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Алғысөз  

 

0817000 «Коксохимиялық өндіріс» мамандығы бойынша әзірленген 

үлгілік оқу жоспары орта буын мамандарын даярлауды көздейді. Техник-бұл 

технологиялық процесті ұйымдастырушының және технологиялық тәртіпті 

сақтауды және жоғары сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету үшін оған 

бағынатын топтың деңгейі, сондықтан ол жан-жақты дамыған, теориялық 

және кәсіби білімі, мамандығы бойынша практикалық дағдылары мен 

дағдылары болуы керек. 

Оқу құралының мақсаты:  

- кокс химиялық өндіріс бағыты бойынша теориялық және 

технологиялық сипаттағы неғұрлым толық ақпарат беру;  

- кокс химиялық өндіріс технологиясы бойынша негізгі оқулық 

материалын толық меңгеруге ықпал ету. 

Осыған байланысты «Коксохимиялық өндіріс» мамандығы бойынша 

«Техник-технолог» біліктілігі үшін оқу құралын құру өзекті болды. 

Бұл нұсқаулықта кокстеу процесі туралы толық ақпарат бар: кокс 

өндірісінің теориялық негіздері мен технологиясы, кокс сапасына және 

химиялық өнімдердің шығуына әсер ететін факторлар, шикізат пен дайын 

өнімнің сапасын бақылау, технологиялық жабдықтар мен технологиялық 

процесті реттеу, сондай-ақ негізгі технологиялық есептеулер.  

Тәжірибені дайындау және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу 

технологтың жұмысының ажырамас бөлігі болып табылады, сондықтан оқу 

құралы тәжірибелерді ұйымдастыру мен жүргізу және нәтижелерді өңдеу 

мәселелерін қамтиды. 

Бұл нұсқаулықта кокс алу процестері, технологиялық процестің 

параметрлерін реттеу және «АрселорМиттал Теміртау» АҚ металлургиялық 

кәсіпорны негізінде дайын өнім мен шикізаттың сапасын бақылау әдістері 

қарастырылған (қ. Теміртау, Қазақстан). 

Сонымен бірге, бұл оқулықтың авторлары теориялық және 

практикалық материалдарды ұсыну кезінде нфтм-ТРИЗ платформасы 

қолдайтын «морфологиялық жәшік», «кластер», «анықтамадан алынған 

төлқұжат» және т.б. оқыту әдістерін қолданды. 

Оқу құралы технологиялық бейіндегі жоғары оқу орындары мен 

колледждердің оқытушыларына, магистранттарына, студенттеріне арналған. 
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1 БӨЛІМ. КОКС ЖӘНЕ КОКС ХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР 

ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН 

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ РЕТТЕУ 

 

Мақсаты 

Осы модульден өткеннен кейін білім алушының мақсаты: 

1. Технологияның бұзылу себептерін және оларды жетілдіру жолдарын 

табу. 

2. Бақылау-өлшеу аспаптарын, автоматтандыру жүйелерін пайдалана 

отырып және зертханалық талдаулар негізінде кокс химия өндірісінің 

технологиялық процестерін бақылауды жүзеге асыру. 

3. Кокс пештерінің материалдық және жылу балансын есептеңіз. 

4. Негізгі технологиялық жабдықтың құрылымдық есебін жүргізу. 

 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 

1.1. Кокс химиялық өндірістің теориялық негіздері мен технологиясы. 

1.2. Кокстың сапасын және химиялық кокстеу өнімдерінің шығуын 

анықтайтын факторлар. 

1.3. Кокс пештерінің өнімділігін арттырудың және кокстеу 

технологиясын жетілдірудің негізгі бағыттары. 

1.4. Технологиялық процестердің параметрлерін бақылау және реттеу 

тәсілдері.  

1.5. Негізгі технологиялық есептеулер. Кокстеу процесінің 

материалдық және жылу балансы. 

 

Шолу 

«Кокс химиялық өндіріс» мамандығы бойынша техник-технолог кокс 

химиялық өндіріс процесінің принциптерін, кокс өндіру процесінің 

параметрлерін түсінуі тиіс. Кокс химиялық өндірістің технологиялық 

процесінің параметрлерін бақылаудың шарттары мен принциптерін біле 

отырып, техник-технолог дайын өнімнің сапасын сәтті басқара алады, кокс 

пештерінің өнімділігін арттыру үшін жаңа және қолданыстағы кокстеу 

технологияларын дамыта алады. 

 

Кәсіби терминдер 

Домна газы   Көмір шайыры   Кокс  

Коксты батарея  Кокс газы    Пиролиз 

Жартылай кокс  Кері кокс газы   Аршу 

Жентектеу   Тікелей кокс газы  Флотация 

Шихта   Кокстелетін көмір 

 

 

Қажетті оқу құралдары 

Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, оқытудың заманауи техникалық құралдары. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Алдын ала талаптар 

Осы модульді оқымас бұрын оқушыға "Кокс химиясы өндірісі" 

мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес "Кокс шихтасын 

термоөңдеу аппаратшысы" және "Кокс пештерінің газшысы" базалық 

модульдері мен кәсіби біліктілік модульдері бойынша оқудан сәтті өту 

ұсынылады. 

