. Жарылыс 

қаупі бар көмірді кептіруге арналған қондырғылар жеке ғимаратта немесе 
фабриканың бас корпусы бар блокта орналасуы тиіс. Соңғы жағдайда кептіру 
бөлімшесінің ғимараты одан кептіру бөлімшесі ғимаратының сыртқы 
қабырғаларына қарағанда жарылыс қысымына төзімділігі жоғары 
қабырғамен оқшаулануы тиіс. От жағу құрылғылары кептіру 
қондырғысының жалпы үй-жайында немесе бөлек орналастырылады. 
Кептіру қондырғыларын құрғақ көмірді тасымалдау қашықтығын азайту 
үшін орналастырған жөн. Кептіру бөлімшелерінде жылытуды, 
шаруашылық-өртке қарсы және техникалық су құбырларын, сондай-ақ 
шаруашылық-нәжістік және өндірістік кәріздерді көздеу қажет. Кептіру 
бөлімшесінде кемінде екі Шығыс (әрбір жабында), монтаждау ойықтары 
және жүк көтергіш құрылғылар болуы тиіс. Кептіру бөлімшелері 



201
  

 

айды құрайды. Кептіру барабанының төменгі бөлігіне жеткізілетін дымқыл 
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кептіру режиміне және кептіру камерасының дизайнына байланысты 300-700 
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фабриканың бас корпусы бар блокта орналасуы тиіс. Соңғы жағдайда кептіру 
бөлімшесінің ғимараты одан кептіру бөлімшесі ғимаратының сыртқы 
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қабырғамен оқшаулануы тиіс. От жағу құрылғылары кептіру 
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үшін орналастырған жөн. Кептіру бөлімшелерінде жылытуды, 
шаруашылық-өртке қарсы және техникалық су құбырларын, сондай-ақ 
шаруашылық-нәжістік және өндірістік кәріздерді көздеу қажет. Кептіру 
бөлімшесінде кемінде екі Шығыс (әрбір жабында), монтаждау ойықтары 
және жүк көтергіш құрылғылар болуы тиіс. Кептіру бөлімшелері 

  
 

ғимараттарының барлық элементтері жанбайтын материалдардан жасалуы 
тиіс. Кептіру бөлімшелерінің жабдығын жабдықтардың негізгі тораптары 
мен Саты торларына ыңғайлы өту жолдары және қол жеткізу қалатындай етіп 
орналастыру керек. Жарылу қаупі бар материалдарды кептіру кезінде кептіру 
бөлімшелерінде арматураланған шыны мен шыны блоктарды қолдануға жол 
берілмейді. Құрғақ газ тазалау жабдығы мен кептірілген материалдың 
трактісі оқшауланған үй-жайда орналасуы тиіс. Кептіру қондырғыларының 
үй-жайларын желдету және аспирация жүйелерімен жабдықтау қажет. 
Технологиялық жабдық пен ағынды-көлік жүйесінің жабындары, сондай-ақ 
газданған ауаны шығаруға арналған тұрақты жұмыс істейтін және авариялық 
желдеткіштері және үй-жайлары болуы тиіс. Төтенше желдету алты есе ауа 
алмасуға негізделуі керек. Күл мен қожды шығаруға арналған үй-жайдың 
тұрақты жұмыс істейтін сору-сыртқа тарату желдеткіші болуы тиіс. Кептіру 
қондырғыларының жабдықтарын, әдетте, жөндеу жұмыстарына арналған 
механикаландырылған құралдармен жабдықталған жабық үй-жайларда 
орналастыру керек. Ол агрегаттық (блоктық) схема бойынша құрастырылуы 
тиіс: жағу құбыры және жеке жабдықтар жиынтығы бар оттық - кептіру 
аппараты - кептірілген материалды бөлу және тозаң ұстау жүйесі - түтін 
құбыры. Жаңа кептіру бөлімдерін жобалау кезінде жертөлелерде 
технологиялық жабдықты орналастырудан аулақ болған жөн. Кептіру 
бөлімшелерінде технологиялық жабдықты құрастыру кезінде 
коммуникациялардың ең аз ұзындығы көзделеді. Кептірілген материалдың 
негізгі бөлігі, әдетте, зауыттың негізгі корпусынан тыс жерде өтуі керек. Шаң 
трактілерінде шаң жиналуы мүмкін "қаптар" және тұйық жерлер болмауы 
тиіс.  

Жобаланатын кептіру бөлімшесінің бастапқы материал бойынша 
есептелген өнімділігін біркелкі емес коэффициентті ескере отырып, 
кәсіпорынның орташа сағаттық өнімділігіне сүйене отырып анықтау қажет. 
Кептіру қондырғыларының санын формулалар бойынша алынған ең үлкен 
мән бойынша таңдап, бүтін санға дейін дөңгелектеу қажет. Бастапқы 
материалға арналған бункерлер ішкі беті тегіс металдан немесе темір 
бетоннан және көлбеу жазықтықтар шегенделген тот баспайтын болаттан 
жасалуы тиіс. Бункерлердің пішіні олардан материалды өз бетімен толық 
түсіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Қож-күл шығаруға арналған 
жабдыққа күл мен қожды сөндіру үшін су (қож және күл бункеріне) 
жеткізілуі қамтамасыз етілуі тиіс. Күл мен қожға арналған бункерлер 
қашықтықтан басқарылатын ысырмалармен жабдықталуы тиіс. Газ 
өткізгіштердің көкжиекке еңіс бұрышы 45°кем болмауы тиіс. Шаңның 
шөгуін болдырмайтын газ ағынының жылдамдығы (кемінде 20 м/с) кезінде 
еңістің ең аз бұрышына жол берілуі мүмкін. Оттықтар мен кептіру 
аппараттарының арасында кесетін шиберлер болған жөн. Дайындаушы 
зауыттың техникалық шарттары бойынша жылу оқшаулағышы жоқ дымқыл 
тозаңұстағыштарды, түтін сорғыштарды, кептіру барабандарын, түсіру 



202 

циклондарының тез тозатын учаскелерін қоспағанда, тозаңұстау трактілері, 
тозаңұстағыш және кептіру аппараттары жылу оқшауландырылуға тиіс.  

Кептіргіштерді іске қосу және тоқтату кезінде кептіру жолына оттегі 
құрамын төмендету үшін қорғаныш буын беру қажет. Ауаны соруды жою, 
түсіп қалған материал мен бөгде заттарды алып тастау үшін 
құбыр-кептіргіштің құлаған бөлігіне герметикалау құрылғыларын орнату 
қажет. Барабанды кептіргіштердің түсіру камерасының бункерлік төменгі 
бөлігінің қабырғаларында көкжиекке қарай еңіс бұрышы кемінде 65° болады, 
қабырғалар арасындағы бұрыштар бірқалыпты дөңгелектенуі тиіс. 
Барабанды кептіргіштердің түсіру камерасының бункерлік төменгі бөлігінде 
барабандағы барлық материал болуы және бір түсіру тесігі болуы тиіс. 
Кептіру барабанынан түсіп кеткен материалды араластыру камерасынан 
үздіксіз алып тастауды қарастырған жөн. Ылғалды шаң тұту аппараттарына 
кіре берістегі газдардың шаңдануы, әдетте, 3 г/м3 аспайды. Түсіру 
камералары мен гравитациялық сепараторлардың көлденең қимасындағы 
газдардың орташа жылдамдығы 4 м/с-тан аспауы тиіс, ең жарылыс қаупі бар 
көмірді кептіру кезінде кептіру қондырғыларының түсіру камералары мен 
газдарды құрғақ тазалайтын шаң ұстайтын аппараттары жарылыс 
газдарының үй-жайға кіруіне жол бермейтін құрылғылармен 
(қырғыш-барабанды Қоректендіргіштер, қырғыш Қоректендіргіштер, 
саңылаусыз шлюз бекітпелері, клапандарды мәжбүрлеп ашатын 
жыпылықтағыштар, роторлы шаң түсіргіштер) жабдықталуы тиіс. Кептіру 
қондырғыларының түтін сорғыштарын құрғақ шаң тұту аппараттарынан 
кейін (газдарды дымқыл тазалайтын құрылғыларға дейін) орналастыру керек. 
Түтін сорғыштар мен желдеткіштерде бағыттаушы аппараттар (жапқыштар) 
болуы тиіс.  

Кептіру қондырғыларын бақылау, реттеу және автоматтандыру. 
Кептіру қондырғыларының жылу техникалық бақылауы жылу процесінің 
барысын бағалауға, оны реттеуге және жұмыстағы ақаулардың алдын алуға 
мүмкіндік береді. Кептіру қондырғылары жергілікті, қашықтықтан және 
автоматты басқару пульттерімен, сондай-ақ мынадай параметрлерді 
бақылауға арналған бақылау-өлшеу аппаратурасымен жарақталады: 

- газдардың температурасы: жану камерасынан шығатын оттықта
(сәулелі жылудың тікелей әсерін болдырмайтын аймақта); кептіргішке кіре 
берісте; барабанды кептіргіштің түсіру камерасында; түтін сорғыштың 
алдында; (кептіргішке кіре берістегі және түтін сорғыштың алдындағы 
газдардың температурасы өзін-өзі тазалау аспаптарымен тіркеледі); 

- тартқыш өлшегіштермен өлшенетін сирету; оттықтың жану
камерасының жоғарғы бөлігінде; кептіргішке кіре берісте; түсіру 
камерасында (цикл артында); түтін сорғыштың алдында; 

- оттегі газ қоспасының алдында дымососом (анықталатын газ
талдағыштармен с самопищущими аспаптарымен); 
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циклондарының тез тозатын учаскелерін қоспағанда, тозаңұстау трактілері,
тозаңұстағыш және кептіру аппараттары жылу оқшауландырылуға тиіс.

Кептіргіштерді іске қосу және тоқтату кезінде кептіру жолына оттегі 
құрамын төмендету үшін қорғаныш буын беру қажет. Ауаны соруды жою,
түсіп қалған материал мен бөгде заттарды алып тастау үшін
құбыр-кептіргіштің құлаған бөлігіне герметикалау құрылғыларын орнату
қажет. Барабанды кептіргіштердің түсіру камерасының бункерлік төменгі
бөлігінің қабырғаларында көкжиекке қарай еңіс бұрышы кемінде 65° болады, 
қабырғалар арасындағы бұрыштар бірқалыпты дөңгелектенуі тиіс.
Барабанды кептіргіштердің түсіру камерасының бункерлік төменгі бөлігінде 
барабандағы барлық материал болуы және бір түсіру тесігі болуы тиіс. 
Кептіру барабанынан түсіп кеткен материалды араластыру камерасынан
үздіксіз алып тастауды қарастырған жөн. Ылғалды шаң тұту аппараттарына 
кіре берістегі газдардың шаңдануы, әдетте, 3 г/м3 аспайды. Түсіру
камералары мен гравитациялық сепараторлардың көлденең қимасындағы
газдардың орташа жылдамдығы 4 м/с-тан аспауы тиіс, ең жарылыс қаупі бар 
көмірді кептіру кезінде кептіру қондырғыларының түсіру камералары мен
газдарды құрғақ тазалайтын шаң ұстайтын аппараттары жарылыс
газдарының үй-жайға кіруіне жол бермейтін құрылғылармен 
(қырғыш-барабанды Қоректендіргіштер, қырғыш Қоректендіргіштер,
саңылаусыз шлюз бекітпелері, клапандарды мәжбүрлеп ашатын
жыпылықтағыштар, роторлы шаң түсіргіштер) жабдықталуы тиіс. Кептіру
қондырғыларының түтін сорғыштарын құрғақ шаң тұту аппараттарынан
кейін (газдарды дымқыл тазалайтын құрылғыларға дейін) орналастыру керек.
Түтін сорғыштар мен желдеткіштерде бағыттаушы аппараттар (жапқыштар)
болуы тиіс. 

Кептіру қондырғыларын бақылау, реттеу және автоматтандыру.
Кептіру қондырғыларының жылу техникалық бақылауы жылу процесінің 
барысын бағалауға, оны реттеуге және жұмыстағы ақаулардың алдын алуға 
мүмкіндік береді. Кептіру қондырғылары жергілікті, қашықтықтан және 
автоматты басқару пульттерімен, сондай-ақ мынадай параметрлерді
бақылауға арналған бақылау-өлшеу аппаратурасымен жарақталады:

- газдардың температурасы: жану камерасынан шығатын оттықта
(сәулелі жылудың тікелей әсерін болдырмайтын аймақта); кептіргішке кіре 
берісте; барабанды кептіргіштің түсіру камерасында; түтін сорғыштың
алдында; (кептіргішке кіре берістегі және түтін сорғыштың алдындағы 
газдардың температурасы өзін-өзі тазалау аспаптарымен тіркеледі);

- тартқыш өлшегіштермен өлшенетін сирету; оттықтың жану 
камерасының жоғарғы бөлігінде; кептіргішке кіре берісте; түсіру 
камерасында (цикл артында); түтін сорғыштың алдында;

- оттегі газ қоспасының алдында дымососом (анықталатын газ
талдағыштармен с самопищущими аспаптарымен);

- қысымды өлшегіштермен өлшенетін қысым; үрлеу желдеткіштері;
көмір тозаңды оттықты диірменнің алдында; көмір тозаңды оттықтардың 
екінші рет үрлеу қораптарында. 

Барабанды кептіргіштің, түтін сорғыштың, диірменнің электр 
қозғалтқыштарына түсетін жүктемелер амперметрлермен өлшенеді; 
кептіргішке бу мен су беру жүйесіндегі қысым қызмет көрсетуші 
персоналдың жұмыс орнында тікелей орналастырылған манометрлермен 
немесе басқа да Бақылау-өлшеу аспаптарымен өлшенеді. Көмір тозаңы, 
сұйық және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін оттықтарды қолданған кезде 
отын дайындауға және шаң тәрізді күйде жағуға арналған қондырғылардың 
жарылыс қауіпсіздігі қағидаларына және мазутпен немесе табиғи газбен 
жұмыс істейтін қазандық қондырғыларының жарылыс қауіпсіздігі жөніндегі 
техникалық талаптарға сәйкес қосымша бақылау-өлшеу аспаптары 
орнатылады.  

Кептіру қондырғысында түтін сорғыштар мен үрлеу желдеткіштерінің 
бағыттаушы аппараттарын олардың ашылу дәрежесін көрсеткіштермен 
қашықтықтан басқару, сондай-ақ кептіру қондырғысы машинисінің басқару 
қалқанында орналасқан дыбыс және жарық сигнализациясы болуы тиіс. 
Жарық және дыбыс дабылы түтін газдарындағы оттегінің мөлшері нормадан 
жоғары болғанда және түтін сорар алдында сыни температураға жеткенде 
іске қосылуы тиіс. Жарық сигнализациясы мынадай жағдайларда әрекет етуі 
тиіс: 

- режим картасында көрсетілген нормалардан төмен бу мен су
қысымының төмендеуі; 

- түсіру камерасының (циклонның) бітелуі);
- құрғақ шаңтұтқышты бітеу;
- бункерлердегі бастапқы көмірдің деңгейін берілгеннен төмен

төмендету. 
Жарылыс қаупі бар көмірді кептіру кезінде кептіру қондырғысында 

түтін сорғыштың Электр қозғалтқышын және кептіру барабанын қорғайтын 
бу немесе су болмаған кезде қосуға жол бермейтін бұғаттау құрылғысы 
болуы тиіс.  

Кептіргіштердің жылу және аэродинамикалық бақылауы кептіру 
барысын бағалауға және кептіргіштің жұмысындағы ақаулардың алдын алуға 
мүмкіндік беретін осы қондырғылар кешенінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. Кептіру жолындағы газдардың температурасын бақылау және 
реттеу өте маңызды. Кептіргіштер тұрақты режимде жұмыс істеуі керек, яғни 
пештен кептіргішке келетін жылу мөлшері ылғалдың булануына, құрғақ 
материалды жылытуға және қоршаған ортаға жылу жоғалтуға жұмсалатын 
жылудың жалпы мөлшеріне сәйкес келеді. Кептіру қондырғыларын 
автоматтандыру мыналарды көздеуі тиіс: жабдықтың негізгі технологиялық 
параметрлері мен жай-күйін автоматты бақылау; көмірді кептіру және 
отынның жану процестерін автоматты реттеу; авариялық жағдайлардың және 



204
  

 

технологиялық процестің бұзылуының алдын алуды қамтамасыз ететін 
автоматты қорғау және бұғаттау.  

Кептіру агрегатының автоматты реттеу жүйесі: 
- кептіру агентінің температурасы мен газ құрамы бойынша шектеуді 

ескере отырып, кептіруді оңтайлы режимде жүргізген кезде кептірілген 
өнімнің берілген ылғалдылығын немесе температурасын автоматты түрде 
ұстап тұру; 

- газ-Үрлеу режимі бойынша шектеуді ескере отырып, отынның 
жанбауын болдырмайтын оңтайлы жану режимі кезінде кептіргішке түсетін 
газдардың температурасын реттеудің берілген Заңы; 

- кептіруді тұрақтандыру және кептіру цехының үй-жайына жану 
газдарының түсуін болдырмау үшін агрегаттың газ үрлеу режимін автоматты 
реттеу. 

Құбыр-кептіргіштерде және басқа да динамикалық кептіру 
аппараттарында (көліктік және ыдыстық кешігудің ұқсас шамаларымен) 
құрғақ материалдың ылғалдылығын реттеу (тұрақтандыру) кептіру агентінің 
параметрлері пайдаланылуы мүмкін жанама параметрлер бойынша жүргізілуі 
мүмкін. Аз инерциялы оттықтары бар кептіргіштер үшін (тозаң-көмір, 
алау-қабатты, сұйық және газ тәрізді отыны бар) шикі материал бойынша 
тұрақты кептіру өнімділігі кезінде отын шығынын өзгерту арқылы кептіруді 
реттеу тәсілі ұсынылуы мүмкін. Инерциялық қабатты оттықтарды пайдалану 
кезінде құрғақ материалдың ылғалдылығын тұрақтандыруды кептіргішке 
кіретін ылғалды материалдың шығынын реттеу арқылы қамтамасыз ету 
ұсынылады. 

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Кептіру техникасындағы материалдың ылғалдылығын қандай үш 

түрге жіктейді? 
2. Кептіру процесінде ылғалды жою механизмі қалай жүреді? 
3. Кептіру агенті дегеніміз не? 
4. Кептіру аппараттарының түрлері. 
5. Кептіру аппараттарында қандай отын қолданылады? 
6. Кептіру қондырғыларын құрастыруға қойылатын талаптар. 
7. Кептіру қондырғылары орналасқан ғимараттарға қойылатын 

талаптар. 
8. Кептіру бөлімшесінің жабдықтарына қойылатын талаптар.  
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технологиялық процестің бұзылуының алдын алуды қамтамасыз ететін
автоматты қорғау және бұғаттау. 

Кептіру агрегатының автоматты реттеу жүйесі:
- кептіру агентінің температурасы мен газ құрамы бойынша шектеуді

ескере отырып, кептіруді оңтайлы режимде жүргізген кезде кептірілген
өнімнің берілген ылғалдылығын немесе температурасын автоматты түрде
ұстап тұру;

- газ-Үрлеу режимі бойынша шектеуді ескере отырып, отынның 
жанбауын болдырмайтын оңтайлы жану режимі кезінде кептіргішке түсетін
газдардың температурасын реттеудің берілген Заңы;

- кептіруді тұрақтандыру және кептіру цехының үй-жайына жану
газдарының түсуін болдырмау үшін агрегаттың газ үрлеу режимін автоматты
реттеу.

Құбыр-кептіргіштерде және басқа да динамикалық кептіру 
аппараттарында (көліктік және ыдыстық кешігудің ұқсас шамаларымен)
құрғақ материалдың ылғалдылығын реттеу (тұрақтандыру) кептіру агентінің
параметрлері пайдаланылуы мүмкін жанама параметрлер бойынша жүргізілуі 
мүмкін. Аз инерциялы оттықтары бар кептіргіштер үшін (тозаң-көмір,
алау-қабатты, сұйық және газ тәрізді отыны бар) шикі материал бойынша 
тұрақты кептіру өнімділігі кезінде отын шығынын өзгерту арқылы кептіруді 
реттеу тәсілі ұсынылуы мүмкін. Инерциялық қабатты оттықтарды пайдалану 
кезінде құрғақ материалдың ылғалдылығын тұрақтандыруды кептіргішке 
кіретін ылғалды материалдың шығынын реттеу арқылы қамтамасыз ету
ұсынылады.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Кептіру техникасындағы материалдың ылғалдылығын қандай үш 
түрге жіктейді?

2. Кептіру процесінде ылғалды жою механизмі қалай жүреді?
3. Кептіру агенті дегеніміз не?
4. Кептіру аппараттарының түрлері.
5. Кептіру аппараттарында қандай отын қолданылады?
6. Кептіру қондырғыларын құрастыруға қойылатын талаптар.
7. Кептіру қондырғылары орналасқан ғимараттарға қойылатын

талаптар.
8. Кептіру бөлімшесінің жабдықтарына қойылатын талаптар.

3‑БӨЛІМ. ӨНІМДІ ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- бақылау кезінде электрофизикалық аспаптарды қолдана отырып,

сапасы бойынша бастапқы шикізатты қабылдау; 
- өндірілетін немесе тиеп-жөнелтілетін шикізатты немесе жартылай

фабрикатты есепке алуды жүргізу; 
- байыту фабрикаларында шикізатты, жартылай фабрикаттар мен

дайын Байыту өнімдерін өңдеу, қоймалау, сақтау және тиеу кезінде 
белгіленген технологияның орындалуын бақылау; 

- өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру.

3.1. Көмірдің сапасын аспаптық бақылау 

Өнеркәсіптің көмір, металлургия және энергетика салаларының 
кәсіпорындарында көмірдің негізгі сапалық параметрлерін бақылаудың 
аспаптық құралдары көбірек қолданылады. Сынау мен бақылаудың 
стандартты әдістері көмірді өңдейтін немесе пайдаланатын 
кәсіпорындардағы өндірістік процестерді қарқындату, оңтайландыру және 
автоматтандыру міндеттеріне қайшы келді. Сонымен қатар, стандартты 
тестілеу әдісі қол еңбегінің үлкен шығындарын талап етеді. Көмір байыту 
фабрикаларында, металлургиялық кәсіпорындардың кокс-химия өндірісінде, 
Көмір дайындау цехтарында ТП АБЖ жүйелерін әзірлеу және енгізу 
сынамалар алуды, сынама дайындауды және зерттелетін материалмен 
жанасуды талап етпей, сапалы параметрлер туралы жедел ақпарат бере 
алатын құралдарсыз, құрылғыларсыз және құралдарсыз мүмкін емес. Соңғы 
онжылдықтар ішінде көмір сапасының күл, ылғалдылық және басқа да негізгі 
көрсеткіштерін бақылаудың аппараттық құралдарын қарқынды іздеу және 
дамыту жүргізілуде. Біздің елімізде көмірдің күлділігі мен ылғалдылығын 
анықтауға арналған түрлі аспаптар; ГИЗ-1м (РКТ-2), рктп, ЭАЗ, БРА, ГЗУ, 
УЗПИ, ПРЗ, ЗАР-З, РАМ-1м, ВАК-4, ВУС-2м типті күл өлшегіштер әзірленіп, 
жан-жақты өнеркәсіптік тексеруден өтті. Көмірдің күлін бақылау кезінде 
Ресейде гамма-сәулеленуді қолдануға негізделген әдістер кеңінен 
қолданылады. Күлділікті бақылаудың аппаратуралық құралдарының дамуын 
талдау таяу жылдары радиоизотоптық күл өлшегіштерге балама 
болмайтынын көрсетеді. Ылғалдың массалық үлесін өлшеу үшін қазіргі 
уақытта микротолқынды электромагниттік сәулеленуді қолдануға 
негізделген әдіс жиі қолданылады. Күл өлшегіштер мен ылғал өлшегіштердің 
табысты жұмысы көп жағдайда аспаптарды дұрыс жүргізілген монтаждауға 
және жөндеуге және оларға одан әрі білікті қызмет көрсетуге байланысты. 
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3.1.1. Күлді бақылау 

Заманауи аспаптық бақылау құралдарының әдістемелік негіздері. 
Иондаушы сәулелену көздерін пайдаланатын қазіргі заманғы күл 
өлшегіштерде төрт принципті өлшеу схемасы немесе олардың комбинациясы 
жүзеге асырылады. Сезімталдық, дәлдік, кедергі факторларының орнын 
толтыру үшін өлшеу геометриясы үлкен мәнге ие, бұл геометриялық 
параметрлердің арақатынасын білдіреді: h (детектордан көмір бетіне дейінгі 
қашықтық), l (көзден көмір бетіне дейінгі қашықтық), d (көмір қабатының 
қалыңдығы), f (көз Мен детектор арасындағы қашықтық), α (көздің бұрышы), 
ß (детектордың көлбеу бұрышы), ө (гамма-кванттардың таралуының дене 
бұрышы). Күлді анықтау кезінде кедергі келтіретін факторларға ылғалдылық 
пен ірілік жатады. Олардың өзгеруі р массасының өзгеруіне және сайып 
келгенде N өзгеруіне әкеледі. Күл өлшегіштерді жасау және пайдалану 
тәжірибесі кедергі келтіретін факторлардың өлшеу нәтижелеріне әсерін 
әртүрлі әдістермен (белгілі бір шектерде) өтеуге болатындығын көрсетеді, 
олардың кешені құрылғылардың әр түрі үшін жеке болып табылады. Бұзушы 
факторлардың әр түрлі вариацияларындағы құрылғының сапасы 
Технологиялық жағдайлардың қажетті геометриялық және әдістемелік өлшеу 
шарттарымен үйлесімділік дәрежесімен анықталады.  

Күл өлшегіштердің заманауи конструкциялары геометриялық 
параметрлердің, ылғалдылықтың, тығыздықтың және гранулометриялық 
құрамның өзгеруіне көп немесе аз дәрежеде өзгермейді. Бұған қол жеткізу 
үшін, мысалы, екі зондты өлшеу жүйелері (РКТП-5 және РКТП-2м 
күл өлшегіштері) немесе екі сәулелі жүйелер қолданылады. 
Бақылаудың максималды өкілдігін (бақылау аймағынан өткен көмір 
массасының ағынның жалпы массасына қатынасы) және 5Д күлге 
сезімталдығын қамтамасыз ету тұрғысынан сәулеленудің кері 
шашырауын қолдана отырып, күл өлшегіштерді жасаған жөн. Екі 
сәулелі әдіс көздердің жақсы коллимациясын қажет етеді, ал SA мәні 
шамамен 0,5/%құрайды. Күлді бақылаудың аспаптық құралдары. Ресейде 
өнеркәсіптік қолданысқа ие болған көмір ағындарының алғашқы күл 
өлшегіштері РКТП-1 және РКТП-2 құрылғылары болды. Қазіргі уақытта 
РКТП-2м, РКТП-4 және РКТП-5 күл өлшегіштері әзірленді. РКТП-4 және 
РКТП-5 құралдарының олардың аналогтарынан РКТП-1 және РКТП-2 
арасындағы басты айырмашылығы-олардың метрологиялық қамтамасыз 
етілуі және жарылыстан қорғалған орындалуы бар, өлшеу құралдарының 
мемлекеттік тізіліміне енгізілген. Метрологиялық қамтамасыз ету шартты 
күлдің мемлекеттік үлгілері бойынша барлық күл өлшегіштерді өндіру 
кезінде міндетті тексеруді білдіреді. Бұл процедура олардың метрологиялық 
параметрлерінің бірлігін қамтамасыз етеді.  

Шартты күлдің мемлекеттік стандартты үлгілері-бұл радиациямен 
әрекеттесу сипаты бойынша көмірге ұқсас, бірақ көлемі бойынша біртекті 
Синтетикалық үлгілер. Әр түрлі композицияның осындай үлгілерін жоғары 
дәлдікпен жасау қиын емес. Елде аспаптық бақылау құралдарын қолдану 
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жүзеге асырылады. Сезімталдық, дәлдік, кедергі факторларының орнын
толтыру үшін өлшеу геометриясы үлкен мәнге ие, бұл геометриялық
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Күл өлшегіштердің заманауи конструкциялары геометриялық
параметрлердің, ылғалдылықтың, тығыздықтың және гранулометриялық
құрамның өзгеруіне көп немесе аз дәрежеде өзгермейді. Бұған қол жеткізу
үшін, мысалы, екі зондты өлшеу жүйелері (РКТП-5 және рктп-2м күл
өлшегіштері) немесе екі сәулелі жүйелер қолданылады. Бақылаудың 
максималды өкілдігін (бақылау аймағынан өткен көмір массасының ағынның 
жалпы массасына қатынасы) және 5Д күлге сезімталдығын қамтамасыз ету
тұрғысынан сәулеленудің кері шашырауын қолдана отырып, күл 
өлшегіштерді жасаған жөн. Екі сәулелі әдіс көздердің жақсы коллимациясын
қажет етеді, ал SA мәні шамамен 0,5/%құрайды. Күлді бақылаудың аспаптық
құралдары. Ресейде өнеркәсіптік қолданысқа ие болған көмір ағындарының
алғашқы күл өлшегіштері RKTP-1 және RKTP-2 құрылғылары болды. Қазіргі
уақытта рктп-2м, РКТП-4 және рктп-5 күл өлшегіштері әзірленді. РКТП-4 
және РКТП-5 құралдарының олардың аналогтарынан рктп-1 және РКТП-2 
арасындағы басты айырмашылығы-олардың метрологиялық қамтамасыз
етілуі және жарылыстан қорғалған орындалуы бар, өлшеу құралдарының
мемлекеттік тізіліміне енгізілген. Метрологиялық қамтамасыз ету шартты 
күлдің мемлекеттік үлгілері бойынша барлық күл өлшегіштерді өндіру
кезінде міндетті тексеруді білдіреді. Бұл процедура олардың метрологиялық
параметрлерінің бірлігін қамтамасыз етеді. 

Шартты күлдің мемлекеттік стандартты үлгілері-бұл радиациямен 
әрекеттесу сипаты бойынша көмірге ұқсас, бірақ көлемі бойынша біртекті
Синтетикалық үлгілер. Әр түрлі композицияның осындай үлгілерін жоғары
дәлдікпен жасау қиын емес. Елде аспаптық бақылау құралдарын қолдану 

ГОСТ 11055 мемлекеттік стандартымен реттеледі. Жұмсақ 
гамма-сәулеленудің кері шашырауын пайдалана отырып, РКТП-2м және 
РКТП-5 күл өлшегіштерін әзірлеу кезінде үйінді тығыздығының, 
ылғалдылығының, гранулометриялық құрамының, көмір үстіндегі датчиктің 
биіктігінің өзгеруі сияқты технологиялық бұзушы факторлардың барынша 
толық өтемін алу міндеті қойылды. Өлшеу блогының сезімтал элементінің 
жауап беру функциясының жүйенің әртүрлі геометриялық параметрлері үшін 
көрсетілген негізгі кедергі факторларымен байланысын зерттеу нәтижесінде 
күлге максималды сезімталдықты алу шарттарына және ең аз кедергі 
келтіретін факторларға сәйкес келетін оңтайлы өлшеу геометриясы табылды. 
Бұл ретте екі сәулелену көзі және бір детекторы бар екі зондты өлшеу блогын 
пайдалану қажеттілігі анықталды. Зондтардың бірінің құрамындағы Детектор 
кедергі факторларына қатысты төңкеріске дейінгі аймақта, ал екіншісінің 
бөлігі инверсияда орналасқан. Бір дереккөзде кез-келген бақыланатын өнім 
үшін оңтайлы геометрияны қарапайым және тиімді орнатуға мүмкіндік 
беретін екі еркіндік дәрежесі бар. Рктп-2м және РКТП-5 аспаптарын олардың 
функционалдық мүмкіндіктеріне жауап беретін жағдайларда пайдалану 
тәжірибесі байыту фабрикаларының концентраттарының күлділігін бақылау 
қателігінің абс 0,3 - 0,5% құрайтынын куәландырады. сенімділік 
ықтималдығы 0,95.  

RTKP-5 (2M) - ге ұқсас жұмыс принципі-americium - 241 көзінің кері 
шашыраған сәулеленуін тіркеу-GZU құрылғысы бар, оның сезімтал элементі 
разрядты есептегіш болып табылады. Бұл құрылғы инверсия нүктесінде 
өлшеу блогын әдеттегі орнатудан немесе датчиктен көмір бетіне дейінгі 
қашықтықты тұрақтандырудан басқа, кедергі келтіретін факторларды есепке 
алу және өтеу үшін қандай да бір әдістемелік тәсілдерді көздемейді. Алайда, 
жұмыс тәжірибесі оның жұмысы мен дәлдік параметрлері көптеген 
жағдайларда тіпті контактілі өлшеу геометриясымен (бақылау объектісінен 
ең аз қашықтық) Тапсырыс берушіні қанағаттандыратындығын көрсетеді. 
Бұл ағындағы бақылау кезінде кедергі келтіретін факторлардың өзгеру 
процесін алғашқы жақындау кезінде эргодтық, стационарлық процесс деп 
санауға болатындығымен түсіндіріледі. Сондықтан, GZU немесе оған ұқсас 
құрылғыларды пайдалану кезінде өлшеу уақыты динамикалық тегістеу деп 
аталатын етіп орнатылады. Өлшеу уақыты негізгі кедергі факторының 
автокорелляциялық функциясының корреляция аралығынан едәуір үлкен 
болуы керек. Дәл осындай режимдерде GZU негізінен жұмыс істейді. 
Өлшеудің "түйіспелі" геометриясындағы оның метрологиялық 
сипаттамалары, яғни датчиктен көмір бетіне дейінгі ең аз қашықтықта, %/%: 

SA = -1,7-4,0;   Sp = -0,08-1,6 
Sw = -0,3-0,5;   Sh = -2-5. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден негізгі кедергі факторлары 
көлемдік тығыздық пен қашықтық датчигі - көмір бетінің өзгеруі екенін 
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көруге болады. Олардың процеске теріс әсерін қажетті шағын деңгейде ұстау 
керек. Ол үшін датчик инверсия нүктесінде немесе түйіспелі геометрия 
кезінде "датчик-көмір" қашықтығы (конвейерлік таспалар үшін қосымша 
ролик тіректер және басқалар) тұрақтандырылады, немесе белгілі бір 
шектерде үйме тығыздығы (технологиялық процесті тиісті жүргізу) 
тұрақтандырылады. Ameritia-241 гамма-сәулеленудің кері шашырау әдісін 
қолданған кезде өлшеулердің тереңдігіне (қанықтыру қабаты) ғана емес, 
сонымен қатар тиімді ақпараттық қабаттың мөлшеріне де назар аудару керек. 
Бұл шама орташа күлділік үшін 70-100 мм-ден аспайды, бұл өкілдіктің 
қосымша қателігін тудырады, әсіресе бөлшектердің үлкен ірілігі бар 
қарапайым көмірді бақылау кезінде немесе ағынның көлденең қимасында 
материалдың өзгеретін сегрегациясы болған кезде. Бұл жағдайда көмірді 
гомогенизациялау бойынша арнайы шаралар қабылданады немесе күл 
өлшегіштің басқа түрін, мысалы, РКТП-4 қолдану қажет. Бұл құрылғы 
қарапайым көмірдің күлін бақылауға арналған.  

Цезий-137 иондаушы сәулелену көзі ретінде қолданылады, бұл үлкен 
тереңдікке қол жеткізуге мүмкіндік береді, сондықтан өлшемдердің өкілдігі. 
РКТП-4-те Темірдің тығыздығы мен құрамының өзгеруін есепке алу үшін 
спектрінде үш аймақ таңдалған көмір шашыраған сәуле тіркеледі. 
Біріншісінде жалпы күлге сезімталдық басым, екіншісінде - темірге, 
үшіншісінде - тығыздықтың өзгеруіне. Белгілі бір алгоритмге сәйкес әр 
аймаққа сәйкес келетін сенсор сигналдарын өңдеу арқылы сіз темір мен 
тығыздықтың өзгеруін өлшеу нәтижелеріне әсер етудің өтемақысын ала 
аласыз. Шашыраған сәулеленудің энергетикалық спектріндегі өлшеу 
арналарының орналасуы күл мен күлдің құрамына байланысты емес.  

Өлшеу блогының тиімділігін қамтамасыз ететін белгілі бір 
геометриялық жағдайлар бар. Өлшеу блогы конвейер таспасының астына 
орнатылған кезде, датчиктің таспадан қашықтығын ±5 мм шегінде 
тұрақтандыру бойынша шаралар қабылданады. Мұны істеу үшін арнайы 
тыныштандыратын роликті тіректерді қолдануға болады. РКТП-4 күл 
арнасының сезімталдығы-1,0-г-1,9% / % құрайды. Күл арнасының осындай 
сезімталдығымен үйінді тығыздығының ±1% отн өзгеруі. орташа күлдің 0,05% 
өзгеруіне, ал ылғалдылықтың ±1 абс өзгеруіне балама. - ±0,09%. Соңғы 
жылдары американдық-241 және цезий-137 көздерін қолданатын екі сәулелі 
күл өлшегіштер кеңінен таралуда. Құрылғының бұл түрінің үлкен 
артықшылығы-50-ден 250 мм-ге дейінгі өзгермелі биіктіктегі ағындардың 
күлін анықтау мүмкіндігі. Алайда, олардың күлге сезімталдығы (~0,5%/%) 
қарастырылған құрылғылардың сезімталдығынан төмен. Бұл көмірдің 
ылғалдылығы мен мөлшерінің өзгеруіне және конвейердің өнімділігіне 
байланысты жаппай массаның өзгеруінің әсерін өтеу кезінде жаппай 
массаның күлмен корреляциясының пайдалы әсері де алынып 
тасталатындығына байланысты. Сонымен қатар, қуатты ағындар көбінесе 
үлкен биіктікке ие (> 250 мм), мысалы, ашық тау-кен және басқа жағдайларда. 
Бұл сондай-ақ, қиындық кезінде пайдалану двухлучевых аспаптар.  
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көруге болады. Олардың процеске теріс әсерін қажетті шағын деңгейде ұстау
керек. Ол үшін датчик инверсия нүктесінде немесе түйіспелі геометрия 
кезінде "датчик-көмір" қашықтығы (конвейерлік таспалар үшін қосымша
ролик тіректер және басқалар) тұрақтандырылады, немесе белгілі бір
шектерде үйме тығыздығы (технологиялық процесті тиісті жүргізу) 
тұрақтандырылады. Ameritia-241 гамма-сәулеленудің кері шашырау әдісін
қолданған кезде өлшеулердің тереңдігіне (қанықтыру қабаты) ғана емес,
сонымен қатар тиімді ақпараттық қабаттың мөлшеріне де назар аудару керек.
Бұл шама орташа күлділік үшін 70-100 мм-ден аспайды, бұл өкілдіктің 
қосымша қателігін тудырады, әсіресе бөлшектердің үлкен ірілігі бар
қарапайым көмірді бақылау кезінде немесе ағынның көлденең қимасында 
материалдың өзгеретін сегрегациясы болған кезде. Бұл жағдайда көмірді
гомогенизациялау бойынша арнайы шаралар қабылданады немесе күл 
өлшегіштің басқа түрін, мысалы, РКТП-4 қолдану қажет. Бұл құрылғы 
қарапайым көмірдің күлін бақылауға арналған.

Цезий-137 иондаушы сәулелену көзі ретінде қолданылады, бұл үлкен
тереңдікке қол жеткізуге мүмкіндік береді, сондықтан өлшемдердің өкілдігі. 
РКТП-4-те Темірдің тығыздығы мен құрамының өзгеруін есепке алу үшін
спектрінде үш аймақ таңдалған көмір шашыраған сәуле тіркеледі.
Біріншісінде жалпы күлге сезімталдық басым, екіншісінде - темірге,
үшіншісінде - тығыздықтың өзгеруіне. Белгілі бір алгоритмге сәйкес әр 
аймаққа сәйкес келетін сенсор сигналдарын өңдеу арқылы сіз темір мен
тығыздықтың өзгеруін өлшеу нәтижелеріне әсер етудің өтемақысын ала
аласыз. Шашыраған сәулеленудің энергетикалық спектріндегі өлшеу
арналарының орналасуы күл мен күлдің құрамына байланысты емес. 

Өлшеу блогының тиімділігін қамтамасыз ететін белгілі бір
геометриялық жағдайлар бар. Өлшеу блогы конвейер таспасының астына 
орнатылған кезде, датчиктің таспадан қашықтығын ±5 мм шегінде 
тұрақтандыру бойынша шаралар қабылданады. Мұны істеу үшін арнайы
тыныштандыратын роликті тіректерді қолдануға болады. РКТП-4 күл 
арнасының сезімталдығы-1,0-г-1,9% / % құрайды. Күл арнасының осындай
сезімталдығымен үйінді тығыздығының ±1% отн өзгеруі. орташа күлдің 0,05% 
өзгеруіне, ал ылғалдылықтың ±1 абс өзгеруіне балама. - ±0,09%. Соңғы 
жылдары американдық-241 және цезий-137 көздерін қолданатын екі сәулелі
күл өлшегіштер кеңінен таралуда. Құрылғының бұл түрінің үлкен
артықшылығы-50-ден 250 мм-ге дейінгі өзгермелі биіктіктегі ағындардың 
күлін анықтау мүмкіндігі. Алайда, олардың күлге сезімталдығы (~0,5%/%)
қарастырылған құрылғылардың сезімталдығынан төмен. Бұл көмірдің 
ылғалдылығы мен мөлшерінің өзгеруіне және конвейердің өнімділігіне
байланысты жаппай массаның өзгеруінің әсерін өтеу кезінде жаппай 
массаның күлмен корреляциясының пайдалы әсері де алынып
тасталатындығына байланысты. Сонымен қатар, қуатты ағындар көбінесе
үлкен биіктікке ие (> 250 мм), мысалы, ашық тау-кен және басқа жағдайларда.
Бұл сондай-ақ, қиындық кезінде пайдалану двухлучевых аспаптар.

Рктп-4 күл өлшегішін тығыздықты өтеу режимінде де, толық 
өтемақысыз да пайдалануға болады, бұл оның қолданылуын әртүрлі 
жағдайларда икемді түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Ірілігі 0-3 мм көмір 
сынамаларындағы күлдің, күкірттің және жану жылуының құрамын 
дискретті анықтау үшін қатты отын үлгілерінің (ИОТТ) өлшегіш-талдауышы 
қолданылады. Дайындаушы кәсіпорында, сондай-ақ пайдалану процесінде 
оны тексеру және калибрлеу үшін мемлекеттік стандартты үлгілер әзірленді. 
ИОТТ анализаторы-кең функционалды мақсаттағы құрылғы. Өте жұмсақ 
гамма-сәулелену көздерін пайдалану, геометриялық жағдайларды жақсы 
Бекіту бұл анализаторға ағынды құрылғылармен салыстырғанда ең жақсы 
дәлдік көрсеткіштерін қамтамасыз етеді. Құрылғының блок-схемасы 
келтірілген. Анализатордың жұмысы Темірдің, кальцийдің, күкірттің және 
басқа элементтердің флуоресцентті сәулеленуін қолдану арқылы минералды 
қоспалар құрамының өзгеруін түзетуді енгізе отырып, айналмалы сынаманың 
жұмсақ гамма-сәулеленуінің кері шашырауын қолдануға негізделген.  