Бұл схемада кокс химиялық өндірістің техник-технологын дайындауға 

арналған кәсіби модульдер көрсетілген. Курсты игерудің ұсынылған 

дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 

жылжытылған сайын жоғарылайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе 

 

Кокс химиялық өндіріс қатты отынның негізгі өндірушісі болып 

табылады – кокс, оны жағу арқылы жылу энергиясы, ал өңдеу арқылы химия 

өнеркәсібіне арналған шикізат алынады. 

Кокстың негізгі тұтынушылары-қара және түсті металлургия, құю және 

химия өнеркәсібі. Өндірілген кокстың шамамен 75% - ы домна пештерінде 

шойын балқытуға жұмсалады. ТМД-да жыл сайын шамамен 30 млрд. м3 кокс 

газы, 1 млн.т. Шикі бензол және 3 млн. т. таскөмір шайыры өндіріледі. 

Қазіргі уақытта салада кокстеудің 3,5 млн. т. астам химиялық өнімдері 

өндіріледі. Кокс химиялық өнімдердің сұрыпталымы 200-ден астам атауды 

құрайды. 

Кокс химиялық өндіріс-металлургия өнеркәсібі мен химия өнеркәсібі 

арасындағы байланысты сала; бұл комбинаттың металлургиялық циклінің 

басы. Кокс химиялық өндірістің негізгі мақсатты өнімі Кокс болып 

табылады, ол домна өндірісінде мынадай функцияларды орындайды: жылу 

Кокс 

химиял

ық 

өндіріс

тегі 

технол

огиялы

қ 

процес

ті 

бақыла

у және 

басқар

у 
 

Бағынышты қызметкерлердің технологиялық процесті жүргізу және 

жабдықты пайдалану жөніндегі жұмысын жоспарлау және 

Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша тәжірибелік 

жұмыстарды жүргізуге қатысу 

Шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің 

сапасын бақылауды жүзеге асыру 

Технологиялық жабдықтың жұмысын бақылау және реттеу 
 

Кокс және кокс химиялық процестер өндірісінің технологиялық 

процесінің параметрлерін бақылау және реттеу 
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энергиясының көзі; химиялық реагент; шихта материалдарының бағанының 

пісіру ұнтағы. Кокс кокстеу процесінде көмір қоспасынан алынады (бұл 

көмірдің әртүрлі маркаларының қоспасы). 

 

1.1 Кокс химиялық өндірістің теориялық негіздері мен 

технологиясы 

 

1.1.1 Кокс химиялық өндіріс цехтарының мақсаты, құрамы және 

технологиялық регламенті 

 

Кокс химиялық кәсіпорындардың құрамында негізгі (технологиялық), 

қосалқы цехтар (бөлімшелер) және зауытты басқару бар. Процестер мен 

жабдықтардың ұйымдық дизайны (цехтарда, телімдерде және бөлімдерде) 

шикізатқа, технологиялық схемаға және өндіріс көлеміне байланысты және 

технологиялық және қосалқы бөлімшелердің бірігуі мен бірдей цехтардың 

бөлінуі арқылы өзгеруі мүмкін.  

Кокс химиялық кәсіпорындардың көпшілігінде негізгі цехтарға 

мыналар жатады: көмір дайындау, көмір байыту (көмір байыту фабрикасы), 

кокс, кокстаудың химиялық өнімдерін аулау (ұстау цехы), кокс газын 

күкіртсутектен тазарту (күкіртсіздендіру цехы), шикі бензолды өңдеу (аршу 

цехы), шайыр өңдеу, пекококс [1]. 

1.1 суреттерінде мысал ретінде. және 1.2 "АрселорМиттал Теміртау" 

АҚ өнімдерін өндіру және кокс химия өндірісінің схемалары келтірілген. 

Кокс химиялық өндірістің құрамында 6 кокс батареясынан тұратын 

кокс цехы, химиялық ұстау цехы, ректификация цехы (РТФ), шайырды қайта 

өңдеу цехы (СПЦ), кокс химиялық жабдықтарды жөндеу цехы (ЦРКО), ЭЭЦ 

(электроэнергоцех) бар. 

Кокстеу процесінде кокс пештерінде кокс газы пайда болады, ол кокс 

пештерінен химиялық ұстау цехына түседі, ол алдымен салқындатылады. 

Кокс газынан салқындаған кезде су мен шайырдың буы конденсацияланады. 