Анализатор мүмкіндік береді: 
- градациялық теңдеулерді автоматты түрде есептеу және аспапты

пайдаланудың кез келген сатысында тиісті коэффициенттерді түзету; 
- үлгілердің элементтік құрамына рентген-радиометриялық зерттеулер 

жүргізу; 
- түрлі өнімдерді, мысалы, қатардағы көмірді, өнеркәсіптік өнімдерді, 

көмір байыту фабрикаларындағы концентратты ұдайы тұрақты бақылау үшін 
бекітілген алгоритмдері болуы тиіс; 

- аспап тораптарының жағдайы мен жұмысқа қабілеттілігін өздігінен 
диагностикалауды жүзеге асыру. 

Кәсіпорындарда қолданылатын ағындарға арналған күл өлшегіштердің 
барлығы дерлік ИОТТ әзірлемелері болып табылады. Басқа құрылғылар 
шектеулі қолданылады. Олардың ішінде УЗПИ, УЗОФ, СКПО, ПРЗ-7605 
және РПЗ-Э атап өтуге болады. УЗПИ өлшеу блогы РКТП-2 өлшеу 
блогымен әдістемелік жағынан толық сәйкес келеді. ЖРЗ жұмыс 
істеуінің негізіне америция-241 көзінің гамма-кванттарының сканерлеу 
ағынымен әртүрлі бұрыштарда көмірді сәулелендіруге және көзден 
әртүрлі бұрыштардан материал бетіне әртүрлі қашықтықта бір рет және 
бірнеше рет шашыраңқы сәулеленуді дискретті тіркеуге негізделген әдіс 
салынған. Құрылғының дизайны күрделі және ол көмір өнеркәсібінде 
таралмады.  

Көмір-химия зертханаларында және шахталарды бақылау бөлімдерінде 
ірілігі 0-25 ММ сынамаларды дискретті бақылау үшін РПЗ-Э күл өлшегіші 
пайдаланылады. Оның жұмыс принципі" алға қарай таралған " 
гамма-сәулеленуді қолдануға негізделген. Көмір күлін өлшеу нәтижелеріне 
темір құрамының және басқа да ауыр күл түзуші элементтердің ауытқуы 
үлкен көңіл бөледі. Олар үшін sjsa өрнегі 10.13 қатынасы, атап айтқанда SJ/sa 
~ 7 темірі үшін маңызды. Көмірдегі темір құрамының күлмен корреляция 
коэффициенті 0-ден 0,9-ға дейін өзгереді, сондықтан көптеген жағдайларда 
осы элементтің бақылау нәтижелеріне әсерін ескеру мүмкін емес. Темір 
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құрамының ауытқуын ғана емес, сонымен қатар басқа элементтерді де күлдің 
анықталуына теріс әсер етеді. Бұл, мысалы, Канск-Ачинск бассейнінің қоңыр 
көмірі сияқты кальций болуы мүмкін. Ауыр элементтер концентрациясының 
күлмен түзетілмеген өзгерісі 2 әсердің өзгеруіне және сәйкесінше тіркелген 
сәулелену қарқындылығының айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. Бұл 
процестердің салдары бақылаудың маңызды қателіктерінің пайда болуы 
болып табылады. Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын отандық және шетелдік 
күл өлшегіштердің барлығы дерлік көмірдің минералды бөлігі құрамының 
өзгеруіне теріс әсер етеді. Бірақ бұл проблема олардың минералогиялық 
сипаттамалары бойынша көмірдің алуан түрлілігіне байланысты өте өзекті. 
Көмірдің минералды бөлігінің құрамын бірдей күлмен өзгерту аспаптық 
бақылау әдістерін қолданудың негізгі мүмкіндігін анықтайды. Мұның 
өлшемі күл өлшегіштің жауап беру функциясы болуы мүмкін, бұл оның 
жалпы қателігін бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай өзгеріс құрылғыны 
мезгіл-мезгіл тексеруді, тиісті регрессия коэффициенттерін нақтылауды 
қажет етеді. Сондықтан күл өлшегіштерді практикалық пайдалану едәуір 
күрделене түседі, сонымен қатар бақыланатын өнімнің сапасын дұрыс 
бағаламау қаупі артады. Қазіргі уақытта ИОТТ-да көмірдің минералды бөлігі 
құрамының айтарлықтай өзгеруі жағдайында жұмыс істеуге арналған "арна" 
шартты атауымен ұшқынға қауіпсіз екі арналы күл өлшегіштің өнеркәсіптік 
үлгісі жасалып, сынақтан өткізілуде. Осы күл өлшегіштің өлшеу 
блоктарының екі арналы жүйесі белгілі аспаптармен салыстырғанда күл 
қалдықтарындағы темірдің құрамы ±8-10% өзгерген кезде бақылау қателігін 
2-2,5 есе төмендетуге мүмкіндік береді. Көмірдің мөлшері 200 мм-ге дейін
5-80% күлді бақылау диапазоны. Көмір ағындарын қалыптастыру.

Күл өлшегіштерді пайдалану тәжірибесі құрылғыларды орнатудың 
негізгі шарттарының бірі - көмір қабатының қажетті биіктігінің болуы 
орындалмайтын жағдайлар өте жиі кездесетінін көрсетеді. Бақыланатын 
материалға қатысты детектор мен көздің бір жақты орналасуы бар 
құрылғылар үшін көмір қабаты кейбір минималды мәннен кем болмауы 
керек, егер americium-241 немесе цезий-137 сәулелену көзі пайдаланылса, 
онда d минималды мәні сәйкесінше ~ 10-17 және ~ 25 см құрайды. Егер 10.14 
теңсіздігі сақталмаса, сәуле тек көмірмен ғана емес, сонымен қатар конвейер 
таспасымен, тірек роликтерімен және т.б. таралады, бұл бақылау 
нәтижелерінің бұрмалануына әкеледі.  

Қабаттың минималды қалыңдығын шектеу ағынды бақылау үшін 
құрылғыны орнату туралы шешім қабылдамас бұрын, құрылғыны 
жобаланатын жерде динамикалық режимде осы параметрдің өзгеруін 
бағалауға мәжбүр етеді. Өлшеу аймағында көмір қабатының қалыңдығын 
арттыру қажет болған жағдайда оның алдында көмірді жинайтын және оның 
көлденең қимасын өлшеу аймағының көлеміне дейін азайтатын арнайы 
қақпалар орнатылуы тиіс. 3.1-суретті қарау ағынның кедергісі р қақпасының 
ашылу бұрышымен анықталатынын көрсетеді, оның мәні осы көмірдің 
табиғи көлбеу бұрышының шамасына сәйкес келуі керек. 
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құрамының ауытқуын ғана емес, сонымен қатар басқа элементтерді де күлдің
анықталуына теріс әсер етеді. Бұл, мысалы, Канск-Ачинск бассейнінің қоңыр
көмірі сияқты кальций болуы мүмкін. Ауыр элементтер концентрациясының
күлмен түзетілмеген өзгерісі 2 әсердің өзгеруіне және сәйкесінше тіркелген 
сәулелену қарқындылығының айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. Бұл
процестердің салдары бақылаудың маңызды қателіктерінің пайда болуы
болып табылады. Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын отандық және шетелдік
күл өлшегіштердің барлығы дерлік көмірдің минералды бөлігі құрамының
өзгеруіне теріс әсер етеді. Бірақ бұл проблема олардың минералогиялық
сипаттамалары бойынша көмірдің алуан түрлілігіне байланысты өте өзекті. 
Көмірдің минералды бөлігінің құрамын бірдей күлмен өзгерту аспаптық
бақылау әдістерін қолданудың негізгі мүмкіндігін анықтайды. Мұның
өлшемі күл өлшегіштің жауап беру функциясы болуы мүмкін, бұл оның 
жалпы қателігін бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай өзгеріс құрылғыны
мезгіл-мезгіл тексеруді, тиісті регрессия коэффициенттерін нақтылауды
қажет етеді. Сондықтан күл өлшегіштерді практикалық пайдалану едәуір
күрделене түседі, сонымен қатар бақыланатын өнімнің сапасын дұрыс 
бағаламау қаупі артады. Қазіргі уақытта ИОТТ-да көмірдің минералды бөлігі
құрамының айтарлықтай өзгеруі жағдайында жұмыс істеуге арналған "арна" 
шартты атауымен ұшқынға қауіпсіз екі арналы күл өлшегіштің өнеркәсіптік 
үлгісі жасалып, сынақтан өткізілуде. Осы күл өлшегіштің өлшеу
блоктарының екі арналы жүйесі белгілі аспаптармен салыстырғанда күл 
қалдықтарындағы темірдің құрамы ±8-10% өзгерген кезде бақылау қателігін
2-2,5 есе төмендетуге мүмкіндік береді. Көмірдің мөлшері 200 мм-ге дейін
5-80% күлді бақылау диапазоны. Көмір ағындарын қалыптастыру. 

Күл өлшегіштерді пайдалану тәжірибесі құрылғыларды орнатудың
негізгі шарттарының бірі - көмір қабатының қажетті биіктігінің болуы 
орындалмайтын жағдайлар өте жиі кездесетінін көрсетеді. Бақыланатын
материалға қатысты детектор мен көздің бір жақты орналасуы бар 
құрылғылар үшін көмір қабаты кейбір минималды мәннен кем болмауы 
керек, егер americium-241 немесе цезий-137 сәулелену көзі пайдаланылса,
онда d минималды мәні сәйкесінше ~ 10-17 және ~ 25 см құрайды. Егер 10.14 
теңсіздігі сақталмаса, сәуле тек көмірмен ғана емес, сонымен қатар конвейер
таспасымен, тірек роликтерімен және т.б. таралады, бұл бақылау
нәтижелерінің бұрмалануына әкеледі.

Қабаттың минималды қалыңдығын шектеу ағынды бақылау үшін
құрылғыны орнату туралы шешім қабылдамас бұрын, құрылғыны
жобаланатын жерде динамикалық режимде осы параметрдің өзгеруін
бағалауға мәжбүр етеді. Өлшеу аймағында көмір қабатының қалыңдығын 
арттыру қажет болған жағдайда оның алдында көмірді жинайтын және оның
көлденең қимасын өлшеу аймағының көлеміне дейін азайтатын арнайы
қақпалар орнатылуы тиіс. 3.1-суретті қарау ағынның кедергісі р қақпасының 
ашылу бұрышымен анықталатынын көрсетеді, оның мәні осы көмірдің
табиғи көлбеу бұрышының шамасына сәйкес келуі керек.

1-конвейер таспасы
2-қақпа
3-өлшеу аймағы
4-топса
Р-борттарды орнату бұрышы
F-бортқа әсер ететін күш

3.1-сурет - Көмірді жинайтын қақпаларды орнату схемасы 

Қақпаның жалпы өлшемдері суретте көрсетілген. Конвейер 
таспасының үстіндегі Қақпаның биіктігі d min > мәнінен 3-4 см артық, 
сондықтан үлкен жүктеме кезінде көмір қақпаның жоғарғы беті арқылы 
төгіліп, осылайша ағынға айтарлықтай қарсылық болмайды. Сол мақсатта 
Қақпаның жақтары сыртқы жағына сәл көлбеу орнатылады. Металл 
қақпаның конвейер таспасымен жанасуын болдырмау үшін, борттар оның 
үстінен 7-8 см биіктікте орнатылады, ол таспаға тиіп тұратындай етіп 
бұрандалардағы резеңкенің төменгі жағына бекітіледі. Көмірді жинайтын 
қақпаларды қатаң орнату ең жоғары жүктеме кезінде әлі де қауіпті, 
сондықтан көмірдің конвейерден төгілуіне жол бермеу үшін қақпаның ені 
конвейердегі жүктеменің өзгеруіне сәйкес реттелуі керек (ауыр жүктеме 
кезінде көмірді жинау мүмкін емес). Қақпаның енін автоматты түрде 
реттеудің өте қарапайым және тиімді әдісі бар, іс жүзінде сәтті сыналды. Кең 
бөлігінде қақпалар конвейердің төсенішіне немесе егер бар болса, оның 
бүйірлеріне бекітіледі, ал тар бөлігінде олар серіппемен өзара байланысты. 
Қақпадан ~ 300 мм биіктікте тік түйреуіштерге бекітілген созылмаған 
серіппенің ұзындығы өлшеу аймағының еніне тең болуы керек, сондықтан аз 
жүктеме кезінде қақпалар арасындағы қашықтық l шамасына тең болады.  

Датчиктерді байланыстыру құрылымы. Энергияны міндеті болып 
табылады байламы датчиктер технологиялық ағындар. Құрылғыларды 
байланыстыру жүйелері екі негізгі талапқа сай болуы керек: 

- технологиялық процестер параметрлерінің кез келген өзгерістері 
кезінде олар аспапты өлшеудің қажетті жағдайларымен қамтамасыз етуі тиіс; 

- оларды орнату технологиялық процестердің жүруіне әсер етпеуі 
керек. 
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Бұл талаптар көбінесе бір-біріне қайшы келеді, бұл кейде белгілі бір 
құрылғыларды өндірісте пайдаланудан бас тартуға немесе оларды қолдану 
аясын едәуір шектеуге мәжбүр етеді. Детектор мен көздің көмір бетіне 
қатысты бір жақты орналасуын пайдаланған кезде өлшеу блогы конвейер 
таспасының астына немесе үстіне орнатылуы мүмкін. Таспаның астына 
өлшеу блогын орнату орнатудың қарапайымдылығымен ерекшеленеді, ал 
сенсорды байланыстырудың күрделі құрылымдары қажет емес. Ол конвейер 
қақпағындағы тірек роликтер арасында қатаң орнатылады. Осы аймақта 
таспаның соғуын азайту үшін бақылау аймағының алдында және артында бір 
тікелей роликті орнату қажет. Алайда, мұндай қондырғы детекторға барар 
жолда сәулеленудің конвейер таспасы арқылы екі рет өтуіне әкеледі 
(көздер-көмір және көмір-детектор сегменттерінде) және бұл тіркелген 
сәулеленудің қарқындылығын едәуір төмендетеді және жоғары белсенділік 
көздерін қолдануға мәжбүр етеді. Дегенмен, кейбір жағдайларда құрылғыны 
орнатудың бұл нұсқасының қарапайымдылығы (әсіресе жоғары энергиялы 
гамма-сәулелену көздерін пайдалану кезінде) шешуші фактор болып 
табылады. Егер тасымалданатын көмір ағынының сусымалы массасы 
тұрақты болып қалса (10-15% шегінде) және көмірдің опырылып төгілуі 
байқалмаса, онда күл өлшегіштің өлшеу блогын конвейер таспасының үстіне 
қатаң орнатуға болады.  

Һ көмірден датчикке дейінгі тұрақты қашықтықты ұстап тұру үшін 
бақылау аймағының алдында көмірдің бетін тегістейтін V-пішінді арнайы 
пышақ орнатылады. Пышақтың бүйірлерінің биіктігі әдетте шамамен 30 см 
құрайды. Ол максималды жүктеме кезінде көмір жоғарғы бет арқылы 
төгілмейтіндей болуы керек. 10.2-суретте көрсетілгендей, пышақтың 
шеттерінде көмірдің бұралуы пайда болады. Көмірдің өлшеу аймағына 
енуіне жол бермеу үшін жоспардағы пышақтың ені аймақтың енінен 
шамамен 20 см асуы керек. А пышағының кілттері арасындағы бұрыштың 
мәні маңызды. 3.2-суретте пышақ жағынан көмір бөлшегіне әсер ететін F 
күші көрсетілген. Бұл күштің құрамдас бөлігі Fсдв = Fcos (α/2) бөлшектің 
бүйіріне қарай жылжуына әкеледі, ал fсопр= Fsin (α/2) компонентінің болуы 
пышақтың көмір ағынына кедергі келтіреді 
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Бұл талаптар көбінесе бір-біріне қайшы келеді, бұл кейде белгілі бір 
құрылғыларды өндірісте пайдаланудан бас тартуға немесе оларды қолдану
аясын едәуір шектеуге мәжбүр етеді. Детектор мен көздің көмір бетіне 
қатысты бір жақты орналасуын пайдаланған кезде өлшеу блогы конвейер
таспасының астына немесе үстіне орнатылуы мүмкін. Таспаның астына 
өлшеу блогын орнату орнатудың қарапайымдылығымен ерекшеленеді, ал 
сенсорды байланыстырудың күрделі құрылымдары қажет емес. Ол конвейер
қақпағындағы тірек роликтер арасында қатаң орнатылады. Осы аймақта 
таспаның соғуын азайту үшін бақылау аймағының алдында және артында бір 
тікелей роликті орнату қажет. Алайда, мұндай қондырғы детекторға барар
жолда сәулеленудің конвейер таспасы арқылы екі рет өтуіне әкеледі 
(көздер-көмір және көмір-детектор сегменттерінде) және бұл тіркелген
сәулеленудің қарқындылығын едәуір төмендетеді және жоғары белсенділік 
көздерін қолдануға мәжбүр етеді. Дегенмен, кейбір жағдайларда құрылғыны 
орнатудың бұл нұсқасының қарапайымдылығы (әсіресе жоғары энергиялы
гамма-сәулелену көздерін пайдалану кезінде) шешуші фактор болып
табылады. Егер тасымалданатын көмір ағынының сусымалы массасы
тұрақты болып қалса (10-15% шегінде) және көмірдің опырылып төгілуі 
байқалмаса, онда күл өлшегіштің өлшеу блогын конвейер таспасының үстіне 
қатаң орнатуға болады. 

Һ көмірден датчикке дейінгі тұрақты қашықтықты ұстап тұру үшін
бақылау аймағының алдында көмірдің бетін тегістейтін V-пішінді арнайы
пышақ орнатылады. Пышақтың бүйірлерінің биіктігі әдетте шамамен 30 см 
құрайды. Ол максималды жүктеме кезінде көмір жоғарғы бет арқылы 
төгілмейтіндей болуы керек. 10.2-суретте көрсетілгендей, пышақтың
шеттерінде көмірдің бұралуы пайда болады. Көмірдің өлшеу аймағына 
енуіне жол бермеу үшін жоспардағы пышақтың ені аймақтың енінен
шамамен 20 см асуы керек. А пышағының кілттері арасындағы бұрыштың 
мәні маңызды. 3.2-суретте пышақ жағынан көмір бөлшегіне әсер ететін F 
күші көрсетілген. Бұл күштің құрамдас бөлігі Fсдв = Fcos (α/2) бөлшектің
бүйіріне қарай жылжуына әкеледі, ал fсопр= Fsin (α/2) компонентінің болуы
пышақтың көмір ағынына кедергі келтіреді

1-таспа;
2-пышақ;
3-өлшеу аймағы;
α-пышақтың ашылу бұрышы;
F-пышаққа әсер ететін күштер;

3.2-сурет - Пышақтың орнату схемасы

Ағынға төзімділік минималды болуы керек, өйткені белгілі бір 
жағдайларда (үлкен жүктеме және күшті қарсылық) ол конвейердің апаттық 
тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Α бұрышының төмендеуімен Gsopr күші де 
төмендейді (синус Заңы бойынша), алайда шамадан тыс төмендеу форманың 
едәуір ұзаруына әкеледі, өйткені жоспарда пышақтың ені жоғарыда 
айтылғандай өлшеу аймағының өлшемдерімен реттеледі. Дизайн өте көлемді 
болады және оны орналастыру үшін үлкен бос орын қажет. Сонымен қатар, 
тәжірибе көрсеткендей, ылғалды көмірді аз мөлшерде бақылау жағдайында 
көмірдің пышақтың сыртқы жазықтықтарына жабысып қалуы байқалады, бұл 
ағынға төзімділікті арттырады. Зерттеулер кезінде жабысу пышақтың 
жазықтығында біркелкі жүрмейтіні анықталды, жабысқан қабаттың 
қалыңдығы пышақтың "артқы" бөлігіндегі бірнеше сантиметрден оның 
"мұрын" бөлігінде нөлге дейін азаяды, ал жабысқан көмір қабаттарының 
жазықтықтары арасындағы бұрыштың шамасы осы көмірдің табиғи еңісі 
бұрышының екі еселенген мәнін құрағаннан кейін жабысу тоқтайды. Бұл 
пышақ жазықтықтарының ашылу бұрышының мәнін 2α табиғи көлбеу 
мәнінен төмендетудің орынсыздығын көрсетеді.  

Ұшақтардың ашылуының реттелетін бұрышы бар түзеткіште 
жүргізілген эксперименттік тексеру α = 2α et шамасын таңдаудың 
оңтайлылығын растады. көлбеу, өйткені ұшақтарда көмірдің жабысуы іс 
жүзінде болған жоқ, ал А мөлшерінің 2α мәнінен төмен төмендеуі жейді. 
көлбеу көмірдің өсіп келе жатқан жабысуына байланысты ағынға 
төзімділіктің төмендеуіне әкелмеді. Құрылғыларды байланыстырудың белгілі 
бір жүйесін орнатқан кезде оны ағынның осьі бойымен орталықтандыруға 
ерекше назар аудару керек, ол көбінесе таспаның ортасына сәйкес келмейді 
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және конвейерге көмір жеткізетін фидерлер мен ағындардың орналасуымен 
анықталады. Қоректендіргіштер мен эструстарда жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде ағынның осьі едәуір ығысуы мүмкін, бұл ағынға сәйкес 
келетін құралдарды қатаң орнатылған байланыстыру жүйесін жылжыту үшін 
көп еңбекті қажет етеді, сондықтан байланыстыру жүйесін орнату кезінде 
мұндай қозғалыстарды ең аз еңбек шығынымен қамтамасыз ету мүмкіндігін 
қарастырған жөн. 

 Аспаптарды градуирлеу. Құрылғыларды пайдалануға дайындаудың 
маңызды кезеңдерінің бірі-оларды бітіру, оның дәлдігі көбінесе көмірдің 
күлін бақылау қатесінің мөлшерін анықтайды. Жоғарыда айтылғандай, 
радиоизотоптық күл өлшегіштер күлдің өзін емес, берілген күлдің көмірінен 
өткен сәулеленудің қарқындылығын өлшейді. Құрылғының жадына 
енгізілген градуирлеу теңдеуі (немесе градуирлеу теңдеулері жүйесі) осы 
қарқындылық шамасын тиісті күлмен байланыстырады. Аспапты градуирлеу 
процесі градуирлеу теңдеуінің коэффициенттерінің шамаларын табу үшін 
қажет, содан кейін аспаптың жадына енгізіледі, содан кейін әрбір өлшеуден 
кейін аспаптың сандық таблосында бақыланатын көмірдің күлі пайызбен 
индекстеледі, ол тиісті сәулелену қарқындылығының градуирлеу теңдеуі 
бойынша автоматты түрде қайта есептеу нәтижесінде алынады. 

 Градуирлеу бақыланатын ағыннан алынатын және МЕМСТ 10742-71 
бойынша бөлінетін аспаптардың көрсеткіштері мен сынамалардың күлдік 
мәндерін салыстырумен, кейіннен МЕМСТ 11022-75 бойынша талдаумен 
жүзеге асырылады. Бұл ретте сынамаларды іріктеу, бөлу және талдау 
қателіктерінен тұратын сынамалаудың жиынтық қателігін азайту үшін 
іріктеу жиілігі мен сынамалар массасы тиісті стандарттармен 
регламенттелетін шамалармен салыстырғанда едәуір ұлғаяды. Тәжірибе 
көрсеткендей, сынамалардың жиілігі мен массасының артуы нәтижесінде 
күлі аз көмірлер мен оларды байыту өнімдері үшін шамамен 0,4 - 0,5% абс 
сынамалау қателігін алуға болады. күлділік, ал күлділігі жоғары (күлділігі 
20% - дан астам) үшін-0,7-0,8% абс. күл. Іріктеу жиілігі мен сынама массасын 
арттырмай, қателік едәуір үлкен болады және сол кезде алынған 
градуирлеудің сенімділігіне күмән келтіруі мүмкін. Аспаптарды 
градуирлеудің жинақталған тәжірибесі мынадай рәсімнің неғұрлым мақсатқа 
сай екендігін көрсетеді: аспап жүргізетін әрбір өлшемнің ішінде 10-15 с 
арқылы көмір ағынынан салмағы 500 г порция іріктеледі, олар кезекпен екі 
ыдысқа түседі, мұнда конвейер бойынша өлшеу кезінде өткен көмірдің күлін 
сипаттайтын параллель сынамалар түзіледі. Аспаптың көрсеткіштері осы 
өлшемге сәйкес келетін әрбір екі параллель сынаманың мәндері бойынша 
алынатын орташа арифметикалық күлдің шамасымен салыстырылады. 8ст 
параллель сынамалардың күлділігі мәндерінің орташа квадраттық 
айырмашылығының шамасы стандартты сынамалаудың жиынтық қателігін 
сипаттайды. Калибрлеу теңдеулерінің коэффициенттерін есептеу 
процедурасы әр құрылғы үшін жеке болып табылады және тиісті 
Құрылғының техникалық сипаттамасында келтірілген. Бағдарламаланатын 
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және конвейерге көмір жеткізетін фидерлер мен ағындардың орналасуымен
анықталады. Қоректендіргіштер мен эструстарда жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде ағынның осьі едәуір ығысуы мүмкін, бұл ағынға сәйкес
келетін құралдарды қатаң орнатылған байланыстыру жүйесін жылжыту үшін 
көп еңбекті қажет етеді, сондықтан байланыстыру жүйесін орнату кезінде 
мұндай қозғалыстарды ең аз еңбек шығынымен қамтамасыз ету мүмкіндігін 
қарастырған жөн.

Аспаптарды градуирлеу. Құрылғыларды пайдалануға дайындаудың
маңызды кезеңдерінің бірі-оларды бітіру, оның дәлдігі көбінесе көмірдің
күлін бақылау қатесінің мөлшерін анықтайды. Жоғарыда айтылғандай, 
радиоизотоптық күл өлшегіштер күлдің өзін емес, берілген күлдің көмірінен
өткен сәулеленудің қарқындылығын өлшейді. Құрылғының жадына 
енгізілген градуирлеу теңдеуі (немесе градуирлеу теңдеулері жүйесі) осы
қарқындылық шамасын тиісті күлмен байланыстырады. Аспапты градуирлеу
процесі градуирлеу теңдеуінің коэффициенттерінің шамаларын табу үшін 
қажет, содан кейін аспаптың жадына енгізіледі, содан кейін әрбір өлшеуден
кейін аспаптың сандық таблосында бақыланатын көмірдің күлі пайызбен
индекстеледі, ол тиісті сәулелену қарқындылығының градуирлеу теңдеуі
бойынша автоматты түрде қайта есептеу нәтижесінде алынады.

Градуирлеу бақыланатын ағыннан алынатын және МЕМСТ 10742-71 
бойынша бөлінетін аспаптардың көрсеткіштері мен сынамалардың күлдік
мәндерін салыстырумен, кейіннен МЕМСТ 11022-75 бойынша талдаумен
жүзеге асырылады. Бұл ретте сынамаларды іріктеу, бөлу және талдау
қателіктерінен тұратын сынамалаудың жиынтық қателігін азайту үшін 
іріктеу жиілігі мен сынамалар массасы тиісті стандарттармен
регламенттелетін шамалармен салыстырғанда едәуір ұлғаяды. Тәжірибе 
көрсеткендей, сынамалардың жиілігі мен массасының артуы нәтижесінде
күлі аз көмірлер мен оларды байыту өнімдері үшін шамамен 0,4 - 0,5% абс 
сынамалау қателігін алуға болады. күлділік, ал күлділігі жоғары (күлділігі
20% - дан астам) үшін-0,7-0,8% абс. күл. Іріктеу жиілігі мен сынама массасын
арттырмай, қателік едәуір үлкен болады және сол кезде алынған 
градуирлеудің сенімділігіне күмән келтіруі мүмкін. Аспаптарды 
градуирлеудің жинақталған тәжірибесі мынадай рәсімнің неғұрлым мақсатқа 
сай екендігін көрсетеді: аспап жүргізетін әрбір өлшемнің ішінде 10-15 с 
арқылы көмір ағынынан салмағы 500 г порция іріктеледі, олар кезекпен екі 
ыдысқа түседі, мұнда конвейер бойынша өлшеу кезінде өткен көмірдің күлін 
сипаттайтын параллель сынамалар түзіледі. Аспаптың көрсеткіштері осы 
өлшемге сәйкес келетін әрбір екі параллель сынаманың мәндері бойынша 
алынатын орташа арифметикалық күлдің шамасымен салыстырылады. 8ст
параллель сынамалардың күлділігі мәндерінің орташа квадраттық
айырмашылығының шамасы стандартты сынамалаудың жиынтық қателігін 
сипаттайды. Калибрлеу теңдеулерінің коэффициенттерін есептеу
процедурасы әр құрылғы үшін жеке болып табылады және тиісті 
Құрылғының техникалық сипаттамасында келтірілген. Бағдарламаланатын

микрокалькуляторларды пайдалану кезінде коэффициенттерді есептеуді 
едәуір жеделдетуге болады.  

Құрылғыларды бітіру кезіндегі негізгі мәселелердің бірі-өлшеу 
уақытын таңдау. Ол кейінірек орнатылатындай етіп орнатылуы керек - 
қазірдің өзінде орнатылған құрылғының "жұмыс" өлшеулерімен. 
Технологиялық қажеттіліктер тұрғысынан ағындағы көмірдің күлін өлшеу 
уақыты біршама оңтайлы. Бір жағынан, конвейердегі көмірдің әр бөлігінің 
күлін көрсететін" лезде " өлшеулер сенімді ақпарат көзі бола алмайды, екінші 
жағынан, орташа тәуліктік күлді білу Технологиялық процестерді жедел 
басқару үшін қолданыла алмайды. Тапсырмалар мен бақылау нүктелерін 
қарастыру өлшеу уақыты құрылғы қолданылатын нақты тапсырмамен 
анықталуы керек екенін көрсетеді. Қолда бар тәжірибе жекелеген 
технологиялық буындардың жұмысын бақылау үшін Аспаптарды орнату 
кезінде, мысалы байыту фабрикасындағы шөгу концентратының күлін 
бақылау үшін өлшеудің оңтайлы уақыты 3-5 мин құрайтынын куәландырады. 

Құрылғының бітіру нәтижелеріне, егер ол орын алса, көмірдің ағынның 
қимасы бойынша бөлінуі айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сегрегацияның 
бар-жоғын тексеру үшін өлшеу аймағынан өткен көмірдің қимасы бойынша 
күлдің таралуын зерттеу керек. Ол үшін тоқтатылған конвейерде 1 М арқылы 
ағынның үш-бес бөлімінен көмір сынамаларын алу қажет. Бұл жағдайда 
ағынның көлденең қимасы 3.3 суретте көрсетілгендей сегіз бөлікке бөлінеді. 
Қималар саны бойынша орташаланған талдау нәтижелері бойынша 
(сынамаларды бөлу және оларды талдау қателігін ескере отырып) 
сегрегацияның болуы немесе болмауы туралы қорытынды жасалады. Бұл 
ретте қималардың шағын санының тым үлкен емес өкілдігіне түзету жасау 
қажет, сондықтан егер қималардың жекелеген бөліктерінің күл айырмасы 
сынамалау қателігімен салыстырылатын болса, онда сынамаларды іріктеу 
жүргізілетін қималардың санын көбейту қажет.  

1-конвейер таспасы;
2-Көмір;
3-қиманың көлеңкелі бөлігі-бақылау аймағы;

3.3-сурет - Конвейер таспасындағы көмір ағынының қимасы 

Сегрегация, егер бар болса, конвейердегі көмірдің орташа күлінің 
нақты мәндеріне қатысты градуацияның өзгеруіне әкеледі. Ауыстыру 
неғұрлым үлкен болса, өлшеу тереңдігі соғұрлым аз болады.  Тұрақты 
сегрегация кезінде ығысу да тұрақты болады, сондықтан бұл жағдайда 
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градуирлеу қателігі оның конвейердегі көмірдің барлық қимасы бойынша 
орташа күл мен аспап бақылайтын Қима ауданы бойынша орташа күл 
арасындағы айырма шамасына параллель ығысумен жойылуы мүмкін. Егер 
көмірді сегрегациялау уақытында тұрақты болмаса, онда құрылғыны 
кез-келген градуирлеу күлдің дұрыс бағалануын алуға әкеледі, сондықтан 
құрылғыдан сенімді деректерді алу үшін бұл жағдайда сегрегацияны жою 
үшін шаралар қабылдау немесе құрылғыны басқа нүктеге ауыстыру қажет.  

Бірқатар кәсіпорындарда градуирлеу процесі бақыланатын көмір 
күлінің өзгеруінің салыстырмалы түрде аз диапазонымен күрделене түседі, 
бұл байыту фабрикаларының концентраттарына тән, олардың күлі 
Белгіленген технологиялық процесте d 2 шегінде өзгереді-2,5% абс. ADSR 
күлінің орташа мәні туралы. Егер сіз осы мәннің екі жағына екі еселенген 
сынақ қателіктерін δ0 (Статистика ережелеріне сәйкес алынған деректердің 
дәлдігін сипаттайды) кейінге қалдырсаңыз,онда алынған шамалардың 
айырмашылығы (ADSR+2δ0) және (ADSR-2δ0) бақылау объектісінің күл 
өзгеруінің диапазонына сәйкес келеді, бұл сенімді бітіруді мүмкін емес етеді. 
Бұл жағдайда бұл бітіру дұрыс шеңберді құрайды және оның диаметрі болуы 
керек бітіру сызығы кез-келген бағытта жүргізілуі мүмкін. Мұндай 
жағдайларда градуирлеуді сәтті жүргізу үшін технологиялық процестерді 
арнайы қысқа мерзімді реттеу талап етіледі, бұл бақылау объектісінің күл 
құрамының өзгеру диапазонын кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
Тәжірибелік мәліметтер шеңбері эллипске түсіріледі, оның үлкен осьі 
градуирлеу сызығының теңдеуін береді. 

 
 
3.1.2. Ылғалдылықты бақылау 
 
Аппараттық бақылау кешенінің маңызды құрамдас бөлігі көмірдің 

ылғалдылығын үздіксіз автоматты түрде анықтауға арналған құрылғылар 
болып табылады. Мұндай құрылғылардың жұмыс істеуінің физикалық 
принципі көп жағдайда су мен құрғақ тау жыныстарының диэлектрлік 
қасиеттерінің айтарлықтай айырмашылығымен анықталады. Қазіргі уақытта 
ультра жоғары жиілікті (микротолқынды) диапазондағы электромагниттік 
сәулеленуді (микротолқынды ылғал өлшегіштер) қолдануға негізделген 
ылғалдылықты анықтаудың ең көп таралған әдістері.  

Ылғалдылықты аспаптық бақылау әдісінің микротолқынды әдістемелік 
негіздері. Электромагниттік толқынның көмірмен әрекеттесу нәтижелері осы 
көмірдің әртүрлі компоненттерінің физикалық параметрлерінің интегралды 
әсерімен анықталады. Олардың арасында ылғалдылық басым. Көмір байыту 
фабрикаларында ылғалдылықты анықтау үшін жоғары жиілікті (жж) әдісті 
қолдануға негізделген аспаптар, мысалы, ЖАК қолданылады. Оның мәні 
тербелмелі тізбектің құрамына кіретін конденсатор сенсорының 
сыйымдылығын өлшеу болып табылады. Бақыланатын материалдың әсерінен 
конденсатор сенсорына балама сыйымдылық пен тербелмелі тізбектің 



217

градуирлеу қателігі оның конвейердегі көмірдің барлық қимасы бойынша 
орташа күл мен аспап бақылайтын Қима ауданы бойынша орташа күл
арасындағы айырма шамасына параллель ығысумен жойылуы мүмкін. Егер 
көмірді сегрегациялау уақытында тұрақты болмаса, онда құрылғыны
кез-келген градуирлеу күлдің дұрыс бағалануын алуға әкеледі, сондықтан
құрылғыдан сенімді деректерді алу үшін бұл жағдайда сегрегацияны жою
үшін шаралар қабылдау немесе құрылғыны басқа нүктеге ауыстыру қажет. 

Бірқатар кәсіпорындарда градуирлеу процесі бақыланатын көмір
күлінің өзгеруінің салыстырмалы түрде аз диапазонымен күрделене түседі,
бұл байыту фабрикаларының концентраттарына тән, олардың күлі
Белгіленген технологиялық процесте d 2 шегінде өзгереді-2,5% абс. ADSR
күлінің орташа мәні туралы. Егер сіз осы мәннің екі жағына екі еселенген
сынақ қателіктерін δ0 (Статистика ережелеріне сәйкес алынған деректердің
дәлдігін сипаттайды) кейінге қалдырсаңыз,онда алынған шамалардың
айырмашылығы (ADSR+2δ0) және (ADSR-2δ0) бақылау объектісінің күл
өзгеруінің диапазонына сәйкес келеді, бұл сенімді бітіруді мүмкін емес етеді.
Бұл жағдайда бұл бітіру дұрыс шеңберді құрайды және оның диаметрі болуы 
керек бітіру сызығы кез-келген бағытта жүргізілуі мүмкін. Мұндай 
жағдайларда градуирлеуді сәтті жүргізу үшін технологиялық процестерді 
арнайы қысқа мерзімді реттеу талап етіледі, бұл бақылау объектісінің күл
құрамының өзгеру диапазонын кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
Тәжірибелік мәліметтер шеңбері эллипске түсіріледі, оның үлкен осьі
градуирлеу сызығының теңдеуін береді.

3.1.2. Ылғалдылықты бақылау

Аппараттық бақылау кешенінің маңызды құрамдас бөлігі көмірдің
ылғалдылығын үздіксіз автоматты түрде анықтауға арналған құрылғылар
болып табылады. Мұндай құрылғылардың жұмыс істеуінің физикалық
принципі көп жағдайда су мен құрғақ тау жыныстарының диэлектрлік
қасиеттерінің айтарлықтай айырмашылығымен анықталады. Қазіргі уақытта
ультра жоғары жиілікті (микротолқынды) диапазондағы электромагниттік
сәулеленуді (микротолқынды ылғал өлшегіштер) қолдануға негізделген
ылғалдылықты анықтаудың ең көп таралған әдістері. 

Ылғалдылықты аспаптық бақылау әдісінің микротолқынды әдістемелік
негіздері. Электромагниттік толқынның көмірмен әрекеттесу нәтижелері осы
көмірдің әртүрлі компоненттерінің физикалық параметрлерінің интегралды
әсерімен анықталады. Олардың арасында ылғалдылық басым. Көмір байыту
фабрикаларында ылғалдылықты анықтау үшін жоғары жиілікті (жж) әдісті
қолдануға негізделген аспаптар, мысалы, ЖАК қолданылады. Оның мәні
тербелмелі тізбектің құрамына кіретін конденсатор сенсорының
сыйымдылығын өлшеу болып табылады. Бақыланатын материалдың әсерінен
конденсатор сенсорына балама сыйымдылық пен тербелмелі тізбектің

белсенді кедергісі, демек, тербелмелі тізбектің резонанстық жиілігі өзгереді, 
бұл ылғалдылықты осы әдіспен өлшеу кезінде ақпараттық белгі болып 
табылады.  

Ылғалдылықты бақылау құралдары. Микротолқынды ылғал 
өлшегіштердің екі үлкен класы бар. Олардың бірі электромагниттік 
толқындардың көмір қабаты арқылы өтуін, екіншісі бетінен шағылысуды 
қолданады. Шағылысу әдісіне негізделген ылғал өлшегіштердің кемшіліктері: 
көмірдің бетін мұқият тегістеу қажеттілігі; 0-13 ММ кластармен 
бақыланатын өнімнің ірілігі бойынша шектеулер; көмірдің ылғалдылығы 
13% - дан жоғары болған кезде сезімталдықтың төмендеуі; бақылаудың 
жеткіліксіз Өкілділігі. Бұл жағдайлар негізінен диэлектрлік ылғал 
өлшегіштердің екі түрінің ағынындағы көмірдің ылғалдылығын бақылау 
үшін көмір жағуды кәсіпорындарда қолдануға әкелді. Олардың бірі- 
"конденсаторлық" құрылғы ВАК-4, екіншісі-микротолқынды-ылғал өлшегіш 
ВУС - 2м, оның жұмыс принципі микротолқынды-электромагниттік 
сәулеленуді сіңіруге негізделген. ВАК-4 Автоматты конвейерлік ылғал 
өлшегіші технологиялық немесе арнайы қалыптасқан ағындарда ірілігі 13 мм 
аспайтын көмір ылғалдылығының мәндерін үздіксіз анықтауға және жазуға 
арналған. Құрылғы көмірдегі ылғалдың массалық үлесін 3-16% аралығында 
өлшейді. Бұл ретте конвейерлік таспадағы көмір қабатының биіктігі 50-400 
мм, ал кептіргеннен кейін көмірдің температурасы 80°с аспауы тиіс. ВАК-4 
ылғал өлшегіші микротолқынды ылғал өлшегіштерге ұқсас кемшіліктермен 
сипатталады. Сонымен қатар, судың иондық құрамы құрылғының оқуларына 
айтарлықтай әсер етеді. Бұл құрылғының кемшілігі-талданған материалмен 
байланыс, сенсор түрі. Дегенмен, дизайнның қарапайымдылығы осы 
құрылғыға белгілі бір сұранысты қамтамасыз етеді. ИОТТ ВУС-2м ылғал 
өлшегіші көмірдің технологиялық ағындары үшін әзірленген. Оның жұмысы 
микротолқынды сәулеленудің бақыланатын объект арқылы өту әдісіне 
негізделген. 0,95 сенімділік ықтималдығы үшін ағындағы ылғалдылықты 
анықтау қателігі 0,5-1,0% абс құрайды. Тәжірибе көрсеткендей, осы типтегі 
ылғал өлшегіштер басқа құрылғыларға қарағанда аз дәрежеде күлдің өзгеруі, 
судың минералдануы және көмірдің гранулометриялық құрамы сияқты 
кедергі келтіретін факторларға әсер етеді. Мысалы, көмір күлінің ±1% 
өзгеруі ылғалдылықтың ±0,03-0,05% өзгеруіне балама. Сонымен қатар, 
бақыланатын көмір қабатының қалыңдығының өзгеруі ылғалдылықпен қатар 
электромагниттік сәулеленудің әлсіреуіне әсер етеді. Осы фактордың әсерін 
болдырмау үшін қазіргі уақытта қабаттың биіктігін тұрақтандыру 
қолданылады. Көмір ағынын бақылау кезінде сигналды біріктіру циклінің 
уақыты бақыланатын ағынды қалыптастырудың пайдаланылатын Жүйесінде 
көмір қабаты биіктігінің орташа мәннен екі есе орташа квадраттық ауытқуы 5 
мм-ден аспайтындай етіп таңдалуы тиіс. Бұл мүмкін болатын шарттардың 
бірі-осы ағындағы үлкен және кіші класстардың белгілі бір қатынасы. 
Мысалы, 0-100 мм класты 50-100 ММ көмірді бақылау кезінде ол 15% - дан 
аспауы керек. Өлшеу қателігі сонымен қатар көмірдің сусымалы 



218
  

 

тығыздығының ылғалмен өңделмеген өзгерістеріне байланысты. Сусымалы 
тығыздықтың әсерін өтеу тиісті тығыздық туралы сигнал болған кезде ғана 
мүмкін болады. Іс жүзінде мұндай өтемақы жиі қажет емес, өйткені бақылау 
нүктелеріндегі өлшеу циклі кезінде бұл параметрдің орташа мәні аздап 
өзгереді және жалпы шекті қателіктің 1% Abs өсуіне әкелмейді. Көмір 
температурасының өзгеруіне сезімталдық 0,04% / 1 °C құрайды.  

Температуралық өзгерістер диапазонының белгіленген мәннен асып 
кетуі автоматты түрде термокоррекция жүйесін қамтиды. Ылғал 
өлшегіштерді техникалық құрылымдарға байланыстыру, оларды градуирлеу 
күл өлшегіштерге арналған операцияларға ұқсас. Көмір ағынын 
қалыптастыру әдетте қажет емес.  

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Сынамаларды іріктеусіз сапалы параметрлер туралы жедел ақпарат 

бере алатын аспаптар мен құрылғыларды әзірлеу және енгізу не үшін қажет? 
2. Күл өлшегіштердің түрлері және олардың жұмыс принципі? 
3. Технологиялық ағындары бар сенсор жүйелеріне қойылатын 

талаптар қандай? 
4. "Shaper" дегеніміз не, оның қажеттілігі неде? 
5. Ылғалдылықты бақылау әдістері мен түрлері қандай? 
6. Күл өлшегіштер мен ылғал өлшегіштерді техникалық 

құрылымдарға байлау. 
7. Күл өлшегіштер мен ылғал өлшегіштерді градуирлеу. 
 
3.2. Сапаны бақылау және стандарттау  

 
3.2.1. Көмірді байыту процестерінің тиімділігін бағалау әдістері 
 
Көмірді оңтайлы немесе оған жақын жағдайларда байытудың 

технологиялық процесін жүргізу үшін оның тиімділігін бағалау үшін 
объективті критерийлер болуы қажет. Тиімділік критерийлерін тағайындау: 

- аппараттардың, машиналардың немесе жалпы фабриканың жұмысын 
технологиялық бағалау; 

- байыту процестерін автоматты басқару жүйесін оңтайландыру; 
- оңтайлы процестерді, технологиялық схемаларды және байыту 

машиналарын таңдау. 
Тиімділік критерийлері: байыту өнімдерінің санын көрсетуі; бастапқы 

көмірдің сапасын ескеруі; бөлудің барлық процестеріне ортақ болуы; 
мүмкіндігінше ақпараттың ең аз мөлшеріне негізделуі; қарапайым 
математикалық нысаны болуы тиіс. Байыту нәтижелерін және технологиялық 
машиналар мен аппараттардың тиімділігін бағалаудың қолданылатын 
әдістерін үш негізгі топқа бөлуге болады: аналитикалық, графоаналитикалық 
және графикалық.  
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тығыздығының ылғалмен өңделмеген өзгерістеріне байланысты. Сусымалы 
тығыздықтың әсерін өтеу тиісті тығыздық туралы сигнал болған кезде ғана 
мүмкін болады. Іс жүзінде мұндай өтемақы жиі қажет емес, өйткені бақылау
нүктелеріндегі өлшеу циклі кезінде бұл параметрдің орташа мәні аздап
өзгереді және жалпы шекті қателіктің 1% Abs өсуіне әкелмейді. Көмір
температурасының өзгеруіне сезімталдық 0,04% / 1 °C құрайды. 

Температуралық өзгерістер диапазонының белгіленген мәннен асып
кетуі автоматты түрде термокоррекция жүйесін қамтиды. Ылғал
өлшегіштерді техникалық құрылымдарға байланыстыру, оларды градуирлеу 
күл өлшегіштерге арналған операцияларға ұқсас. Көмір ағынын
қалыптастыру әдетте қажет емес. 

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Сынамаларды іріктеусіз сапалы параметрлер туралы жедел ақпарат
бере алатын аспаптар мен құрылғыларды әзірлеу және енгізу не үшін қажет?

2. Күл өлшегіштердің түрлері және олардың жұмыс принципі?
3. Технологиялық ағындары бар сенсор жүйелеріне қойылатын

талаптар қандай?
4. "Shaper" дегеніміз не, оның қажеттілігі неде?
5. Ылғалдылықты бақылау әдістері мен түрлері қандай?
6. Күл өлшегіштер мен ылғал өлшегіштерді техникалық

құрылымдарға байлау.
7. Күл өлшегіштер мен ылғал өлшегіштерді градуирлеу.

3.2. Сапаны бақылау және стандарттау 

3.2.1. Көмірді байыту процестерінің тиімділігін бағалау әдістері

Көмірді оңтайлы немесе оған жақын жағдайларда байытудың 
технологиялық процесін жүргізу үшін оның тиімділігін бағалау үшін
объективті критерийлер болуы қажет. Тиімділік критерийлерін тағайындау:

- аппараттардың, машиналардың немесе жалпы фабриканың жұмысын
технологиялық бағалау;

- байыту процестерін автоматты басқару жүйесін оңтайландыру;
- оңтайлы процестерді, технологиялық схемаларды және байыту

машиналарын таңдау.
Тиімділік критерийлері: байыту өнімдерінің санын көрсетуі; бастапқы 

көмірдің сапасын ескеруі; бөлудің барлық процестеріне ортақ болуы; 
мүмкіндігінше ақпараттың ең аз мөлшеріне негізделуі; қарапайым 
математикалық нысаны болуы тиіс. Байыту нәтижелерін және технологиялық
машиналар мен аппараттардың тиімділігін бағалаудың қолданылатын 
әдістерін үш негізгі топқа бөлуге болады: аналитикалық, графоаналитикалық 
және графикалық. 

Аналитикалық әдістер. Тиімділікті бағалау үшін аналитикалық 
формулаларды қолдануға негізделген көптеген әдістер бар. Бұл ең алдымен 
жанғыш массаның концентратқа және минералды массаның қалдықтарға 
шығуын бағалауды көрсететін формулалар. Төменде олардың кейбіреулері 
келтірілген. Ханкок-Луйкен әдісі бойынша байытудың сандық тиімділігі ук 
концентраты шығымының абсолютті таза көмір шығысына қатынасы ретінде 
анықталады: ук/(100-Adи), ал сапасы-бастапқы көмірдің Күлділігінің 
айырмасы ретінде Adи, және бастапқы көмірдің күлділігіне жатқызылған Adк 
концентраты: 

Aи
d − Акd

Aиd
  (32) 

  Тиімділіктің жалпы формуласы: 

εобщ = Yк
100 − Aи

d
Aи
dAk

d

Ak
d 100  (33) 

Осы типтегі формулалар өз зерттеулерінде г. О. Чечотт, Е. Д. Дуглас, г. 
Мадель, Н. - кадрлар және т. б. Кез-келген байыту процесінің техникалық 
тиімділігі Фоменко зиянды емес бөлікті қалдықтарға және пайдалы 
концентратқа бөлудің толықтығымен, яғни қатардағы көмірді 
компоненттерге бөлуді жетілдірумен бағалайды. Формула келесідей: 

εобщ =
γк(∗ 100 − Ak

d)γотхAотх
d

100(100 − Aи
d)Aи

d  (34) 

Бұл көрсеткіштер қарапайым, көмірді байытудың кез-келген әдісіне 
жарамды. Бұл формулалардың кемшілігі-олар бастапқы көмірдің көмір және 
минералды бөліктерінің петрографиялық құрамына көбірек тәуелді және 
процестің түпкі мақсаты тұрғысынан тиімділікті білдірмейді. 
Формулалардың тағы бір тобы байыту өнімдеріне жеңіл фракциялардың 
шығарылуын бағалауға негізделген.  Басқа авторлар ұсынған ұқсас тиімділік 
формулаларын қайта құру арқылы байытудың жалпы тиімділігі формуласына 
келтіруге болады. Көмір байыту фабрикаларында бөлу дәлдігі көбінесе 
Байыту өнімдерін фракциялық талдау арқылы бағаланады. Байыту 
өнімдерінің бітелуі бойынша тиімділікті бағалау әдісі байыту өнімдеріндегі 
көмір, аралық және жыныс фракцияларының құрамын анықтау болып 
табылады: 
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ƞ = 100 −∑α   (35) 

Идеал жағдайда, бөтен фракциялармен өнімнің бітелуі болмаған кезде, 
байыту тиімділігі 100% құрайды. Бітелуді бағалау әдісі қарапайым. Ол 
байыту машиналарының жұмыс режимін ағымдағы бақылау үшін кеңінен 
қолданылады, өйткені ол байыту аппараттарындағы бөлудің сапасы туралы 
көрнекі түсінік береді. Алайда, бағалаудың бұл әдісі байытудың әртүрлі 
әдістерінің немесе әртүрлі машиналардың технологиялық тиімділігін 
салыстыруды қиындатады. Кәсіпорындарда белгіленген нормалар тек белгілі 
бір тамақтану және белгілі бір бөлу тығыздығы үшін жарамды, ол әдетте 
машинадағы нақты бөлу тығыздығына сәйкес келмейді. Байыту өнімдерінің 
бітелуі бойынша тиімділікті бағалауды қоректендірудің жеткілікті тұрақты 
сипаттамасы бар гравитациялық байыту машиналары үшін пайдалану 
ұсынылады. Байыту мен фабриканың жекелеген процестерінің 
технологиялық тиімділігін ƞ коэффициенті немесе байыту пәк бойынша 
бағалау әдісі, ол мынадай формула бойынша айқындалады: 

Ƞ=( Adотх- Adт.п.)/( Adт.ф.- Adб.м.)             (36) 

Бағалау тауарлық өнім мен қалдықтардың күлдің іс жүзінде қол 
жеткізілген айырмашылығының нақты бөліну тығыздығы үшін осы көмірдің 
байыту қисығы бойынша анықталатын тау жынысы фракциялары мен 
тұқымсыз масса аймақтарының арасындағы теориялық мүмкін 
айырмашылыққа қатынасына негізделген. Практикалық қолдану 
көрсеткендей, көп жағдайда т критерийі қолданылатын технологияның 
жетілу дәрежесін ескере отырып, бөлудің тиімділігін объективті сипаттайды. 
Сонымен, барлық ірілік кластарын байытудың қазіргі заманғы технологиясы 
бар зауыттар үшін жалпы жағдайда = 0,900-960, жіктелмеген Көмірді байыту 
үшін = 0,850+0,910, байытылмаған сұрыптауды бөлетін антрацит 
фабрикалары үшін 0-6 мм = 0,750+0,820.ȠȠȠ Бұл критерийді қолданудың 
күрделілігі әр жағдайда нақты бөліну тығыздығы бар өнімдердің теориялық 
балансын анықтау қажеттілігінен тұрады.  

Энтропиялық бағалау әдісі. Энтропия қоспаның немесе жүйенің 
реттілік дәрежесін сипаттайды. Қоспаның энтропиясының төмендеуі оның 
біртекті болатындығын көрсетеді. Байыту жағдайлары үшін бұл бөлу 
процесінде көмірдегі күлдің немесе тау жыныстарының құрамының 
өзгеруіне сәйкес келеді. Байыту әр түрлі физикалық көрсеткіштер бойынша 
жүреді (тығыздық, астық бетінің қасиеттері және т.б.), сондықтан әр 
жағдайда бөлу тиімділігін бағалау осы көрсеткіштердің өзгеруімен 
анықталуы керек.  Байыту жалпы жағдайда концентратты, өнеркәсіптік 
және тұқымдық компоненттердің қоспасын бөлу процесі ретінде ұсынылуы 
мүмкін. Әрбір өнімнің қалған компоненттермен бітелуі неғұрлым аз болса, 
байыту соғұрлым жақсы болады және әр өнімнің энтропиясының мәні 
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ƞ = 100 −∑α (35)

Идеал жағдайда, бөтен фракциялармен өнімнің бітелуі болмаған кезде, 
байыту тиімділігі 100% құрайды. Бітелуді бағалау әдісі қарапайым. Ол 
байыту машиналарының жұмыс режимін ағымдағы бақылау үшін кеңінен
қолданылады, өйткені ол байыту аппараттарындағы бөлудің сапасы туралы
көрнекі түсінік береді. Алайда, бағалаудың бұл әдісі байытудың әртүрлі 
әдістерінің немесе әртүрлі машиналардың технологиялық тиімділігін 
салыстыруды қиындатады. Кәсіпорындарда белгіленген нормалар тек белгілі
бір тамақтану және белгілі бір бөлу тығыздығы үшін жарамды, ол әдетте
машинадағы нақты бөлу тығыздығына сәйкес келмейді. Байыту өнімдерінің
бітелуі бойынша тиімділікті бағалауды қоректендірудің жеткілікті тұрақты 
сипаттамасы бар гравитациялық байыту машиналары үшін пайдалану 
ұсынылады. Байыту мен фабриканың жекелеген процестерінің
технологиялық тиімділігін ƞ коэффициенті немесе байыту пәк бойынша 
бағалау әдісі, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

Ƞ= (Adoth-ADT.п.)/ (ADT.ф.- ADB.М.) (36)

Бағалау Тауарлық өнім мен қалдықтардың күлдің іс жүзінде қол 
жеткізілген айырмашылығының нақты бөліну тығыздығы үшін осы көмірдің 
байыту қисығы бойынша анықталатын тау жынысы фракциялары мен
тұқымсыз масса аймақтарының арасындағы теориялық мүмкін
айырмашылыққа қатынасына негізделген. Практикалық қолдану
көрсеткендей, көп жағдайда т критерийі қолданылатын технологияның 
жетілу дәрежесін ескере отырып, бөлудің тиімділігін объективті сипаттайды.
Сонымен, барлық ірілік кластарын байытудың қазіргі заманғы технологиясы 
бар зауыттар үшін жалпы жағдайда = 0,900-960, жіктелмеген Көмірді байыту 
үшін = 0,850+0,910, байытылмаған сұрыптауды бөлетін антрацит
фабрикалары үшін 0-6 мм = 0,750+0,820.ȠȠȠ Бұл критерийді қолданудың 
күрделілігі әр жағдайда нақты бөліну тығыздығы бар өнімдердің теориялық
балансын анықтау қажеттілігінен тұрады. 

Энтропиялық бағалау әдісі. Энтропия қоспаның немесе жүйенің
реттілік дәрежесін сипаттайды. Қоспаның энтропиясының төмендеуі оның
біртекті болатындығын көрсетеді. Байыту жағдайлары үшін бұл бөлу
процесінде көмірдегі күлдің немесе тау жыныстарының құрамының
өзгеруіне сәйкес келеді. Байыту әр түрлі физикалық көрсеткіштер бойынша 
жүреді (тығыздық, астық бетінің қасиеттері және т.б.), сондықтан әр 
жағдайда бөлу тиімділігін бағалау осы көрсеткіштердің өзгеруімен 
анықталуы керек. Байыту жалпы жағдайда концентратты, өнеркәсіптік
және тұқымдық компоненттердің қоспасын бөлу процесі ретінде ұсынылуы 
мүмкін. Әрбір өнімнің қалған компоненттермен бітелуі неғұрлым аз болса,
байыту соғұрлым жақсы болады және әр өнімнің энтропиясының мәні 

соғұрлым аз болады. Процесті бөлудің энтропиялық тиімділігі келесі 
формула бойынша анықталады: 

Ƞэ = ∆Н
Ни

 (37) 

мұндағы Н-энтропияның нақты төмендеуі;∆ 
Ни - жүйенің бастапқы энтропиясы;  

Нақты физикалық және статистикалық негіздемеге қарамастан, бұл 
көрсеткіш кең таралмады, өйткені энтропия бөлу өнімдерінің сыртқы 
фракциялармен сандық бітелуін ғана ескереді.  

Көмірді ірілігі бойынша бөлу. Көмір байыту практикасында ең кең 
таралған әдіс-төменгі кластарды фундаменталды өнімге шығарудың 
тиімділігі. Штампталған дөңгелек немесе шаршы саңылаулары бар електерге 
бөлінген кезде, жоғарғы класстар тақтайша өніміне енбейді деп қабылдауға 
болады.  

Графикалық және графоаналитикалық әдістер. Бұл әдістер байыту 
қисықтары мен тромбтың бөліну қисықтарын қолдануға негізделген. 
Тығыздықты бөлу қисықтары бойынша тиімділікті бағалау бөлу тығыздығын 
(машина концентратының практикалық шығысына сәйкес келетін теориялық 
тығыздық) және байыту өнімдеріндегі бөгде фракциялардың үлесін 
анықтауға мүмкіндік береді. Тығыздықтың таралу қисықтары байыту 
өнімдері мен бастапқы көмірдің фракциялық талдауларына сәйкес жасалады. 
Ир, ҚР, рпп, рп - сәйкесінше бастапқы көмірдің, концентраттың, өнеркәсіптік 
өнімнің, қалдықтардың (жыныстың) тығыздық қисықтары келтірілген. 
Машиналардың жетілмегендігіне байланысты ауыр фракциялардың бір бөлігі 
концентрат пен өнеркәсіптік өнімге, ал жеңіл фракциялардың бір бөлігі 
өнеркәсіптік өнімдер мен қалдықтарға түседі. Тиісті өнімдердің бітелу 
дәрежесі көлеңкеленген үшбұрыштармен көрсетілген (қате үшбұрыштары 
деп аталады). Үшбұрыштардың ауданы бөлудің дәлдігін сипаттайды. Аудан 
неғұрлым үлкен болса, бөлу дәлдігі соғұрлым төмен болады. Байытудың 
қарапайым қисықтары бойынша тиімділікті бағалау анағұрлым айқын, 
өйткені ол байыту өнімінің практикалық күлінің осы шығуда теориялық 
мүмкін болатын ауытқуын анықтауға мүмкіндік береді (сурет. 3.4, б). 
Теориялық концентраттағы күл бірліктерінің үлесі λi қисығының астындағы 
ауданмен анықталады. Практикалық концентраттағы күл бірліктерінің үлесі 
mfs қателер үшбұрышының ҚР ауданына тең шамаға артады. ҚР,Рі,Р2я РП 
үшбұрыштарының аудандарының алгебралық қосындысы нөлге тең, өйткені 
күл бірліктерінің жалпы саны өзгеріссіз қалады.  

Әдебиетте қате үшбұрыштарының рұқсат етілген мәндерінің келесі 
нормалары келтірілген: 

- ірі астықты елеу машинасы үшін ҚР = 0,15 + 0,2, Рп = 0,2 + 0,25;
- ұсақ астықты тұндыру машинасы Рк = 0,5 + 0,7, Рп = 0,4 + 0,6;
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- ауыр жанама сепаратор үшін ҚР = 0,02.
Қателіктер үшбұрыштарының аудандарының мәндері байыту

нәтижелерін бағалаудың сипаттамалық көрсеткіштері ретінде қабылданады, 
өйткені олар байыту өнімдеріндегі сыртқы фракциялардың жаппай құрамын 
ғана емес, сонымен қатар олардың күлін де көрсетеді. Органикалық шығу 
бойынша (сандық пәк бойынша) тиімділікті ( % ) бағалауды 100 ҚК/ҚК 
көрсеткішінің көмегімен жүргізеді.т ук қайда.т-практикалық концентрат 
сияқты күлділігі бар жеңіл фракцияның теориялық шығымы; ук т ри 
бастапқы көмірінің жиынтық қалқымалы фракцияларының қисығы бойынша 
анықталады (3.4-сурет). % Коэффициенті үк мәніне, ал соңғысы бастапқы 
көмірдің сипаттамасына байланысты, яғни ƞо машинаның жұмысын тек 
белгілі бір сападағы және бөліну тығыздығындағы көмірге бағалау кезінде 
тән көрсеткіш болып табылады.  

Тромптың бөліну қисықтары бойынша тиімділікті бағалау 
графоаналитикалық әдістерге де қатысты, бірақ оны 
ықтималды-статистикалық әдістерге де жатқызуға болады. Ол жеңіл және 
ауыр фракциялардың байыту өнімдеріне ауысуын сипаттайды. Абсцисса 
осьіне Тромп қисықтарын құру үшін фракциялардың орташа тығыздығы, ал 
ординат осьіне бөлінетін сандар қойылады. Бөлу саны-байыту өнімдеріндегі 
жеке фракциялар санының (бастапқы%) бастапқы көмірдегі бірдей 
фракциялар санына қатынасы. Мысалы, 3.4-суретте Тромптың бөліну қисығы 
салынған. Ақ тармағы жеңіл фракциялардың қалдықтарға, ал ОВ тармағы - 
ауыр фракциялардың концентратқа ауысуын сипаттайды. 50% бөлу санына 
жауап беретін нүктенің абсциссасы РР бөлу тығыздығы үшін алынады, онда 
байытудың практикалық жағдайында оған сәйкес келетін элементар бөлшек 
екі байыту өнімдерінде тең үлестермен бөлінеді. Идеал жағдайда бөлу 
қисығы осьіне параллель ординатқа айналады, бөліну тығыздығына сәйкес 
келетін нүктеден өтетін сызық. 

 3.4-сурет - Органикалық кірістілікті анықтауға арналған қисықтар.
Тромптың бөліну қисығы  
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- ауыр жанама сепаратор үшін ҚР = 0,02.
Қателіктер үшбұрыштарының аудандарының мәндері байыту 

нәтижелерін бағалаудың сипаттамалық көрсеткіштері ретінде қабылданады, 
өйткені олар байыту өнімдеріндегі сыртқы фракциялардың жаппай құрамын 
ғана емес, сонымен қатар олардың күлін де көрсетеді. Органикалық шығу
бойынша (сандық пәк бойынша) тиімділікті ( % ) бағалауды 100 ҚК/ҚК 
көрсеткішінің көмегімен жүргізеді.т ук қайда.т-практикалық концентрат 
сияқты күлділігі бар жеңіл фракцияның теориялық шығымы; ук т ри
бастапқы көмірінің жиынтық қалқымалы фракцияларының қисығы бойынша 
анықталады (3.4-сурет). % Коэффициенті үк мәніне, ал соңғысы бастапқы 
көмірдің сипаттамасына байланысты, яғни ƞо машинаның жұмысын тек 
белгілі бір сападағы және бөліну тығыздығындағы көмірге бағалау кезінде 
тән көрсеткіш болып табылады. 

Тромптың бөліну қисықтары бойынша тиімділікті бағалау
графоаналитикалық әдістерге де қатысты, бірақ оны
ықтималды-статистикалық әдістерге де жатқызуға болады. Ол жеңіл және
ауыр фракциялардың байыту өнімдеріне ауысуын сипаттайды. Абсцисса 
осьіне Тромп қисықтарын құру үшін фракциялардың орташа тығыздығы, ал
ординат осьіне бөлінетін сандар қойылады. Бөлу саны-байыту өнімдеріндегі 
жеке фракциялар санының (бастапқы%) бастапқы көмірдегі бірдей 
фракциялар санына қатынасы. Мысалы, 3.4-суретте Тромптың бөліну қисығы
салынған. Ақ тармағы жеңіл фракциялардың қалдықтарға, ал ОВ тармағы -
ауыр фракциялардың концентратқа ауысуын сипаттайды. 50% бөлу санына
жауап беретін нүктенің абсциссасы РР бөлу тығыздығы үшін алынады, онда 
байытудың практикалық жағдайында оған сәйкес келетін элементар бөлшек 
екі байыту өнімдерінде тең үлестермен бөлінеді. Идеал жағдайда бөлу
қисығы осьіне параллель ординатқа айналады, бөліну тығыздығына сәйкес 
келетін нүктеден өтетін сызық.

Сурет 3.4-органикалық кірістілікті анықтауға арналған қисықтар. 

Бөлу қисығының тік орналасқан тармақтары жеңіл және ауыр 
фракциялар минималды қателіктермен бөлінетін процестерді сипаттайды. 
Тромп бөлу қисығының оң тармағын жоғары емес, төмен бағыттады және 
Гаусстың жиілік қисығына ұқсайтын қисық сызықты алды. Байытудың 
тиімділігі Ерм орташа ықтимал ауытқуымен және қателік коэффициентімен 
бағаланады. Бөлу қисығына қолданудағы орташа ықтимал ауытқу 
қалдықтарға 75 және 25-ке шығарылатын екі фракцияның тығыздық 
айырмашылығының жартысына тең%: 

Epm = P75 − P25
2   (38) 

Бөлу қисығы неғұрлым тік болса, Ерт мәні соғұрлым аз болады. Қателік 
коэффициенті формула бойынша анықталады: 

l = Ерм / Рр-1000)                                                  (39) 

Ал Тромп Ерм және l көрсеткіштері бастапқы көмірдің фракциялық 
құрамына тәуелді емес, тек байытылған көмірдің мөлшері мен бөліну 
жүретін құрылғылардың ерекшеліктерін ескереді деп сенді. Тағы 1676 ж. 
Халықаралық стандарттау ұйымы бөлудің тиімділігін бағалаудың 
халықаралық стандарты ретінде басқа көрсеткіштермен бірге Ерм және l 
өлшемдерін қолдануды ұсынды. Зерттеулер көрсеткендей, Ерм және l 
өлшемдері байытылған көмірдің мөлшеріне ғана емес, сонымен қатар бөлу 
тығыздығына және байыту машиналары мен құрылғыларының нақты 
өнімділігіне де байланысты. Ерт көрсеткіші тиісті байыту аппаратында 
көмірді бөлудің тиімділігін немесе дәлдігін бағалау критерийі ретінде 
практикада кеңінен қолданылады. 6-тарауда қолданылатын басқа 
көрсеткіштермен салыстыра отырып, тұндыру машиналары жұмысының 
тиімділігін бағалау үшін Ерм көрсеткішінің мәні келтірілген. Алайда, Ерм 
көрсеткіші бөлу қисығының орташа, ең аз тән бөлігінің параметрі болып 
табылады. Ең пайдалы және ең зиянды фракциялардың алынуын 
сипаттайтын оның ұштары осы көрсеткішті анықтау кезінде ескерілмейді. 
Сонымен қатар, индикатор бөліну тығыздығына байланысты. Бұл осы әдіс 
бойынша тиімділікті бағалаудың сенімділігін төмендетеді. Қарапайым 
фракциялардың немесе ірілік кластарының бөліктерге бөлінуін және оларды 
тиісті өнімдерге шығаруды объективті түрде көрсететін бөлу қисығы Көмірді 
байыту процестерінің тиімділігінің сенімді сипаттамасы болып 
табылатындығын ескере отырып, тиімділікті бағалау әдісі жасалды, онда 
бөлу қисығы оның барлық диапазонында сипатталады. Бөлу қисығын 
математикалық сипаттау үшін бөлу тығыздығынан фракциялар 
тығыздығының ауытқуын нормалау (немесе бөлінудің шекаралық үлесінен 
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кластардың ірілігі), бөлу өнімдеріне жекелеген фракцияларды алу 
энтропиясының функциялары және энтропия мәндерінің тиісті таралу 
заңдылықтары қолданылады. Бұл бөлу қисығының барлық ауқымын, соның 
ішінде ең жеңіл және ауыр фракциялар аймағын қамтиды, ал энтропия 
функциясы, жоғарыда көрсетілгендей, бөлу процесінің физикалық мәнін 
көрсете отырып, байыту өнімдеріне әр қарапайым фракцияның немесе ірілік 
класының алынуына объективті баға береді. Энтропия функциясы қоспаның 
немесе жүйенің реттілік (біркелкілік) дәрежесін сипаттайды. Көмірді байыту 
кезінде әртүрлі тығыздық пен мөлшердегі бөлшектерден тұратын бастапқы 
қоспасы біртекті қоспаларға бөлінеді. Энтропия физикалық жүйенің күйінің 
белгісіздігінің өлшемі ретінде кездейсоқ шаманың пайда болу ықтималдығы 
мен мүмкін нәтижелер санының функциясы болып табылады. Сондықтан ол 
бөлу процестерінің физикалық мәнін көрсетеді және олардың нәтижелерін 
бағалау үшін қолданыла алады. Әрбір фракцияны немесе ірілік класын 
энтропияның екі бөлігіне бөлу кезінде: 

Hj=-[Pjlog2Pj+ (1 -Pj) log2(l -Pj)]  (40) 

мұндағы Pj-бөлу өнімдерінің біріне шығарылатын j фракциясының 
(ірілік класының) үлесі; 

Бөлу өнімдеріне жекелеген фракцияларды алу энтропиясының шамасы 
бөлудің айқындаушы белгісінің нормаланған ауытқуларының 
(фракциялардың тығыздығы немесе кластардың ірілігі) қалыпты таралу 
ықтималдығының мәндеріне баламалы): 

Hj = exp (- tj2/2)  (41) 

мұндағы tj-бөлу тығыздығынан фракциялар тығыздығының 
нормаланған ауытқуы немесе бөлінудің шекаралық үлесінен класс ірілігі: 

tj = Kv (ρj-РР) + ∆tv                                             (42) 

мұндағы рј және рр-фракцияның орташа тығыздығы және бөліну 
тығыздығы; 

Kv-бөлу қисығының тиісті бөлімі үшін көмірді бөлу айқындығының 
параметрі (ол бөлу аппаратының құрылымдық және технологиялық 
ерекшеліктеріне байланысты);  

∆tv-нормаланған ауытқулардың өзгеру заңдылықтарын сипаттайтын 
параметр, сондықтан әр түрлі байыту аппараттары үшін бөлу қисығының 
түрі. 

Осылайша, Kv және ∆tv параметрлері бөлу қисығының сипаттамалары 
және тиісті бөлу аппаратының жұмыс тиімділігінің көрсеткіштері болып 
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кластардың ірілігі), бөлу өнімдеріне жекелеген фракцияларды алу
энтропиясының функциялары және энтропия мәндерінің тиісті таралу
заңдылықтары қолданылады. Бұл бөлу қисығының барлық ауқымын, соның 
ішінде ең жеңіл және ауыр фракциялар аймағын қамтиды, ал энтропия
функциясы, жоғарыда көрсетілгендей, бөлу процесінің физикалық мәнін
көрсете отырып, байыту өнімдеріне әр қарапайым фракцияның немесе ірілік 
класының алынуына объективті баға береді. Энтропия функциясы қоспаның
немесе жүйенің реттілік (біркелкілік) дәрежесін сипаттайды. Көмірді байыту 
кезінде әртүрлі тығыздық пен мөлшердегі бөлшектерден тұратын бастапқы
қоспасы біртекті қоспаларға бөлінеді. Энтропия физикалық жүйенің күйінің 
белгісіздігінің өлшемі ретінде кездейсоқ шаманың пайда болу ықтималдығы 
мен мүмкін нәтижелер санының функциясы болып табылады. Сондықтан ол 
бөлу процестерінің физикалық мәнін көрсетеді және олардың нәтижелерін 
бағалау үшін қолданыла алады. Әрбір фракцияны немесе ірілік класын
энтропияның екі бөлігіне бөлу кезінде:

Hj=-[Pjlog2Pj+ (1 -Pj) log2(l -Pj)] (40)

мұндағы Pj-бөлу өнімдерінің біріне шығарылатын j фракциясының
(ірілік класының) үлесі;

Бөлу өнімдеріне жекелеген фракцияларды алу энтропиясының шамасы 
бөлудің айқындаушы белгісінің нормаланған ауытқуларының
(фракциялардың тығыздығы немесе кластардың ірілігі) қалыпты таралу
ықтималдығының мәндеріне баламалы):

Hj = exp (- tj2/2) (41)

мұндағы tj-бөлу тығыздығынан фракциялар тығыздығының 
нормаланған ауытқуы немесе бөлінудің шекаралық үлесінен класс ірілігі:

tj = Kv (ρj-РР) + ∆tv (42)

мұндағы рј және рр-фракцияның орташа тығыздығы және бөліну 
тығыздығы; 

Kv-бөлу қисығының тиісті бөлімі үшін көмірді бөлу айқындығының
параметрі (ол бөлу аппаратының құрылымдық және технологиялық
ерекшеліктеріне байланысты);

∆tv-нормаланған ауытқулардың өзгеру заңдылықтарын сипаттайтын
параметр, сондықтан әр түрлі байыту аппараттары үшін бөлу қисығының 
түрі.

Осылайша, Kv және ∆tv параметрлері бөлу қисығының сипаттамалары
және тиісті бөлу аппаратының жұмыс тиімділігінің көрсеткіштері болып 

табылады. Олардың мәні неғұрлым көп болса, соғұрлым тиімділігі жоғары 
болады. Бұл параметрлердің мәндері бастапқы тамақтану мен бөлу 
өнімдерінің фракциялық талдауларының деректері бойынша анықталады. 
Осы мәліметтер бойынша әр фракцияның немесе RU ірілік класының бөліну 
өнімдерінің біріне шығарылуы анықталады, оған сәйкес фракцияның немесе 
nј класының энтропиясы теңдеуді қолдана отырып есептеледі. Алынған 
энтропияны теңдеуге ауыстыру: 

tj = ±√−2lnHj  (43) 

фракция немесе класс үшін нормаланған ауытқулардың мәндерін анықтаңыз. 
Алынған TJ мәндері бойынша теңдеуді қолдана отырып, Kv және ∆tv 

параметрлері анықталады. Жоғарыда келтірілген әдістің артықшылығы-бұл 
бастапқы қоспаның және бөлу өнімдерінің физикалық жағдайын (тапсырыс 
беру дәрежесін) бағалаудың ықтималды-статистикалық принципінен 
туындайды, бөлу өнімдеріндегі элементар фракциялардың таралу 
сипаттамасын қолданады (бөлу қисығының математикалық сипаттамасы) 
және тығыздықтың (үлкендіктің) эмпирикалық жолмен алынған шекаралық 
мәннен нормаланған ауытқуларына негізделген. Сонымен қатар, әдіс өте 
күрделі және оны пайдалану үшін электронды компьютерлерді немесе дербес 
компьютерлерді қолдануды талап етеді. Бұл әдісті көмірді байытудың 
технологиялық схемаларының бөліну параметрлері мен нұсқаларын таңдау 
бойынша оңтайландыру мәселелерін шешу үшін қолданған жөн. 

3.2.2. Көмір мен байыту өнімдерінің сапасын бақылау 

Жалпы мәліметтер және терминология. Көмір байыту фабрикаларында 
шикізат пен байыту өнімдерінің саны мен сапасын бақылау жүзеге 
асырылады. Сандық бақылау барлық бақыланатын материалды өлшеу, оның 
көлемін өлшеу, ағыннан алынған жеке бөліктерді өлшеу, алдын-ала 
белгіленген жүк көтергіштігі бар көлік ыдыстарының санын есептеу және т.б. 
сандық бақылауға шахталар мен бөлімдерден, тұтынушыларға жіберілетін 
тауарлық өнімдерден және қажет болған жағдайда басқа да технологиялық 
процестерден алынған қарапайым көмір жатады. Сапаны бақылаудың ең 
сенімді әдісі-барлық бақыланатын материалды өлшеу. Ол үшін вагон және 
конвейер таразылары қолданылады. Сапалы бақылау сынамалау 
(сынамаларды іріктеу, өңдеу және талдау) жолымен не арнайы аспаптардың 
(күл өлшегіштердің, ылғал өлшегіштердің және т.б.) көмегімен жүзеге 
асырылады.  

Байыту фабрикаларындағы сапаны бақылау технологиялық 
процестерді жүргізуді реттеу және оңтайландыру, талап етілетін сапалы өнім 
шығаруды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ өнімді жеткізушілермен 
және тұтынушылармен өзара есеп айырысу үшін жүргізіледі. Көмір байыту 
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фабрикаларында қарапайым көмір, технологиялық процестердің әртүрлі 
өнімдері, байытудың соңғы өнімдері сыналады. Қатардағы көмірді сынауды 
жеткізуші шахталармен (разрездермен) есептеу және көмірді байыту 
объектісі ретінде зерттеу үшін олардың сапасын анықтау мақсатында 
жүргізеді. Көмір сапасының келесі көрсеткіштері анықталады: күл, ылғалдың 
массалық үлесі, минералды қоспалар, мысалы, күкірт, гранулометриялық 
және фракциялық қосылыстар және т. б. Технологиялық процестің аралық 
өнімдерін сынамалау жабдықтың жұмысын реттеу және берілген сападағы 
Байыту өнімдерін шығаруды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау үшін 
жүзеге асырылады. Байытудың соңғы өнімдерін сынамалау олардың 
сапасының техникалық шарттарға сәйкестігін анықтау және 
тұтынушылармен есептеу үшін жүргізіледі.  

Байытудың соңғы өнімдерін бақылау кезінде келесі сапа көрсеткіштері 
анықталады: МЕМСТ 11022 немесе МЕМСТ 11055 бойынша ad % күлділігі; 
МЕМСТ 11014 бойынша жұмыс жағдайындағы W % жалпы ылғалдың 
массалық үлесі; жанатын тақтатастар мен энергетикалық көмірлер үшін 
МЕМСТ 147 бойынша төмен жану жылуы & (МДж/кг). Минералды 
қоспалардың, атап айтқанда күкірттің құрамын МЕМСТ 2059 сәйкес 
анықтауға болады. Көмір байыту фабрикасындағы сынамалау 
нүктелерінің саны байытудың қабылданған технологиялық схемасына, 
жабдықты құрастыруға, қатардағы көмірді жеткізу тәсілдеріне және 
байытудың тауарлық өнімдерін тиеу схемасына байланысты. Озық 
көмір байыту фабрикаларының зерттеулері мен жұмыс тәжірибесі 
нәтижесінде әзірленген сапаны бақылау нүктелерін орналастырудың 
қағидаттық схемасы. Схемада бақылауға жататын технологиялық 
процесс өнімдерінің тізбесі, сынамаларды іріктеу орындары, анықталатын 
сапа көрсеткіштері, сынамаларды іріктеу тәсілдері мен кезеңділігі, ТББ 
мен цех персоналы арасында міндеттерді бөлу, сынамаларды іріктеуді, 
өңдеуді және зерттеуді механикаландыру және автоматтандыру 
құралдары берілген. Бақылау схемасы зауыттың қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету, технологиялық процесті жедел реттеуді жүзеге асыру, 
белгілі бір уақыт ішінде зауыт пен оның жеке цехтарының жұмыс 
нәтижелерін талдау мақсатында шикізат пен байыту өнімдерінің сапасы 
туралы қажетті ақпарат алуға қызмет етеді. Партия-орташа сапасы бір 
біріктірілген сынамамен сипатталатын белгілі бір уақыт аралығында (тәулік, 
ауысым және т.б.) өндірілген және тұтынушыларға жөнелтілген отын 
массасы. Біріктірілген сынама-отын партиясынан тікелей іріктелген және 
оның орташа сапасын сипаттайтын нүктелік сынамалардың талап етілетін 
санының жиынтығы. Нүктелі сынама-сынамалар алуға арналған құрылғының 
бір рет қозғалысымен бір жерден алынған отын массасы. Зертханалық 
сынама-біріктірілген сынаманы ірілігі 0-3 (0-10) мм дейін өңдеу нәтижесінде 
алынған, зертханалық сынақтарға және талдамалық сынамаларды 
дайындауға арналған сынама. Аналитикалық сынама-біріктірілген немесе 
зертханалық сынаманы өңдеу нәтижесінде алынған және талдау жүргізуге 
арналған сынама.  
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фабрикаларында қарапайым көмір, технологиялық процестердің әртүрлі
өнімдері, байытудың соңғы өнімдері сыналады. Қатардағы көмірді сынауды
жеткізуші шахталармен (разрездермен) есептеу және көмірді байыту
объектісі ретінде зерттеу үшін олардың сапасын анықтау мақсатында 
жүргізеді. Көмір сапасының келесі көрсеткіштері анықталады: күл, ылғалдың
массалық үлесі, минералды қоспалар, мысалы, күкірт, гранулометриялық
және фракциялық қосылыстар және т. б. Технологиялық процестің аралық
өнімдерін сынамалау жабдықтың жұмысын реттеу және берілген сападағы
Байыту өнімдерін шығаруды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау үшін 
жүзеге асырылады. Байытудың соңғы өнімдерін сынамалау олардың
сапасының техникалық шарттарға сәйкестігін анықтау және 
тұтынушылармен есептеу үшін жүргізіледі.

Байытудың соңғы өнімдерін бақылау кезінде келесі сапа көрсеткіштері
анықталады: МЕМСТ 11022 немесе МЕМСТ 11055 бойынша ad % күлділігі;
МЕМСТ 11014 бойынша жұмыс жағдайындағы W % жалпы ылғалдың 
массалық үлесі; жанатын тақтатастар мен энергетикалық көмірлер үшін
МЕМСТ 147 бойынша төмен жану жылуы & (МДж/кг). Минералды
қоспалардың, атап айтқанда күкірттің құрамын ГОСТ 2059 сәйкес анықтауға 
болады. Көмір байыту фабрикасындағы сынамалау нүктелерінің саны
байытудың қабылданған технологиялық схемасына, жабдықты құрастыруға,
қатардағы көмірді жеткізу тәсілдеріне және байытудың тауарлық өнімдерін 
тиеу схемасына байланысты. Озық көмір байыту фабрикаларының
зерттеулері мен жұмыс тәжірибесі нәтижесінде әзірленген сапаны бақылау 
нүктелерін орналастырудың қағидаттық схемасы. Схемада бақылауға 
жататын технологиялық процесс өнімдерінің тізбесі, сынамаларды іріктеу
орындары, анықталатын сапа көрсеткіштері, сынамаларды іріктеу тәсілдері
мен кезеңділігі, ТББ мен цех персоналы арасында міндеттерді бөлу,
сынамаларды іріктеуді, өңдеуді және зерттеуді механикаландыру және 
автоматтандыру құралдары берілген. Бақылау схемасы зауыттың қалыпты 
жұмысын қамтамасыз ету, технологиялық процесті жедел реттеуді жүзеге
асыру, белгілі бір уақыт ішінде зауыт пен оның жеке цехтарының жұмыс 
нәтижелерін талдау мақсатында шикізат пен байыту өнімдерінің сапасы
туралы қажетті ақпарат алуға қызмет етеді. Партия-орташа сапасы бір 
біріктірілген сынамамен сипатталатын белгілі бір уақыт аралығында (тәулік, 
ауысым және т.б.) өндірілген және тұтынушыларға жөнелтілген отын
массасы. Біріктірілген сынама-отын партиясынан тікелей іріктелген және 
оның орташа сапасын сипаттайтын нүктелік сынамалардың талап етілетін
санының жиынтығы. Нүктелі сынама-сынамалар алуға арналған құрылғының 
бір рет қозғалысымен бір жерден алынған отын массасы. Зертханалық
сынама-біріктірілген сынаманы ірілігі 0-3 (0-10) мм дейін өңдеу нәтижесінде
алынған, зертханалық сынақтарға және талдамалық сынамаларды
дайындауға арналған сынама. Аналитикалық сынама-біріктірілген немесе 
зертханалық сынаманы өңдеу нәтижесінде алынған және талдау жүргізуге
арналған сынама. 