Салқындатылған кокс газы сульфат бөліміне түседі, онда газ 

құрамындағы аммиактың күкірт қышқылының ерітіндісімен сатураторда 

аммоний сульфаты пайда болады. Аммиакпен бірге салқындату кезінде 

конденсацияланбаған шайырдың буы да ұсталады. 
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Сурет 1.1 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ өнімдерін өндіру сызбасы 
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1.2 сурет - Кокс химиялық өндірістің сызбасы 

 

Күкірт қышқылы шайырмен байланысқан кезде полимерлеу процестері 

жүреді, нәтижесінде қышқыл шайыр пайда болады. Қышқыл шайыр 

жинағыштарда сіңіру ерітіндісінің бетінде жиналады, ол жерден жинақталу 

шамасына қарай контейнерге түсіріледі және автокөлікпен шарттық негізде 

бөгде ұйымдарға беріледі. 

Аммиактан тазартылғаннан кейін кокс газы бензол көмірсутектерін ұстау 

үшін бензол бөліміне түседі. Әрі қарай кокс газы кәсіпорында отын ретінде 

қолданылады. Шайыр суы аршу цехының ағынды суларды биохимиялық 

тазарту бөлімшесіне, одан кейін коксты сөндіруге арналған кокс 

батареяларына толық тазалауға түседі. 

Шайырды одан әрі пайдалануға дайындау кезінде тұндыру жолымен 

бункерлерде жиналатын және автокөлікпен кәдеге жарату жөніндегі 

қондырғыға шығарылатын фустар бөлінеді. 

 

1.1.2 Кокс химиялық өндірістің теориялық негіздері 

 

Кокстеу процесі және химизмі. Кокстеу-қатты отынды, негізінен 

көмірді өңдеу әдісі, оларды 900-1500°C температураға дейін ауаға қол 

жеткізбей қыздырудан тұрады. Бұл жағдайда отын ұшпа заттар мен қатты 

қалдық – коксты қалыптастыру үшін ыдырайды. Кокстеуге арналған шикізат 

негізінен берік және кеуекті металлургиялық кокс беретін K маркалы 

кокстелген көмір болып табылады. Алайда, қазіргі уақытта әртүрлі маркалы 
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көмір қоспалары жиі қолданылады, бұл кокс химиялық өнеркәсіптің шикізат 

базасын кеңейтеді. 

Шикізатқа қойылатын талаптар: 

1. Ылғал мөлшері 5% (ылғалдың жоғарылауы кокстың калориялық 

құндылығын төмендетеді);  

2. Күлдің мөлшері 10-11% (күлдің 1% жоғарылауы пештің 

өнімділігін 2-5% төмендетеді%); 

3. Күкірт мөлшері 1,2-1,7% (домна процесінде күкірт шойынға 

айналады) [2]. 

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ құрамына кокс өндірісіне тартылған 

цехтар кіреді (1.3-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 сурет - Кокс химиялық өндіріс цехтарының схемасы  

 

Кокстеу процесі жоғары температураға дейін қыздырылған пирстер 

мен пештермен жанасатын заряд қабаттарында басталады. 

Көмір дайындау-Қарағанды көмір бассейнінің кокстелетін көмір түріндегі шикізатты 

қабылдауды жүргізеді; онда көмірді жабық қойманың сүрлемдеріне бөлу жүргізіледі, 

"Восточная"КҚО-дан түсетін дайын концентраттың кокс батареяларына дейін 

қабылдау және тасымалдау жүзеге асырылады. 
 

Көмір байыту фабрикасы-қоспалар қабылданады, көмір байытылады. Барлық сегіз 

шахта бір қоспаға қатысады. Нәтижесінде, дайын концентрат кокс батареяларына 

беріледі. Бірақ "Восточная" ОБФ концентраты байытусыз кокс батареяларына бірден 

құйылады. 

Кокс цехы-құрамында алты кокс батареясы бар екі бөлімнен тұрады; кокс 

камераларында ауаға қол жеткізбей көмір шихтасын қыздыру арқылы кокс және 

белгіленген сападағы кокс газынан өндіруге арналған. 
 

Химиялық ұстау цехы-үш бөлімнен және ағынды суларды тазарту биохимиялық 

қондырғысынан тұрады. Цехтың негізгі міндеті-кокс газын тазарту және оны 

тұтынушыларға беру, кокс химиялық өндірісінің ағынды суларын тазарту. 
 

Шайырды қайта өңдеу-пек, таскөмір майлары, нафталин, антрацен және таскөмір 

шайырын қайта өңдеу кезінде өндірілетін басқа да өнімдерді алу. Бұл цехтың өнімдері 

зауыт цехтарына және үшінші тарап тұтынушыларына таратылады. 
 

Коксохимиялық зертхана-бұл кокс химиялық өндіріс өнімінің және кіретін 

шикізаттың сапасына талдау жүргізетін заманауи жабдықталған орталық. Кокс химия 

зертханасы осы жұмыс түрлерін орындауға аттестатталған және аккредиттелген.  
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Содан кейін ол зарядтың қалыңдығының ортасына қарай баяу 

таралады, шайырдың ~ 350ºС температурада шығуы нәтижесінде пайда 

болатын тұтқыр пластикалық қабат сол бағытта қозғалады. 

Тиісінше, қабаттардың құрамы (қабырғалардан бастап) дәйектілікпен 

өзгереді: кокс – жартылай кокс – пластикалық күйдегі көмір – құрғақ көмір – 

шикі көмір. 

Кокстеу күрделі көп фазалы процесс болып табылады және жылу беру, 

диффузия және көптеген химиялық реакциялардан тұрады.  

1.4 – суретте домна коксын алу үшін бастапқы шикізат – тас 

кокстелетін көмір келтірілген. 

Пештегі температура көтерілген кезде зарядта жүретін процестердің 

реттілігі келесі түрде ұсынылуы мүмкін: 

- 100ºС дейін-шикі құрамды кептіру; 

– 250ºС дейін-H2O бөлінуі, ылғал көмірден буланып, ыдырау өнімдері 

шығарылады-СО, СО2 және H2; 

- 300ºС-көмір құрамына кіретін оттегі қосылыстарының бөлінуі кезінде 

пайда болатын су буы бар көмір шайыры мен пирогенетикалық ылғалдың 

шығарылуының басталуы; 

– 350-500ºС-зарядтың пластификациясы - көмір жұмсарып, қамыр 

тәрізді, пластикалық күйге өтеді; ұсақ көмір бөлшектері пластикалық күйге 

өтіп, жұмсарады, пластикалық масса улы емес көмірдің қатты түйірлерін 

жабады; 

– 500-550ºС-балқымада көмірдің органикалық бөлігінің қарқынды 

ыдырауы жүреді, бастапқы газ бен бастапқы шайырдың буы шығады, 

сонымен қатар қатты қалдықты синтездейді. 

Бастапқы өнімдер (бастапқы газ, Бастапқы шайыр) пластикалық 

қабаттың кедергісін жеңе алмайды, сондықтан олар камераның 

қабырғаларына жіберіліп, пиролизден өтеді. 

Пиролиз нәтижесінде бастапқы кокстеу өнімдерінен екінші реттік 

кокстеу өнімдері пайда болады: 

а) негізгі құрамдас бөлігі метан және сутегі болып табылатын тікелей 

кокс газы; 

б) негізінен қыздыруға төзімді хош иісті көмірсутектерден тұратын 

көмір шайырының буы; 

– 500-650ºС-жартылай кокстеу-көмірдің ыдырауынан болатын ауыр 

көміртекті қалдықтар қатты кеуекті өнім-жартылай кокс түзеді; 

– 650-1100ºС-кокстың пайда болуы-әрі қарай қызған кезде жартылай 

кокс қалдық ұшпа заттарды, негізінен сутекті жоғалтады және шөгуге 

ұшырайды, бұл оның жарылуына әкеледі [3]. 

Кокстеу кезінде пайда болатын химиялық реакциялар эндотермиялық 

және қажет: 

- үздіксіз жылу беру; - тасымалдаушының жоғары температурасы. 
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1.4 сурет - Кокстеуге арналған 

бастапқы шикізат-кокстелетін көмір 

Сурет 1.5 - Кокстеу процесі 

 

Кокстеу жеке қабаттарда (қабатты кокстеу) болатын процестердің әр 

түрлі уақыттылығымен сипатталады. Нәтижесінде, кокс массивінде ұзақ 

уақыт кокс, жартылай кокс, қамыр тәрізді пластикалық масса, құрғақ және 

ылғалды көмір қабаттары болады. Кокс монолит ("торт" коксы) түрінде 

қалыптасады, содан кейін әртүрлі мөлшердегі бөліктерге бөлінеді (1.5 сурет). 

Процестің соңында барлық қабаттардағы температура іс жүзінде 

теңестіріледі [4]. 
Кокстеудің классикалық қабатты процесінде камерадағы зарядты 

қыздыру сыртқы (қабырға арқылы) екі жақты жылу беру нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Жоғары температураның әсерінен көмірді жүктеу камера 

қабырғаларынан жүктеу орталығына келесі кезеңдерден дәйекті және үздіксіз 

өтеді: кептіру, пластикалық күй, жартылай кокстеу және кокстың пайда 

болуы [5]. 

Көмірдің пластикалық қасиеттері ең алдымен метаморфизм дәрежесіне, 

олардың петрографиялық және элементтік құрамына және белгілі бір 

дәрежеде жылу әсерінің жағдайларына, мысалы, жылу жылдамдығына 

байланысты. 

Синтездеу процесі екі кезеңнен тұрады-жойылу және синтез. 