Электротехниканың теориялық негіздері. Сынамаланатын материалдың 
орташа сапасын көрсететін сынамаларды іріктеу жаппай немесе іріктеп алу 
әдісімен жүзеге асырылуы мүмкін. Сынамаланатын барлық материалдан 
сынамаларды жаппай іріктеу кезінде біртіндеп өкілдік қысқарту жолымен 
оның шағын бөлігі - сынама алынады, онда белгілі бір жол берілетін 
қателікпен бастапқы материалдың зерттелетін қасиеттері сақталады. Бұл 
жағдайда үлгілердің өкілдігі олардың массасына байланысты. Сынамаларды 
іріктеудің бұл әдісі материалдың шағын массасы үшін, сондай-ақ іріктелген 
және ұсақталған сынамалардың бастапқы массасын қысқарту кезінде, яғни 
оларды өңдеу кезінде қолданылады. Сынамаларды жаппай іріктеу әдісі 
сынаманың массасы мен сыналатын материал бөлшектерінің өлшемі 
арасындағы эмпирикалық формуламен көрсетілген өзара байланысқа 
негізделген: 

(44)                                        P=kdα

мұндағы Р-сынаманың массасы, кг; 
d-сыналатын материалдың ең үлкен кесектерінің мөлшері, мм;
К, α-сыналатын материалдың гетерогенділігіне, ондағы пайдалы

компоненттің мазмұны мен құндылығына байланысты коэффициенттер. 

Қарапайым көмірдің үлкен массаларын және оларды Байыту өнімдерін 
сынау кезінде материалды үздіксіз таңдау әдісі іс жүзінде қолданылмайды. 
Бұл жағдайда сынамаланатын көмірден барлық сынамаланатын масса 
бойынша біркелкі бөлінген және жиынтығында сынамаланатын көмірдің 
орташа қасиеттері жол берілетін қателікпен сақталған біріктірілген 
сынаманы құрайтын нүктелік сынамалар алынатындығынан тұратын 
сынамаларды іріктеп алу әдісі пайдаланылады. Сынамаланатын көмірдің 
бүкіл массасы бойынша нүктелі сынамалардың біркелкі таралуына оларды 
белгілі бір схема бойынша қозғалмайтын қабаттан немесе ағыннан тұрақты 
уақыт аралықтары арқылы іріктеу жолымен қол жеткізіледі.  

Іріктемелі сынамалау әдісінің екі параметрі бар, оларға сынамалардың 
өкілдігі байланысты: нүктелік сынамалар саны және олардың ең аз массасы. 
Сынамаларды іріктеп алу әдісінің теориялық негізі-математикалық 
статистика, оған сәйкес сынаманың орташа қателігі белгілі бір сапа 
көрсеткішінің, сынамаланатын материал шартты түрде бөлінген N нүктелі 
сынамалар (жекелеген сынамалар) санының және біріктірілген сынамаға 
түскен П нүктелі сынамалар (жекелеген сынамалар) санының әртектілігін 
сипаттайтын о орташа квадраттық ауытқуына байланысты болады. Бұл 
тәуелділік формуламен ұсынылуы мүмкін: 

μ = √σ
2

n (1 − n
N) (45)
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1 – n/N практикалық мәні бірлікке өте жақын, өйткені біріктірілген сынама 
сыналатын материалдың кішкене бөлігін білдіреді, сондықтан орташа қатені 
формула бойынша есептеуге болады: 

μ = σ
√n

 (46) 

Математикалық статистикаға сәйкес орташа қате Мен ∆ мүмкін шекті қате 
арасында байланыс бар:μ 

∆= tμ  (47) 

мұндағы t-сынама қателігі ± немесе ±мәндерден аспайтын 
ықтималдылықты сипаттайтын сенімділік коэффициенті ;∆tμ 

Осылайша, біріктірілген сынаманы құрайтын нүктелі сынамалардың 
саны жекелеген нүктелі сынамалар бойынша айқындалған көмірдің 
біртектілігіне, шекті жол берілетін қателікке және сынамалау нәтижелері 
шекті жол берілетін қателіктен аспауға тиіс ықтималдыққа байланысты 
болады. Көмір мен Байыту өнімдерін сынау тәжірибесінде t сенімділік 
коэффициенті әдетте 2-ге тең болады, бұл р = 0,9545 ықтималдығына сәйкес 
келеді. Талданған көрсеткіштің орташа квадраттық ауытқуы 
гетерогенділіктің сипаттамасы болып табылады және эксперименттік жолмен 
анықталады. Ол үшін сыналатын материалдан оның бүкіл массасы бойынша 
біркелкі бөлінген 20-30 нүктелік сынама алынады. Әрбір нүктелік сынама 
талдау үшін жарамды күйге дейін жеке өңделеді. Жеке нүктелік 
сынамаларды талдау нәтижелері негізінде Вариациялық қатар 
жасалады,талданатын көрсеткіштің орташа мәні және үлгінің орташа 
квадраттық ауытқуы анықталады. Халықаралық практикада нүктелі 
сынамалардың ең аз массасы мынадай формула бойынша айқындалады: 

(48)                                        m = kd 

мұндағы m-нүктелі сынаманың ең аз массасы, кг; 
d - ең үлкен кесектің мөлшері, мм;  
к-пропорционалдылық коэффициенті, кг / ММ. 

 Пропорционалдылық коэффициенті сыналған отынның мөлшеріне 
байланысты және М Е М С Т 2093 сәйкес анықталады. Егер жекелеген 
нүктелік сынамалардың массасы және олардың біріктірілген 
Сынамадағы саны есептеуден кем болмаса, сынамалаудың өзі сынамаларды 
іріктеу және өңдеу ережелерін сақтай отырып жүргізілсе, талап етілетін 
сынамалау дәлдігін қамтамасыз етуге болады.  

 



229
  

 

 
1 – n/N практикалық мәні бірлікке өте жақын, өйткені біріктірілген сынама 
сыналатын материалдың кішкене бөлігін білдіреді, сондықтан орташа қатені 
формула бойынша есептеуге болады: 

 
μ = σ

√n
                                                              (46) 

 
Математикалық статистикаға сәйкес орташа қате Мен ∆ мүмкін шекті қате 
арасында байланыс бар:μ 

 
∆= tμ                                                                (47) 

 
мұндағы t-сынама қателігі ± немесе ±мәндерден аспайтын 

ықтималдылықты сипаттайтын сенімділік коэффициенті ;∆tμ 
 
Осылайша, біріктірілген сынаманы құрайтын нүктелі сынамалардың 

саны жекелеген нүктелі сынамалар бойынша айқындалған көмірдің 
біртектілігіне, шекті жол берілетін қателікке және сынамалау нәтижелері 
шекті жол берілетін қателіктен аспауға тиіс ықтималдыққа байланысты 
болады. Көмір мен Байыту өнімдерін сынау тәжірибесінде t сенімділік 
коэффициенті әдетте 2-ге тең болады, бұл р = 0,9545 ықтималдығына сәйкес 
келеді. Талданған көрсеткіштің орташа квадраттық ауытқуы 
гетерогенділіктің сипаттамасы болып табылады және эксперименттік жолмен 
анықталады. Ол үшін сыналатын материалдан оның бүкіл массасы бойынша 
біркелкі бөлінген 20-30 нүктелік сынама алынады. Әрбір нүктелік сынама 
талдау үшін жарамды күйге дейін жеке өңделеді. Жеке нүктелік 
сынамаларды талдау нәтижелері негізінде Вариациялық қатар 
жасалады,талданатын көрсеткіштің орташа мәні және үлгінің орташа 
квадраттық ауытқуы анықталады. Халықаралық практикада нүктелі 
сынамалардың ең аз массасы мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
m = kd                                                +48 

 
мұндағы m-нүктелі сынаманың ең аз массасы, кг;  
d - ең үлкен кесектің мөлшері, мм;  
к-пропорционалдылық коэффициенті, кг / ММ. 
 
 Пропорционалдылық коэффициенті сыналған отынның мөлшеріне 

байланысты және ГОСТ 2093 сәйкес анықталады. Егер жекелеген нүктелік 
сынамалардың массасы және олардың біріктірілген Сынамадағы саны 
есептеуден кем болмаса, сынамалаудың өзі сынамаларды іріктеу және өңдеу 
ережелерін сақтай отырып жүргізілсе, талап етілетін сынамалау дәлдігін 
қамтамасыз етуге болады.  

 

  
 

Сынамаларды іріктеу және өңдеудің негізгі ережелері. Көмір мен 
оларды байыту өнімдерінің сынамаларын алу ережелері кез келген сынамаға 
қойылатын жалпы талаптармен, материалдың жай-күйімен және іріктеу 
шарттарымен анықталады. Іріктелетін сынама өкілдік болуы тиіс, ол үшін 
сыналатын материалдың кез келген бөлігінің оған түсу ықтималдығын тең 
қамтамасыз ету қажет. Бұл жалпы міндетті талап іріктеу шарттарына 
байланысты әртүрлі тәсілдермен қамтамасыз етілуі мүмкін. Көмір байыту 
фабрикаларындағы көмір мен байыту өнімдерінің сынамалары негізінен 
материалды үздіксіз және үзіліссіз тасымалдайтын құрылғылардан алынады. 
Үздіксіз және т. б. таспалы, қырғыш, пластиналық конвейерлер, элеваторлар, 
науалар, материалды тасымалдайды Вагондар, вагонеткалар, скиптер, 
автомашиналар және т.б. сынамаларды: конвейерлермен, ағыстар мен 
науалар бойынша тасымалданатын материал ағынынан; бір көлік 
құрылғысынан екіншісіне қайта тиеу кезінде материал ағынының 
айырмашылығынан; көлік ыдыстарынан алады.  

Ағыннан сынамаларды іріктеудің негізгі ережелері: материалдың 
барлық ағынын сынама алу құралымен кесіп өту; сынамаланатын 
материалдың кез келген бөлшегінің немесе кесегінің сынамасына іріктеудің 
бірдей ықтималдығын қамтамасыз ету; белгіленген ең аз массадан төмен 
емес нүктелік сынаманы іріктеуді, сондай-ақ сынамаланатын материалдың ең 
жоғары кесектерінің сынамаға түсуін қамтамасыз ету; біріктірілген сынамаға 
материалдың әртектілігіне және сынамалаудың талап етілетін дәлдігіне 
байланысты айқындалған нүктелік сынамалар санын іріктеу; уақыт бойынша 
нүктелік сынамаларды біркелкі іріктеу. Жүйелі қателіктерді болдырмау үшін 
нүктелік сынамаларды іріктеу жабдық жұмысының ырғағына сәйкес келмеуі 
тиіс. Көлік ыдыстарынан сынамаларды іріктеудің негізгі ережелері: сынамаға 
қозғалмайтын күйдегі сынамаланатын материалдың барлық бөліктерінің түсу 
ықтималдығы бірдей; олардың массасы жиынтығында осы ірілік үшін 
белгіленген массадан кем болмайтындай нүктелі сынамалардың осындай 
санын алуды қамтамасыз ету; сегрегация нәтижесінде туындайтын ықтимал 
жүйелі қателіктерді болдырмайтын нүктелі сынамаларды іріктеу орындарын 
таңдау; біріктірілген сынамаға көмірдің біртектілігіне және сынамалаудың 
талап етілетін дәлдігіне байланысты нүктелі сынамалардың қажетті санын 
іріктеуді қамтамасыз ету.  

Сынамаларды өңдеудің негізгі ережелері: барлық біріктірілген сынама 
өңдеуге ұшырауы тиіс; өңдеу процесінде сынаманың жоғалуына жол 
берілмейді; біріктірілген сынамаларды өңдеу әдістері мен схемалары 
зерттелетін сипаттамаларды көрсететін берілген дәлдікпен дайын сынаманы 
алуды қамтамасыз етуі тиіс; қысқарту нәтижесінде алынатын аралық немесе 
дайын сынаманың массасы осы ірілік үшін белгіленген массадан кем 
болмауы тиіс.  

Сынама алу нормалары. Тауар, бақылау және басқа да сынама түрлерін 
іріктеу нормалары МЕМСТ 10742 "қоңыр, тас көмір, антрацит, жанғыш 
тақтатастар және көмір брикеттерімен реттеледі. Зертханалық сынақтар үшін 
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сынамаларды іріктеу және дайындау әдістері". Осы стандартқа сәйкес 
отынның әр партиясынан біріктірілген сынамалар алынады. Бұл ретте: отын 
түріне байланысты нүктелі сынамалардың санын, сыналатын партияның 
массасын, сынамалау процесінің рұқсат етілген қателігін; сыналатын 
отынның ірілігіне байланысты нүктелі сынамалардың массасын нормалайды. 
Базалық ретінде 95% ықтималдығы кезінде мынадай мәндерден аспайтын 
(3.1 - кесте) күлділікті немесе ылғалдың салмақтық үлесін (ал жанғыш 
тақтатастар үшін-жанудың үлестік жылуын) айқындау кезінде сынамалау 
(сынамаларды іріктеу, өңдеу және талдау) қателігі қабылданды. Егер отын 
жеткізу туралы шартта немесе зерттеу міндеттерінде қателіктердің басқа 
нормативтері көзделмесе, сынамалаудың базалық қателігі сынамалаудың 
барлық жағдайларында қолданылады. 

3.1-кесте - Сынамаларды сынамалау қателігі 
Күл (Аd) немесе жұмыс ылғалының 
массалық үлесі 

20% ± 10% (сал.) 
20% ± 2% (абс.) 

Төменгі жану жылуы 
(Q, -, МДж/кг) 

< 12,56 ± 0,63 МДж / кг 

> 12,56 ± 0,84 МДж / кг 

Отынның түріне байланысты негізгіден аспайтын қателікпен күлдің, 
ылғалдың массалық үлесін және жанудың меншікті жылуын анықтау кезінде 
біріктірілген сынамаға іріктелетін N нүктелі сынамалардың саны мынадай 
(3.2-кесте). 

3.2-кесте - Нүктелік сынамалар саны 
Материал және параметр Тас көмір 

және 
антрацит 

Қоңыр көмір, 
жанғыш 

тақтатастар 
және брикеттер

Нүктелік 
сынамалар 

саны (n) 

Отын, т: 
 

 

Байытылған (концентрат, 
өнімдер, сұрыптаулар) және 
брикеттер 
Байыту. 

1000 2500 16 

байытылмаған 1000 2500 32 

Тас көмір мен антрацит үшін массасы 1000 тоннадан астам және қоңыр 
көмір, жанғыш тақтатастар мен брикеттер үшін 2500 тоннадан астам 
партиялардан біріктірілген сынамаларды іріктеу кезінде нүктелі сынамалар 
санын мынадай формула бойынша есептейді: 

n1 = n√M
C (49)
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сынамаларды іріктеу және дайындау әдістері". Осы стандартқа сәйкес 
отынның әр партиясынан біріктірілген сынамалар алынады. Бұл ретте: отын 
түріне байланысты нүктелі сынамалардың санын, сыналатын партияның 
массасын, сынамалау процесінің рұқсат етілген қателігін; сыналатын
отынның ірілігіне байланысты нүктелі сынамалардың массасын нормалайды.
Базалық ретінде 95% ықтималдығы кезінде мынадай мәндерден аспайтын
(3.1 - кесте) күлділікті немесе ылғалдың салмақтық үлесін (ал жанғыш 
тақтатастар үшін-жанудың үлестік жылуын) айқындау кезінде сынамалау
(сынамаларды іріктеу, өңдеу және талдау) қателігі қабылданды. Егер отын
жеткізу туралы шартта немесе зерттеу міндеттерінде қателіктердің басқа 
нормативтері көзделмесе, сынамалаудың базалық қателігі сынамалаудың
барлық жағдайларында қолданылады.

3.1-кесте-сынамаларды сынамалау қателігі
Күл (Аd) немесе жұмыс ылғалының 
массалық үлесі

20% ± 10% (сал.)
20% ± 2% (абс.)

Төменгі жану жылуы
(Q, -, МДж/кг)

< 12,56 ± 0,63 МДж / кг

> 12,56 ± 0,84 МДж / кг

Отынның түріне байланысты негізгіден аспайтын қателікпен күлдің,
ылғалдың массалық үлесін және жанудың меншікті жылуын анықтау кезінде
біріктірілген сынамаға іріктелетін N нүктелі сынамалардың саны мынадай
(3.2-кесте).

Кесте 3.2-нүктелік сынамалар саны
Материал және параметр Тас көмір 

және 
антрацит

Қоңыр көмір, 
жанғыш 

тақтатастар
және брикеттер

Нүктелік 
сынамалар 

саны (n)

Отын, т:

Байытылған (концентрат, 
өнімдер, сұрыптаулар) және 
брикеттер
Байыту.

1000 2500 16

байытылмаған 1000 2500 32

Тас көмір мен антрацит үшін массасы 1000 тоннадан астам және қоңыр 
көмір, жанғыш тақтатастар мен брикеттер үшін 2500 тоннадан астам 
партиялардан біріктірілген сынамаларды іріктеу кезінде нүктелі сынамалар
санын мынадай формула бойынша есептейді:

n1 = n√M
C (49)

мұндағы М-партияның массасы, т; 
С көмір мен антрацит үшін 1000 тонна және қоңыр көмір, тақтатастар 

мен брикеттер үшін 2500 тонна. 

Салмағы 500 тоннаға дейінгі отын партиялары үшін біріктірілген 
сынамаға 16, ал бір т.-д вагоннан тұратын отын партиясынан отын түріне 
қарамастан 8 нүктелі сынама алынады. Егер негізгіге қарағанда үлкен немесе 
аз қателікпен сынамалау жүргізу қажет болған жағдайда нүктелі сынамалар 
саны формулалар бойынша есептелуі мүмкін: 

𝑛𝑛2 = 𝑛𝑛∆2
∆12

 (50) 

n3 = n2√
M
C  (51) 

мұндағы n2-тас көмір және антрацит партияларының массасы үшін 
1000 т дейін немесе қоңыр көмір, жанғыш тақтатастар мен брикеттер үшін 
2500 т дейін қажетті қателік кезіндегі нүктелі сынамалар саны; 

∆ - сынамалаудың базалық қателігі;  
∆1-сынамалаудың талап етілетін қателігі; 
n3-қоңыр көмір, тақтатас және брикеттер үшін массасы 1000 т астам 

және массасы 2500 т астам тас көмір партиялары үшін сынамалаудың талап 
етілетін қателігі кезіндегі нүктелі сынамалар саны. 

Біріктірілген сынамаға іріктелетін нүктелі сынамалардың массасы 
мынадай формула бойынша анықталады (m = 0,06 D, D ≤120 мм кезінде): 

m = 7,2( D
120)3  (52) 

мұндағы m-нүктелі сынаманың ең аз массасы, кг; 
D - максималды бөліктердің мөлшері, мм. 

Қатардағы отынның ең жоғары кесектерінің мөлшері ретінде Елек 
саңылауының мөлшері шартты түрде қабылданады, онда МЕМСТ 2093 
бойынша елеу кезінде торланған өнім 5% - дан аспайды. Сортты отынның 
максималды бөліктерінің мөлшері үшін осы сорттың мөлшерінің жоғарғы 
шегі алынады. Брикеттердің нүктелік сынамаларының массасы кемінде 3 КГ 
болуы тиіс. Егер нүктелік сынаманың массасы ең аз қажетті массадан 4 есе 
және одан артық болса (мысалы, барлық қима бойынша үлкен қуат 
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ағындарынан сынамаларды іріктеу кезінде, вагондардан немесе кемелерден 
грейферлік қондырғылармен сынамаларды іріктеу кезінде және т.б.), алдын 
ала ұсақтаусыз бастапқы нүктелі сынамалардың массасын алдыңғы 
формулалар бойынша есептелген мәндерге дейін қысқартуға жол беріледі. 
Ағыннан жекелеген нүктелік сынамаларды іріктеу арасындағы t (мин) уақыт 
аралығы мынадай формула бойынша есептеледі: 

t = 60M
Qn  (53) 

мұндағы М-сыналатын отын партиясының массасы, т; 
Q-сыналатын ағынның өнімділігі, т / сағ;
n-сынамаға іріктеп алу қажет нүктелік сынамалар саны.

Жоғарыда келтірілгендерден ерекшеленетін кесектердің ірілігі кезінде 
қысқартылған сынаманың ең аз массасын есептеуге арналған Формула. 
Байытылған көмір үшін у= 0,105 + 0,034 x + 0,01053 x; байытылмаған көмір 
үшін у = 0,05 + 0,05 х + 0, 05х2; мұндағы х - ұсақтаудан кейінгі ең үлкен 
кесектердің мөлшері, мм; у - қысқартудан кейінгі сынаманың ең аз массасы, 
кг. Сынамаларды ұсатылған сынамалар ағынынан іріктемелі іріктеу әдісімен 
қысқарту кезінде сынамаларды іріктеу нормалары мынадай формулалар 
бойынша есептеледі: ұсатылған сынамалардың әртектілігіне және σобр 
өңдеудің және ∆ сынамаларды талдаудың рұқсат етілген қателігіне 
байланысты нүктелі сынамалар саны: 

ПБ = t2σ2обр / ∆2                                                    (54) 

МЕМСТ 10742 сәйкес ұсақталған сынаманы шөмішті қысқартқышпен 
қысқарту кезінде талап етілетін дәлдікті қамтамасыз ету үшін қысқартылған 
бөлікке 0-20(25) мм ірілігі үшін әрқайсысының салмағы 0,100 кг кем емес 50 
нүктелі сынаманы, 0-10(13) мм ірілігі үшін 0,03 кг және 0-3(5) мм ірілігі үшін 
0,01 кг кем емес сынаманы іріктеп алу қажет.  

Қатты отынды сапасы бойынша қабылдау ережесі. МЕМСТ 1137 
сәйкес қатты отынды сапасы бойынша қабылдау жүк жөнелтушіде қабылдау 
аппаратымен отын тиеу орындарында жүргізіледі. Арнайы қабылдау 
аппараты жоқ кәсіпорындарда тұтынушыға отынды жөнелтуді оны жүк 
жөнелтуші кәсіпорынның техникалық бақылау бөлімі қабылдағаннан кейін 
ғана жүргізеді. Отынды қабылдау алдын ала бақылау, сыртқы тексеру 
деректері бойынша және оны сынамалау негізінде жүзеге асырылады. Алдын 
ала бақылауды әрбір кәсіпорын отынды қабылдауға ұсынғанға дейін жүзеге 
асыруға тиіс. Отынның күтілетін сапасы кәсіпорындағы технологиялық 
процестің сақталуын бақылау жолымен немесе дайын өнімнің сағаттық 
немесе бункерлік сынамаларын іріктеу және талдау жолымен белгіленеді. 
Күлді өлшеуге арналған аспаптармен жабдықталған бірқатар кәсіпорындарда 
алдын ала бақылау отынның өнеркәсіптік ағындарында немесе жөнелтілетін 
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ағындарынан сынамаларды іріктеу кезінде, вагондардан немесе кемелерден
грейферлік қондырғылармен сынамаларды іріктеу кезінде және т.б.), алдын 
ала ұсақтаусыз бастапқы нүктелі сынамалардың массасын алдыңғы 
формулалар бойынша есептелген мәндерге дейін қысқартуға жол беріледі.
Ағыннан жекелеген нүктелік сынамаларды іріктеу арасындағы t (мин) уақыт 
аралығы мынадай формула бойынша есептеледі:

t = 60M
Qn (53)

мұндағы М-сыналатын отын партиясының массасы, т; 
Q-сыналатын ағынның өнімділігі, т / сағ; 
n-сынамаға іріктеп алу қажет нүктелік сынамалар саны.

Жоғарыда келтірілгендерден ерекшеленетін кесектердің ірілігі кезінде 
қысқартылған сынаманың ең аз массасын есептеуге арналған Формула. 
Байытылған көмір үшін у= 0,105 + 0,034 x + 0,01053 x; байытылмаған көмір
үшін у = 0,05 + 0,05 х + 0, 05х2; мұндағы х - ұсақтаудан кейінгі ең үлкен
кесектердің мөлшері, мм; у - қысқартудан кейінгі сынаманың ең аз массасы,
кг. Сынамаларды ұсатылған сынамалар ағынынан іріктемелі іріктеу әдісімен 
қысқарту кезінде сынамаларды іріктеу нормалары мынадай формулалар
бойынша есептеледі: ұсатылған сынамалардың әртектілігіне және σобр
өңдеудің және ∆ сынамаларды талдаудың рұқсат етілген қателігіне 
байланысты нүктелі сынамалар саны:

ПБ = t2σ2обр / ∆2-54

МЕМСТ 10742 сәйкес ұсақталған сынаманы шөмішті қысқартқышпен 
қысқарту кезінде талап етілетін дәлдікті қамтамасыз ету үшін қысқартылған
бөлікке 0-20(25) мм ірілігі үшін әрқайсысының салмағы 0,100 кг кем емес 50
нүктелі сынаманы, 0-10(13) мм ірілігі үшін 0,03 кг және 0-3(5) мм ірілігі үшін
0,01 кг кем емес сынаманы іріктеп алу қажет.

Қатты отынды сапасы бойынша қабылдау ережесі. МЕМСТ 1137
сәйкес қатты отынды сапасы бойынша қабылдау жүк жөнелтушіде қабылдау
аппаратымен отын тиеу орындарында жүргізіледі. Арнайы қабылдау 
аппараты жоқ кәсіпорындарда тұтынушыға отынды жөнелтуді оны жүк 
жөнелтуші кәсіпорынның техникалық бақылау бөлімі қабылдағаннан кейін 
ғана жүргізеді. Отынды қабылдау алдын ала бақылау, сыртқы тексеру 
деректері бойынша және оны сынамалау негізінде жүзеге асырылады. Алдын
ала бақылауды әрбір кәсіпорын отынды қабылдауға ұсынғанға дейін жүзеге 
асыруға тиіс. Отынның күтілетін сапасы кәсіпорындағы технологиялық 
процестің сақталуын бақылау жолымен немесе дайын өнімнің сағаттық
немесе бункерлік сынамаларын іріктеу және талдау жолымен белгіленеді.
Күлді өлшеуге арналған аспаптармен жабдықталған бірқатар кәсіпорындарда 
алдын ала бақылау отынның өнеркәсіптік ағындарында немесе жөнелтілетін 

отын партиясынан іріктелген біріктірілген сынамалардан дайындалған 
зертханалық сынамалардың күлін өлшеу нәтижелері бойынша жүргізіледі.  

Отынды сыртқы қарап-тексеруді т.-д.вагондарда тиеу процесінде және 
ол аяқталғаннан кейін, сақтау қоймаларында, конвейерлерде және шахталық 
вагоншаларда, жүк автомобильдерінде және тұтынушыларға отын 
жеткізілетін басқа да көлік құралдарында жүргізеді. Егер алдын ала бақылау 
немесе сырттай қарау нәтижелері бойынша қабылдауға ұсынылған отын 
оның сапа көрсеткіштерінің белгіленген нормаларына сәйкестігіне күмән 
тудырмаса, онда одан біріктірілген сынама алынады, оны талдау нәтижелері 
бойынша жүк жөнелтуші мен тұтынушы арасында отын сапасы үшін есеп 
жүргізіледі. Куәлікпен ресімделген МЕМСТ 10742 бойынша біріктірілген 
сынама алынған отын жөнелтуге қабылданған болып есептеледі. Кесектердің 
мөлшері бойынша, сондай-ақ ұсақ заттар мен минералды қоспалар 
құрамының шекті нормалары бойынша осы классқа сәйкес күмән тудыратын 
отыннан МЕМСТ 1916 сәйкес механикалық сынау үшін бақылау сынамалары 
алынады. Күлдің белгіленген шекті нормаларына, ылғалдың, күкірттің, жану 
жылуының массалық үлесіне оның сәйкестігіне күмән тудыратын отыннан 
талдау үшін бақылау сынамалары алынады. Бақылау сынамаларын бір 
мезгілде тиеп жөнелтілетін отын партиясынан алады. Жекелеген 
жағдайларда бақылау сынамалары жеке вагондардан алынуы мүмкін.  

Жекелеген вагондарды бақылауға қою партияның қалған вагондарын 
жөнелтуді кідірту үшін негіз бола алмайды. Бақылау сынамаларын сынау 
нәтижелерін алғанға дейін бақылауға алынған отынды жөнелтуге жол 
берілмейді. Бақылау сынамалары нәтижелерінің негізінде отынның 
белгіленген сапа көрсеткіштеріне сәйкестігі анықталады. Егер Бақылау 
сынамаларын талдау отын сапасының белгіленген нормаларға сәйкестігін 
растаса, онда отын тұтынушыларға жөнелтіледі, ал бақылау сынамалары 
есептік болып саналады.  

Зертханалық сынақтар үшін тауарлық сынамадан зертханалық 
сынаманың екі данасы дайындалады, олардың біреуі дереу жүк 
жөнелтушінің зертханасына жіберіледі, ал екіншісі төрелік сынама ретінде 
сақталады. Зертханалық сынаманың үшінші данасы, егер бұл жеткізу туралы 
шартқа немесе тұтынушының жазбаша талабына байланысты болса, 
дайындалады және тұтынушыға жіберіледі. Тұтынушыларға 
тиеп-жөнелтілген Отынның сапасын сипаттайтын талдауларды жүк 
жөнелтушінің зертханасында сынама алынғаннан кейін дереу жүргізеді. 
Төрелік сынамаларды арнайы үй-жайда сынама алынған сәттен бастап 2 ай 
бойы сақтайды. Жүк жөнелтуші және қабылдау аппараты немесе инспекция 
төрелік сынамалардың сақталуына толық жауапты болады. Тұтынушыларға 
жөнелтілген әрбір отын партиясына жүк жөнелтуші сынаманы іріктеу 
аяқталған сәттен бастап 24 сағат ішінде отын сапасы туралы куәлік жасауға 
және оны тұтынушыға жіберуге міндетті, онда вагондардың нөмірлері, 
кәсіпорынның атауы, көмірдің маркасы, сыныбы, күлділігі, ылғалдың, 
күкірттің жаппай үлесі және нормативтік-техникалық құжаттамада көзделген 
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басқа да көрсеткіштер, сондай-ақ отын жөнелтілген стандарттың нөмірі 
көрсетілуге тиіс. Тұтынушыларға жөнелтілген отыннан алынған сынамалар 
зертханаларда стандарттарда, техникалық шарттарда немесе уақытша 
нормаларда көзделген сапаның барлық көрсеткіштері бойынша талдаудан 
өтуі тиіс. Жүкжөнелтушінің зертханасында талданған сынаманың негізгі 
данасының талдаулар нәтижелерінің дұрыстығына күмәнданған жағдайда 
тұтынушыға жүкжөнелтуші мен тұтынушы арасындағы келісім бойынша 
таңдалған зертханадағы төрелік сынаманы талдауды талап ету құқығы 
беріледі. Төрелік талдау нәтижелері екі тарап үшін де түпкілікті және 
міндетті болып табылады. Жүк жөнелтуші төрелік талдаудың нәтижелерін 
алғаннан кейін оларды осы сынамамен сипатталатын отынды алған барлық 
тұтынушыларға дереу хабарлауға міндетті.  

Тұтынушы даулы мәселелерді қарау үшін өнім берушінің өкілін 
міндетті түрде шақыра отырып, түскен көмірдің сапасын бақылау сынамасын 
жүргізуге құқылы. Тұтынушыда көмір сапасын сынау кезінде жеткізуші мен 
тұтынушының деректері арасындағы көрсеткіштер бойынша стандартты 
айырмашылықтар МЕМСТ 10742 (1.3 т.) белгіленген қателіктерден аспауы 
тиіс.). Қоймадағы Отынның сапасын бақылау. Қоймадағы отынның сапасы 
бастапқыда қоймада тұрған, қоймаға келіп түскен және қоймадан 
жөнелтілген отынның массасы мен сапасын ескере отырып, есептеу жолымен 
айқындалады. Қоймаға жіберілетін және қоймадан көтерілетін Отынның 
сапасын отын ағындарындағы, вагондардағы, вагоншалардағы, 
автомобильдердегі және т.б. аспаптармен сынамалау (сынамаларды іріктеу, 
дайындау және талдау) немесе сапа көрсеткіштерін өлшеу жолымен 
анықтайды, сынамаларды іріктеу МЕМСТ 10742 (3.5-сурет) көзделген 
талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс.  

 
l-қойма ұзындығы 
b-сынама алынатын отын қабатының биіктігі 
 
3.5-сурет-ашық қоймадағы біріктірілген нүктелік сынаманы іріктеу схемасы 

 
Қоймаланатын отын ағынынан сынамаларды алу кезінде, қоймаға 

жіберілетін отынның болжамды массасы алдын ала белгісіз болған кезде 
нүктелі сынамалар алынуы тиіс уақыт аралығын тас көмірге арналған T = 
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басқа да көрсеткіштер, сондай-ақ отын жөнелтілген стандарттың нөмірі 
көрсетілуге тиіс. Тұтынушыларға жөнелтілген отыннан алынған сынамалар
зертханаларда стандарттарда, техникалық шарттарда немесе уақытша
нормаларда көзделген сапаның барлық көрсеткіштері бойынша талдаудан
өтуі тиіс. Жүкжөнелтушінің зертханасында талданған сынаманың негізгі
данасының талдаулар нәтижелерінің дұрыстығына күмәнданған жағдайда 
тұтынушыға жүкжөнелтуші мен тұтынушы арасындағы келісім бойынша 
таңдалған зертханадағы төрелік сынаманы талдауды талап ету құқығы
беріледі. Төрелік талдау нәтижелері екі тарап үшін де түпкілікті және 
міндетті болып табылады. Жүк жөнелтуші төрелік талдаудың нәтижелерін 
алғаннан кейін оларды осы сынамамен сипатталатын отынды алған барлық
тұтынушыларға дереу хабарлауға міндетті. 

Тұтынушы даулы мәселелерді қарау үшін өнім берушінің өкілін 
міндетті түрде шақыра отырып, түскен көмірдің сапасын бақылау сынамасын
жүргізуге құқылы. Тұтынушыда көмір сапасын сынау кезінде жеткізуші мен
тұтынушының деректері арасындағы көрсеткіштер бойынша стандартты
айырмашылықтар МЕМСТ 10742 (1.3 т.) белгіленген қателіктерден аспауы 
тиіс.). Қоймадағы Отынның сапасын бақылау. Қоймадағы отынның сапасы
бастапқыда қоймада тұрған, қоймаға келіп түскен және қоймадан
жөнелтілген отынның массасы мен сапасын ескере отырып, есептеу жолымен
айқындалады. Қоймаға жіберілетін және қоймадан көтерілетін Отынның
сапасын отын ағындарындағы, вагондардағы, вагоншалардағы,
автомобильдердегі және т.б. аспаптармен сынамалау (сынамаларды іріктеу, 
дайындау және талдау) немесе сапа көрсеткіштерін өлшеу жолымен
анықтайды, сынамаларды іріктеу МЕМСТ 10742 (3.5-сурет) көзделген 
талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

l-қойма ұзындығы
b-сынама алынатын отын қабатының биіктігі

3.5-сурет-ашық қоймадағы біріктірілген нүктелік сынаманы іріктеу схемасы

Қоймаланатын отын ағынынан сынамаларды алу кезінде, қоймаға 
жіберілетін отынның болжамды массасы алдын ала белгісіз болған кезде
нүктелі сынамалар алынуы тиіс уақыт аралығын тас көмірге арналған T = 

1000 • 60/(nQ), қоңыр көмір мен жанғыш тақтатастар үшін T = 2500 • 60/(nQ) 
формулалар бойынша есептейді, мұндағы t - нүктелі сынамаларды іріктеу 
арасындағы уақыт аралығы, мин; n - МЕМСТ 10742 сәйкес 1000 т 
партиясынан іріктелетін нүктелі сынамалар саны тас көмір үшін және қоңыр 
көмір мен тақтатастар үшін 2500 т; Q - сыналатын ағын бойынша өнімділік, 
т/сағ. Бұл жағдайда тәулікте (ауысымда) іріктеп алынған барлық нүктелік 
сынамалар өңдеуге және талдауға жататын біріктірілген сынама ретінде 
қаралады. Сынамаларды іріктеу үшін МЕМСТ 10742 талаптарына жауап 
беретін сынама алғыштар қолданылуы тиіс.  

МЕМСТ-та көзделген әдістермен қоймаланатын отыннан сынама 
алуды жүргізу мүмкін болмаған жағдайларда сынамаларды тікелей отын 
қоймаларынан алуға жол беріледі. Қоймадан алынған сынамалар бойынша 
сапаны анықтау нәтижелері отын сапасы үшін есеп айырысу кезінде 
пайдаланылмайды. Біріктірілген сынамалар қоймадағы отынның әртүрлі 
қабаттарынан алынады. Ол үшін қойманың жүктелуіне қарай, бірақ b 
биіктігінің әрбір 4 м-нен артық емес, отынның беті тегістеледі және оған 
тіктөртбұрыштың пішіні беріледі. Әр қабаттан біріктірілген сынама алынады, 
ол өңделеді және талданады. Әрбір қабаттан біріктірілген сынамаға 
іріктелетін нүктелік сынамалардың ең аз саны сыналатын қабаттағы отын 
түріне, массаға байланысты болады.  

Біріктірілген сынамаға іріктелетін нүктелі сынамалардың массасы. 
Біріктірілген сынамаға іріктеуге жататын нүктелі сынамаларды қоймадағы 
сыналатын отын қабатының бүкіл беті бойынша біркелкі таратады. Ол үшін 
қабаттың жоғарғы негізінің L және B ұзындығын өлшеп, оның s ауданын 
есептеңіз. Шартты түрде сыналатын қабаттың бүкіл бетін ауданы бойынша 
бірдей тіктөртбұрыштарға бөледі, олардың саны отын қабатынан 
біріктірілген сынамаға іріктеуге жататын нүктелі сынамалардың ең аз 
санынан кем болмауы тиіс. Нүктелі сынамаларды әрбір тікбұрыштың 
ортасынан кемінде 0,4 м тереңдікке қазылған шұңқырлардың түбінен алады. 
Отынды нүктелі сынамаға көмірді (сланецті), өскіндерді және жынысты қоса 
алғанда, таңдаусыз алады. Сынамаларды іріктеу актімен ресімделеді. 
Зертханалық және аналитикалық сынамаларды дайындауды МЕМСТ 10742 
бойынша жүргізеді. Қоймаға берілетін және қоймадан тиеп жөнелтілетін 
отынды сынау кезінде қазіргі сәтте қоймадағы Аdс отынының күлділігі ( % ) 
мынадай формула бойынша айқындалады:: 

Аdс = (G0Ad0 + (G1Ad1 – G2Ad2)/ Gc,                           (55) 

мұндағы Ad0-алдыңғы кезеңнен қалған отын қалдығының 
күлділігі, %; 

Қоймаға берілген отынның Ad1 - күлділігі, %; 
Ad2-қоймадан жөнелтілген отынның күлділігі, %; 
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G0, G1, G2 және Gc - қоймаға берілген, қоймадан жөнелтілген және 
қазіргі уақытта қоймада тұрған алдыңғы есепке алу бойынша тиісінше отын 
қалдығының массасы, т. 

Отынның жекелеген қабаттарынан сынамалар алынған жағдайда қойма 
бойынша тұтастай күлділік мынадай формула бойынша есептеледі:: 

Аdс =( P1Ad1+ P2Ad2+ ...+ PnAdn))/( P1+ P2+... Pn)                (56) 

мұндағы Ad1, Ad2, ... Adn-отынның жеке қабаттарының күлділігі; 
P1, P2, ... PN-отынның жекелеген қабаттарының массасы, т. 

3.2.3 Сынамаларды іріктеу және өңдеу 

Сынамалау процестерін механикаландырудың негізгі міндеттері: 
- сынамаланатын отынның сапасы туралы объективті және жедел

ақпарат алу; 
- қатты отын сапасын бақылаумен байланысты еңбек сыйымдылығын 

және шығындар құнын қысқарту; 
- еңбек жағдайларын, жұмыс қауіпсіздігін жақсарту, өндіріс мәдениетін 

арттыру және т. б. 
Орындалатын операцияларға байланысты көмірді сынамалау үшін 

сынама алғыштар мен сынама бөлгіш машиналар қолданылады. Сынама 
алғыштар өз мақсаты бойынша мынадай типтерге бөлінеді: ағындардың 
айырмаларында сынамалар алу үшін; конвейерлік таспалардан сынамалар 
алу; көлік құралдарынан сынамалар алу, сұйылтылған қойыртпақтардан 
сынамалар алу үшін. Көмір байыту фабрикаларында ПС скреперлі сынама 
іріктегіштер, конвейерлік таспалардан сынама алу үшін маятникті ПМ, 
сондай-ақ ағын айырмаларында сынама алу үшін ДК шөмішті сынама 
алғыштар кеңінен қолданылды. Кейбір жағдайларда ағындардың 
айырмашылығында кесу жолағы бар сынамалар қолданылады. Жоғары қуат 
ағындарының айырмашылықтарында (5 мың т/сағ дейін) сынамаларды 
іріктеу үшін кейбір қималарда ПБ бар сынамалы іріктегіштер пайдаланылады. 
Көмір байыту фабрикаларында пульпа ағындарынан сынамалар алатын ПЩ 
сынама алғыштары кеңінен қолданылады. ОВ типті көлік құралдарынан 
сынама алу үшін сынама іріктегіштер мен грейферлік іріктегіштер шектеулі 
қолданылады. Оларды көмірдің бірнеше түрін тиейтін және ағыннан 
сынамаларды алу мүмкіндігі жоқ кәсіпорындарда, сондай-ақ МЕМСТ 
11223 сәйкес ұңғымаларды бұрғылау арқылы іріктелген сынамалар 
бойынша көмірдің сапасын бағалау мүмкін емес жерлерде қолданған жөн. 

Сынамаларды өңдеуге арналған машиналар мақсатына қарай 
мыналарға бөлінеді: біріктірілген сынамалардан зертханалық және 
талдамалық сынамаларды дайындау үшін және зертханалық сынамалардан 
Талдамалық сынамаларды дайындау үшін. Қазіргі уақытта көмір 
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G0, G1, G2 және Gc - қоймаға берілген, қоймадан жөнелтілген және
қазіргі уақытта қоймада тұрған алдыңғы есепке алу бойынша тиісінше отын
қалдығының массасы, т.

Отынның жекелеген қабаттарынан сынамалар алынған жағдайда қойма
бойынша тұтастай күлділік мынадай формула бойынша есептеледі::

Аdс =( P1Ad1+ P2Ad2+ ...+ PnAdn))/( P1+ P2+... Pn) (56)

мұндағы Ad1, Ad2, ... Adn-отынның жеке қабаттарының күлділігі;
P1, P2, ... PN-отынның жекелеген қабаттарының массасы, т.