Біріншіден, көмір заты жойылуға ұшырайды, нәтижесінде жылжымалы 

сұйықтық пайда болады. Осыдан кейін бұзылу кезінде пайда болған 

фрагменттер 400°C температурада термостабельді көмір құрылымдарымен 

бірге жартылай кокс және одан әрі кокс түзеді. Көмірдің пластикалық күйге 

ауысуы оның молекулалық құрылымымен, дәлірек айтқанда, көмір 

құрылымындағы сутегі донорлары мен таратушы элементтердің саны мен 

құрылымымен анықталады. Жаңа қатты фазаның эмбриондары бар қатты 

бөлшектерде де (пластикалық массада әрдайым ыдырайтын көмір болады) 

және оның компоненттері өзара әрекеттескенде сұйық фазаның массасында 

пайда болады.  

Майлы және кокс көмірінің пластикалық массасы құрамы жағынан 

біртекті, құрамында аз молекулалы компоненттер бар. Сұйық фазалық 

компоненттер жоғары температурада көмір түйірлерінен алынады және 

жақсы пластификациялық әсерге ие. 

http://ribalych.ru/wp-content/uploads/2014/04/50010.jpg
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Термиялық өңдеу процесінде жақсы кокстелген көмірлер икемділіктің 

үлкен температуралық аралығына ие болуы керек, бұл көмір зарядтарын 

дайындауда үлкен маңызға ие, өйткені көп жағдайда көмірдің пластикалық 

күйде ұзақ сақталуы кезінде пластикалық масса қатайғаннан кейін аз ұшпа 

заттар шығарылады; бұл жағдайда коксқа айналатын материалдың шөгуі 

біркелкі болады, бұл аз жарықтары бар кокстың пайда болуына ықпал етеді. 

Бұл жағдайда оң нәтиже-мұндай көмірлер көп мөлшерде шайылатын 

қоспаларды қабылдауға қабілетті, бұл зарядқа аз пісетін (арзан) көмірді 

енгізу кезінде маңызды практикалық мәнге ие. 

Пластикалық массаның түзілу температурасы және оның коксқа 

айналуы көмірлену сатысына байланысты өзгеретіні анықталды: газ көмірі 

320-335°C, май – 330-345°C, кокс – 335-372°C және ~ 400°C кезінде 

пластикалық күйге айналады. 

Көмірдің көмірлену сатысының жоғарылауымен пластикалық күйдің 

температуралық аралығы тұтастай алғанда жоғары температура аймағына 

ауысады, ал оның абсолютті мәні төмендейді: Ж – 70-75°С: К – 35-40°С; ОС 

– 21-3°С. 

Кокстелетін массадағы ыдырау қысымы ыстық жағында газдардың 

сүзу кедергісі жоғарылаған кезде пайда болады. Барлық дерлік көмірлер 

белгілі бір дәрежеде камералардың қабырғаларына уақытша динамикалық 

қысым жасайды. Ыдыраудың ең үлкен қысымын кейбір төмен спекулятивті 

көмір (К2, ОС6), сондай-ақ олардың негізінде жеке кокс көмірі мен көмір 

шихталары дамытады [5]. 

Кокстеу пештің ортасында кокстың қалыңдығының барлық қабаттары 

жиналған кезде аяқталды деп саналады [3].  

Кокстеу өнімі кокс болып табылады-950-1100°С температурада ауаға 

қол жеткізбестен көмірді кокстеу арқылы алынған сұр түсті қатты кеуекті 

өнім (1.6 сурет). 

 

 
Сурет 1.6 - Домендік кокс 

 

Домна коксы жоғары сапалы түтінсіз отын, темір кенін қалпына 

келтіргіш, шихта материалдарын қопсытатын ұнтақ болып табылады; оның 

кесектердің мөлшері 25 мм-ден (3% - дан аспайтын) кем емес және 80 мм-ден 

аспайтын шектеулі болған кезде кесектердің мөлшері кемінде 25-40 мм 

болуы тиіс. 
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1.1.3 Кокстеу технологиясының негіздері 

 

Көмір дайындау процестері. Көмірді кокстеуге дайындау Көмір 

дайындау цехтарында жүзеге асырылады. Шикізатты дайындау кезеңдері 

мынадай технологиялық операциялардан тұрады (1.1 кесте). 

 

Кесте 1.1 - Көмір дайындау технологиясы 
Операция Мақсаты Өткізу орны 

Қабылдау және 

түсіру  

  

Қоймалау, 

құрамын 

орташалау  

әр топтың ішіндегі көмірдің 

сапасын теңестіру. 

Қоймада қатарларды түсіру және 

төсеу процесінде. 

Байыту Көмірдегі минералды 

қоспалардың құрамын 

төмендетеді. 

Ол тұндыру, бөлу және флотация 

әдістерімен жүзеге асырылады.  

Компоненттерді 

мөлшерлеу 

Шихтаның берілген құрамын 

жасау. 

Бункерден көмір 

мөлшерлегіштердің көмегімен 

тасымалдағышқа түседі, олар 

түпкілікті ұсақтауға беріледі. 

Шикіқұрамды 

(немесе оның 

компоненттерін) 

ұсақтау) 

Дисперсті массаның 

біркелкілігін арттыру 

нәтижесінде шикіқұрамның 

кокстелуін жақсарту, бұл 

кокстың сапасын жақсартуға 

әкеледі. 

Түрлі конструкциялы 

ұсатқыштар, електер. 

Шахтаны жасау 

(шихталау) 

Шихта компоненттерін оның 

біртектілігін алу үшін 

араластыру. 

Араластыру машиналары 

 

Көмірді кокстеуге дайындау кезінде жүктеменің жоғары тығыздығын 

қамтамасыз ету үшін шикіқұрамдағы ірілік кластарының оңтайлы 

арақатынасына қол жеткізу қажет; көмірдің күйежентектілігін төмендететін 

көптеген жұқа кластардың пайда болуына жол бермеу керек. Шихтаның ірі 

кластары жабысқақтығы, күлділігі және петрографиялық құрамы бойынша 

басқа сыныптардан күрт ерекшеленбеуі тиіс [6,7]. 

Алынған бөліктер бірнеше топқа бөлінеді, содан кейін олар кокстеудің 

келесі кезеңдеріне жіберіледі. Атап айтқанда, 10-80 мм класты көмір 

байытуға жіберіледі, ал 0-10 класты шикізат алдымен одан шаңды кетіреді.  

Егер көмір байытылмаған көмірден тұрса, оны байытуға болады. 

Көмірді байыту әдістері:  

- дымқыл-судың көмегімен шикізаттан түрлі қоспаларды алып тастау; 

- құрғақ-арнайы електің көмегімен тау жыныстарынан қоспаны алып 

тастау. 
Егер байыту үшін дымқыл әдіс таңдалса, оның процесінде алынған 

шикізатты кептіру керек [8, 9]. 

Шихталау-қатаң белгіленген пропорцияда көмірдің жанғыш 

массасының физикалық және химиялық қасиеттері бойынша әр түрлі 
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барынша біртекті көмір қоспасын жасау процесі. Шикіқұрам процесі екі 

дәйекті операциядан тұрады-мөлшерлеу және араластыру. 

Дайын шихта кокс цехының көмір мұнараларына жіберіледі. 

Шикізат базасының нашарлауына және шикіқұрамдағы газ көмірінің 

үлесінің артуына байланысты кокстың сапасы мен оның қасиеттерінің 

тұрақтылығы негізінен көмір дайындау цехтарының жабдықтары мен 

технологиялық схемаларына байланысты [9]. 

Кокстеу технологиясы. Шикізатты дайындау кезеңінен кейін көмір 

шихтасы таңдалады, ол мүмкіндігінше біртекті болуы керек. Бұл процесс 

маңызды, өйткені кокстың сапасы оған байланысты болады. Заряд жақсы 

ұсақталып, араластырылғаннан кейін, ол мұнараға жіберіледі, одан әрі Кокс 

пештеріне жіберіледі. 

1.7 суретте кокстеудің жалпы схемасы келтірілген. Содан кейін заряд 

тығыздалып, пештің өзі біртіндеп қыза бастайды (1.8 сурет). Пешті жылытуға 

кететін уақыт бірнеше факторларға байланысты: оның ені, шикізаттың 

ылғалдылығы және басқалары. Орташа алғанда, ол 14-тен 18 сағатқа дейін 

өзгереді [6]. 

 

 
1.7 сурет - Кокстеу процесінің технологиялық схемасы 

 

Пештерде орналасқан зарядтың әртүрлі қабаттарында бір уақытта 

әртүрлі процестер жүретіндіктен, кокстеу қабатты, өйткені бір пеште 

ылғалды және құрғақ көмір қабаттары, сонымен қатар кокс пен жартылай 

кокс бар [6]. 

Шикіқұрамды пешке салғаннан кейін және шикіқұрамның бетін 

планирмен тегістегеннен кейін пеш мұқият тұмшаланады. Пештегі зарядты 

қыздыру оның екі қабырғасынан жылу өткізгіштік арқылы ғана жүреді, оның 

ішінде 1350-1400°C дейінгі температурада домна пеші мен кокс газдарының 

қоспасы жылыту төсектерінде жағылады. 
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Сурет 1.8 - Пешті қыздыру процесі Сурет 1.9 - Кокс батареясының түрі 

 

Домна пешіндегі көмір бөліктерінің жойылуының басты себебі-

көмірден көптеген ұшқыштардың қарқынды бөлінуі. Сондықтан кокстеу 

процесінің міндеті-кокс пешіндегі ұшқыштардың негізгі массасын алып 

тастау және домна пешіндегі кокстың бұзылуын болдырмау үшін 1,5-2% 

ұшпа заттардан тұратын берік кесек өнімді жасау [10]. 