3.2.3 Сынамаларды іріктеу және өңдеу

Сынамалау процестерін механикаландырудың негізгі міндеттері:
- сынамаланатын отынның сапасы туралы объективті және жедел

ақпарат алу;
- қатты отын сапасын бақылаумен байланысты еңбек сыйымдылығын

және шығындар құнын қысқарту;
- еңбек жағдайларын, жұмыс қауіпсіздігін жақсарту, өндіріс мәдениетін

арттыру және т. б.
Орындалатын операцияларға байланысты көмірді сынамалау үшін

сынама алғыштар мен сынама бөлгіш машиналар қолданылады. Сынама
алғыштар өз мақсаты бойынша мынадай типтерге бөлінеді: ағындардың
айырмаларында сынамалар алу үшін; конвейерлік таспалардан сынамалар
алу; көлік құралдарынан сынамалар алу, сұйылтылған қойыртпақтардан
сынамалар алу үшін. Көмір байыту фабрикаларында ПС скреперлі сынама
іріктегіштер, конвейерлік таспалардан сынама алу үшін маятникті ПМ,
сондай-ақ ағын айырмаларында сынама алу үшін ДК шөмішті сынама
алғыштар кеңінен қолданылды. Кейбір жағдайларда ағындардың
айырмашылығында кесу жолағы бар сынамалар қолданылады. Жоғары қуат 
ағындарының айырмашылықтарында (5 мың т/сағ дейін) сынамаларды
іріктеу үшін кейбір қималарда ПБ бар сынамалы іріктегіштер пайдаланылады.
Көмір байыту фабрикаларында пульпа ағындарынан сынамалар алатын ПЩ 
сынама алғыштары кеңінен қолданылады. ОВ типті көлік құралдарынан 
сынама алу үшін сынама іріктегіштер мен грейферлік іріктегіштер шектеулі
қолданылады. Оларды көмірдің бірнеше түрін тиейтін және ағыннан 
сынамаларды алу мүмкіндігі жоқ кәсіпорындарда, сондай-ақ ГОСТ 11223 
сәйкес ұңғымаларды бұрғылау арқылы іріктелген сынамалар бойынша 
көмірдің сапасын бағалау мүмкін емес жерлерде қолданған жөн.

Сынамаларды өңдеуге арналған машиналар мақсатына қарай 
мыналарға бөлінеді: біріктірілген сынамалардан зертханалық және 
талдамалық сынамаларды дайындау үшін және зертханалық сынамалардан 
Талдамалық сынамаларды дайындау үшін. Қазіргі уақытта көмір 

кәсіпорындарындағы қондырғылар үшін МПЛ-150м (МПЛ-150м1), МПА-150, 
МПЛ-300, МЛА-3 және ПА-10 машиналары ұсынылады.  

Сынамаларды іріктеу және өңдеу үшін машиналарды таңдау кезінде 
әрбір кәсіпорында қолданылатын жабдық ең аз шығынмен отын сапасын 
объективті және жедел бағалауды қамтамасыз етуі тиіс екендігін 
басшылыққа алу қажет. Сынау операцияларының кешені кәсіпорынның 
жұмыс шарттарына сәйкес келетін машиналардың көмегімен орындалуы тиіс. 
Ең жоғары тиімділікке сынама іріктегіштерден, сынамаларды дайындауға 
арналған машиналардан, қалдықтарды жоюға арналған жабдықтан тұратын 
кешенді қондырғыларды қолдану жағдайларында қол жеткізіледі. Бұл 
жағдайда талдау үшін дайын зертханалық және аналитикалық сынамаларды 
қол еңбегін және оператордың сынақ нәтижелеріне субъективті әсерін 
қолданбай алады. Сынама іріктегіштің түрін таңдау кезінде ең алдымен отын 
ағынынан сынамаларды іріктеуге назар аудару қажет, бұл сынамаларды 
іріктеу процесін механикаландыруға ғана емес, сонымен қатар оны берілген 
бағдарлама бойынша толық автоматтандыруға мүмкіндік береді.  

Ағындардың ауытқуларынан сынамаларды алатын шөмішті ДК 
сынамаларын алғыштар оларды қолдану ағындардың құлама биіктігін 
арттыруды талап етпеген кезде не құлама биіктігінің ұлғаюы салдарынан 
қосымша ұсақтау отынды қайта өңдеу мен пайдаланудың 
техникалық-экономикалық нәтижелеріне әсер етпеген кезде пайдаланылады. 
Басқа жағдайларда тікелей қозғалатын конвейерлік таспалардан сынама 
алатын маятниктік ПМ сынама алғыштарын қолдану қажет. Қолданылатын 
сынама іріктегіштердің үлгі мөлшері сынамаланатын ағынның ең үлкен 
кесектерінің мөлшерімен, сондай - ақ сынамаларды айырымнан алатын 
сынама іріктегіштер үшін ағынның қуатымен және тікелей конвейер 
таспасынан сынамаларды алатын сынама алғыштар үшін таспаның енімен 
анықталады. Отын ағынының қуаты мен таспаның ені конвейерлердің 
паспорттық сипаттамалары бойынша қабылданады.  
Отын ағынынан алынатын нүктелі сынамалардың массасын мынадай 
формулалар бойынша анықтайды: отын ағынының айырымына Орнатылатын 
шөмішті сынама алғыштар үшін: 

q = QB/(3,6Vk)   (57) 

конвейер таспасынан тікелей сынама алатын скреперлік және 
маятниктік сынама алғыштар үшін, 

q = QB/(3,6 Vl)                                                         (58) 

мұндағы q-нүктелі сынаманың массасы, кг; 
Q-ағынның қуаты, т / сағ;
В-іріктеуші құрылғыны (шөмішті) ашу ені, м;
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к-ағынды кесіп өту кезіндегі сынама іріктегіш шөмішінің қозғалыс 
жылдамдығы, м / с;  

л-конвейер таспасының қозғалыс жылдамдығы, м/с. 

Теміржол вагондарынан Сынама алуға арналған кешенді 
қондырғыларды тиісті техникалық-экономикалық негіздемелерден кейін 
және ағыннан сынама алуды механикаландыру мүмкін болмаған жағдайда 
ғана қолдану керек. Сынамаларды өңдеу үшін қолданылатын машинаның 
типі негізінен сыналатын отынның сипаттамасымен (ірілігі мен 
ылғалдылығы) және сапа көрсеткіштерін анықтау мақсатында зертханалық 
сынақтар үшін соңғы сынамаларға қойылатын талаптармен айқындалады. 
Ірілігі 150 мм-ден кем қатты отынды сынамалау кезінде бастапқы 
сынамаларды өңдеу үшін МПЛ-150м және МПА-150 машиналары 
пайдаланылады.  

МПа-150 машиналары келесі жағдайларда қолданылады: 
- көмір мен байыту өнімдерінің сапасын технологиялық және қабылдау

бақылауы үшін сынамаларды кейіннен зертханалық сынаумен сынамалаудың 
сағаттық (бункерлік) режимі кезінде; 

- аспаптардың көмегімен аналитикалық сынамалар бойынша сапа
көрсеткіштерін өлшеу аяқталатын операциясы болып табылатын кез келген 
сынамалау режимдерінде. 

Ірілігі 150 мм-ден (300 мм-ге дейін) асатын отын сынамаларын өңдеу 
үшін МПЛ-300м машиналары, ал мпл-300м және МПЛ-150м машиналарында 
алынатын зертханалық сынамалардан аналитикалық сынамаларды дайындау 
үшін МЛА-ЗМ және ПА-10 типті машиналар қолданылады. Қазіргі уақытта 
шағын сынамаларды дайындау үшін ММП-100 және ММП-50 типті 
машиналар әзірленуде. 

3.2.4 Сынама алуға арналған жабдық 

Көмір сынамаларына арналған сынама алғыштар. Шөміш ПК сынама 
іріктегіштері қатардағы көмірдің, антрациттердің, жанғыш тақтатастардың 
және оларды байыту өнімдерінің Біріккен сынамаларын іріктеуге арналған. 
Конвейерден конвейерге, бункерге, т.-д. вагонға және басқа көлік 
құралдарына отын ағындарының айырмашылықтарына сынама алғыштар 
орнатылады.  
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к-ағынды кесіп өту кезіндегі сынама іріктегіш шөмішінің қозғалыс
жылдамдығы, м / с; 

л-конвейер таспасының қозғалыс жылдамдығы, м/с.

Теміржол вагондарынан Сынама алуға арналған кешенді 
қондырғыларды тиісті техникалық-экономикалық негіздемелерден кейін
және ағыннан сынама алуды механикаландыру мүмкін болмаған жағдайда 
ғана қолдану керек. Сынамаларды өңдеу үшін қолданылатын машинаның
типі негізінен сыналатын отынның сипаттамасымен (ірілігі мен
ылғалдылығы) және сапа көрсеткіштерін анықтау мақсатында зертханалық
сынақтар үшін соңғы сынамаларға қойылатын талаптармен айқындалады.
Ірілігі 150 мм-ден кем қатты отынды сынамалау кезінде бастапқы
сынамаларды өңдеу үшін МПЛ-150м және МПА-150 машиналары
пайдаланылады. 

МПа-150 машиналары келесі жағдайларда қолданылады:
- көмір мен байыту өнімдерінің сапасын технологиялық және қабылдау

бақылауы үшін сынамаларды кейіннен зертханалық сынаумен сынамалаудың
сағаттық (бункерлік) режимі кезінде;

- аспаптардың көмегімен аналитикалық сынамалар бойынша сапа 
көрсеткіштерін өлшеу аяқталатын операциясы болып табылатын кез келген
сынамалау режимдерінде.

Ірілігі 150 мм-ден (300 мм-ге дейін) асатын отын сынамаларын өңдеу 
үшін МПЛ-300м машиналары, ал мпл-300м және МПЛ-150м машиналарында 
алынатын зертханалық сынамалардан аналитикалық сынамаларды дайындау
үшін МЛА-ЗМ және ПА-10 типті машиналар қолданылады. Қазіргі уақытта 
шағын сынамаларды дайындау үшін ММП-100 және ММП-50 типті 
машиналар әзірленуде.

3.2.4 Сынама алуға арналған жабдық

Көмір сынамаларына арналған сынама алғыштар. Шөміш ПК сынама
іріктегіштері қатардағы көмірдің, антрациттердің, жанғыш тақтатастардың
және оларды байыту өнімдерінің Біріккен сынамаларын іріктеуге арналған.
Конвейерден конвейерге, бункерге, т.-д. вагонға және басқа көлік
құралдарына отын ағындарының айырмашылықтарына сынама алғыштар
орнатылады. 

3.3-кесте - Шөмішті сынама алғыштардың техникалық сипаттамалары 
Параметр КҚ 1-8 ПКМО КҚ 

1-12Л
КК2-8 КК2-10 ПК2-12.5 

Сыналатын ағындардың 
өнімділігі, т / сағ: 
Көлденең 
Көлденең 525 1030 1350 525 1030 1350 

көлбеу 

Сыналатын көмірдің ең 
үлкен ірілігі, мм 

400 730 1000 400 730 1000 

Сыналатын көмірдің 
максималды 
ылғалдылығы, % 
 

18 18 18 18 18 18 

Электр қозғалтқыштың 
орнату қуаты, кВт 

10,4 10,4 10,4 12 12 12 

Сынама алғышты орнату 
бұрышы, градус 

0; 15; 30; 45 

Габариттік өлшемдері, 
мм 
ұзындығы 3400; 4000; 4600; 3720; 4950; 6350 

5250 6500 5250 6350 6800 

ені 3300 3500 3750 3300 3500 3750 
биіктігі 650 650 650 1200 1200 1200 
Салмағы, кг 2900 2950 3000 3600 3650 3700 

Кәсіпорындарда шөміш сынамаларын тұтынушыларға жіберілетін 
қарапайым көмірді, концентратты және өнеркәсіптік өнімді, сұрыптау 
өнімдерін сынамалау кезінде пайдаланады. Кейбір жағдайларда бұл сынама 
алғыштар үйіндіге жіберілетін жыныстың сынамасын алу үшін де 
қолданылады. 

3.7-суретте сынама алғышты орнату сызбасы келтірілген. 
Шөміш бастапқы күйден тізбектің жоғарғы тармағына шығуға дейін 
қозғалтқыштың төменгі жылдамдығына сәйкес келетін жылдамдықта 
жұмыс істейді. Шөміш сыналған ағынды электр қозғалтқышының үлкен 
жылдамдығына сәйкес жылдамдықпен кесіп өтеді, содан кейін ол аз 
жылдамдыққа ауысады. Шөмішті сынама алғыштардың техникалық 
сипаттамалары 3.3-кестеде келтірілген. Скреперлік ПК сынама 
іріктегіштері қоңыр және тас көмірдің, антрациттердің, жанғыш 
тақтатастардың, оларды байыту өнімдерінің бастапқы сынамаларын 
алуға және тікелей конвейерлік таспалардан сұрыптауға арналған.  

Сынама іріктегіш (3.8-сурет) дәнекерленген конструкция рамасынан 
тұрады, оған мыналар орнатылған: редукторы бар электр қозғалтқышты, 
жұлдызшалары бар жетекті және жетекті біліктерді, шеткі Ажыратқышты, 
керу құрылғысын, сынамаға арналған эструсты қамтитын жетек.  
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Жетек және жетек біліктерінің жұлдызшалары скрепер шелегі бекітілген екі 
шексіз тізбекті айналдырады. Сынама іріктегіш конвейер рамасына төрт 
тіректің көмегімен бекітіледі. Шаңды азайту және қауіпсіздікті сақтау үшін 
шелектің жоғарғы қозғалыс аймағы корпуспен жабылған. Сынама алушы 
автоматты режимде жұмыс істейді. 
 Нүктелік іріктеу шөміш тізбектің төменгі тармағында қозғалғанда пайда 
болады. Конвейер таспасында қозғалатын ағынды кесіп өтіп, шөміш нүктелік 
үлгіні қабылдау науасына түсіреді.  Шөміш жоғарғы тармаққа ауысқан кезде 
электр қозғалтқышы ажыратылады және шелек бастапқы күйіне орнатылады. 
Сынама алғышты басқару тізбегі конвейермен бұғатталған. Сынама іріктегіш 
уақыт релесінің көмегімен орнатылатын конвейер жұмысының белгілі бір 
уақыт аралығы арқылы нүктелі сынамаларды автоматты түрде іріктейді. 

1-жақтау
2 – жұмыс органы-шөміш
3-бағыттаушылар
4-электр қозғалтқышы
5-редуктор
6-жетек білігі
7.8-жетекші жұлдыздар
9-жылдамдықты ауыстыру механизмі
10-керу құрылғысы
11.12-жұлдызшалар

3.6-сурет - ДК типті шөміш сынама алғыш 
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Жетек және жетек біліктерінің жұлдызшалары скрепер шелегі бекітілген екі 
шексіз тізбекті айналдырады. Сынама іріктегіш конвейер рамасына төрт
тіректің көмегімен бекітіледі. Шаңды азайту және қауіпсіздікті сақтау үшін 
шелектің жоғарғы қозғалыс аймағы корпуспен жабылған. Сынама алушы
автоматты режимде жұмыс істейді.
Нүктелік іріктеу Шелек тізбектің төменгі тармағында қозғалғанда пайда 

болады. Конвейер таспасында қозғалатын ағынды кесіп өтіп, Шелек нүктелік
үлгіні қабылдау науасына түсіреді. 
Шелек жоғарғы тармаққа ауысқан кезде электр қозғалтқышы ажыратылады 
және шелек бастапқы күйіне орнатылады. Сынама алғышты басқару тізбегі
конвейермен бұғатталған. Сынама іріктегіш уақыт релесінің көмегімен
Орнатылатын конвейер жұмысының белгілі бір уақыт аралығы арқылы 
нүктелі сынамаларды автоматты түрде іріктейді.

1-жақтау
2 – жұмыс органы-шөміш
3-бағыттаушылар
4-электр қозғалтқышы
5-редуктор
6-жетек білігі
7.8-жетекші жұлдыздар
9-жылдамдықты ауыстыру механизмі
10-керу құрылғысы
11.12-жұлдызшалар

3.6-сурет-ДК типті шөміш сынама алғыш

А-бастапқы позиция 
В-төмен жылдамдықтан үлкен жылдамдыққа ауысу нүктесі 
С-үлкен жылдамдықты өшіру нүктесі 
D-төменгі жылдамдықты қосу нүктесі

3.7-сурет - ДК типті сынама алу шөмішінің қозғалыс жылдамдығын 
ауыстыру схемасы 

Сынама алғыштың шөміші сынамаға отынның перпендикулярлы 
жолағына іріктеледі, бұл сынама алғышты конвейер осьіне 45° бұрышпен 
орнатумен және шөміштің қозғалыс жылдамдығымен қамтамасыз етіледі, ол 
конвейер таспасының қозғалыс жылдамдығынан бірнеше есе көп болуы тиіс. 

Скреперлік сынама алғыштардың техникалық сипаттамалары 
3.4-кестеде келтірілген. ПС сынама іріктегіштерін қолдану кезінде конвейер 
таспасының учаскесін тегістеу қажеттілігі конвейер өнімділігінің 15-25% - 
ға төмендеуімен байланысты, бұл олардың елеулі кемшілігі болып 
табылады. ПМ маятниктік сынама алғыштар (3.9-3.10-сурет, 3.5-кесте) 
көмірдің, антрациттердің, жанғыш тақтатастардың, оларды байыту 
өнімдерінің Біріккен сынамаларын алуға және тікелей конвейерлік 
таспалардан сұрыптауға арналған.  

Шөміштің қозғалу 
бағыты

Конвейер таспасының 
қозғалу бағыты
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1-скрепер шелегі
2-тарту құрылғысы
3-жақтау
4-корпус
5-сынамаға арналған науа
6-білік білігі
7-тізбек
8-қорғасын білігі
9-қолдау
10-редуктор
11-электр қозғалтқышы

3.8-сурет - ПС скреперлік сынама іріктегіш 

3.4-кесте - Скреперлік сынама алғыштардың техникалық сипаттамалары 
Параметр ПС2-8 ПС2-10 ПС2-12 ПС2-14 ПС2-16 ПС1-16 

Сыналатын ағынның 
өнімділігі, т / сағ 
 

420 660 950 1290 1350 1350 

Сыналатын көмірдің ең 
үлкен ірілігі, мм 
 

300 300 300 300 150 150 

Сыналатын көмірдің 
максималды 
ылғалдылығы, % 

18 18 18 18 18 18 

Конвейер таспасының 
Ені, мм 
 

800 1000 1200 1400 1600 1600 

Электр қозғалтқышының 
қуаты, кВт

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Габариттік өлшемдері, мм 
Ұзындығы 

3755 3955 4380 4655 5100 4400 

Ені 1920 1920 1920 1920 2000 1500 

Биіктігі 2240 2240 2340 2340 2400 2100 

Салмағы, кг 1316 1356 1393 1418 1600 1500 
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1-скрепер шелегі
2-тарту құрылғысы
3-жақтау
4-корпус
5-сынамаға арналған науа
6-білік білігі
7-тізбек
8-қорғасын білігі
9-қолдау
10-редуктор
11-электр қозғалтқышы

3.8-сурет-ҚС скреперлік сынама Іріктегіш

3.4-кесте-скреперлік сынама алғыштардың техникалық сипаттамалары
Параметр ҚС2-8 ҚС2-10 ҚС2-12 ҚС2-14 ҚС2-16 КС1-16

Сыналатын ағынның 
өнімділігі, т / сағ

420 660 950 1290 1350 1350

Сыналатын көмірдің ең 
үлкен ірілігі, мм

300 300 300 300 150 150

Сыналатын көмірдің 
максималды 
ылғалдылығы, %

18 18 18 18 18 18

Конвейер таспасының 
Ені, мм

800 1000 1200 1400 1600 1600

Электр қозғалтқышының 
қуаты, кВт

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Габариттік өлшемдері, мм
Ұзындығы

3755 3955 4380 4655 5100 4400

Ені 1920 1920 1920 1920 2000 1500

Биіктігі 2240 2240 2340 2340 2400 2100

Салмағы, кг 1316 1356 1393 1418 1600 1500

Скреперлік сынама іріктегіштермен салыстырғанда басты 
артықшылығы - конвейер таспаларын төсеместен қолдану мүмкіндігі. 
Сынама алғыштарды конвейер желісінің көлденең және көлбеу 
учаскелерінде орнатуға болады. Сынама іріктегіш конвейер рамасына 
бекітіледі және Рамадан, маятник штангасынан, доға және тік қозғалыс 
жетектерінен, іріктеу құрылғысынан және басқару станциясынан тұратын 
дәнекерленген құрылым болып табылады. Маятниктік сынама алғыштың 
іріктеуші құрылғысы конвейерлік таспадан нүктелі сынамаларды толық 
алуды қамтамасыз ету және оның зақымдануын болдырмау үшін төменгі 
жиектері резеңкеленген таспамен шегенделген скреперлік шөміш болып 
табылады. Маятниктік сынама алғыштың жұмыс істеу принципі белгілі бір 
уақыт аралығында конвейер таспасынан нүктелі сынаманы скреперлік 
шөміштің көмегімен тырмалау болып табылады.  

1-гидроцилиндр доғалы жылжыту шөміш
2-гидравликалық цилиндр тік жылжыту шөміш
3-білік
4-скрепер шелегі
5-жақтау
6-сынамаға арналған науа

3.9-сурет - Гидрожетегі бар ПМ маятниктік сынама алғыш 
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Жұмыс барысында шөміш төменгі қалыпта болады; доғалық қозғалыс 
жетегінің көмегімен ол конвейер таспасының қисықтық радиусына сәйкес 
келетін траектория бойымен қозғалатын материалдың жолағын тырнап алады. 
Кері қозғалыс кезінде тік қозғалыс жетегі шөмішк жоғары көтеріліп, материал 
ағымының үстінен бастапқы күйіне оралады. ПМ1-20 және ПМ1-25 
сынамалы іріктегіштер ені 2000 және 2500 мм конвейерлік таспалардан 
ірілігі 150 мм дейін көмір сынамасын алу үшін қолданылады. 

1-шелек
2-тік шөміш қозғалыс жетегі 
3,4-шөміш доғасының 
қозғалысы 
5-сынамаға арналған науа

3.10-сурет - Электр жетегі бар ПМ 1-10 маятниктік сынама алғыш 

    3.5-кесте - Маятниктік сынама алғыштардың техникалық 

сипаттамалары 
Параметр ПМ1-10 ПМ1-12 ПМ1-16 ПМ2-12 ПМ2-16 ПМ1-20 ПМ1-25 

Сыналатын 
ағынның 
өнімділігі, т / сағ 

660 1100 2000 1100 2000 2000 4800 

Конвейер 
таспасының Ені, 
мм 

1000 1000; (1400) 1000; (1400) 2000 2500 

1200 1600 1200 1600 

Сыналатын 
көмірдің ең үлкен 
ірілігі, мм 

150 150 150 300 300 150 150 
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Жұмыс барысында Шелек төменгі қалыпта болады; доғалық қозғалыс
жетегінің көмегімен ол конвейер таспасының қисықтық радиусына сәйкес
келетін траектория бойымен қозғалатын материалдың жолағын тырнап алады.
Кері қозғалыс кезінде тік қозғалыс жетегі Шелек жоғары көтеріліп, материал
ағымының үстінен бастапқы күйіне оралады. ПМ1-20 және ПМ1-25 
сынамалы іріктегіштер ені 2000 және 2500 мм конвейерлік таспалардан
ірілігі 150 мм дейін көмір сынамасын алу үшін қолданылады.

1-шелек
2-тік Шелек қозғалыс жетегі
3,4-Шелек доғасының қозғалысы
5-сынамаға арналған науа 

3.10-сурет-электр жетегі бар ПМ 1-10 маятниктік сынама алғыш

3.5-кесте-маятниктік сынама алғыштардың техникалық сипаттамалары
Параметр ПМ1-10 ПМ1-12 ПМ1-16 ПМ2-12 ПМ2-16 ПМ1-20 ПМ1-25

Сыналатын
ағынның 
өнімділігі, т / сағ

660 1100 2000 1100 2000 2000 4800

Конвейер 
таспасының Ені, 
мм

1000 1000; (1400) 1000; (1400) 2000 2500

1200 1600 1200 1600

Сыналатын
көмірдің ең үлкен 
ірілігі, мм

150 150 150 300 300 150 150

Ылғалдың 
максималды 
массалық үлесі, 
% 

Шектелмеген 

Орнатылған 
қуаты, Квт 

5 12,5 14 12,5 14 14 14 

Габаритные 
размеры, мм: 
длина 

1110 2800 3300 3000 3500 4200 5000 

ені 2160 1200 1500 1400 1500 1600 1800 

биіктігі 1630 2300 2600 2300 2600 3200 3200 

Салмағы, кг 865 1340 2300 1440 2500 3200 3700 

ПМ1-20 сынама іріктегіші электрлік және гидравликалық жетектермен 
жұмыс істей алады. Нүктелік сынамаларды іріктеу және бастапқы қалпына 
қайтару кезінде шелектің траекториясы арнайы камералық механизммен 
беріледі. ПМ1-25 сынама іріктегішінде нүктелі Сынаманы алу және бастапқы 
қалпына қайтару үшін скреперлік шөміш оған екі гидравликалық қозғалтқыш 
хабарлайтын айналмалы қозғалысты жасайды. ПМ типті маятниктік сынама 
алғыштардың техникалық сипаттамалары 3.5-кестеде келтірілген.  

а-екі конвейерден сынама алу және оларды екі машинамен өңдеу кезінде; 
б-екі конвейерден сынама алу және оларды бір машинамен өңдеу кезінде 

3.10-сурет- Конвейер таспасының қозғалыс жылдамдығының бағытына және 
нүктелі сынамаларды түсіру орнына байланысты маятниктік сынама 

алғыштарды орнату схемасы 

Өту қуысы 
Шөміш 

Таспа 

Сынама алғыш 
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Нүктелі сынамаларды алу сәтінде конвейермен тасымалданатын 
материалдың шашылуын болдырмау үшін скреперлік шөмішті конвейер 
таспасының осьіне бұрышпен орнатады (3.10-сурет). Орнату бұрышы таспа 
мен сынама алғыш шөмішінің қозғалыс жылдамдығының қатынасынан 
анықталады. Сынама алушы автоматты режимде жұмыс істейді. 
Электрмеханикалық жетегі бар ПММ (3.11-сурет) типті маятникті сынама 
алғыштар ірілігі 0-300 мм тас және қоңыр көмір, антрацит, жанғыш 
тақтатастар және оларды байыту өнімдерін науалы нысандағы конвейерлік 
таспалардан іріктеуге арналған ПMM типті сынамалар төрт өлшемде 
жасалады (3.6-кесте), олардың әрқайсысы конвейер таспасының еніне 
байланысты кәсіпорындарда қолданылады.  

1-скрепер шелегі
2-электр қозғалтқышы
3-жақтау
4-конвейер
5-сынамаға арналған науа
6-соңғы қосқыш 

3.11-сурет - Электромеханикалық жетегі бар ПММ маятниктік сынама алғыш 
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Нүктелі сынамаларды алу сәтінде конвейермен тасымалданатын 
материалдың шашылуын болдырмау үшін скреперлік шөмішті конвейер
таспасының осьіне бұрышпен орнатады (3.10-сурет). Орнату бұрышы таспа
мен сынама алғыш шөмішінің қозғалыс жылдамдығының қатынасынан 
анықталады. Сынама алушы автоматты режимде жұмыс істейді. 
Электрмеханикалық жетегі бар ПММ (3.11-сурет) типті маятникті сынама
алғыштар ірілігі 0-300 мм тас және қоңыр көмір, антрацит, жанғыш 
тақтатастар және оларды Байыту өнімдерін Науалы нысандағы конвейерлік
таспалардан іріктеуге арналған. 

PMM типті сынамалар төрт өлшемде жасалады (3.6-кесте), олардың
әрқайсысы конвейер таспасының еніне байланысты кәсіпорындарда 
қолданылады. 

1-скрепер шелегі
2-Электр қозғалтқышы
3-жақтау
4-конвейер
5-сынамаға арналған науа
6-соңғы қосқыш

3.11-сурет-электромеханикалық жетегі бар ПММ маятниктік сынама алғыш

Олар гидрожетегі бар ПМ үлгісіндегі бұрын шығарылған сынама 
алғыштарды ауыстырады және сол орнату орындарында сынама алу үшін 
пайдаланылуы мүмкін.  

Сынама алғыштар іріктеу құрылғысынан - шөміштен, жетектен, 
қозғалысты шелекке беретін иінтіректер жүйесінен, басқару 
аппаратурасынан тұрады.  

Сынама алғыштың барлық тораптары конвейер рамасына бекітілетін 
рамаға монтаждалған. Сынама алғыштар 18-ден 1200 с - қа дейінгі сынама 
алу арасындағы аралықпен автоматты режимде, жөндеу-реттеу жұмыстары 
кезінде-жергілікті басқармада жұмыс істейді. Бұрын шығарылған ПМ 
(гидрожетегі бар) сынама алғыштармен салыстырғанда ПММ сынама 
алғыштарының мынадай артықшылықтары бар: 

- жоғары сенімділік қамтамасыз етіледі

Кесте 3.6-ПММ типті маятниктік сынама алғыштардың техникалық 
сипаттамалары 

Параметр ПММ-12 ПММ-16 ПММ-20 ПММ-25 
Конвейер таспасының Ені, мм 1000; 1200 1400; 

1600 
2000 2500 

Сыналатын материалдың ірілігі, ми 0-300 0-300 0-300 0-300
Сыналатын ағынның қуаты, т / сағ, 
артық емес 
Іріктеуші құрылғының 
ашылуының номиналды Ені, мм 

1100 2000 4000 100, 200, 300, 
400, 600 

6400 

Іріктеу құрылғысының 
жылдамдығы, м / с 

1,5±0,5 2,5 ±0,7 3,0±1,0 3,0±1,0 

Қозғалтқыш қуаты, кВт 
Габариттік өлшемдері, мм, артық 
емес: 

3,0 7,5 11 16,5 

ұзындығы 1900 2500 3100 3600 
ені 2100 2200 2550 2900 
конвейер жақтауының биіктігі 1900 2200 3000 3600
Электр жабдығы мен ЗИП 
жиынтығы бар Масса, кг 

1140 1600 2000 3200 

құрылымды жеңілдету және жетектің функционалды элементінің санын 
азайту арқылы; 

- жұмыс циклының ұзақтығын қысқарту және тұтынылатын қуатты
азайту есебінен электр энергиясын неғұрлым төмен тұтыну; - дайындаудың 
аз еңбек сыйымдылығы және өзіндік құны; 

- кеңейтілген қолдану саласы-сынамалау өнімділігі 6400 т/сағ,
қоршаған ауа температурасы -45-тен +40°с дейінгі ағындарда жүзеге 
асырылуы мүмкін. 

Кесуші планкасы бар сынама іріктегіш ұсақ қатардағы көмірлер, көмір 
концентраттары және електер ағындарының айырмаларында сынамаларды 
іріктеуге арналған. Сынама іріктегіш (3.12-сурет) Рамадан, біліктен, 
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иінтіректерден, кесетін планкадан, Болотовтың Автоматты муфтасынан, 
тізбекті берілістен, қарсы жүктемеден, иінтірегі бар серіппеден, 
амортизатордан тұратын конструкция болып табылады. Сынама іріктегіш 
конвейер барабанының білігінен беріліспен қозғалысқа келтіріледі, бұл жеке 
жеке жетекті талап етпейді. Конвейер шынжырлы берілістің көмегімен 
жұмыс істеген кезде Болотов муфтасының білігі қозғалысқа келтіріледі, 
соның нәтижесінде кесуші планка мезгіл-мезгіл іске қосылады, ол жылдам 
қозғалыспен сынаманың бір бөлігін ойып алады және оны сынамаға арналған 
қабылдау ыдысына тастайды. Серіппелердің әсерінен кесу жолағы бастапқы 
күйіне оралады. Кесуші планкасы бар сынама іріктегіш қағидаты бойынша 
жұмыс істейтін басқа үлгідегі сынама іріктегіштер үшін, мысалы, шөмішті 
бүйірімен ашатын ВТИ сынама алғыштары, өздігінен ашылатын түбі бар 
лотоктар және т.б. сыналатын материалдың ағымының өнімділігі, ірілігі және 
ылғалдылығы бойынша оларды қолдану саласын шектейтін кемшіліктер тән.  

1-контргруз
4-Көктем
3-тұтқа
4-жетекті жұлдызша
5-амортизатор
6-тұтқа
7-білік
8 - кесу жолағы
9-Болотов муфтасы

3.12-сурет - Кесу жолағы бар сынама алушы 
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иінтіректерден, кесетін планкадан, Болотовтың Автоматты муфтасынан,
тізбекті берілістен, қарсы жүктемеден, иінтірегі бар серіппеден,
амортизатордан тұратын конструкция болып табылады. Сынама іріктегіш 
конвейер барабанының білігінен беріліспен қозғалысқа келтіріледі, бұл жеке
жеке жетекті талап етпейді. Конвейер шынжырлы берілістің көмегімен
жұмыс істеген кезде Болотов муфтасының білігі қозғалысқа келтіріледі,
соның нәтижесінде кесуші планка мезгіл-мезгіл іске қосылады, ол жылдам 
қозғалыспен сынаманың бір бөлігін ойып алады және оны сынамаға арналған
қабылдау ыдысына тастайды. Серіппелердің әсерінен кесу жолағы бастапқы 
күйіне оралады. Кесуші планкасы бар сынама іріктегіш қағидаты бойынша
жұмыс істейтін басқа үлгідегі сынама іріктегіштер үшін, мысалы, шөмішті
бүйірімен ашатын ВТИ сынама алғыштары, өздігінен ашылатын түбі бар 
лотоктар және т.б. сыналатын материалдың ағымының өнімділігі, ірілігі және 
ылғалдылығы бойынша оларды қолдану саласын шектейтін кемшіліктер тән.

1-контргруз
4-Көктем
3-тұтқа
4-жетекті жұлдызша
5-амортизатор
6-тұтқа
7-білік
8 - кесу жолағы
9-Болотов муфтасы

3.12-сурет - кесу жолағы бар сынама алушы

1-кесу тізбегі
2-бар (таңдау құрылғысы)
3-тістер
4-бет
5-кесу тізбегінің электр қозғалтқышы
6-арба
7-торлы қоршаулар
8-арбаның жүрісін шектегіш
9-троллейбус жетегінің электр қозғалтқышы
10-жақтау

3.13-сурет - ПБ-2 бар сынамалы іріктегішінің жалпы түрі 

3.7-кесте - ПБ-2 бар сынамалы іріктегішінің техникалық сипаттамалары 
Сыналатын ағынның өнімділігі, м / сағ 11-ге дейін
Конвейер таспасының Ені, мм 2500 
Сыналатын материалдың ең үлкен ірілігі, мм 300 
Нүктелі сынамаларды іріктеу аралығы, с 20-600
Іріктеуші құрылғы тізбегінің қозғалыс жылдамдығы, м / с 5 
Іріктеуші құрылғы арбашығының қозғалу барысы, мм 11-ге дейін
Жолақты горизонтқа орнату бұрышы, градус +0-ден

-10-ға дейін
Бардың Ені, мм: 
жақтердің сыртқы жақтары бойынша 130 
жақтердің ішкі жағында 100 
Орнатылған қуаты, Квт 21 
Габариттік өлшемдері, мм 
ұзындығы 6000 
Ені 3810 
биіктігі 1420 
Салмағы, кг 3360 

Пб2 бар сынамалы іріктегіші (3.13-сурет, 3.7-кесте) қатардағы көмірлер мен 
антрациттердің, оларды байыту өнімдерінің сынамаларын ағын 
айырмаларында іріктеуге арналған. Сынама іріктегіш Рамадан, жұмыс 
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органы - бардан, жетектен және басқару станциясынан тұрады.Сынама 
алушының жұмыс принципі-ені бойынша кішкене жолақ тез қозғалатын 
тістермен қуатты ағыннан кесіледі. Ағынның әртүрлі бөліктерінен 
материалдың сынамасына енуінің бірдей мүмкін ықтималдығын жасау үшін 
кескіш тістері бар жолақ ағын бойымен өзара қозғалыс жасайды.  

1- арба
2- сынама қалдықтарын жоюға арналған жең
3- Контрактор
4- балғалы ұсақтағыш
5- сынама алушы
6- тік жақтау
7- сынама іріктегіш рамасы
8- вагонның қозғалыс механизмі
9- тәж
10- тірек 

3.14-сурет - МПВ-2 қондырғысы 
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органы - бардан, жетектен және басқару станциясынан тұрады.Сынама
алушының жұмыс принципі-ені бойынша кішкене жолақ тез қозғалатын
тістермен қуатты ағыннан кесіледі. Ағынның әртүрлі бөліктерінен 
материалдың сынамасына енуінің бірдей мүмкін ықтималдығын жасау үшін
кескіш тістері бар жолақ ағын бойымен өзара қозғалыс жасайды. 

1-Арба
2-сынама қалдықтарын жоюға арналған жең
3-Контрактор
4-балғалы ұсақтағыш
5-сынама алушы
6-тік жақтау
7-сынама іріктегіш рамасы
8-вагонның қозғалыс механизмі
9-тәж
10-тірек тірек

Сурет 3.14-МПВ-2 қондырғысы

Іріктеу процесінде сынама материалы ұсақталатындықтан, бар 
сынамалы іріктегішпен алынатын сынама гранулометриялық құрамды 
анықтау үшін пайдаланыла алмайды.  

Темір жол вагондарынан Сынама алуға арналған қондырғылар. 
Шнекобур жұмыс органы бар МПВ-2 типті қондырғы (вагондардан Сынама 
алуға арналған машина) т.-д.вагондардан Сынама алуға және іріктелген 
сынамаларды өңдеуге арналған (3.14-сурет). Барлық тораптар орнату 
монтаждалды арналған козловом кранда, ол дербес пайдаланатын арнайы 
рельсовому жолдары бойымен ж.-д. вагондар. Қондырғы вагондарға тиелген 
материалдың барлық тереңдігіне сынама алуды қамтамасыз етеді. 
Қондырғының негізгі тораптары-каретка, сынама қалдықтарын жоюға 
арналған жең, қысқартқыш, балғалы ұсақтағыш, сынама іріктегіш, тік рамка, 
каретканың қозғалу механизмі, тірек арбалар, кесетін тәж. Электрмен 
жабдықтау суспензияға орналастырылған кабель арқылы жүзеге асырылады. 
Қондырғыны кабинада орналасқан оператор басқарады. Сынамаларды іріктеу 
оператор терген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Портал вагон бойымен 
қозғала отырып, нүктелі сынамаларды іріктеу нүктелері орналасқан желіде 
тоқтайды. Содан кейін вагонмен сынама алушы қажетті нүктеден жоғары 
орнатылады және вагондағы қабаттың барлық тереңдігіне батырылады. 
Бұрғылау штангасы бар сынама жоғары көтеріліп, ұсақтағышқа түседі, онда 
ол 0-3 ММ мөлшеріне дейін ұсақталады.  

1-арба
2-портал
3-сынама алушы 

3.15-сурет - ОВ қондырғысы  

Екінші ДСДУ 
орнату орны

ДВП2 
орнату 
орны
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Контрактатормен сынама қажетті массаға дейін қысқарады және 
жинақтарға жиналады. Сынама қалдықтары жең арқылы вагон т.-д. 
қайтарылады. Нүктелі сынаманы іріктеу аяқталғаннан кейін сынама іріктегіш 
көтеріліп, келесі нүктенің үстінен орнатылады.  

Стационарлық ОВ типті қондырғылар темір жол вагондарынан көмір 
мен ірілігі 150 мм дейінгі байыту өнімдерінің Біріккен сынамаларын алуға 
және зертханалық сынақтар үшін сынамаларды өңдеуге арналған. Об орнату 
(3.15-сурет, 3.8-кесте) механикаландырылған кешен болып табылады, оның 
негізгі тораптары грейферлік үлгідегі іріктеуші құрылғы, іріктеуші 
құрылғыны вагонға көлденең жылжытуға және оны нүктелі сынаманы 
іріктеу нүктесіне орнатуға арналған каретка, портал, сынамаларды өңдеуге 
арналған машина, қалдықтарды жоюға арналған элеватор, басқару пульті бар 
оператордың кабинасы болып табылады. OV қондырғылары үш өлшемді 
шығарады: OV-3 - бір теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. 
жолдар: OV-4, OV-5-екі теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау 
үшін.  

Бұл жағдайда грейфер жабылып, жоғарғы жоғарғы позицияға 
көтеріледі. Өңдеуден кейін сынамалардың қалдықтары элеватормен 
т.-д.вагондарға шығарылады. ГМУ (ГМУ-1 және ГМУ-2) қондырғылары 
(3.16-сурет)  әр түрлі шахталар мен разрездерден байытуға, сондай-ақ түйісу 
станцияларында ұйымдастырылатын орталықтандырылған сынамалау 
пункттеріне түсетін қатардағы көмірдің бастапқы сынамаларын алу.  

   3.8-кесте - ОВ қондырғыларының техникалық сипаттамалары 
Орнату түрі 

 

ОВ-3 ОВ-4 ОВ-5 

Сыналатын көмірдің ірілігі, мм ..........  
 

0-150
 Алынатын нүктелі сынамалардың массасы, кг 5-10
 Сыналатын материалдың бетінен нүктелі 

сынамаларды іріктеу тереңдігі, мм 
500-700

Сыналатын көмірдегі ылғалдың максималды 
массалық үлесі, % 

10-12

Бір нүктелі Сынаманы алу ұзақтығы, с 1 30-35 2 

Сынаманы өңдеу ұзақтығы, мин 12 

Қызмет көрсетілетін теміржолдар саны 2 

Габариттік өлшемдері, мм 
 

10532 10100 
 

17052 
ұзындығы 
 

14932 
Ені 
биіктігі 
 

16423 10050 
 

19677 

Салмағы, кг 19025 
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Контрактатормен сынама қажетті массаға дейін қысқарады және 
жинақтарға жиналады. Сынама қалдықтары жең арқылы вагон т.-д. 
қайтарылады. Нүктелі сынаманы іріктеу аяқталғаннан кейін сынама іріктегіш
көтеріліп, келесі нүктенің үстінен орнатылады. 

Стационарлық ОВ типті қондырғылар темір жол вагондарынан көмір
мен ірілігі 150 мм дейінгі байыту өнімдерінің Біріккен сынамаларын алуға 
және зертханалық сынақтар үшін сынамаларды өңдеуге арналған. Об орнату 
(3.15-сурет, 3.8-кесте) механикаландырылған кешен болып табылады, оның
негізгі тораптары грейферлік үлгідегі іріктеуші құрылғы, іріктеуші 
құрылғыны вагонға көлденең жылжытуға және оны нүктелі сынаманы
іріктеу нүктесіне орнатуға арналған каретка, портал, сынамаларды өңдеуге 
арналған машина, қалдықтарды жоюға арналған элеватор, басқару пульті бар
оператордың кабинасы болып табылады. OV қондырғылары үш өлшемді
шығарады: OV-3 - бір теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. 
жолдар: OV-4, OV-5-екі теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау
үшін. 

Бұл жағдайда грейфер жабылып, жоғарғы жоғарғы позицияға 
көтеріледі. Өңдеуден кейін сынамалардың қалдықтары элеватормен 
т.-д.вагондарға шығарылады. ГМУ (ГМУ-1 және ГМУ-2) қондырғылары 
(3.16-сурет) әр түрлі шахталар мен разрездерден байытуға, сондай-ақ түйісу 
станцияларында ұйымдастырылатын орталықтандырылған сынамалау
пункттеріне түсетін қатардағы көмірдің бастапқы сынамаларын алу. 

Кесте 3.8-об қондырғыларының техникалық сипаттамалары
Орнату түрі ОВ-3 ОВ-4 ОВ-5

Сыналатын көмірдің ірілігі, мм .......... 0-150

Алынатын нүктелі сынамалардың массасы, кг 5-10

Сыналатын материалдың бетінен нүктелі 
сынамаларды іріктеу тереңдігі, мм

500-700

Сыналатын көмірдегі ылғалдың максималды 
массалық үлесі, %

10-12

Бір нүктелі Сынаманы алу ұзақтығы, с 1 30-35 2

Сынаманы өңдеу ұзақтығы, мин 12

Қызмет көрсетілетін теміржолдар саны 2

Габариттік өлшемдері, мм 10532 10100 17052
ұзындығы 14932
Ені
биіктігі 16423 10050 19677

Салмағы, кг 19025

Қондырғылар ИОТТ әзірленген және құрамына көпірлі кран, бастапқы 
сынаманы іріктеуге арналған екі жақты грейфер, қоректендіргіші бар 
бастапқы сынама бункері, бастапқы сынаманың массасын қысқартуға 
арналған шөмішті сынама іріктегіш, сынаманы өңдеуге арналған машина, 
сынама қалдықтарын жоюға арналған конвейер және элеватор кіретін 
стационарлық кешен болып табылады. 

1-грейфер
2-бір рельсті арба
3-бастапқы сынамаға арналған бункер
4-таспалы қоректендіргіш
5-шөмішті сынама алғыш
6-МПЛ-300 машинасы
7-қалдықтарды жоюға арналған конвейер
8-қалдықтарды жоюға арналған элеватор

3.16-сурет - ГМУ қондырғысы 

Грейфері бар көпірлі кран кран асты эстакадасының ұзындығына 
байланысты бір-үш вагонның ұзындығына қозғала алады. ОВ орнату 
(3.15-сурет) механикаландырылған кешен болып табылады, оның негізгі 
тораптары грейферлік үлгідегі іріктеуші құрылғы, іріктеуші құрылғыны 
вагонға көлденең жылжытуға және оны нүктелі сынаманы іріктеу нүктесіне 
орнатуға арналған каретка, портал, сынамаларды өңдеуге арналған машина, 
қалдықтарды жоюға арналған элеватор, басқару пульті бар оператордың 



254 

кабинасы болып табылады. ОВ қондырғылары үш өлшемді шығарады: ОВ-3 
- бір теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. жолдар: ОВ-4, 
ОВ-5-екі теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. Көмірі бар 
вагондарды сынау үшін беру үшін локомотивтер, шығырлар немесе 
маневрлік құрылғылар қолданылады. Көмір тиелген вагонды орнатқаннан 
кейін іріктеуші құрылғы кареткамен бірге нүктелі сынаманы іріктеу 
нүктесінің бағытына қарай жылжиды және осы нүктенің үстінде тоқтайды. 
Жабық жағдайда грейферді енгізу тетігінің көмегімен сыналатын өнімге 400 
мм тереңдетіледі, тағы 200 мм ашылады және енгізіледі. Берілген батыру 
тереңдігіне жеткенде, енгізу механизмі кері айналымға ауысады. Бұл 
жағдайда грейфер жабылып, жоғарғы жоғарғы позицияға көтеріледі. Содан 
кейін вагонның көмегімен Шелек сынамаларды өңдеуге арналған 
машинаның бункеріне ауысады және түсіріледі. Өңдеуден кейін 
сынамалардың қалдықтары элеватормен т.-д.вагондарға шығарылады.

3.2.5. Сынамаларды өңдеуге арналған жабдық 

Мпл-150м машинасы (3.7-сурет) зертханалық сынамаларды дайындау 
мақсатында ірілігі 150 мм дейін біріктірілген сынамаларды өңдеуге арналған. 
Ірілігі 150 мм-ге дейінгі біріктірілген сынама қоректендіргішпен балғалы 
ұнтақтағышқа беріледі, онда ірілігі 0-3 мм-ге дейін ұсақталады. Балғалы 
ұсатқыштың астына шынжырлы шөмішті қысқартқыш орнатылған, оның 
шөміштері ұсатқыштан түсіргенде ұсақталған сынама ағынын кесіп өтеді. 
Шөміштермен іріктелген порциялар зертханалық сынамаларға арналған үш 
жинаққа беріледі. Ұсатылған сынаманың қалдығы науа бойынша алынады. 
Машинаның рамасына орнатылған электр жабдығы жарылысқа қауіпсіз 
орындалады. Машинаны басқарудың электр шкафы шаң түсуден қорғалған 
жеке үй-жайда орнатылады. МПЛ-150м машинасы сынамаларды іріктеу 
орындарында кез келген сынама алғышпен кешенде орнатылуы мүмкін, 
сондай-ақ кәсіпорында іріктеп алынатын отынның әртүрлі сынамаларын 
өңдеуге арналған сынама бөлу үй-жайларында дербес пайдаланылуы мүмкін. 
МПЛ-150м1 (ПЛ-200) зертханалық сынамаларды дайындауға арналған 
Машина (3.18-сурет) жұмыс істеу принципі мен мақсаты бойынша 
МПЛ-150м машинасына ұқсас. Конструкцияны жеңілдету және қолдану 
аясын кеңейту мақсатында машинада әрқайсысында өз сыйымдылығына 
нүктелі сынамаларды түсіретін үш шөміші бар Бір тізбекті қысқартқыш 
қолданылды, тиеу саңылауы және ұсатқыш роторының ені ұлғайтылды, ал 
жетек неғұрлым қуатты электр қозғалтқышынан жүзеге асырылды. 
МПЛ-150м1 (ПЛ-200) машинасы МПЛ-150м машинасымен салыстырғанда 1,5 
есе жоғары өнімділікке ие және 200 мм-ге дейін жеке бөліктері бар үлгілерді 
өңдей алады. МПЛ-300м зертханалық сынамаларды дайындауға арналған 
Машина зертханалық сынамаларды дайындау мақсатында ірілігі 300 мм 
дейінгі отынның біріктірілген сынамаларын өңдеуге арналған. Машина 
сынамаларды іріктегіштен, алғашқы сынамаларды машинаға беруге және 
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кабинасы болып табылады. OV қондырғылары үш өлшемді шығарады: OV-3 
- бір теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. жолдар: OV-4,
OV-5-екі теміржолдағы вагондардағы қатты отынды сынау үшін. Көмірі бар
вагондарды сынау үшін беру үшін локомотивтер, шығырлар немесе
маневрлік құрылғылар қолданылады. Көмір тиелген вагонды орнатқаннан
кейін іріктеуші құрылғы кареткамен бірге нүктелі сынаманы іріктеу
нүктесінің бағытына қарай жылжиды және осы нүктенің үстінде тоқтайды. 
Жабық жағдайда грейферді енгізу тетігінің көмегімен сыналатын өнімге 400 
мм тереңдетіледі, тағы 200 мм ашылады және енгізіледі. Берілген батыру 
тереңдігіне жеткенде, енгізу механизмі кері айналымға ауысады. Бұл
жағдайда грейфер жабылып, жоғарғы жоғарғы позицияға көтеріледі. Содан
кейін вагонның көмегімен Шелек сынамаларды өңдеуге арналған
машинаның бункеріне ауысады және түсіріледі. Өңдеуден кейін
сынамалардың қалдықтары элеватормен т.-д.вагондарға шығарылады.

3.2.5. Сынамаларды өңдеуге арналған жабдық

Мпл-150м машинасы (3.7-сурет) зертханалық сынамаларды дайындау
мақсатында ірілігі 150 мм дейін біріктірілген сынамаларды өңдеуге арналған.
Ірілігі 150 мм-ге дейінгі біріктірілген сынама қоректендіргішпен балғалы
ұнтақтағышқа беріледі, онда ірілігі 0-3 мм-ге дейін ұсақталады. Балғалы
ұсатқыштың астына шынжырлы шөмішті қысқартқыш орнатылған, оның 
шөміштері ұсатқыштан түсіргенде ұсақталған сынама ағынын кесіп өтеді. 
Шөміштермен іріктелген порциялар зертханалық сынамаларға арналған үш 
жинаққа беріледі. Ұсатылған сынаманың қалдығы науа бойынша алынады.
Машинаның рамасына орнатылған электр жабдығы жарылысқа қауіпсіз
орындалады. Машинаны басқарудың электр шкафы шаң түсуден қорғалған
жеке үй-жайда орнатылады. МПЛ-150м машинасы сынамаларды іріктеу
орындарында кез келген сынама алғышпен кешенде орнатылуы мүмкін,
сондай-ақ кәсіпорында іріктеп алынатын отынның әртүрлі сынамаларын
өңдеуге арналған сынама бөлу үй-жайларында дербес пайдаланылуы мүмкін. 
Мпл-150м1 (ПЛ-200) зертханалық сынамаларды дайындауға арналған
Машина (3.18-сурет) жұмыс істеу принципі мен мақсаты бойынша
МПЛ-150м машинасына ұқсас. Конструкцияны жеңілдету және қолдану
аясын кеңейту мақсатында машинада әрқайсысында өз сыйымдылығына 
нүктелі сынамаларды түсіретін үш шөміші бар Бір тізбекті қысқартқыш 
қолданылды, тиеу саңылауы және ұсатқыш роторының ені ұлғайтылды, ал
жетек неғұрлым қуатты электр қозғалтқышынан жүзеге асырылды. 
MPL-150m1 (PL-200) машинасы MPL-150m машинасымен салыстырғанда 1,5
есе жоғары өнімділікке ие және 200 мм-ге дейін жеке бөліктері бар үлгілерді
өңдей алады. Мпл-300м зертханалық сынамаларды дайындауға арналған
Машина зертханалық сынамаларды дайындау мақсатында ірілігі 300 мм 
дейінгі отынның біріктірілген сынамаларын өңдеуге арналған. Машина
сынамаларды іріктегіштен, алғашқы сынамаларды машинаға беруге және 

сынамалардың қалдықтарын жоюға арналған құрылғыдан тұратын кешенді 
сынамалау қондырғыларында пайдаланылады. Бастапқы сынамаларды 
машинамен өңдеу екі сатыда жүргізіледі.  

1-бергіш
2-электр қозғалтқышы
3-жақтау
4-зертханалық сынамаларға арналған
банкалар
5-қалдықтарға арналған науа
6-қосарланған шөмішті қысқартқыш
7-балғалы ұсақтағыш

3.18-сурет - МПЛ-150м зертханалық сынамаларды дайындауға арналған 
машина 

Машинаның негізгі түйіндері-бірінші сатыдағы ленталық 
қоректендіргіш, бірінші сатыдағы Үгіткіш, бірінші сатыдағы шөмішті 
қысқартқыш. МПЛ-300M машинасындағы екінші қадам ретінде 
МПЛ-150М машинасы таспалы қоректендіргішсіз қызмет етеді. Бірінші 
кезеңде 300 мм-ге дейінгі алғашқы сынама таспа бергішімен балғамен 
ұнтақтағышқа 
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беріледі және 0-25 мм-ге дейін ұсақталады. Ұсатқыштың астына көлбеу көп 
шөмішті шынжырлы қысқартқыш орнатылған, оның шөміштері аралық 
ұсатылған сынаманың порцияларын іріктейді және оларды машинаның 
екінші сатысының бункеріне береді. Сынама қалдықтары алынады.  

1-бергіш
2-Электр қозғалтқышы
3-жақтау
4-зертханалық сынамаларға арналған банкалар
5-қалдықтарға арналған науа
6 - бір қатарлы контрактор 
7-балғалы ұсақтағыш

3.19-сурет - МПЛ-150м1 (ПЛ-200) зертханалық сынамаларды дайындауға
арналған машина) 

Екінші кезеңде аралық сынаманы 0-3 ММ ірілікке дейін ұсақтау және 
бір мезгілде зертханалық сынаманың үш данасын бөле отырып, екінші рет 
қысқарту жүргізіледі. Сынама қалдықтары алынады. ММП-100 зертханалық 
сынамаларын дайындауға арналған Машина ірілігі 100 мм дейін біріктірілген 
сынамаларды өңдеуге арналған және сынама бөлу үй-жайларында да, сынама 
алғыштармен кешенде де дербес пайдаланылуы мүмкін. Машинаның негізгі 
түйіндері-таспалы қоректендіргіш, балғалы ұсақтағыш, үш шөмішті тізбекті 
қысқартқыш және қалдықтарды жоюға арналған науа. Бұл машинаның 
артықшылығы-ықшамдылық, кішігірім өлшемдер мен масса, сондай-ақ 
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беріледі және 0-25 мм-ге дейін ұсақталады. Ұсатқыштың астына көлбеу көп 
шөмішті шынжырлы қысқартқыш орнатылған, оның шөміштері аралық
ұсатылған сынаманың порцияларын іріктейді және оларды машинаның 
екінші сатысының бункеріне береді. Сынама қалдықтары алынады. 

1-бергіш
2-Электр қозғалтқышы
3-жақтау
4-зертханалық сынамаларға арналған банкалар
5-қалдықтарға арналған науа
6 - бір қатарлы Контрактор
7-балғалы ұсақтағыш

3.19-сурет-мпл-150м1 (ПЛ-200) зертханалық сынамаларды дайындауға 
арналған машина)

Екінші кезеңде аралық сынаманы 0-3 ММ ірілікке дейін ұсақтау және 
бір мезгілде зертханалық сынаманың үш данасын бөле отырып, екінші рет
қысқарту жүргізіледі. Сынама қалдықтары алынады. ММП-100 зертханалық
сынамаларын дайындауға арналған Машина ірілігі 100 мм дейін біріктірілген 
сынамаларды өңдеуге арналған және сынама бөлу үй-жайларында да, сынама
алғыштармен кешенде де дербес пайдаланылуы мүмкін. Машинаның негізгі
түйіндері-таспалы қоректендіргіш, балғалы ұсақтағыш, үш шөмішті тізбекті
қысқартқыш және қалдықтарды жоюға арналған науа. Бұл машинаның
артықшылығы-ықшамдылық, кішігірім өлшемдер мен масса, сондай-ақ 

жаппай біріктірілген сынамаларды өңдеу мүмкіндігі, бұл машинаны 
тауарлық, технологиялық, резервуарлық сынамаларды, сондай-ақ көмірді 
електен және фракциялық талдаудан алынған сынамаларды өңдеуге 
пайдалануға мүмкіндік береді. Зертханалық сынамаларды дайындауға 
арналған сынама бөлу машиналарының техникалық сипаттамалары 
3.9-кестеде келтірілген.  

3.9-кесте - Зертханалық жабдықтарды дайындауға арналған машиналардың 
техникалық сипаттамалары 

Параметрлері МПЛ-150М МПЛ-150М
1 

МПЛ-ЗОО
М 

ММП-100 

Өнімділік, т / сағ 1,5-2,2 100-ден
астам 

11-ге дейін 0,6 – 0,8 
Бастапқы материалдың 
максималды ірілігі, мм 

150 11-ге дейін 300 100 

Дайындалатын сынаманың 
ірілігі, мм 

0-3 0-3 0-3 0-3

Зертханалық сынамалардың 
дайындалатын даналарының 
саны 

3 3 3 3 

Бастапқы сынамадағы 
ылғалдың рұқсат етілген 
массалық үлесі, %: 
тас көмір  

18 18 18 15 

қоңыр көмір антрациттері 52 60 52 40 

жанғыш тақтатастар 17 17 17 17 

Орнатылған электр 
қозғалтқыштарының саны 

3 2 6 1 

Электр қозғалтқыштардың 
жиынтық қуаты, орнату кВт 

ид 16,1 34,2 4 

Габариттік өлшемдері, мм 2055 2300 3000 1352 

ені 1020 1100 2150 изо 

биіктігі 1768 1800 3170 1120 

Салмағы, кг 1600 2105 5900 600 

МПа-150 аналитикалық сынамаларын дайындауға арналған Машина 
(3.20-сурет) аналитикалық және зертханалық сынамаларды бір мезгілде 
дайындау мақсатында ірілігі 150 мм дейінгі біріктірілген сынамаларды 
өңдеуге арналған. Машинаның негізгі тораптары-таспалы қоректендіргіш, 
балғалы ұсақтағыш, Қос шөмішті қысқартқыш, рамка, пеш, балғалы диірмен, 
қалдықтарды жоюға арналған эструс, аналитикалық сынамаларды бөлгіш, 
Зертханалық сынамалар жинағы. 150 мм-ге дейінгі алғашқы үлгіні 
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қоректендіргіш балғамен ұнтақтағышқа береді, онда ол 0-3 мм-ге дейін 
ұсақталады. Балғалы ұсақтағыштың астында көлденең тізбекті Контрактор 
орнатылған, оның қос шөміші Контрактор тізбегінің жоғарғы және төменгі 
бөліктерінде қозғалғанда ұсақталған үлгінің ағынын кесіп өтеді.  

Шөміштердің айналы орналасуы ірілігі 0-3 мм екі сынаманы бөліп 
алуға мүмкіндік береді, олардың біреуі 135±5°С температурада кептіруге 
арналған пешке, ал екіншісі - зертханалық сынама жинағына түседі.  

Пештен құрғақ күйге дейін кептірілген сынама балға диірменіне 
жіберіледі,онда ол 0-0, 2 мм-ге дейін ұсақталады, содан кейін механикалық 
бөлгіштің көмегімен үш бөлікке бөлінеді. Сынама қалдықтары науадан 
шығарылады. Машина жарылысқа қауіпсіз. Басқару электр шкафы шаң 
түсуден қорғалған жеке үй-жайда орнатылады. Машина сағаттық немесе 
бункерлік сынамаларды өңдеу кезінде, сондай-ақ жергілікті басқаруда 
автоматты режимде жұмыс істей алады.  

МЛА-ЗМ аналитикалық сынамаларын дайындауға арналған Машина 
көмірдің, антрациттің, жанғыш тақтатастардың және оларды байыту 
өнімдерінің аналитикалық зертханалық сынамаларын 0-0,2 мм-ге дейін 
ұсақтау, содан кейін үш бөлікке бөлу арқылы дайындауға арналған. Ауа 
құрғақ күйіне дейін кептірілген зертханалық сынама балғалы диірменнің 
корпусына беріледі, 0-0,2 мм-ге дейін ұсақталады, диірменнің төменгі 
бөлігіндегі Ойық тәрізді тор арқылы түсіріледі және бөлгішке түседі, онда ол 
үш тең бөлікке бөлінеді. Аналитикалық сынамалар жинағында диірменде 
пайда болған көмір-ауа қоспасынан ауаны шығаруға арналған сүзгілер 
орнатылған.   

ПА-10 аналитикалық сынамаларды дайындауға арналған машина тас 
және қоңыр көмірдің, антрациттердің, жанғыш тақтатастардың және оларды 
байыту өнімдерінің зертханалық сынамаларынан аналитикалық 
сынамаларды дайындауға арналған. Машина-бұл дәнекерленген 
құрылымның корпусын қамтитын стационарлық қондырғы, онда 
қабылдағыш бункер, бұрандалы қоректендіргіші бар Үгіткіш, сынама 
қабылдағышы бар сүзгі, жетектер орнатылған. Қаңқасыз құрылымдағы 
машинаның корпусы екі бөліктен тұрады. Жоғарғы бөлігінде машинаның 
барлық түйіндері орнатылған, төменгі бөлігі стенд ретінде қызмет етеді 
және қажет болған жағдайда биіктіктің өлшемдерін азайту үшін машинаны 
онсыз пайдалануға болады. Корпустың жоғарғы жағында машинаның 
қызмет көрсетуіне ыңғайлы болу үшін қаптау және алынбалы қабырға бар. 
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орнатылған, оның қос шөміші Контрактор тізбегінің жоғарғы және төменгі 
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алуға мүмкіндік береді, олардың біреуі 135±5°С температурада кептіруге
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Пештен құрғақ күйге дейін кептірілген сынама балға диірменіне 
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МЛА-ЗМ аналитикалық сынамаларын дайындауға арналған Машина 
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ұсақтау, содан кейін үш бөлікке бөлу арқылы дайындауға арналған. Ауа 
құрғақ күйіне дейін кептірілген зертханалық сынама балғалы диірменнің
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орнатылған. 

ПА-10 аналитикалық сынамаларды дайындауға арналған машина тас 
және қоңыр көмірдің, антрациттердің, жанғыш тақтатастардың және оларды
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құрылымның корпусын қамтитын стационарлық қондырғы, онда 
қабылдағыш бункер, бұрандалы қоректендіргіші бар Үгіткіш, сынама 
қабылдағышы бар сүзгі, жетектер орнатылған. Қаңқасыз құрылымдағы 
машинаның корпусы екі бөліктен тұрады. Жоғарғы бөлігінде машинаның
барлық түйіндері орнатылған, төменгі бөлігі стенд ретінде қызмет етеді 
және қажет болған жағдайда биіктіктің өлшемдерін азайту үшін машинаны
онсыз пайдалануға болады. Корпустың жоғарғы жағында машинаның
қызмет көрсетуіне ыңғайлы болу үшін қаптау және алынбалы қабырға бар.

1-тазалау барабаны
2-таспалы қоректендіргіш
3-пеш
4-зертханалық сынамаға арналған науа
5-бөлгіш
6-балға диірмені
7-шөміш қысқартқышы
8-тазартқышы бар балғалы Үгіткіш

Сурет 3.20 - Аналитикалық сынамаларды дайындауға арналған 
машина МПА-150 
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1-сынамаға арналған бункер
2-бұрандалы фидер
3-балға диірмені
4-конус бөлгіш
5-сүзгілер
6-сынамаларға арналған банкалар
7-диірмен жетегінің электр қозғалтқышы
8-редуктор
9-бөлгіш жетегінің электр қозғалтқышы

3.21-сурет - МЛА-ЗМ аналитикалық сынамаларын дайындауға арналған 
машина 

Ұсатқышта электр қозғалтқышына бекітілген корпус, электр 
қозғалтқышының білігіне бекітілген ротор, құлыптау тұтқалары мен жүктеу 
терезесі бар ашылатын қақпақ, 0,4 мм дейінгі саңылаулары бар төсеніш 
сақина, бұрандалы фидер бар. Бергіштің айналуы электр қозғалтқышынан 
тізбекті беріліс және беріліс қорабы арқылы жүзеге асырылады. Ұсатқыш 
сынама қабылдағышқа ауа шығуы үшін адаптермен және сүзгімен қосылған. 
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5-сүзгілер
6-сынамаларға арналған банкалар
7-диірмен жетегінің электр қозғалтқышы
8-редуктор
9-бөлгіш жетегінің электр қозғалтқышы

3.21-сурет-МЛА-ЗМ аналитикалық сынамаларын дайындауға арналған 
Машина

Ұсатқышта электр қозғалтқышына бекітілген корпус, электр
қозғалтқышының білігіне бекітілген ротор, құлыптау тұтқалары мен жүктеу
терезесі бар ашылатын қақпақ, 0,4 мм дейінгі саңылаулары бар төсеніш 
сақина, бұрандалы фидер бар. Бергіштің айналуы электр қозғалтқышынан 
тізбекті беріліс және беріліс қорабы арқылы жүзеге асырылады. Ұсатқыш 
сынама қабылдағышқа ауа шығуы үшін адаптермен және сүзгімен қосылған.

Сүзгі корпусының фланеціне бұрылатын капрон сынамасын қабылдағыш. 
Шаңнан қорғайтын тарату қорабы басқару аппаратурасы бекітілген корпус 
пен алынбалы панельден тұрады. Қораптың есігінде сигнал шамы бар. 
Машина келесідей жұмыс істейді. Бастапқы материал ірілігі 0-10 (0-3) мм, 
салмағы 1200 г дейін, ауа-құрғақ күйінде қабылдау бункеріне құйылады және 
"іске қосу" батырмасын басу арқылы машина іске қосылады. Бункерден 
материал өздігінен ағып, бұрандалы қоректендіргішке, содан кейін 
ұсақтағышқа түседі. Истираторлармен алынатын материал футерлеу 
сақинасының шығыңқы жерлері туралы ірілігі 0,2 мм-ге дейін сүртіледі және 
сақинаның саңылаулары арқылы ауамен адаптерге және сүзгіге түседі. 
Ауадан бөлінген материал сынама қабылдағышқа түседі.  

1-бастапқы сынамаға арналған бункер
2-жақтау
3-дауыл
4-өлшеу жүйесі
5-үш секциялы бункер
6-электр қозғалтқышы

3.22-сурет - ОВП-2 қондырғысы

ОВП-2 қондырғысы (3.21-сурет) МЕМСТ 1916 сәйкес минералды қоспалар 
мен ұсақ заттардың массалық үлесін анықтауға арналған. Сынауға 
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арналған сынама екі биттік елекке беріледі және класстарға таратылады. Әр 
класс дауыл астында орналасқан үш секциялы бункердің белгілі бір бөліміне 
жіберіледі. Әр класстың массасы салмақ жүйесінің көмегімен анықталады. 
Ірілігі 25 мм-ден асатын кластардағы минералды қоспалар қолмен таңдалады 
және өлшенеді. 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Көмірді байытудың технологиялық процесінің тиімділігін бағалау
критерийлері. 

2. Машиналар мен аппараттарды байыту нәтижелерін және
тиімділігін бағалау әдістері. 

3. Аналитикалық әдіс дегеніміз не?
4. Энтропия әдісі немен сипатталады?
5. Графикалық және графоаналитикалық әдістер неге негізделген?
6. Сапалы бақылау.
7. Сандық бақылау.
8. Сынамаларды іріктеу ережелері.
9. Сынама алу нормалары.
10. Өнімді сапасы бойынша қабылдау.
11. Сынама алуға арналған жабдық.
12. Сынамаларды дайындауға арналған машиналар.
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Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Көмірді байытудың технологиялық процесінің тиімділігін бағалау
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тиімділігін бағалау әдістері.
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4. Энтропия әдісі немен сипатталады?
5. Графикалық және графоаналитикалық әдістер неге негізделген?
6. Сапалы бақылау.
7. Сандық бақылау.
8. Сынамаларды іріктеу ережелері.
9. Сынама алу нормалары.
10. Өнімді сапасы бойынша қабылдау.
11. Сынама алуға арналған жабдық.
12. Сынамаларды дайындауға арналған машиналар.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 

Кіріспе 

Жер қойнауынан алынған минералдар әдетте алдын-ала өңделеді, 
өйткені олар негізгі өнімнің мазмұны бойынша әрдайым түпкілікті 
тұтынушының талаптарын қанағаттандырмайды 

Көмірді қайта өңдеу кезінде негізгі кезеңдер (кезектілік бойынша): 
алынған концентратты өндіру, байыту және тұтынушылар үшін қолайлы 
нысанға дейін түпкілікті өңдеу болып табылады. 

Байыту-бұл бос жыныстың минералдары бар физикалық құралдармен 
тау массасынан бөлінетін процестер жиынтығы.  

Байыту көбінесе өндіріс орнында немесе байыту фабрикасында жүзеге 
асырылады. Үшінші кезең өлшемі бойынша сұрыптаудан немесе күрделі 
емес химиялық және физикалық өңдеуден тұруы мүмкін. Өлшемі бойынша 
сұрыптау ұсақтаумен бірге жүруі мүмкін. 

Қолмен бөлу әдісі - ең көне. Ол минералдардың оптикалық 
қасиеттеріндегі айырмашылыққа негізделген. Осы айырмашылықтарды 
қолдана отырып, белгілі бір минералдар анықталады және оларды қолмен 
бөледі.  

Электр өткізгіштіктің, тығыздықтың, сынғыштықтың, қыздыру 
кезіндегі мінез - құлықтың, әртүрлі сұйықтықтардың салыстырмалы түрде 
сулануының және бөлшектердің табиғи формасындағы айырмашылық бөлу 
әдістерін жасауға негіз болады. 

Минералды бөлу машиналарында минералдардың бір немесе бірнеше 
қасиеттері қолданылады. Машинаның негізгі бөлігі бөлу аймағы болып 
табылады, онда әрбір бөлшек үшін алынған күштің әсерінен еркін қозғалыс 
үшін жағдайлар жасалуы керек. Бұл күш тек бір түрдің бөлшектеріне 
таңдамалы түрде әрекет етуі керек. Машинаның маңызды элементтері-бұл 
бөлу аймағына қуат беретін құрылғылар және осы аймақта алынған 
өнімдерді түсіру орындарына алып тастауға арналған құрылғылар. Кейбір 
машиналарда арнайы қосымша құрылғылар бар. 

Бөлуге арналған машиналардан басқа, әрбір байыту фабрикасында 
өнімді бір агрегаттан екіншісіне тасымалдауға арналған құрылғылар болуы 
тиіс. Көлік құрылғыларының келесі түрлері болуы мүмкін: материал су 
ағынының көмегімен немесе онсыз өздігінен ағатын көлбеу науа; суда немесе 
ауада тоқтатылған кезде ұсақ материал қозғалатын жабық құбыр; 
тасымалданатын материал қозғалмайтын күйде болатын екі барабанның 
айналасында үздіксіз қозғалатын ашық таспа. 

Фабрикада материалдың қозғалу жолы бойынша бункерлер мен күбілер 
орнату көзделеді. Бұл бункерлер мен құмыралар материал ағынының 
сыйымдылығы ретінде қызмет етеді; олар өңдеу жылдамдығы өзгерген кезде 
ағынның қуатын реттейді. 
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Байыту фабрикасы белгілі бір ретпен орнатылған сипатталған 
құрылғылардың біреуін немесе бірнешеуін қамтиды. Осы құрылғылар 
арқылы материал үздіксіз ағынмен тасымалданады (ол өзен атырауына ұқсас), 
содан кейін бір немесе бірнеше құнды концентраттар мен бос жыныстар 
түрінде шығарылады. Материал мен жабдық ағындарының тиісті белгілері 
бар аппараттар тізбегінің жоспарындағы сурет байыту фабрикасының 
схемасы болып табылады. 

Зауыттың немесе ондағы байыту аппараттарының жұмысы өңделген 
өнімнің саны мен сапасын анықтайтын көрсеткіштермен сипатталады. 
Көмірдің сапасы күлдің, ылғалдың, белгілі бір мөлшердегі бөлшектердің 
пайыздық құрамымен реттеледі. Көмірдің мөлшері әдетте оның салмағымен 
анықталады. Байыту аппараттарының жұмысын сипаттайтын туынды 
сандар-бұл кен мен байыту өнімдеріндегі тиісті таразылар мен заттардың 
қатынасы. Олардың ең көп қолданылатыны-экстракция және шоғырлану 
дәрежесі. 

Бастапқы материалдағы немесе өнімдегі қандай да бір компоненттің 
мазмұны материалдағы (өнімдегі) қандай да бір компонент мөлшерінің 
барлық материалдың (немесе өнімнің) массасына пайыздық қатынасын 
білдіретін сапалық көрсеткіш болып табылады. 

Өнімнің шығымдылығы-байыту арқылы алынған кез-келген өнімнің 
массасын білдіретін сандық көрсеткіш. Шығу салмағы (г, кг, т) және 
салыстырмалы бірліктерде де көрсетілуі мүмкін. Шығу дегеніміз - белгілі бір 
өнімнің өнеркәсіптік жағдайдағы тоннадағы салмағы, зертханалық жағдайда 
килограмм мен грамм. Салыстырмалы бірліктерде кірістілік белгілі бір өнім 
массасының байыту нәтижесінде алынған материалдың массасына пайыздық 
қатынасын білдіреді. 

Экстракция дәрежесі - концентраттағы немесе өнеркәсіптік өнімдегі 
қандай да бір компонент мөлшерінің бастапқы материалдағы (қоректенудегі) 
осы компонент мөлшеріне пайыздық қатынасын білдіретін байыту процесі 
тиімділігінің көрсеткіші. 

Негізгі технологиялық көрсеткіштерді білу және олардың 
анықтамаларын нақты игеру байыту, жіктеу процестерінің физикалық мәнін 
және олардың ерекшеліктерін басқа бөліністер арасында түсінуге ықпал 
етеді. 
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Байыту фабрикасы белгілі бір ретпен орнатылған сипатталған 
құрылғылардың біреуін немесе бірнешеуін қамтиды. Осы құрылғылар 
арқылы материал үздіксіз ағынмен тасымалданады (ол өзен атырауына ұқсас), 
содан кейін бір немесе бірнеше құнды концентраттар мен бос жыныстар
түрінде шығарылады. Материал мен жабдық ағындарының тиісті белгілері 
бар аппараттар тізбегінің жоспарындағы сурет байыту фабрикасының
схемасы болып табылады.

Зауыттың немесе ондағы байыту аппараттарының жұмысы өңделген
өнімнің саны мен сапасын анықтайтын көрсеткіштермен сипатталады. 
Көмірдің сапасы күлдің, ылғалдың, белгілі бір мөлшердегі бөлшектердің
пайыздық құрамымен реттеледі. Көмірдің мөлшері әдетте оның салмағымен 
анықталады. Байыту аппараттарының жұмысын сипаттайтын туынды
сандар-бұл кен мен байыту өнімдеріндегі тиісті таразылар мен заттардың
қатынасы. Олардың ең көп қолданылатыны-экстракция және шоғырлану 
дәрежесі.

Бастапқы материалдағы немесе өнімдегі қандай да бір компоненттің
мазмұны материалдағы (өнімдегі) қандай да бір компонент мөлшерінің
барлық материалдың (немесе өнімнің) массасына пайыздық қатынасын
білдіретін сапалық көрсеткіш болып табылады.

Өнімнің шығымдылығы-байыту арқылы алынған кез-келген өнімнің
массасын білдіретін сандық көрсеткіш. Шығу салмағы (г, кг, т) және 
салыстырмалы бірліктерде де көрсетілуі мүмкін. Шығу дегеніміз - белгілі бір
өнімнің өнеркәсіптік жағдайдағы тоннадағы салмағы, зертханалық жағдайда 
килограмм мен грамм. Салыстырмалы бірліктерде кірістілік белгілі бір өнім 
массасының байыту нәтижесінде алынған материалдың массасына пайыздық
қатынасын білдіреді.

Экстракция дәрежесі - концентраттағы немесе өнеркәсіптік өнімдегі
қандай да бір компонент мөлшерінің бастапқы материалдағы (қоректенудегі)
осы компонент мөлшеріне пайыздық қатынасын білдіретін байыту процесі 
тиімділігінің көрсеткіші.

Негізгі технологиялық көрсеткіштерді білу және олардың 
анықтамаларын нақты игеру байыту, жіктеу процестерінің физикалық мәнін 
және олардың ерекшеліктерін басқа бөліністер арасында түсінуге ықпал
етеді.

№ 1 зертханалық жұмыс. 

Пайдалы қазбалардың гранулометриялық құрамын анықтау. 

Өндірілгеннен немесе ұсақталғаннан кейін минералды құрайтын 
әртүрлі мөлшердегі дәндердің массалық құрамының қатынасы оның 
гранулометриялық құрамы деп аталады. Материалды ірілігі бойынша талдау 
нәтижелері електердің, жіктеуіштердің, Ұнтақтағыштар мен диірмендердің 
жұмыс тиімділігін және байыту фабрикаларындағы технологиялық 
процестердің бірқатар басқа көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Гранулометриялық құрамды анықтау пайдалы қазба сынамасын 
іріліктің тар шектерімен шектелген класстарға бөлуден тұрады. Пайдалы 
қазбалардың гранулометриялық құрамы Елек, седиментация, 
микроскопиялық және басқа талдаулар нәтижесінде немесе жеке дәндердің 
мөлшерін тікелей өлшеу арқылы анықталады. Өлшемдерді тікелей өлшеу 
арқылы өлшемді бағалау, әдетте, 150-200 мм-ден жоғары материалдың 
гранулометриялық сипаттамасын жасау үшін қолданылады. Кішігірім 
материалдардың гранулометриялық құрамы талдау арқылы анықталады: 

а) Елек - 0,04 мм-ден үлкен материалдар үшін (електерге ірілік 
кластарына себу арқылы); 

Б) седиментациялық-ірілігі 50-ден 5 мм-ге дейінгі материалдар үшін 
(суда бөлшектердің құлау жылдамдығы бойынша материалды фракцияларға 
бөлу жолымен): 

в) микроскопиялық - ірілігі 50-ден онға дейінгі микрон үлесі бар 
материалдар үшін (микроскоп астындағы бөлшектерді өлшеу жолымен). 

Байыту фабрикаларында елеу, ұсақтау және ұнтақтау процестерін 
бақылауға арналған материалдардың гранулометриялық құрамы көбінесе 
Елек талдауы арқылы анықталады. Елек анализдерін жасау әдістері 
біріктірілген. Байыту практикасында материалды себу үшін стандартты Елек 
шкаласына сәйкес келетін төртбұрышты (дөңгелек тесіктері аз штампталған), 
тұрақты √2 немесе 2 Модулі бар сым електер жиынтығы қолданылады. 
Арнайы зерттеулер үшін 4√2 Модулі бар електер жиынтығы қолданылады . 
Ірі материалды себу зертханалық електерде немесе қол електерде, ал ұсақ 
материалды себу механикалық сілкілегіштің көмегімен жүргізіледі. Електік 
талдау үшін барлық сынамалар (кг) DMAX сынамасындағы ең үлкен дәннің 
ірілігіне байланысты (59) формула бойынша қабылданады): 

Pmin=0,02d2
max+0,5dmin (59) 

Сынаманы себу материалдың ірілігіне және Елек талдауының қажетті 
дәлдігіне байланысты құрғақ немесе дымқыл тәсілмен жүргізіледі. Егер 
арнайы дәлдік қажет болмаса ЖӘНЕ материал бір-біріне жабыспаса, онда 
Құрғақ әдіс қолданылады. Елеу 10-20 минутқа созылады (материалдың 
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ылғалдылығы мен ірілігіне байланысты). Қолмен елеу кезіндегі ысыраптарға 
2% - дан артық емес (бүркуге) жол беріледі және соңғы класқа тегістеледі. 

Жұмыс мақсаты 
1. Елек талдауын өндіру әдістемесін зерттеу.
2. Егу деректерін өңдеу әдістемесін зерттеу.
Құрал-жабдықтар мен материалдар
1. Ірілігі 0-80 мм Материал сынамасы.
2. Ірі егуге арналған електер жиынтығы.
3. Стандартты електер жиынтығы бар механикалық шайқағыш.
4. Техникалық таразылар, әртүрлі таразылар.

Жұмысты жүргізу тәртібі 
Жұмыс үшін алынған сынамадан ең үлкен бөлік таңдалады және оның 
өлшемдері анықталады: ұзындығы I, ені B, қалыңдығы H және формула 
бойынша орташа диаметр: 

dmax = l = b = h
3  (60) 

Максималды бөліктің орташа диаметрін (60) формула бойынша 
анықтағаннан кейін, Елек талдауы үшін қажетті pmin салмағын табамыз. 
Жұмыс үшін алынған сынама өлшенеді және егер оның салмағы көп болса 
(2*Pmin), онда сынама азаяды, егер аз болса, онда барлық сынама Елек 
талдауына жіберіледі. Алдымен сынама диаметрі 75; 50; 25; 12; 6 және 2,5 мм 
болатын електердің қолмен жинағына таралады. Електе қалған Материал 
өлшенеді, нәтижелері 4.1-кестеге (3-баған) енгізіледі. 

          4.1-кесте - Ірі електердегі елек талдауының нәтижелері 
Класс 
ірілігі, 
мм 

Астықтың 
орташа 
мөлшері, мм 
dcpi 

Класстың шығуы dcp*γi 
салмағы, кг, 
Рі 

жеке,%, γ жиынтық,%, 
γ γi 

1 2 3 4 5 6 
+75 80 7,890 4,22 4,22 337,60 
-75 +50 62,5 17,557 9,39 13,61 586,88 
-50 +25 37,5 26,249 14,04 27,65 526,50 
-25 +12 18,5 38,268 20,46 48,11 378,51 
-12+6 9,0 14,828 7,93 56,04 71,37 
-6 +2,5 4,25 52,504 28,08 84,12 119,34 
-2,5 +0 1,25 29,704 15,88 100,0 19,85 
Барлығы - 187 100,0 - 2040,05
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ылғалдылығы мен ірілігіне байланысты). Қолмен елеу кезіндегі ысыраптарға 
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Жұмыс мақсаты
1. Елек талдауын өндіру әдістемесін зерттеу.
2. Егу деректерін өңдеу әдістемесін зерттеу.
Құрал-жабдықтар мен материалдар
1. Ірілігі 0-80 мм Материал сынамасы.
2. Ірі егуге арналған електер жиынтығы.
3. Стандартты електер жиынтығы бар механикалық шайқағыш.
4. Техникалық таразылар, әртүрлі таразылар.

Жұмысты жүргізу тәртібі
Жұмыс үшін алынған сынамадан ең үлкен бөлік таңдалады және оның
өлшемдері анықталады: ұзындығы I, ені B, қалыңдығы H және формула 
бойынша орташа диаметр:

dmax = l = b = h
3 (60)

Максималды бөліктің орташа диаметрін (60) формула бойынша
анықтағаннан кейін, Елек талдауы үшін қажетті pmin салмағын табамыз.
Жұмыс үшін алынған сынама өлшенеді және егер оның салмағы көп болса 
(2*Pmin), онда сынама азаяды, егер аз болса, онда барлық сынама Елек
талдауына жіберіледі. Алдымен сынама диаметрі 75; 50; 25; 12; 6 және 2,5 мм 
болатын електердің қолмен жинағына таралады. Електе қалған Материал 
өлшенеді, нәтижелері 4.1-кестеге (3-баған) енгізіледі.