Кокстеу 13-18 сағатқа созылады. Кокстеу аяқталғаннан кейін 

камераның есігі арнайы механизмдердің көмегімен ашылады және 

қыздырылған "бәліш" кокс аккумуляторының бойымен рельстер бойымен 

қозғалатын сөндіргіш вагонға кокс итергішпен беріледі. Сөндіргіш вагонда 

қыздырылған коксты сумен немесе инертті газбен ("дымқыл" немесе 

"құрғақ" тәсілмен) салқындатады (сөндіреді) және кесектердің мөлшеріне 

байланысты оны бірнеше сыныпқа бөледі [11-13]. 
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ – да кокс бұл вагонда дымқыл тәсілмен 

сөндіріледі-шамамен 2 минут сумен молынан суарылады. Салқындатылған 

кокс көлбеу кокс алаңына (рампаға) біркелкі қабатпен түсіріледі, шаршы 

саңылаулары бар күркелерде ірілік кластары (>40, 40-25, 25-10, <10 мм) 

бойынша бөлінеді және тұтынушыларға жіберіледі [4]. 

Кокстеу процесі кокс пештерінде (камераларда) жүзеге асырылады. 60-

70 дана камералар кокс батареясына қосылады. Бір камераның өлшемдері 

бар: ұзындығы 13-14 м, биіктігі 4-4,5 м, ені 0,4 м, отқа төзімді кірпіштен 

жасалған, бастапқы қоспаның 15 тоннасы бар (1.9 сурет).  

Камераның көлемі 42 м
3
 дейін, бұл бір уақытта 20 тоннаға дейін кокс 

алуға мүмкіндік береді. Камера сіріңке тәрізді. Камералардың арасында 

батареяны қажетті температураға дейін қыздыру үшін газ тәрізді отын 

жағылатын пирстер бар. Кокстеу процесі аяқталғаннан кейін коксты вагонға 

итеріп, сумен сөндіреді. Содан кейін процесс қайталанады. Камераларды 

түсіру кезекпен жүргізіледі. Камералар саны 60-70 және уақыты 17 сағат 

болған кезде түсіру 20-30 минуттан кейін жүргізіледі. Бүкіл процесс 

толығымен механикаландырылған [2]. 

Кокстеу кезінде домен процесінде қолданылатын кокстен басқа 

бірқатар өнімдер алынады. 

1. Тікелей кокс газы-бұл газ тәрізді және бу тәрізді заттардың күрделі 

қоспасы. Ол H2, CH4, C2H4 және басқа көмірсутектерден, CO, CO2, N2, шайыр, 

http://ribalych.ru/wp-content/uploads/2014/04/5035.jpg
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NH3, бензол және оның туындыларынан, күкірт қосылыстарынан, цианид 

қосылыстарынан, судан және бөлшектерден тұрады. Шығуы –  310-350 м
3
 

шикізатқа 1 тонна. 

Тікелей кокс газын бөлу процесі диаграммада көрсетілген (1.10 сурет). 

 

 
1 - газ жинағыш (барлық камералардан газ жалпы газ жинағышқа түседі, 

салқындатылады, одан көмір бөлшектері алынып, шайыр конденсациясы басталады),  

2 – nоңазытқыш (30°C, шайырдың конденсациясы жалғасуда, су буы 

конденсацияланады, онда аммиак пен басқа газдар жартылай ерітіліп, су асты суын 

құрайды), 3 - жинақ (шайыр мен су асты суы жиналады, олар бөлінеді 

тығыздығы бойынша), 4 - электростатикалық фильтр (газдан шайыр қалдықтары, 

қатты бөлшектер мен ылғал шығарылады), 5 - сорғы, 6 - жылытқыш (газ сорғымен 

жылытқышқа беріледі, сол жерден сатураторға), 7 - сатуратор (аммоний сульфатын  

қалыптастыру үшін аммиак күкірт қышқылымен сіңеді), 8 - nоңазытқыш, 9 - скруббер 

(мұнда бензол мен оның туындыларын cолярий майы сіңіреді). Барлық газдарды 

сіңіргеннен кейін, шайыр мен шикі бензолды бөліп алғаннан кейін, кері кокс газы қалады 

1.10 сурет - Тікелей кокс газын бөлу процесінің сызбасы 

 

2. Кері кокс газы-заттардың қоспасы. Ол H2 (55-60%), CH4 (25-30%), 

CO (5-7%), көмірсутектерден (2-3%), CO2, O2, N2 қоспаларынан тұрады. Отын 

ретінде қолданылады. 

3. Су асты суы. Құрамында ерітілген NH3, сондай-ақ NH4Cl, (NH4)2CO3, 

(NH4)2S, NH4CN, (NH4)2SO4 тұздары бар. Артық суды қайта өңдеу ерітіндіні 

әк сүтімен өңдеу арқылы аммиакты шығарудан тұрады. Аммиак өткір бумен 

шығарылып, азот тыңайтқыштарын өндіру үшін қолданылады. Фенолдар да 

өткір бумен шығарылып, сілтілік ерітінділермен сіңеді. 

4. Шикі бензол-көміртегі дисульфидінің, оңай қайнайтын 

көмірсутектердің, бензолдың және оның гомологтарының күрделі қоспасы. 