4.1-кесте-ірі електердегі Елек талдауының нәтижелері
Класс
ірілігі,
мм

Астықтың 
орташа 
мөлшері, мм 
dcpi

Класстың шығуы dcp*γi

салмағы, кг, 
Рі

жеке,%, γ жиынтық,%, 
γ γi

1 2 3 4 5 6
+75 80 7,890 4,22 4,22 337,60
-75 +50 62,5 17,557 9,39 13,61 586,88
-50 +25 37,5 26,249 14,04 27,65 526,50
-25 +12 18,5 38,268 20,46 48,11 378,51
-12+6 9,0 14,828 7,93 56,04 71,37
-6 +2,5 4,25 52,504 28,08 84,12 119,34
-2,5 +0 1,25 29,704 15,88 100,0 19,85
Барлығы - 187 100,0 - 2040,05

Класстардың жеке шығысы мына формула бойынша есептеледі: 
γi= Pi

∑Pi∗∗100%
 (61) 

мұндағы Pi-електен кейінгі қалдықтың салмағы 

Класс материал қалған "плюс" белгісімен және ол өткен "минус" 
белгісімен Елек саңылауларының мөлшерімен көрсетіледі . Мысалы, -75 + 50 
мм класы-50 мм-ден үлкен және 75 мм-ден кіші дәндері бар класс. Класс 
дәнінің орташа мөлшері Елек саңылауларының мөлшері бойынша орташа 
арифметикалық болып табылады және 4.1-кестенің 2-бағанына енгізіледі: 

dcp = xi + xi+1
2   (62) 

Барлық Сынамадағы дәндердің орташа мөлшері жекелеген кластардағы 
дәндердің орташа өлшемдерінен орташа өлшенген ретінде анықталады 
(12.1-кестенің 6-бағаны): 

dср.взв =
∑Pi∗dch.i
∑ Pi

=
∑γidi
100   (63) 

-2,5 мм Материал (55) формуласы бойынша dmax = 2,5 мм үшін ең аз
сынама салмағына сәйкес қысқартылады және қысқартудан кейін алынған 
аспа механикалық сілкілегіштегі електердің стандартты жиынында жіктеледі. 
Елек төменгі Електің саңылаулардың ең аз мөлшері болатындай етіп 
орнатылады. Төменгі Електің астына паллет салынған, материалдың үлгісі 
жоғарғы елекке салынып, қақпақпен тығыз жабылған. Механикалық 
сілкілегіште себу 5-20 минутқа созылады (уақыт аспаның салмағына және 
материалдың ірілігіне байланысты алынады). Шайқау аяқталғаннан кейін 
Елек жоғарыдан бір-бірден бастап алынып, себу сапасы тексеріледі, ол үшін 
материал майлы шүберекке немесе жылтыр қағазға қолмен електен өткізіледі. 
Егу қанағаттанарлық деп саналады, егер бір минут ішінде електе қалған 
материалдың 1% - дан аспайтын тесіктер арқылы өтетін болса; егер ол көп 
болса, онда електі қайтадан шайқағышқа салып, тағы 5 минут себуді 
жалғастыру керек. Майлықта қалған Материал келесі елекке қосылады. Егу 
сапасын тексеру жоғарғы електен басталып, ең төменгі деңгейге дейін 
жалғасады. Тексеруден кейін әрбір класс өлшенеді, өлшеу нәтижелері 
2-кестеге енгізіледі және класстан -2,5 мм жеке және жиынтық шығулар
есептеледі. Механикалық елеу кезіндегі ысыраптарға 1% - дан аспайтын
мөлшерде жол беріледі және жекелеген класстардың шығыстарына тепе-тең
бөлінеді. Содан кейін бастапқы сынамадан (64) кіші класстардың құрамын
есептеу формула бойынша жүргізіледі):

γi = γiγ−2,5
100  % (64)
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Есептеу нәтижелері 4.2-кестеге енгізіледі. 

    4.2-кесте - Механикалық сілкілегіште -2,5 мм класты елек талдау 

нәтижелері 
Елек 

саңылауларының 
мөлшері, мм (хі) 

Електегі 
қалдықтың 
салмағы, кг 

Класстан шығу 
-2,5 мм, % y-2,5

Шығу 
бастапқы 

сынамадан, % yi 
1 2 3 4 

-2,5 +1,25 0,289 21,02 3,34 
-1,25 +0,56 0,355 25,81 4,10 
-0,56 +0,28 0,220 16,00 2,54 
-0,28 +0,14 0,105 7,64 1,21 
-0,14+0,071 0,138 10,04 1,59 
-0.071 +0 0,268 19,49 3,10 
Барлығы 1,375 100,00 15,88 

Барлық ірілік класстарына себу нәтижелері 3-кестеге (4.2-баған)
жинақталады, оған "плюс" және "минус"бойынша класстардың жиынтық 
шығысы енгізіледі. 

    4.3-кесте - Толық елек талдау нәтижелері 
Класс 

ірілігі, мм (xi) 
Класс шығысы, % 

Жеке (yi) жиынтық БҚ"+", (R) жиынтық БҚ " - " (100-R) 
1 2 3 4 

+75 4,22 4,22 100 
+50 9,39 13,61 95,78 
+25 14,04 27,65 86,39 
+ 12 20,46 48,11 72,35 
+6 7,93 56,04 51,89 

+2,5 28,08 84,12 43,96 
+0,56 3,34 87,46 15,88 
+0,28 4,10 91,56 12,54 
+0,14 2,54 94,10 8,44 
+0,071 1,21 95,31 5,90 
-0,071 1,59 96,90 4,69 

3,10 100 3,10 
Жиыны: 100 - - 

Бақылау сұрақтары: 
1. Өнім бөлігінің орташа диаметрін анықтау қажеттілігі неде?
2. Електен талдау кезінде астықтың мөлшері қандай?
3. Дәннің ірілігі қандай және Елек талдауы қандай мақсатта жүргізіледі?
4. Іріліктің жалпы сипаттамалары жеке сипаттамадан несімен ерекшеленеді?
5. Ірілік сипаттамасының теңдеулерін қолдана отырып не анықтауға болады?
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Есептеу нәтижелері 4.2-кестеге енгізіледі.

Кесте 4.2-механикалық сілкілегіште -2,5 мм класты Елек талдау нәтижелері
Елек 

саңылауларының 
мөлшері, мм (хі)

Електегі 
қалдықтың 
салмағы, кг

Класстан шығу
-2,5 мм, % y-2,5

Шығу
бастапқы 

сынамадан, % yi
1 2 3 4

-2,5 +1,25 0,289 21,02 3,34
-1,25 +0,56 0,355 25,81 4,10
-0,56 +0,28 0,220 16,00 2,54
-0,28 +0,14 0,105 7,64 1,21
-0,14+0,071 0,138 10,04 1,59
-0.071 +0 0,268 19,49 3,10
Барлығы 1,375 100,00 15,88

Барлық ірілік класстарына себу нәтижелері 3-кестеге (4.2-баған)
жинақталады, оған "плюс" және "минус"бойынша класстардың жиынтық
шығысы енгізіледі.

Кесте 4.3-толық Елек талдау нәтижелері
Класс

ірілігі, мм (xi)
Класс шығысы, %

Жеке (yi) жиынтық БҚ"+", (R) жиынтық БҚ " - " (100-R)
1 2 3 4

+75 4,22 4,22 100
+50 9,39 13,61 95,78
+25 14,04 27,65 86,39
+ 12 20,46 48,11 72,35
+6 7,93 56,04 51,89

+2,5 28,08 84,12 43,96
+0,56 3,34 87,46 15,88
+0,28 4,10 91,56 12,54
+0,14 2,54 94,10 8,44
+0,071 1,21 95,31 5,90
-0,071 1,59 96,90 4,69

3,10 100 3,10
Жиыны: 100 - -

Бақылау сұрақтары:
1. Өнім бөлігінің орташа диаметрін анықтау қажеттілігі неде?
2. Електен талдау кезінде астықтың мөлшері қандай?
3. Дәннің ірілігі қандай және Елек талдауы қандай мақсатта жүргізіледі?
4. Іріліктің жалпы сипаттамалары жеке сипаттамадан несімен ерекшеленеді?
5. Ірілік сипаттамасының теңдеулерін қолдана отырып не анықтауға болады?

№ 2 зертханалық жұмыс. 

Минералды дәндердің тығыздығын анықтау 

Жұмыстың мақсаты-әдістемемен танысу және минералды дәндердің 
тығыздығын анықтау дағдыларын бекіту. 

Негізгі ұғымдар. 

1. Дәннің (немесе дененің) тығыздығы-бұл дән көлемінің (немесе
дененің) бірлігінің массасы. Тығыздық-минералды дәндерге әсер ететін 
гравитациялық күшке (дене салмағына) байланысты пайдалы қазбаларды 
байытудың гравитациялық процестерінде маңызды рөл атқаратын параметр. 
Гравитациялық процестердегі минералды бөлудің тиімділігі көбінесе 
олардың тығыздығындағы айырмашылыққа байланысты. 

2. Пайдалы қазбаларды байыту практикасында әдетте дәндердің
тығыздығын анықтаудың келесі әдістері қолданылады: салмақ (әртүрлі 
нұсқалар), пикометриялық, гидростатикалық. 

Минералды дәндерді анықтаудың салмақ және пикометриялық әдістері 
Архимед заңына негізделген. 

Архимед Заңы. Сұйықтыққа немесе газға батырылған денеге 
ығыстырылған сұйықтықтың немесе газдың салмағына тең Эжекция күші 
әсер етеді. 

Гидростатикалық әдіспен астық пен сұйықтықтың тығыздығы әртүрлі 
және белгілі тығыздықпен "салыстырылады". 

Құрал-жабдықтар мен материалдар 
1. Мензурка (әдетте 50 - 100 мл).
2. Зертханалық таразылар, тығыздықты анықтауға арналған арнайы

құрылғысы бар зертханалық таразылар. 
3. Пикнометр-әдетте сыйымдылығы 200 см3 дейінгі шағын өлшемді

шыны ыдыс. 
4. Әр түрлі тығыздықтағы ауыр сұйықтық бар контейнерлер.

Тәжірибелер үшін бастапқы материал 
1. Салмақтық тәсіл үшін ірілігі 10 - 40 мм әртүрлі минералдардың

кесектері немесе өскіндері.
2. Пикнометриялық тәсіл үшін ірілігі -1 мм кварцы бар магнетит

өскіндері.
3. Көмір және оның көшеттері 10-30 ММ.
4. Түрлі тығыздықтағы хлорлы мырыштың су ерітіндісі (ауыр сұйықтық)

(әдетте 1300 кг/м3; 1400 кг/м3; 1500 кг/м3; 1600 кг/м3; 1800 кг/м3) -
гидростатикалық тәсіл үшін.
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Жұмысты жүргізу тәртібі 

Салмақ әдісі (1 нұсқа) 
Бұл әдіс Архимед заңына негізделген. 
1. Минералдың зерттелетін үлгісі 10-40 мм (үлгінің массасы т)

өлшемімен өлшенеді. 
2. Мензуркаға су оның биіктігінің шамамен 3/4 бөлігіне құйылады.

Құйылған судың көлемі V. 
3. Зерттелетін үлгі мензуркаға салынып, v2 мензуркадағы су көлемі

бекітіледі. 
4. Үлгі тығыздығын формула бойынша есептеңіз:

ρ = m
V2 − V1

 (65) 

Салмақ әдісі (2 нұсқа) 
Бұл әдіс Архимед заңына негізделген:алдымен ауадағы үлгінің массасы 

анықталады, содан кейін белгілі тығыздықтағы сұйықтықта (көбінесе 
дистилденген су) және төмендегі формула бойынша тығыздық есептеледі: 

ρ = m1(ρ1 − ρ2)
m1

− m2 + ρ2  (66) 

мұндағы-өлшенетін үлгінің тығыздығы;ρ 
ρ1 - жұмыс сұйықтығының тығыздығы; 
ρ2 - ауа тығыздығы; 
m1 - ауадағы үлгінің массасы; 
m2 - жұмыс сұйықтығындағы үлгінің массасы. 

Берілген формула қатты үлгілердің тығыздығын анықтауға жарамды. 
1. Өлшеуді бастамас бұрын зертханалық таразылар қосылады және

калибрленеді (4.1-сурет). 
2. Зерттелетін материалды 1-ыдысқа салыңыз және 4 сандық

дисплейде көрсетілген M1 массасын өлшеңіз. 
3. Температурасы 20-25 градус дистилденген суды 3-контейнерге

зерттелетін материалдың толық батыру деңгейіне дейін құйыңыз. 
4. Зерттелетін материалды 2 ыдысқа жылжытып, 2 сандық дисплейде

көрсетілген M4 массасын өлшеңіз. 
5. Алынған мәліметтер бойынша зерттелетін материалдың

тығыздығын (65) формула бойынша есептеңіз. 
Зертханалық таразылар кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманың 

көмегімен үлгінің тығыздығын дербес есептеуге мүмкіндік алады. 
Салмақ әдісін қолдануда жеткілікті дағдыларды игеру үшін 10-40 мм 

болатын төрт түрлі материалдардың тығыздығын 10 формула бойынша 
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Жұмысты жүргізу тәртібі

Салмақ әдісі (1 нұсқа)
Бұл әдіс Архимед заңына негізделген.
1. Минералдың зерттелетін үлгісі 10-40 мм (үлгінің массасы т) 

өлшемімен өлшенеді.
2. Мензуркаға су оның биіктігінің шамамен 3/4 бөлігіне құйылады.

Құйылған судың көлемі V.
3. Зерттелетін үлгі мензуркаға салынып, v2 мензуркадағы су көлемі

бекітіледі.
4. Үлгі тығыздығын формула бойынша есептеңіз:

ρ = m
V2 − V1

(65)

Салмақ әдісі (2 нұсқа)
Бұл әдіс Архимед заңына негізделген:алдымен ауадағы үлгінің массасы 

анықталады, содан кейін белгілі тығыздықтағы сұйықтықта (көбінесе 
дистилденген су) және төмендегі формула бойынша тығыздық есептеледі:

ρ = m1(ρ1 − ρ2)
m1

− m2 + ρ2 (66)

мұндағы-өлшенетін үлгінің тығыздығы;ρ
ρ1 - жұмыс сұйықтығының тығыздығы;
ρ2 - ауа тығыздығы;
m1 - ауадағы үлгінің массасы;
m2 - жұмыс сұйықтығындағы үлгінің массасы.

Берілген формула қатты үлгілердің тығыздығын анықтауға жарамды. 
1. Өлшеуді бастамас бұрын зертханалық таразылар қосылады және 

калибрленеді (4.1-сурет).
2. Зерттелетін материалды 1-ыдысқа салыңыз және 4 сандық 

дисплейде көрсетілген M1 массасын өлшеңіз.
3. Температурасы 20-25 градус дистилденген суды 3-контейнерге 

зерттелетін материалдың толық батыру деңгейіне дейін құйыңыз. 
4. Зерттелетін материалды 2 ыдысқа жылжытып, 2 сандық дисплейде

көрсетілген M4 массасын өлшеңіз.
5. Алынған мәліметтер бойынша зерттелетін материалдың

тығыздығын (65) формула бойынша есептеңіз.
Зертханалық таразылар кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманың 

көмегімен үлгінің тығыздығын дербес есептеуге мүмкіндік алады.
Салмақ әдісін қолдануда жеткілікті дағдыларды игеру үшін 10-40 мм

болатын төрт түрлі материалдардың тығыздығын 10 формула бойынша 

есептеу арқылы және зертханалық таразылардың кіріктірілген 
бағдарламалық жасақтамасын автоматты түрде анықтау ұсынылады. 

1-ауадағы таразы
2-сұйықтықтағы таразылар
3-сұйықтық бар контейнер
4-басқару түймелері бар сандық дисплей.

4.1-сурет - Тығыздықты анықтауға арналған арнайы құрылғысы бар 
зертханалық таразылар. 

Пикнометриялық әдіс 
Пикнометриялық әдіс салмақтан іс жүзінде еш айырмашылығы жоқ 

(1-нұсқа). Бұл әдіс ұсақ бөлшектерге бағытталған. 
1. Бос пикнометрді өлшеңіз.
2. Зерттелетін көшеттер оның көлемінің 1/3-1/4 бөлігін алатындай

мөлшерде пикнометрге құйылады (4.2-сурет), содан кейін пикнометр 
көшеттермен бірге өлшенеді және көшеттердің массасын анықтайды, алынған 
үшінтығыздықты анықтау. 

3.Көшеттер бар пикнометрге жартысына дейін қосылады оның көлемі
дистилденген су және көшет бетінен адсорбцияланған ауаны шығару үшін 
2-3 минут мұқият қайнатылады.

4. Қайнағаннан кейін көшеттері бар пикнометрді суыту керек, содан
кейін оған тазартылған су белгіге қосылады, ал үшінші рет өлшенеді 
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(белгіден жоғары су құйылған жағдайда артық су Мұқият алынып, сүзгі 
қағазының жолағын батырады). 

4.2-сурет - Пикнометр

5. Үшінші өлшеуден кейін пикнометр Судан және көшеттерден
босатылады, шайылады, қайтадан тазартылған сумен белгіге толтырылады 
және сумен бірге төртінші рет өлшенеді. 

Барлық өлшеулер техникалық таразыларда 0,1 г дейінгі дәлдікпен 
жүргізіледі. Өлшеу нәтижелері еркін нысандағы кестеге жазылады: М1 - бос 
пикнометрдің массасы, г; м2-өскіндері бар пикнометрдің массасы, г; М3 - 
көшеттер батырылған су белгісіне дейін толтырылған пикнометрдің массасы, 
г; М4-су толтырылған пикнометрдің массасы, г. 

6. Зерттелетін көшеттердің тығыздығы көшет массасының олардың
көлеміне қатынасы ретінде формула бойынша анықталады: 

ρс = M2 − M1
M4 + (M2 − M1) − M3

 (67) 

мұндағы-олардың тығыздығын анықтау үшін алынған көшеттердің 
массасы;M2 − M1 

M4 + (M2 − M1) − M3 - оған көшеттермен батырылған пикнометрден 
шығарылған судың массасы, яғни.көшеттердің көлемі. 

7. Көшеттердің тығыздығын және олардың құрамына кіретін таза
минералдарды біле отырып, әр минералдың пайыздық мөлшерін формулалар 
бойынша есептеңіз 

K1 = P1
Pc

Pc − P2
P1 − P2

100 (68)
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(белгіден жоғары су құйылған жағдайда артық су Мұқият алынып, сүзгі
қағазының жолағын батырады).

1.44 сурет -Пьезоэлемент

5. Үшінші өлшеуден кейін пикнометр Судан және көшеттерден 
босатылады, шайылады, қайтадан тазартылған сумен белгіге толтырылады
және сумен бірге төртінші рет өлшенеді.

Барлық өлшеулер техникалық таразыларда 0,1 г дейінгі дәлдікпен 
жүргізіледі. Өлшеу нәтижелері еркін нысандағы кестеге жазылады: М1 - бос 
пикнометрдің массасы, г; м2-өскіндері бар пикнометрдің массасы, г; М3 -
көшеттер батырылған су белгісіне дейін толтырылған пикнометрдің массасы,
г; М4-су толтырылған пикнометрдің массасы, г.

6. Зерттелетін көшеттердің тығыздығы көшет массасының олардың 
көлеміне қатынасы ретінде формула бойынша анықталады:

ρс = M2 − M1
M4 + (M2 − M1) − M3

(67)

мұндағы-олардың тығыздығын анықтау үшін алынған көшеттердің
массасы;M2 − M1

M4 + (M2 − M1) − M3 - оған көшеттермен батырылған пикнометрден
шығарылған судың массасы, яғни.көшеттердің көлемі.

7. Көшеттердің тығыздығын және олардың құрамына кіретін таза
минералдарды біле отырып, әр минералдың пайыздық мөлшерін формулалар
бойынша есептеңіз

K1 = P1
Pc

Pc − P2
P1 − P2

100 (68)

K2 = 100 − K1  (69) 

мұндағы-көшеттердегі магнетит мөлшері, %;K1
K2 - көшеттердегі кварц құрамы, %; 
р1-таза магнетиттің тығыздығы, = 5 г/см3;P1 
P2 - кварцтың тығыздығы, р2 = 2,65 г / см3. 

Гидростатикалық әдіс 

1. Бірнеше ыдыста дайындалған сұйықтықтардың тығыздығын
гидрометрмен тексереді. Ол үшін сұйықтықтардың әрқайсысы 200-250 см3 
сыйымдылығы бар цилиндрге құйылады, онда гидрометр түсіріледі және 
оның тығыздығы сұйықтыққа батыру дәрежесіне байланысты анықталады. 
Гидрометрдің аяқталған шкаласы бар. Цилиндрдегі сұйықтықтың жоғарғы 
деңгейіне сәйкес келетін шкаладағы Сан берілген сұйықтықтың 
тығыздығына сәйкес келеді. 

Тығыздықты тексергеннен кейін сұйықтық цилиндрден алынған 
ыдысқа құйылады. Сұйықтықтардың тығыздығы олар белгісіз болған 
жағдайда ғана тексеріледі. 

2. Бастапқы материалдың бір бөлігін алып, оны тығыздығы төмен
сұйықтық құйылған ыдыстан бастап әр түрлі тығыздықтағы сұйықтықтарға 
біртіндеп түсіріңіз. Бұл операция зерттелетін бөлік пайда болғанға дейін 
жасалады. Қажетті тығыздық екі іргелес сұйықтықтың тығыздығының 
орташа арифметикалық мәні ретінде анықталады (онда бөлік батып кетеді 
және ол пайда болады): 

Pс = ∆1 + ∆2
2   (70) 

мұндағы-зерттелетін материал кесегінің тығыздығы, г / см3;Pс 
∆1 - материал батып кететін сұйықтықтың тығыздығы, г / см3; 
∆2 - материал қалқып шығатын сұйықтықтың тығыздығы, г / см3, 
∆1<Pс<∆2. 

Гидростатикалық әдіс бойынша тығыздық дайындалған көмірдің үш 
бөлігі үшін өлшенеді. Бұл көмір үлгілерінің жыныс қоспаларымен ластану 
дәрежесіне байланысты жеке бөліктер үшін әр түрлі болуы мүмкін. 

Нәтижелер еркін нысандағы кестеге де жазылады. Жұмыстың соңғы 
нәтижелері 4.4-кестеге жазылады. 
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4.4-кесте - Минералдардың тығыздығын әртүрлі тәсілдермен анықтау 
нәтижелері  

Анықтау тәсілі Зерттелетін 
Материал 

Өлшеу нөмірі Тығыздығы 
р,г / см3 

Таразы (1 нұсқа) 1 
2 

Салмақ (2 нұсқа) 1 
2 

Пикнометрикалық 1 1 
2 

Гидростатикалық1 1 
2 

Бақылау сұрақтары: 

1. Дәндердің тығыздығын анықтау үшін пайдалы қазбаларды байыту
тәжірибесінде әдетте қандай әдістер қолданылады.

2. Минералды дәндерді анықтаудың салмақ және пикометриялық
әдістері қандай заңға негізделген.

3. Бұл конвейер?
4. Гравитациялық процестердегі минералдардың бөліну тиімділігі неге

байланысты.
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Кесте 4.4-минералдардың тығыздығын әртүрлі тәсілдермен анықтау
нәтижелері

Анықтау тәсілі Зерттелетін
Материал

Өлшеу нөмірі Тығыздығы 
р,г / см3

Таразы (1 нұсқа) 1
2

Салмақ (2 нұсқа) 1
2

Пикнометрикалық1 1
2

Гидростатикалық1 1
2

Бақылау сұрақтары:

1. Дәндердің тығыздығын анықтау үшін пайдалы қазбаларды байыту 
тәжірибесінде әдетте қандай әдістер қолданылады.

2. Минералды дәндерді анықтаудың салмақ және пикометриялық
әдістері қандай заңға негізделген.

3. Бұл конвейер?
4. Гравитациялық процестердегі минералдардың бөліну тиімділігі неге

байланысты.

№ 3 Зертханалық жұмыс. 

Жалпақ тербелмелі экранның дизайнын зерттеу және тиімділігін 
анықтау. 

Сусымалы материалдардың ірілігі бойынша бөліну процесі елеу деп 
аталады. Нәтижесінде елеу өнімділігі екі немесе бірнеше класс бойынша 
ажыратылады ірілік. Елеу кезінде алынған класстардың саны материал 
жіберілген електердің сапасына байланысты. N торларының саны N + 1 
классты құрайды. Електен өтпеген Класс жоғарғы немесе жоғарғы деп 
аталады, ал електен - төменгі немесе төменгі тақтадан өтеді. 
Мөлшері (0,75-1,0)d шегінде болатын дәндер, мұндағы d - экран 
саңылауларының диаметрі шартты түрде "қиын" болып саналады, өйткені 
олардың диаметрі d тесік арқылы өту ықтималдығы мөлшері 0,75 d-ден аз 
дәндерге қарағанда едәуір төмен 
Електің жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіш елеу тиімділігі болып 
табылады, ол (E-) есептегі ұсақ классты оған (e+) ірі классты ала отырып, 
елеу астындағы өнімге алу арасындағы айырманы білдіреді. 

E = ε− − ε+  (71) 

(71) формулаға бастапқы тамақтанудағы (α), шелектегі (ß) және тордағы (Ө )
өнімдердегі есептеу класының құрамы арқылы көрсетілген Е - және Е+
мәндерін алмастыра отырып, біз аламыз:

E = 100(β − α)(α − θ)
α(100 − α)(β − θ)  (72) 

Нақты жағдайда, ß = 100% болған кезде, яғни Елек жасушаларының 
өлшемдерінен кіші барлық класс есептелген болып саналады, жеңілдетілген: 

E0 = ε0 = 10000(α − θ)
α(100 − θ) = 100γ

α  (73) 

мұндағы у-тақтай астындағы өнімнің шығымы, яғни бүкіл ұсақ класс 
бойынша E0 елеуінің тиімділігі (жоғарғы шегі Елек саңылауларының 
мөлшеріне тең) осы класстың тақтай астындағы өнімге шығарылуына тең 
(бұл жағдайда Е тиімділігі кейде елеу дәлдігі деп аталады); 

Жұмыс мақсаты: 

1. Техникалық сипаттаманы құрастыру және экран елегінің тірі қимасын
анықтау.
2. Кенді електен немесе экран торынан үйкеліс бұрышын анықтау.
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3. Экранның ұзындығына және елеу уақытына байланысты елеудің
тиімділігін анықтау.
4. Экран ұзындығы бойынша торлы өнімдегі "қиын" дәндердің құрамын
анықтау.
5. Зауыттық жағдайда елеу тиімділігін анықтау.
6. Ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсерін анықтау.
7. Экранның нақты өнімділігін анықтау.

Құрал-жабдықтар мен материалдар:
1. Алмалы-салмалы електері бар зертханалық жайылмалы Елек.
2. Көлемі 0 мм, салмағы 15-20 кг болатын түйіршікті материалдың үлгілері.
3. Техникалық таразылар мен әртүрлі таразылар.
4. Секундомер.
5. Тахометр.

Экранның техникалық сипаттамасын жасау 

Экранның техникалық сипаттамасына мыналар кіреді: 
В-Електің (тордың) Ені, мм; 
L-Електің ұзындығы, мм;
d-тор тесіктерінің диаметрі, мм;
N-минутына тербелістер саны (тахометрмен анықталады);
г-эксцентриситет, ММ.

Эксцентрицияны анықтау Електің жүрісін өлшеу арқылы жүзеге асырылады, 
өйткені Електің жүрісі S = 2g, а - тік серіппелерден пайда болған бұрыш. 
Экранның тірі қимасы тесіктердің ауданы Електің бүкіл ауданына қатынасы 
ретінде анықталады. Егер экранның бүкіл аймағындағы тесіктердің саны т, ал 
бір тесіктің ауданы S болса, онда экранның тірі қимасы к формула бойынша 
анықталады: 

K = ms
BL  (74) 

Кішкентай тесіктері бар торлар үшін кішкене шаршы аймақтағы 
тесіктердің саны анықталады, мысалы, 5x5 см. 

Кенді Елек немесе Елек торы бойынша үйкеліс коэффициентін анықтау 

Үйкеліс бұрышы φ келесідей анықталады: руда бөліктерін экран 
торына, ал торды көлденең жазықтыққа қойып, кен қозғалғанға дейін бір 
ұшын көтере бастаймыз. Бөлшектің қозғалысы басталған кезде тордың φ1 
бұрышын бекітіп, оны кенді тор бойымен жылжыту тоқтайтындай етіп азайта 
бастаймыз және қозғалыс тоқтайтын φ2 көлбеу бұрышын анықтаймыз. 
Сонда үйкеліс бұрышы болады: 
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3. Экранның ұзындығына және елеу уақытына байланысты елеудің
тиімділігін анықтау.
4. Экран ұзындығы бойынша торлы өнімдегі "қиын" дәндердің құрамын 
анықтау.
5. Зауыттық жағдайда елеу тиімділігін анықтау.
6. Ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсерін анықтау.
7. Экранның нақты өнімділігін анықтау.

Құрал-жабдықтар мен материалдар:
1. Алмалы-салмалы електері бар зертханалық жайылмалы Елек.
2. Көлемі 0 мм, салмағы 15-20 кг болатын түйіршікті материалдың үлгілері.
3. Техникалық таразылар мен әртүрлі таразылар.
4. Секундомер.
5. Тахометр.

Экранның техникалық сипаттамасын жасау

Экранның техникалық сипаттамасына мыналар кіреді:
В-Електің (тордың) Ені, мм;
L-Електің ұзындығы, мм;
d-тор тесіктерінің диаметрі, мм;
N-минутына тербелістер саны (тахометрмен анықталады);
г-эксцентриситет, ММ.

Эксцентрицияны анықтау Електің жүрісін өлшеу арқылы жүзеге асырылады,
өйткені Електің жүрісі S = 2g, а - тік серіппелерден пайда болған бұрыш.
Экранның тірі қимасы тесіктердің ауданы Електің бүкіл ауданына қатынасы
ретінде анықталады. Егер экранның бүкіл аймағындағы тесіктердің саны т, ал
бір тесіктің ауданы S болса, онда экранның тірі қимасы к формула бойынша 
анықталады:

K = ms
BL (74)

Кішкентай тесіктері бар торлар үшін кішкене шаршы аймақтағы
тесіктердің саны анықталады, мысалы, 5x5 см.

Кенді Елек немесе Елек торы бойынша үйкеліс коэффициентін анықтау

Үйкеліс бұрышы φ келесідей анықталады: руда бөліктерін экран
торына, ал торды көлденең жазықтыққа қойып, кен қозғалғанға дейін бір
ұшын көтере бастаймыз. Бөлшектің қозғалысы басталған кезде тордың φ1
бұрышын бекітіп, оны кенді тор бойымен жылжыту тоқтайтындай етіп азайта
бастаймыз және қозғалыс тоқтайтын φ2 көлбеу бұрышын анықтаймыз.
Сонда үйкеліс бұрышы болады:

φ = φ1 − φ2
2   (75) 

Үйкеліс коэффициенті: 

f = tg φ  (76) 

Елеудің тиімділігін және экранның ұзындығына және елеу уақытына 
байланысты "қиын" дәндердің құрамын анықтау 
Електің тиімділігін анықтау үшін Електің ұзындығына байланысты 
тесіктердің берілген диаметрі d мм болатын тор (Елек) алынады. Елек 
талдауымен дайын өнімнің ірілігі бойынша А салмақтық құрамы анықталады 
(есептік класы-d мм және Елек қоректенуінде d мм (-1+0,75). Бұл үшін Елек 
талдауы қолмен жасалады. Содан кейін экран ұзындығының әр тоқсанынан 
бастап тақтай астындағы өнімді жинау үшін экран қорабына төрт қорап (№ 1, 
2, 3 және 4) орнатылады. Экранның бас бөлігінде қоректік қорап орнатылады, 
оған материалдың ілмегі құйылады. 

Көрсетілген дайындықтан кейін экран қозғалтқышы қосылады. 
Секундомер елеу уақытын анықтайды (барлық материал (g) экран арқылы 
өтетін уақыт). Елеуден кейін әр қораптағы материал класс санын анықтау 
үшін бөлек өлшенеді-d мм (g), содан кейін класс салмағын анықтау үшін 0,75 
d ММ (-1 +0,15)d мм (рі) елекке шашырайды. 
Алынған нәтижелер 5-кестеге енгізіледі, оған елеу тиімділігінің формулалар 
бойынша есептелген мәндері енгізіледі: 
1/4 ұзындығы үшін 

E1 = 104g
Gα

 %  (77) 

1/2 ұзындығы үшін 

E2 = 104(g1 + g2)
Gα

 %  (78) 

3/4 ұзындығы үшін 

E3 = 104(g1 + g2 + g3)
Gα

 %  (79) 

бүкіл ұзындығы үшін 

E3 = 104(g1 + g2 + g3 + g4)
Gα

 % (80)
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"Қиын" дәндердің мазмұны (ß) формулалар бойынша есептеледі: 

β1 = g1
g 100      %  (81) 

β2 = (g1 + g2)
g 100      %  (82) 

β3 = (g1 + g2 + g3)
g 100      %  (83) 

β3 = (g1 + g2 + g3 + g4)
g 100      %  (84) 

4.5-кесте - Елеу тиімділігін анықтау 

қорап
тың 
№ 

Торланған 
өнімнің 
салмағы, кг, g 

"Қиын" 
дәндердің 
салмағы -3
+2 мм, кг, Pi

"Қиын" 
дәндердің 
құрамы,%, ß1 

Кл. бойынша 
елеу 
тиімділігі-3м
м Е0; % 

Електің 
ұзындығ
ы, м, Li 

Елеу 
уақыты, 
С, t 

1 4,064 1,367 33,6 26,4 ¼ 22,1 
2 3,396 1,372 36,7 48,4 ½ 44,2 
3 2,642 1,405 41,0 65,5 ¾ 66,3 
4 1,307 0,759 43,0 74,0 1 88,5 

11,409 4,903 - - - 88,5 
Ескерту. Бастапқы сынаманың салмағы р = 20,065 кг; а есептік сыныбының құрамы = 
74,7%. 

Зауыт жағдайында елеу тиімділігін анықтау 

Осы формулаға кіретін α, ß, Ө параметрлерін айқындау үшін 
материалды елеу процесінде елеуіштің қоректенуінен және елеу өнімдерінен 
орташа сынамалар алынады. Әрбір сынама електе Елек елеуішіндегі 
тесіктердің мөлшеріне тең саңылаулары бар қолмен еленеді және есептеу 
класының пайыздық құрамы есептеледі. 

5-кестеден а мәнінің орташа сынамасын А ретінде аламыз, Р = 100 %,
ал Ө алу үшін d ММ саңылаулары бар електе 2, 3-тармақты орындау кезінде 
алынған торланған өнімді таратамыз. 

Алынған шамаларды (78) формулаға ауыстырамыз және E=74,03 
аламыз% 

Ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсерін анықтау 
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"Қиын" дәндердің мазмұны (ß) формулалар бойынша есептеледі:

β1 = g1
g 100 % (81)

β2 = (g1 + g2)
g 100 % (82)

β3 = (g1 + g2 + g3)
g 100 % (83)

β3 = (g1 + g2 + g3 + g4)
g 100 % (84)

Кесте 4.5-елеу тиімділігін анықтау

қорап
тың
№ 

Торланған 
өнімнің
салмағы, кг, g

"Қиын" 
дәндердің 
салмағы -3 
+2 мм, кг, Pi

"Қиын" 
дәндердің 
құрамы,%, ß1

Кл. бойынша
елеу
тиімділігі-3м
м Е0; %

Електің 
ұзындығ
ы, м, Li

Елеу
уақыты, 
С, t

1 4,064 1,367 33,6 26,4 ¼ 22,1
2 3,396 1,372 36,7 48,4 ½ 44,2
3 2,642 1,405 41,0 65,5 ¾ 66,3
4 1,307 0,759 43,0 74,0 1 88,5

11,409 4,903 - - - 88,5
Ескерту. Бастапқы сынаманың салмағы р = 20,065 кг; а есептік сыныбының құрамы = 
74,7%.

Зауыт жағдайында елеу тиімділігін анықтау

Осы формулаға кіретін α, ß, Ө параметрлерін айқындау үшін
материалды елеу процесінде елеуіштің қоректенуінен және елеу өнімдерінен
орташа сынамалар алынады. Әрбір сынама електе Елек елеуішіндегі
тесіктердің мөлшеріне тең саңылаулары бар қолмен еленеді және есептеу 
класының пайыздық құрамы есептеледі.

5-кестеден а мәнінің орташа сынамасын А ретінде аламыз, Р = 100 %,
ал Ө алу үшін d ММ саңылаулары бар електе 2, 3-тармақты орындау кезінде
алынған торланған өнімді таратамыз.

Алынған шамаларды (78) формулаға ауыстырамыз және E=74,03 
аламыз%

Ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсерін анықтау

Алдыңғы бөлімдерді орындау кезінде алынған барлық өнімдер мұқият 
араластырылып, содан кейін жартысына бөлінеді. Екі бөлікке бөлу бөлгіште 
немесе орамда жүргізіледі. Есептеу класының мазмұны анықталады. Ілгектің 
бірінші бөлігі құрғақ, ал екінші бөлігі Алдын - ала ылғалданғаннан кейін 
бұзылады. Өнімнің ылғалдылығын мұғалім белгілейді. Судың мөлшері 
ылғалдылықты анықтайтын формуланы ескере отырып анықталады: 

W = Pw
Q + Pw

100 %  (85) 

мұндағы Q-материалдың мөлшері, кг; 
Pw-су мөлшері, кг.; 

Екі жағдайда да тиімділікті анықтау (72) формула бойынша жүргізіледі. 
Ө-торланған өнімдерді елеу талдауы бойынша қабылданады. 
Алынған мәліметтерге сәйкес біз 4.5 кестесін жасаймыз және 

ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсері туралы қорытынды жасаймыз. 

4.6-кесте - Ылғалдылықтың елеу тиімділігіне әсері 
Өнімдердің атауы Класс мазмұны-мм 

Құрғақ материал Ылғалды материал 
Бастапқы тамақтану 76,86 76,86 

Қосалқы өнім 100,0 100,0 
Керемет өнім 46,36 54,27 

Елеу тиімділігі 73,98 64,28 

Экранның нақты өнімділігін анықтау 

Экранның меншікті өнімділігі (66) формула бойынша анықталады. 5-кесте 
деректерін пайдалану үшін (6) формуланы түрге түрлендіреміз: 

q = 3,6P106
0,95DLt [

т
чм2]   (86) 

Бақылау сұрақтары: 

1. Елеудің тиімділігі деген не және ол қалай анықталады?
2. Экранның тірі бөлімі деп не аталады және ол қалай анықталады?
3. Тегіс тербелістің жұмысына қандай факторлар әсер етеді?
4. Өнімнің ылғалдылығы елеудің тиімділігіне қалай әсер етеді?
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№ 4 зертханалық жұмыс. 

Бет ұсатқыштың дизайнын және оның жұмысын зерттеу. 

Бет ұсатқыштар ұсақтау принципі бойынша жұмыс істейді және 
ішінара екі жақтың арасында бүгіледі, олардың біреуі қозғалмайды, ал 
екіншісі өзара қозғалыс жасайды. Жақ ұсатқыштары екі кинематикалық 
класқа бөлінеді: қарапайым (ЩДП) және күрделі (ЩДС) жақ қозғалысымен. 
Бұл жақ топсалы оське немесе эксцентрик білікке ілініп, тербеліс жасайды, 
содан кейін қозғалмайтын жақке жақындайды, содан кейін одан алыстайды. 
Бастапқы материал жоғарғы жағындағы жақтер арасындағы кеңістікке 
жүктеледі. Беті жақындаған кезде материал ұсақталады (ұсақталады), ал 
жылжымалы жақ шыққан кезде ол төмен түсіріледі. 

Жақ ұсатқыштарының ұсатылған өнімінің ірілігі түсіру саңылауының 
енімен (жақтер арасындағы ең аз қашықтықпен) анықталады. 

Жұмыс мақсаты: 

1. Бет ұсатқыштың дизайнымен танысыңыз, оның техникалық
сипаттамасын жасаңыз, эскиз жасаңыз.

2. Іс жүзінде анықтауды үйрену:
а) ұсақтау дәрежесі; 
б) ұсатқыштың нақты және теориялық өнімділігі; 
в) ұсақталған кеннің гранулометриялық құрамы; 
г) мүмкін болатын айналым жүктемесі. 

Құрал-жабдықтар мен материалдар: 
1. Зертханалық бет ұсатқыш.
2. Елеуіштер жинағы.
3. Техникалық таразылар мен әртүрлі таразылар.
4. Секундомер.
5. Зондтар жиынтығы және өлшеуге арналған сызғыш.

Ұсатқыштың техникалық сипаттамасын жасау

Жүктеу тесігінің өлшемдері: 
В-Ені, мм; 
С-ұзындығы, мм; 
Н-Биіктігі, мм; 
S-жақ соққысы, мм;
n-Минадағы бет тербелістерінің саны (теориялық және нақты);
Qr-теориялық өнімділік;
Qδ-жарамды өнімділік.
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№ 4 зертханалық жұмыс. 

Бет ұсатқыштың дизайнын және оның жұмысын зерттеу.

Бет ұсатқыштар ұсақтау принципі бойынша жұмыс істейді және 
ішінара екі жақтың арасында бүгіледі, олардың біреуі қозғалмайды, ал
екіншісі өзара қозғалыс жасайды. Жақ ұсатқыштары екі кинематикалық
класқа бөлінеді: қарапайым (ЩДП) және күрделі (ЩДС) жақ қозғалысымен.
Бұл жақ топсалы оське немесе эксцентрик білікке ілініп, тербеліс жасайды,
содан кейін қозғалмайтын жақке жақындайды, содан кейін одан алыстайды. 
Бастапқы материал жоғарғы жағындағы жақтер арасындағы кеңістікке 
жүктеледі. Беті жақындаған кезде материал ұсақталады (ұсақталады), ал
жылжымалы жақ шыққан кезде ол төмен түсіріледі.

Жақ ұсатқыштарының ұсатылған өнімінің ірілігі түсіру саңылауының 
енімен (жақтер арасындағы ең аз қашықтықпен) анықталады.

Жұмыс мақсаты:

1. Бет ұсатқыштың дизайнымен танысыңыз, оның техникалық
сипаттамасын жасаңыз, эскиз жасаңыз.

2. Іс жүзінде анықтауды үйрену:
а) ұсақтау дәрежесі;
б) ұсатқыштың нақты және теориялық өнімділігі;
в) ұсақталған кеннің гранулометриялық құрамы;
г) мүмкін болатын айналым жүктемесі.

Құрал-жабдықтар мен материалдар:
1. Зертханалық бет ұсатқыш.
2. Елеуіштер жинағы.
3. Техникалық таразылар мен әртүрлі таразылар.
4. Секундомер.
5. Зондтар жиынтығы және өлшеуге арналған сызғыш.

Ұсатқыштың техникалық сипаттамасын жасау

Жүктеу тесігінің өлшемдері:
В-Ені, мм;
С-ұзындығы, мм;
Н-Биіктігі, мм;
S-жақ соққысы, мм;
n-Минадағы бет тербелістерінің саны (теориялық және нақты);
Qr-теориялық өнімділік;
Qδ-жарамды өнімділік.

Ұсатқыштың түсіру саңылауының ең үлкен енін анықтау нутромермен 
(зондпен), түсіру саңылауының ең кіші ені - ұсатқыштан немесе сызғыштан 
өткен қорғасын бөлігінің қалыңдығын өлшеу арқылы жүзеге асырылады. 

S беткейінің жүрісі ең жоғарғы d және ең төменгі 1 және 2 (4.3-суретті 
қараңыз) екі төтенше жағдай кезіндегі Саңылау мөлшері мәндерінің 
айырмасы ретінде анықталады, S = d-e. 

Қармау бұрышы мына формула бойынша анықталады: 

α = arctg B − l
H  (87) 

Жақ тербелістерінің теориялық саны формула бойынша есептеледі: 

n = 400
√S

 (88) 

Сурет 4.3 - Жақ соққысын анықтау схемасы 
Тербелістердің нақты саны тахометриялық немесе секундомер 

көмегімен анықталады. 
Ұсақтау дәрежесі мына формула бойынша анықталады: 

i = Dmax
dmax

  (89) 

мұндағы Dmax-ұсақталғанға дейінгі кеннің ең көп бөлігінің мөлшері; 
dmax-ұсақтаудан кейін бірдей; 

Ұсатқыштың өнімділігін анықтау 
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Елек талдауын жүргізгеннен кейін бастапқы кеннің сынамасы жақ 
ұсатқышта ұсақталады. Ол үшін ұнтақтағышты қосып, оны кенмен біркелкі 
салыңыз. Ұсатқыштың жұмыс кеңістігін толық жүктелмеген күйде ұстау 
керек. 

Ұсақтаудың басталу және аяқталу уақыты секундомермен бекітіледі. 
Нақты өнімділік формула бойынша есептеледі: 

Q = 3600 q
t , кгч  (90) 

мұндағы t-салмағы q, кг кен ілмегі өткізілген уақыт.; 

Ұсақталған кенді бастапқы кен үшін пайдаланылған електердің бірдей 
жиынтығына Елек талдауы жасалады және D координаттарында бірдей 
графикке салынып, бастапқы кен мен ұсақталған кендер үшін кен 
бөлшектерін үлестіру қисықтары жасалады. 

Айналмалы жүктемені анықтау 

Бастапқы кеннің гранулометриялық сипаттамасы бойынша айналым 
жүктемесінің шамасын анықтау үшін ұсақтауға жататын ірі кластардың (α,%) 
құрамы, ал ұсақталған кеннің сипаттамасы бойынша - сол кластардың 
құрамы (b,%) табылады. Бұдан әрі сөз тіркесі: 

C = a
1 − b

a
100, %  (91) 

Бақылау сұрақтары: 

1. Түсіру бұрышының жоғарылауы жақ ұсатқыштың жұмысына және
ұнтақтау дәрежесіне қалай әсер етеді? 

2. Технологиялық байыту схемасында ұсақтау операциясының
мақсаты қандай? 

3. Өнеркәсіптік жағдайда ұсақтау кезінде айналымдағы жүктеме қалай
тұжырымдалады? 

4. Неліктен жылжымалы жақ тербелістерінің жиілігін өздігінен
көбейтуге болмайды? 
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ұнтақтау дәрежесіне қалай әсер етеді? 
2. Технологиялық байыту схемасында ұсақтау операциясының 

мақсаты қандай? 
3. Өнеркәсіптік жағдайда ұсақтау кезінде айналымдағы жүктеме қалай 
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№ 5 зертханалық жұмыс.  
 
Жіктеуішпен жабық циклде жұмыс істейтін диірменде ұнтақтау.  
 
Барабан диірмені-Бұл үйкеліс подшипниктеріне бекітілген ұштары мен 

қуыс шұңқырлары бар цилиндрлік барабан. Бастапқы материал бір цапфа 
арқылы жүктеледі, ал ұсақталған өнім басқа арқылы түсіріледі. Барабан 
айналған кезде үйкеліс арқасында ұнтақтау ортасы (шарлар, шыбықтар) 
белгілі бір биіктікке көтеріледі, содан кейін сырғып, оралып, құлап кетеді. 
Тегістеу құлаған ұнтақтау ортасының соққысы, ұсақтау және диірмен 
құрамындағы прокат қабаттары арасындағы үйкеліс нәтижесінде пайда 
болады. Барабанның осьі бойымен материалдың қозғалысы бастапқы 
материалды үздіксіз жүктеу нәтижесінде жүктеме мен түсіру деңгейінің 
төмендеуіне және қысымның төмендеуіне байланысты: дымқыл ұнтақтау 
кезінде материал сумен, құрғақ ауа ағынымен тасымалданады. 

Ұсақтаудың жабық циклі кезінде диірмендегі ұсақталған материал 
жіктеуішке түседі, ол оны ағызу мен құмдарға бөледі. Төгу ірілігі бойынша 
дайын өнім болып табылады, ал құмдар ағызуға түсірілетін дәндердің 
ірілігіне жеткенге дейін диірменге бірнеше рет қайтарылады. 

Жабық циклдің тұрақты режимінде айналымдағы құмдардың массасы 
тұрақты болады және айналым жүктемесі деп аталады. Шағын айналымдағы 
жүктемелер диірменнің жұмыс кеңістігінде материалды тасымалдау 
жылдамдығын арттыру және зиянды қайта ұнтақтауды азайту арқылы 
жаңадан құрылған кластағы диірмендердің өнімділігін арттырады. 

 
Жұмыс мақсаты: 
 
1. Қондырғының эскизін жасаңыз және диірмен мен 

классификатордың техникалық сипаттамасын алыңыз. 
2. Тегістеу және жіктеу режимін жіктеуішті ағызу тығыздығы 

бойынша реттеңіз. 
3. Тегістеу циклын сынап көріңіз. 
4. Әр сынаманың қатты құрамын анықтау (диірменді түсіруде, 

жіктеуіштің құмында және жіктеуішті ағызуда) және барлық сынамалар үшін 
Елек талдауын жүргізу. 

5. Елек талдау деректерін пайдаланып, есептеу: 
А) бастапқы кен бойынша диірменнің өнімділігі, 
жаңадан құрылған класы бойынша -0,074 мм және диірменнің меншікті 

өнімділігі -0,074 мм; 
б) -0,074 ММ класы бойынша классификатордың тиімділігін есептеңіз; 
в) классификатордың айналым жүктемесін анықтаңыз; 
г) ұнтақтауға нақты энергия шығынын есептеңіз, кВт / т. 
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Құрал-жабдықтар мен материалдар: 

1. Сызғыш пен сым өлшенеді.
2. Секундомер.
3. Сыйымдылығы 100 мл технологиялық сынамаларды іріктеуге

арналған үйірмелер. 
4. Техникалық таразылар және әртүрлі таразылар.
5. Елеуіштер жинағы.
6. Сынамаларды дымқыл себуге және кептіруге арналған ыдыстар.

Жұмысты орындау тәртібі 

Диірменнің техникалық сипаттамалары мыналарды қамтиды: 
а) диірменнің ішкі диаметрі D = DH-2B, мұндағы Dн-барабанның 

сыртқы диаметрі, ол арақатынастан анықталады: 

Dн = O
π  (92) 

мұндағы О - диірмен барабанының беті шеңберінің ұзындығы, м; 

б) барабанның айналу жылдамдығы п: 

n = w nkp  (93) 

мұндағы PKR-барабанның критикалық жылдамдығы; 
мұндағы D-барабанның ішкі диаметрі, м. 

Барабанның нақты айналу жылдамдығы секундомердің көмегімен 
тікелей өлшеу арқылы анықталады; 

в) ұнтақтау ортасының салмағы W: 

W = φμγπR2L          (94) 
мұндағы φ-диірменді шарлармен толтыру коэффициенті; 
φ = 0,4+0,5; - қопсыту коэффициенті;μ 
μ = 0,65;  
πR2L = V-диірменнің ішкі көлемі;  
L = Lн-2B-барабанның ішкі ұзындығы; 
Lн-барабанның сыртқы ұзындығы, м; 
b-төсемнің қалыңдығы,
b = 25 мм.;
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мұндағы О - диірмен барабанының беті шеңберінің ұзындығы, м;

б) барабанның айналу жылдамдығы п:

n = w nkp (93)

мұндағы PKR-барабанның критикалық жылдамдығы;
мұндағы D-барабанның ішкі диаметрі, м.

Барабанның нақты айналу жылдамдығы секундомердің көмегімен
тікелей өлшеу арқылы анықталады;

в) ұнтақтау ортасының салмағы W:

W = φμγπR2L (94)
мұндағы φ-диірменді шарлармен толтыру коэффициенті;
φ = 0,4+0,5; - қопсыту коэффициенті;μ
μ = 0,65; 
πR2L = V-диірменнің ішкі көлемі;
L = Lн-2B-барабанның ішкі ұзындығы;
Lн-барабанның сыртқы ұзындығы, м;
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Жіктеуіштің техникалық сипаттамасына мыналар кіреді: 

а) жіктеуіш түрі (спиральді); 
б) классификатордың мөлшері. Диаметрі спираль Dc (мм), ұзындығы 

Астаудың Lк (мм); 
в) науаның еңіс бұрышы-а, град; 
г) спиральдың айналу жылдамдығы, және, айн / мин; 
д) төгу шегінің биіктігі Н, мм; 
е) s жіктеуішінің "айна" ауданы, см2. 

Классификатордың "айнасы" - бұл классификатордағы целлюлозаның 
беті. Белгілі в, Н және А мәндеріне сәйкес бұл параметр мына формула 
бойынша есептеледі: 

S = BH
sina  (95) 

мұндағы в-жіктеуіш астауының ені; 

Тегістеу және жіктеу режимін реттеу 

Классификаторды, диірменді және қоректендіргішті іске қосыңыз, 
кенді бункерден диірменнің қабылдау науасына беріңіз. Қоректендірумен 
диірменнің қабылдау науасына су жіберіледі. Диірменге су беру тығыз, бірақ 
жылжымалы целлюлоза диірменнен босатылатындай етіп реттеледі, ол 
классификаторға жіберіледі. Су жіктеуіштің қоректенуін беретін науаға 
түседі, ол берілген тығыздық жіктеуіші ағызылғанға дейін реттеледі. Бұл құм 
жүктемесін арттырады. Егер жіктеуіш онымен күресуді тоқтататын болса, 
онда рудамен қоректену азаяды. 

Егер диірмен перегружена, онда шудың құлайтын шарлар дерлік емес 
естілуі. Егер диірмен жүктелмесе, құлаған шарлардың өткір шуы естіледі. 

Ұнтақтау және жіктеу процесі тұрақты және реттелген болып саналады, 
егер кен мен сумен үнемі қоректенсе, жіктеуішті ағызудың белгіленген 
тығыздығы 10-15 минут тұрақты болып қалады. 

Ұнтақтау циклын сынау 

Жіктеуішті ағызу, содан кейін жіктеуіштің құмдары мен диірменді 
түсіру сынамалары алынады. Соңында кен сыналады. Әрбір сынаманы 
іріктеу ұзақтығы секундомермен белгіленеді. Сынамаларды алғаннан кейін 
жіктеуішке, кенді диірменге және құмдарды шаюға арналған су шығыны 
өлшенеді. Әр Сынамадағы қатты Р құрамы: 
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P = B
A  100  %  (96) 

мұндағы А-сынаманың ылғалды салмағы; в-қатты (кептіргеннен кейін) 
салмағы); 

Барлық іріктелген сынамаларды (кен, ағызу және құмдар, диірменді 
ағызу) араластырады,100-150 г дейін қысқартып, електен өткізеді. 

Орнату өнімділігін анықтау 

а) кен бойынша диірменнің жалпы өнімділігі, егер т сек үшін іріктелген 
бастапқы кеннің салмағы Б г болса, онда: 

Q1 = Б 3600
t 106  (97) 

б) жаңадан құрылған класс бойынша ұсақтау қондырғысының 
өнімділігі -0,074 мм, егер класстауыштың төгілуіндегі класстың мазмұны 
-0,074 мм ß % тең болса, онда:

Q−74 = Q1 β
100   (98) 

Диірменнің класс бойынша меншікті өнімділігі -0,074 мм: 

q = q−74
V

т
ч м3  (99) 

Жіктеуіш жұмысының тиімділігін есептеу 
Бұл параметр осы классты ағызу кезінде алу ретінде анықталады: 

ε = γ βa  (100) 
мұнда u-ағызу шығысы; 
а-класстауыштың қоректенуінде -0,074 мм класс мазмұны; 
ß-жіктеуіш төгіндісіндегі сол класстың мазмұны; 

У мәні қарым-қатынастан анықталады: 

γ = 100(a − v)
β − v  (101) 

мұндағы v-құмдардағы есептік таптың құрамы; 
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P = B
A 100 % (96)

мұндағы А-сынаманың ылғалды салмағы; в-қатты (кептіргеннен кейін)
салмағы);

Барлық іріктелген сынамаларды (кен, ағызу және құмдар, диірменді
ағызу) араластырады,100-150 г дейін қысқартып, електен өткізеді.

Орнату өнімділігін анықтау

а) кен бойынша диірменнің жалпы өнімділігі, егер т сек үшін іріктелген
бастапқы кеннің салмағы Б г болса, онда:

Q1 = Б 3600
t 106 (97)

б) жаңадан құрылған класс бойынша ұсақтау қондырғысының
өнімділігі -0,074 мм, егер класстауыштың төгілуіндегі класстың мазмұны
-0,074 мм ß % тең болса, онда:

Q−74 = Q1 β
100 (98)

Диірменнің класс бойынша меншікті өнімділігі -0,074 мм:

q = q−74
V

т
ч м3 (99)

Жіктеуіш жұмысының тиімділігін есептеу
Бұл параметр осы классты ағызу кезінде алу ретінде анықталады:

ε = γ βa (100)
мұнда u-ағызу шығысы;
а-класстауыштың қоректенуінде -0,074 мм класс мазмұны;
ß-жіктеуіш төгіндісіндегі сол класстың мазмұны;

У мәні қарым-қатынастан анықталады:

γ = 100(a − v)
β − v (101)

мұндағы v-құмдардағы есептік таптың құрамы;

Классификатордың айналым жүктемесін есептеу 

Айналымдағы жүктеме (диірменге қайтарылатын жіктеуіш құмдары 
санының пайызбен көрсетілген бастапқы кен мөлшеріне қатынасы) мына 
формула бойынша есептеледі: 

S = Q(β − a)
a − v  (102) 

Есептеулер -0,074 ММ класы бойынша жүргізіледі. 
Егер 0= 100% болса, онда айналымдағы жүктеме пайызбен көрсетіледі. 

Энергия шығынын есептеу 

Ұнтақтауға жұмсалатын меншікті энергия шығыны ірілігі -0,074 ММ 1 
т материал алу үшін қажетті энергия мөлшерін (кВт-сағ) білдіреді. 

Диірмен жетегінің қуаты өрнекпен анықталады: 

Nвдв = Nxx + Nш  (103) 

мұндағы Nвдв-қозғалтқыш білігіне қуат, кВт; 
Nxx-шарлармен толтырылмай диірмен тұтынатын қуат, кВт; 
Nш-шарларды жылжыту үшін тұтынылатын қуат: 

Nm = 6,33yV√Dwφ0,9  (104) 

мұндағы у = 4,6 т/м3; 
D және V шамалары М Және М3; w және φ бірлік үлестерімен 

көрсетіледі.; 

Ұнтақтауға нақты энергия шығыны өрнекке сәйкес анықталады: 

Eyd = NBdB
Q−74

, кВт ч
т  (105) 

Бақылау сұрақтары: 

1. Жабық тегістеу циклі дегеніміз не?
2. Тегістеу кезінде айналым жүктемесінің рөлі қандай?
3. Тегістеу режимі қашан орнатылды деп саналады?
4. Ұнтақтау циклінің жұмыс режимін реттеу қандай параметрлерді

өзгерту арқылы жүзеге асырылады? 
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№ 6 зертханалық жұмыс. 

Гравитациялық байыту ортасының реологиялық қасиеттерін 
анықтау. 

Жұмыстың мақсаты-техникамен танысу және гравитациялық байыту 
кезінде қолданылатын ортаның негізгі реологиялық қасиеттерін анықтау 
дағдыларын бекіту. 

Негізгі ұғымдар. 

1. Гравитациялық байытуда қолданылатын негізгі орта-су, ауа, ауыр
суспензиялар мен сұйықтықтар. Бұл ортаның негізгі реологиялық 
қасиеттері-тығыздық, тұтқырлық, тұрақтылық (ауыр суспензия үшін). 
Сұйықтықтың тығыздығы-оның көлем бірлігінің массасы. Тұтқырлық, жалпы 
алғанда, сұйықтықтың бөлшектердің салыстырмалы қозғалысын тудыратын 
күштерге қарсы тұру қабілеті. (Ортаның қозғалысы тоқтаған жағдайда ішкі 
үйкеліс күштері де жоғалады). Суспензияның тұрақтылығы-бұл жүйенің 
көлеміне бөлшектердің таралуын уақыт бойынша өзгеріссіз сақтау қабілеті, 
яғни жүйенің ауырлық күшіне қарсы тұру қабілеті. 

2. Пайдалы қазбаларды байыту тәжірибесінде байыту ортасының
тығыздығын анықтаудың келесі негізгі әдістері қолданылады: салмақ - 
белгілі бір көлемнің массасын өлшеу, гидрометриялық – арнайы құрылғының 
сұйықтығына батыру тереңдігі - гидрометр. 

3. Тұтқырлықты анықтау үшін әртүрлі вискозиметрлер қолданылады.
Ең көп тарағандардың бірі-капиллярлық. 

4. Гидрометрді анықтаудың қарапайым әдісісуспензияның
тұрақтылығы-бұл оның тұндыру кинетикасы. 

4.4-сурет - Тұндыру ареометрі 

 



289

№ 6 зертханалық жұмыс. 

Гравитациялық байыту ортасының реологиялық қасиеттерін 
анықтау.

Жұмыстың мақсаты-техникамен танысу және гравитациялық байыту
кезінде қолданылатын ортаның негізгі реологиялық қасиеттерін анықтау 
дағдыларын бекіту.

Негізгі ұғымдар.

1. Гравитациялық байытуда қолданылатын негізгі орта-су, ауа, ауыр 
суспензиялар мен сұйықтықтар. Бұл ортаның негізгі реологиялық
қасиеттері-тығыздық, тұтқырлық, тұрақтылық (ауыр суспензия үшін).
Сұйықтықтың тығыздығы-оның көлем бірлігінің массасы. Тұтқырлық, жалпы
алғанда, сұйықтықтың бөлшектердің салыстырмалы қозғалысын тудыратын 
күштерге қарсы тұру қабілеті. (Ортаның қозғалысы тоқтаған жағдайда ішкі
үйкеліс күштері де жоғалады). Суспензияның тұрақтылығы-бұл жүйенің 
көлеміне бөлшектердің таралуын уақыт бойынша өзгеріссіз сақтау қабілеті,
яғни жүйенің ауырлық күшіне қарсы тұру қабілеті.

2. Пайдалы қазбаларды байыту тәжірибесінде байыту ортасының
тығыздығын анықтаудың келесі негізгі әдістері қолданылады: салмақ -
белгілі бір көлемнің массасын өлшеу, гидрометриялық – арнайы құрылғының 
сұйықтығына батыру тереңдігі - гидрометр.

3. Тұтқырлықты анықтау үшін әртүрлі вискозиметрлер қолданылады. 
Ең көп тарағандардың бірі-капиллярлық.

4. Гидрометрді анықтаудың қарапайым әдісісуспензияның 
тұрақтылығы-бұл оның тұндыру кинетикасы.

4.4-сурет-тұндыру Ареометрі

Жұмыста қолданылатын аспаптар 

1. Мензурка
2. Ареометр
3. Таразы
4. Капиллярлық вискозиметр

Тәжірибелер үшін бастапқы материал
1. Әр түрлі тығыздықтағы сұйықтықтар
2. Магнетит-ірілігі 0,2 мм

Жұмысты жүргізу тәртібі

Тығыздықты анықтау
1. Студенттер әртүрлі сандары бар бірнеше сұйықтық алады.
2. Бос тұмсықты өлшеңіз. Егер таразыда нөлдеу болса, онда мензурканы
таразыға қойып, олардың көрсеткіштерін нөлге келтіреді. 200 - 300 мл
сұйықтық мензуркаға құйылады және оның массасы анықталады.
Сұйықтықтың тығыздығын формула бойынша есептеңіз:

ρ = m
v  (106) 

мұндағы р-сұйықтықтың тығыздығы; кг/м3; 
m-сұйықтықтың массасы, кг;
V-сұйықтық көлемі, м3.

Өлшеулер үш рет қайталанады және алынған нәтижелер 4.7-кестеге 
енгізіледі. 

3. Соңғы өлшеуден кейін сұйықтық төгілмейді, бірақ оның тығыздығы
гидрометрмен өлшенеді (4.4-сурет). Нәтиже 4.7-кестеге енгізіледі.

Сұйықтықтың тұтқырлығын анықтау
1. Сұйықтықтың тұтқырлығын өлшеу сол көлемдегі судың ағу
жылдамдығымен салыстырғанда капилляр арқылы оның белгілі бір көлемінің
(100-150 см3) ағу жылдамдығы бойынша жүргізіледі. Тұтқырлық формула
бойынша есептеледі:

μ = tжμв∆
𝑡𝑡в∆в

  (107) 

мұндағы ц, цв тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті, тиісінше, 
өлшенетін сұйықтық пен су; 



290 

Аж, Ав-сәйкесінше Сұйықтық пен судың тығыздығы, tw, t", - 
сәйкесінше Сұйықтық пен судың капилляр арқылы өту уақыты. 

4.7-кесте-Сұйықтықтың тығыздығын анықтау нәтижелері 
Анықтау тәсілі сұйықтық №  Плотность жидкости, кг/м3 Средняя 

плотность, кг/м3 
Салмақ 1 ρ1 

ρСр 1 ρ2 
1 ρ3 

Ареометриялық 1 ρ 
Салмақ 2 ρ1 

ρСр 
2 ρ2 
2 ρ3 

Ареометриялық 1 ρ 
… …. … … 

Суспензияның тұрақтылығын анықтау 

1. Магнетит пен судан суспензия көлемі бойынша соңғы 30% болған кезде
дайындалады.
2. Уақыт өте келе магнетит қабатының деңгейінің өзгеруі тіркеледі. Бақылау
магнетит қабаты деңгейінің өзгеруі тоқтағанға дейін жалғасады.
3. Өлшеу нәтижелері 4.8-кестеге енгізіліп, магнетит қабатының биіктігінің
уақытқа тәуелділігі графигін жасайды.
Кесте 4.8-суспензияның тұрақтылығын анықтау нәтижелері

Уақыты, мин. Магнетит қабатының биіктігі, см. 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
35 

Бақылау сұрақтары 

1. Гравитациялық байыту кезінде қандай негізгі орта қолданылады?
2. Гравитациялық байыту кезінде ортаның қандай қасиеттері қолданылады?
3. Сұйықтықтың тығыздығы дегеніміз не?
4. Байыту ортасының тығыздығын анықтаудың негізгі әдістері қандай?
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Аж, Ав-сәйкесінше Сұйықтық пен судың тығыздығы, tw, t", -
сәйкесінше Сұйықтық пен судың капилляр арқылы өту уақыты.

4.7-кесте-Сұйықтықтың тығыздығын анықтау нәтижелері
Анықтау тәсілі сұйықтық № Плотность жидкости, кг/м3 Средняя 

плотность, кг/м3

Салмақ 1 ρ1
ρСр1 ρ2

1 ρ3
Ареометриялық 1 ρ
Салмақ 2 ρ1

ρСр
2 ρ2
2 ρ3

Ареометриялық 1 ρ
… …. … …

Суспензияның тұрақтылығын анықтау

1.Магнетит пен судан суспензия көлемі бойынша соңғы 30% болған кезде 
дайындалады.
2.Уақыт өте келе магнетит қабатының деңгейінің өзгеруі тіркеледі. Бақылау 
магнетит қабаты деңгейінің өзгеруі тоқтағанға дейін жалғасады.
3.Өлшеу нәтижелері 4.8-кестеге енгізіліп, магнетит қабатының биіктігінің
уақытқа тәуелділігі графигін жасайды.
Кесте 4.8-суспензияның тұрақтылығын анықтау нәтижелері

Уақыты, мин. Магнетит қабатының биіктігі, см.
1
5

10
15
20
25
35

Бақылау сұрақтары

1. Гравитациялық байыту кезінде қандай негізгі орта қолданылады?
2. Гравитациялық байыту кезінде ортаның қандай қасиеттері қолданылады?
3. Сұйықтықтың тығыздығы дегеніміз не?
4. Байыту ортасының тығыздығын анықтаудың негізгі әдістері қандай?

ГЛОССАРИЙ 

Жалпы ұғымдар

Көмірді байыту - ондағы жанғыш массаның құрамын жанбайтын 
компоненттерді алып тастау арқылы арттыру үшін көмірді өңдеу. 

Құрғақ байыту - қоспаларды көмірден қолмен немесе механикалық 
әдістермен бөлу, бұл сұйықтықты пайдаланбауға мүмкіндік береді. 

Ылғалды байыту - қоспаларды көмірден сұйықтықты қолданатын 
әдістермен механикалық бөлу. 

Көмірді екі өнімдік байыту - нәтижесінде екі өнім алынатын көмірді 
байыту. 

Көмірді үш өнімдік байыту - нәтижесінде үш өнім алынатын көмірді 
байыту. 

Көмір байыту фабрикасы, байыту фабрикасы - көмірді байытуға 
арналған өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Көмірді сұрыптау - көмірді класстарға сұрыптауға арналған 
өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Көмір байыту фабрикасының су-шлам шаруашылығы - шламдарды 
байытуға, ұстап алуға, қоюлатуға және сусыздандыруға және айналымдағы 
суды ағартуға арналған машиналар, аппараттар мен құрылыстар жиынтығы. 

Көмірді байытудың сапалық-сандық схемасы, сапалық-сандық 
схема-байыту процесінде алынған өнімдердің саны мен сапасын көрсететін 
көмірді байытудың технологиялық процесінің схемасы. 

Көмір байыту фабрикасының жабдықтарын қосу схемасы-байыту 
фабрикасында орнатылған жабдықтардың технологиялық реттілігінің 
схемасы. 

Байытудың технологиялық схемасы-байыту фабрикаларында 
минералдық шикізатты өңдеудің барлық бірізді технологиялық 
операцияларының жиынтығы. 

Кәдімгі көмір-өңделмеген көмір. 
Байытылған көмір; тауарлық көмір-байыту процесінде алынатын көмір 
(құрғақ немесе дымқыл). 

Бастапқы қорек - көмір байыту фабрикасының машиналары мен 
аппараттарына берілетін көмір. 

Айналымдағы су-көмірді байытудың технологиялық процесінде 
бірнеше рет пайдаланылатын су. 

Қосымша су-көмір байыту өнімдерімен айналымдағы судың шығынын 
өтеуге арналған су. 

Көлік суы-өңделген көмірді тасымалдау үшін байытудың 
технологиялық процесінде қолданылатын су. 

Пульпа-құрамында көмір бөлшектері бар сұйық гетерогенді жүйе. 
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Көмірді байытудың негізгі процестері 

Гравитациялық байыту-бөлінетін компоненттердің тығыздығының 
айырмашылығына негізделген Көмірді байыту. 

Көмірді тұндыру-көмірді сұйықтықтың тік импульсті ағынында 
гравитациялық байыту. 

Тұндыру пульсациясының циклі-тұндыру процесінде тұндыру төсегі 
мен судың мезгіл-мезгіл қайталанатын қозғалысының басталуы мен 
аяқталуы арасындағы уақыт. 

Тұндыру төсегі-електе тұндыру бөлімшесінде пульсирлеу ағынының 
әсерінен болатын материалдың массасы. 

Тұндыру төсегінің жұмсаруы-тұндыру төсегінің жекелеген 
бөлшектерін бір-бірінен алып тастау дәрежесі. 

Торлы су-тұндыру машинасының торының астына берілетін су. 
Көмірді ауыр ортада байыту-тығыздығы 1000 кг/м-ден асатын 

сұйықтықтарда немесе суспензияларда Көмірді байыту.
Ауырлатқыш-оның берілген тығыздығын қамтамасыз ететін ауыр 

ортаның құрамдас бөлігі. 
Ауыр ортаны қалпына келтіру-ауыр ортаның технологиялық 

қасиеттерін қалпына келтіру. 
Көмірді пневматикалық байыту-ауаның тік импульсті ағынында 

көмірді гравитациялық байыту. 
Көмірді флотациялау-флотациялық реагенттермен өңделген 

бөлшектердің сулану айырмашылығына, олардың қойыртпақ бетінде қалқып 
шығуы мен жиналуына негізделген Сулы ортадағы ұсақ Көмірді байыту. 

Көбікті флотация-пульпаға ауа енгізу кезінде пайда болатын үш 
фазалы көбік түрінде пульпаның бетінде флотацияланатын бөлшектердің 
жиналуымен сипатталатын көмірді флотациялау. 

Реагент - жинағыш, коллектор-көмір бөлшектері мен ауа көпіршіктері 
арасындағы адгезияны жеңілдету үшін целлюлозаға қосылатын реагент. 

Көбікті сөндіргіш-деаэрация жолымен көбікті флотациялық 
концентраттардың көлемін азайтуға арналған құрылғы. 

Көмірдің вакуумдық флотациясы-көбікті флотация, онда процесті 
жүзеге асыру үшін қажетті ауа қысымның төмендеуі нәтижесінде пульпадан 
бөлінеді. 

Майлы флотация-пульпаға майды енгізу кезінде пайда болатын ірі 
агрегаттар түрінде пульпа бетінде флотацияланатын бөлшектердің 
жиналуымен сипатталатын көмірді флотациялау. 

Флотациялық реагенттер-флотация процесін жүзеге асыру үшін 
қолданылатын заттар. 

Көбіктендіргіштер-көбіктің пайда болуына ықпал ететін реагенттер. 
Жинауыштар-көбікке ауыстырылатын флотацияланатын қойыртпақ 

бөлшектерінің сулануын төмендететін реагенттер. 
Активаторлар-коллекторлардың әсерін күшейтетін реагенттер. 
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Көмірді байытудың негізгі процестері

Гравитациялық байыту-бөлінетін компоненттердің тығыздығының 
айырмашылығына негізделген Көмірді байыту.

Көмірді тұндыру-көмірді сұйықтықтың тік импульсті ағынында 
гравитациялық байыту.

Тұндыру пульсациясының циклі-тұндыру процесінде тұндыру төсегі
мен судың мезгіл-мезгіл қайталанатын қозғалысының басталуы мен
аяқталуы арасындағы уақыт.

Тұндыру төсегі-електе тұндыру бөлімшесінде пульсирлеу ағынының
әсерінен болатын материалдың массасы.

Тұндыру төсегінің жұмсаруы-тұндыру төсегінің жекелеген 
бөлшектерін бір-бірінен алып тастау дәрежесі.

Торлы су-тұндыру машинасының торының астына берілетін су.
Көмірді ауыр ортада байыту-тығыздығы 1000 кг/м-ден асатын 

сұйықтықтарда немесе суспензияларда Көмірді байыту.
Ауырлатқыш-оның берілген тығыздығын қамтамасыз ететін ауыр

ортаның құрамдас бөлігі.
Ауыр ортаны қалпына келтіру-ауыр ортаның технологиялық 

қасиеттерін қалпына келтіру.
Көмірді пневматикалық байыту-ауаның тік импульсті ағынында

көмірді гравитациялық байыту.
Көмірді флотациялау-флотациялық реагенттермен өңделген

бөлшектердің сулану айырмашылығына, олардың қойыртпақ бетінде қалқып
шығуы мен жиналуына негізделген Сулы ортадағы ұсақ Көмірді байыту.

Көбікті флотация-пульпаға ауа енгізу кезінде пайда болатын үш 
фазалы көбік түрінде пульпаның бетінде флотацияланатын бөлшектердің
жиналуымен сипатталатын көмірді флотациялау.

Реагент - жинағыш, коллектор-көмір бөлшектері мен ауа көпіршіктері 
арасындағы адгезияны жеңілдету үшін целлюлозаға қосылатын реагент.

Көбікті сөндіргіш-деаэрация жолымен көбікті флотациялық
концентраттардың көлемін азайтуға арналған құрылғы.

Көмірдің вакуумдық флотациясы-көбікті флотация, онда процесті 
жүзеге асыру үшін қажетті ауа қысымның төмендеуі нәтижесінде пульпадан 
бөлінеді.

Майлы флотация-пульпаға майды енгізу кезінде пайда болатын ірі
агрегаттар түрінде пульпа бетінде флотацияланатын бөлшектердің
жиналуымен сипатталатын көмірді флотациялау.

Флотациялық реагенттер-флотация процесін жүзеге асыру үшін
қолданылатын заттар.

Көбіктендіргіштер-көбіктің пайда болуына ықпал ететін реагенттер.
Жинауыштар-көбікке ауыстырылатын флотацияланатын қойыртпақ

бөлшектерінің сулануын төмендететін реагенттер.
Активаторлар-коллекторлардың әсерін күшейтетін реагенттер.

Су басқыштар-қалдықтарға ауыстырылатын флотацияланатын 
қойыртпақ бөлшектерінің сулануын арттыратын реагенттер. 

Көмірді флотациялау жылдамдығы-уақыт бірлігінде флотацияланатын 
бөлшектердің саны. 

Көмірді флотациялау кинетикасы-уақыт өте келе көмірді флотациялау 
жылдамдығының өзгеру сипаты. 

Флотацияның қарапайым актісі-су ортасында орналасқан минералды 
бөлшектің ауа көпіршігіне қосылуы. 

Пульпаның аэрациясы-пульпаға ауа енгізу. 
Көмірді электрмен байыту-бөлінетін компоненттердің электрлік 

қасиеттерінің айырмашылығына негізделген электр өрісіндегі Көмірді 
байыту. 

Көмірді магниттік байыту-бөлінетін компоненттердің магниттік 
қасиеттерінің айырмашылығына негізделген көмірді магнит өрісінде байыту. 

Көмірді орталықтан тепкіш байыту-бөлінетін компоненттердің 
тығыздығының айырмашылығына негізделген орталықтан тепкіш өрістегі 
Көмірді байыту. 

Көмірді химиялық байыту-Көмірді одан жанбайтын компоненттерді 
химиялық тәсілмен шығаруға негізделген байыту. 

Көмірді байытудың қосалқы процестері 

Көмірді жіктеу-көмірді ірілік кластарына бөлу. 
Көмірдің гидравликалық жіктелуі-сұйық ағындардағы көмірдің 

жіктелуі. 
Көмірдің ауаның жіктелуі-ауа ағындарындағы көмірдің жіктелуі. 
Көмірді елеу-көмірді елеу беттеріне жіктеу. 
Құрғақ елеу-суды пайдаланбай әр түрлі мөлшердегі қатты 

минералдардың шашырауы. 
Ылғалды елеу-суды қолдана отырып, әртүрлі мөлшердегі қатты 

минералдардың шашырауы. 
Елеуіш беті-көмірді елеуді жүзеге асыру үшін қажетті мөлшерлі және 

пішінді тесіктері бар жұмыс беті. 
Фундаменталды өнім-бұл електен өтпеген жіктелген көмірдің бөлігі. 
Тақтайша өнімі-елеуіштерден өткен жіктелетін көмірдің бөлігі. 
Көмірді сұрыптау-көмірдің тауарлық класын алу үшін елеу. 
Көмірді ұсақтау-берілген ірілік өнімін алу үшін сыртқы механикалық 

күштердің әсерінен көмір бөлшектерінің мөлшерін азайту. 
Көмірді таңдамалы ұсақтау-оның компоненттерінің бірдей 

күш-жігердің әсерінен әртүрлі мөлшерде ұсақтау қабілетіне негізделген 
көмірді ұсақтау. 

Ұсақтау дәрежесі-бастапқы қорек бөлшектерінің орташа диаметрінің 
ұсақталған өнім бөлшектерінің орташа диаметріне қатынасы. 
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Ұсақтау схемасы-ұсатқышты қолданатын жүйе, содан кейін ұсақталған 
өнімді өлшемі бойынша сұрыптау үшін экран. 

Ескерту-егер үлкен фракция ұсақтағышқа оралса, схема "жабық" деп 
аталады, әйтпесе схема "ашық"деп аталады. 
Көмірдің орташалануы-көмір сапасы көрсеткіштерінің біртексіздігінің азаюы. 

Шлам-көмір байыту фабрикаларының суындағы 0,5 мм-ден аз көмір. 
Обесшламливание төмендету ұстау шламды өңделетін көмірге. 
Қойыртпақтың қоюлануы-қойыртпақтағы қатты фазаның мөлшерінің 

артуы. 
Қоюландырылған өнім-целлюлозаның қатты фазасының тұнбасы. 
Ағызу-целлюлозаның бөлігі, онда қатты фазаның мөлшері бастапқы 

тамақтанудан төмен. 
Айналымдағы суды тазарту-айналымдағы Судан қатты фазаны алып 

тастау. 
Көмірді сусыздандыру-көмірдегі ылғалды азайту. 
Бөлу талдауы-көмірді көбік флотациясы арқылы байыту кезінде мүмкін 

болатын ең жақсы нәтижелерді анықтау үшін коллекторды кезең-кезеңмен 
қосуды қолданатын процедура. 

Центрифугалау-центрифугалық күш көмегімен дегидратация. 
Сүзу-сұйықтықты жұқа матадан немесе металл електен өткізу арқылы 

сұйықтықтан қатты бөлшектерді алу процесі, олар экстракцияны тездету үшін 
вакуум немесе қысым арқылы қатты бөлшектерді ұстайды. 

Флокуляция-флокуляциялық агентті қолдану арқылы сұйықтыққа 
диспергирленген бөлшектерден кластерлердің пайда болуы. 

Көмірді кептіру-көмірдегі ылғалды термиялық әдіспен азайту. 
Кептірілген өнім-берілген ылғалмен өнім. 
Көмірді шаңсыздандыру-қатардағы көмірдегі шаңның мөлшерін азайту. 

Көмірді байыту өнімдері 

Көмірді байыту өнімдері - Көмірді байыту процесінде алынған 
өнімдер-концентрат, аралық өнім, қалдықтар. 

Концентрат-Көмірді байыту өнімі, онда бастапқы тамақтанудан гөрі 
жанғыш масса көп. 

Аралық өнім-Көмірді байыту өнімі, онда көмірдің көшеттері бастапқы 
қоректенуге қарағанда жоғары болады. 

Көмірді байыту қалдықтары-Көмірді байыту өнімі, онда бастапқы 
тамақтану мен аралық өнімге қарағанда жанбайтын компоненттердің құрамы 
жоғары болады. 

Елек-қатардағы көмірден бөлінген және байытуға ұшырамаған көмір. 
Істік-ірілігі 6 мм-ден кем ұсақ көмір. 
Ұсақ көмір-бөлшектердің ең көп мөлшері әдетте 25 мм-ден аз болатын 

көмір. 
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Обесшламливание төмендету ұстау шламды өңделетін көмірге.
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вакуум немесе қысым арқылы қатты бөлшектерді ұстайды.

Флокуляция-флокуляциялық агентті қолдану арқылы сұйықтыққа 
диспергирленген бөлшектерден кластерлердің пайда болуы.
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Көмірді байыту өнімдері - Көмірді байыту процесінде алынған 
өнімдер-концентрат, аралық өнім, қалдықтар.

Концентрат-Көмірді байыту өнімі, онда бастапқы тамақтанудан гөрі 
жанғыш масса көп.

Аралық өнім-Көмірді байыту өнімі, онда көмірдің көшеттері бастапқы
қоректенуге қарағанда жоғары болады.

Көмірді байыту қалдықтары-Көмірді байыту өнімі, онда бастапқы
тамақтану мен аралық өнімге қарағанда жанбайтын компоненттердің құрамы
жоғары болады.

Елек-қатардағы көмірден бөлінген және байытуға ұшырамаған көмір.
Істік-ірілігі 6 мм-ден кем ұсақ көмір.
Ұсақ көмір-бөлшектердің ең көп мөлшері әдетте 25 мм-ден аз болатын

көмір.

Көмірді байытудың технологиялық көрсеткіштері 

Көмірдің байытылуы-берілген сапа көрсеткіштері бойынша көмірдің 
байыту өнімдеріне бөліну қабілеті. 

Көмірді байыту тереңдігі-берілген сапа көрсеткіштері бойынша байыту 
өнімдерінің ірілігі. 

Көмірді байыту шегі-байыту машинасында тиімді байытылған көмір 
бөлшектерінің ең кіші және ең үлкен мөлшері. 

Көмірді байыту өнімдерінің шығуы-байыту өнімдері массасының 
бастапқы тамақтану массасына қатынасы. 

Экстракция - алынған фракциялар массасының бастапқы тамақтанудағы 
бірдей фракциялардың массасына қатынасы. 

Көмірді байыту өнімдерінің бітелуі-байыту өнімдеріндегі жіктеудің 
қабылданған шекаралық тығыздығы немесе шекаралық ірілігі бойынша 
бөлінетін өнімнен ерекшеленетін компоненттердің құрамы. 

Көмірді байыту кезіндегі шығындар-байыту қалдықтарымен жоғалған 
қатардағы көмірдің мөлшері. 

Көмірді байытудың тиімділігі-Көмірді байыту көрсеткішінің нақты 
мәнінің теориялық қол жетерлік көрсеткішке қатынасы. 

Технологиялық регламент (режимные карты) - берілген көрсеткіштері 
бар тауар өнімін шығаруды қамтамасыз ететін және қалдықтары бар көмірдің 
нормативтен тыс ысырабын болдырмайтын көмір байыту кәсіпорнының 
технологиялық схемасын пайдалану қағидалары мен жұмыс режимдері. 

Шығу-кез-келген операциядан алынған, жүктелген материалдың 
пайызымен көрсетілген өнім мөлшері. 

Шығынның жоғалуы-өнімнің нақты шығуы мен бірдей қасиеттері бар 
(әдетте күлдің пайыздық мөлшеріне қатысты) өнімнің теориялық мүмкін 
шығуы арасындағы айырмашылық. 

Қалқымалы фракциялар-салыстырмалы тығыздықтың белгіленген 
жоғарғы шекті мәнімен сипатталатын фракциялар, мысалы, салыстырмалы 
тығыздығы 1,40-қа тең қалқымалы фракциялар. 

Батып кеткен фракциялар-салыстырмалы тығыздықтың жоғарғы шекті 
мәнімен сипатталатын фракциялар, мысалы, салыстырмалы тығыздығы 
1,60-қа тең батып кеткен фракциялар. 

Көлемдік тығыздық-бөлшектердің ішіндегі және олардың арасындағы 
бос жерлерді қоса алғанда, сусымалы материалдың көлем бірлігінің ауадағы 
массасы. 

Бөлу қисығы ; бөлу қисығы-бөлу өнімдерінің біріндегі әрбір тығыздық 
(немесе әрбір ірілік) фракцияларының пайыздық құрамын көрсететін қисық. 

Бөлу ірілігі-ірілігі бойынша бөлу қисығынан көрініп тұрғандай, 50% 
қалпына келтіруге сәйкес келетін ірілік. 

Ірілік қисығы-әдеттегі, логарифмдік немесе басқа шәкілді пайдалана 
отырып, әртүрлі мөлшердегі бөлшектер қоспасының гранулометриялық 
құрамын талдаудың графикалық көрінісі. 
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Теориялық шығу-күлдің белгіленген пайызын қамтитын өнімдердің 
максималды шығысы (байыту қисығында көрсетілгендей). 

Қате қисығы; Тромпа қателік қисығы-фракцияның тығыздығын 
көрсететін бөлігі бар, әдеттегі шкалаларды белгілеу үшін құрылған бөлу 
қисығы, қателіктердің ауданы бойынша 50% - дан асады. 

Бөлу тығыздығы; тромбтың бөліну нүктесі-бөлу қисығымен оқылатын 
фракциялардың 50% шығарылуына сәйкес келетін тығыздық. 

Epm (сөзбе - сөз-орташа мүмкін қате)-бөлу қисығында көрсетілгендей 
75% және 25% ординаттарға сәйкес келетін тығыздық айырмашылығының 
жартысы. 
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