Шығу-шикізаттың 1%. Оның компотеннтерін аршу арқылы бөледі. CS2, 

бензол, толуол, ксилол бар. 

5. Көмір шайыры-құрамында 300-ге жуық зат бар тұтқыр, қара-қоңыр 

сұйықтық. Шығу бастапқы қоспаның 3-4% құрайды. Ең құнды өнімдер – хош 

иісті және гетероциклді қосылыстар. Шайырды бензол және оның 

гомологтары, нафталин және антрацен түзетіп, алады. Шаймалау арқылы 

фенолдар бөлінеді, қышқылдармен емдеу-пиридин негіздері. 

Дистилляциядан кейінгі қалдық-көмір пек құрылыста электродтар өндіру 

үшін қолданылады [2]. 
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Кокстеудің химиялық өнімдерін ұстау. Кокстеу камераларынан газ 

үрлегіштермен сорылатын тікелей кокстық газдың құрамында г/м
3
 (0ºС және 

0,1 МПа кезінде) болады (1.11 сурет). Сонымен қатар, газ құрамында: сутегі, 

метан, этилен көмірсутектері, көміртегі оксидтері, азот бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 сурет - Тікелей кокс газының құрамы, г/м
3
 

 

Тікелей кокс газының шығуы 340-350 м
3
/т құрғақ шихтаны құрайды 

[3]. Кокстеудің химиялық өнімдерін алу гетерогенді конденсация, 

химосорбция және физикалық сіңіру процестеріне негізделген. 

1.12 суретте және 1.13 суретте кокс газынан химиялық өнімдерді 

алудың технологиялық схемасы келтірілген. Тікелей кокс газы, одан барлық 

өнімдерді ұстағаннан кейін, кері кокс газы деп аталады, өйткені ол бұрын 

Кокс пештерінде жану үшін қайтып келген. 

Көмір шайырын қайта өңдеудің химиялық өнімдерінің негізінде 

полимерлі материалдар, минералды тыңайтқыштар, өсімдіктерді химиялық 

қорғау құралдары, еріткіштер және т.б. шығарылады. Көмір шайырын 

өңдегеннен кейін қалған майлар ағаш конструкцияларды сіңдіру үшін шатыр 

материалы, асфальт өндірісінде қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тікелей 

кокс 

газы 

көмір шайырының буы 

(КУС) - 110-130 

бензол көмірсутектерінің 

буы-35-42 

аммиак-8-14 

су буы-250-450 

күкіртті сутек және 

басқа да күкіртті 

қосылыстар-6-25 

нафталин-10 
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1.12 – сурет. Кокс газынан химиялық өнімдерді ұстаудың 

технологиялық операцияларының схемасы 

 

 

Пек негізінде көмір электродтары мен анодтық массалар алынады [3]. 

 

Газды салқындату және ТКШ бастапқы конденсациясы 70-80 ºС дейін 

Газ жинағыш қалың сумен суарылады 

Бірмезгілде газдан қатты бөлшектер-

фустар бөлініп, жойылады 

шайыр мен су буларының қарқынды 

конденсациясы 

Шикі бензол, нафталин 

бөлімшесі 
Аммиакты ұстау және аммоний 

сульфатын алу 

Электр сүзгілерінде шайырлы тұманды 

ұстау 
Таскөмір шайыры 

бөлімшесі 

бу-газ қоспасы 20-30ºС дейін 

салқындатылған құбырлы 

тоңазытқыштарға түседі 

құрамында ішінара ерітілген 

аммиак пен фенолдар бар шайыр 

мен су бар конденсат пайда 

болады 

Конденсат газдан сепараторларда 

бөлінеді және тұндырғыш-

ағартқыштарға беріледі 

көмір 

шайыры 
Шайыр 

(аммиак) 

суы 

қатты 

қалдық 

Шайырлы тұман пайда болады Аммиак ұсталды 

газ күкірт қышқылының 75% ерітіндісі арқылы барботаждайды 

газ сөрелік тоңазытқышта алдын ала салқындатылады 

Қатты нафталин бөлініп 

алынып тасталады 

Сұр бензол алынады 
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1 - сепаратор; 2 - тұндырғыш; 3 - су тоңазытқышы; 4 - сулы 

электр сүзгі; 5 - газ сорғысы; 6 - бу жылытқышы;  

7 – сатуратор; 8 - тікелей әрекет ететін тоңазытқыш;  

9,10 - сіңіру мұнаралары; 11 - сорғылар. 

1.13 сурет - Кокстеудің ұшпа өнімдерін аулау схемасы 

 

Тас көмір шайырынан аршу арқылы (бу мен сұйықтық арасындағы 

ағынға қарсы масса алмасу есебінен көп компонентті қоспаларды бөлу) 

келесідей фракцияларды алады: 

- таскөмір пек;   

- нафталинді; 

- антраценді;     

- сіңіру 

Одан кейін таскөмір майлары, фенантрен, фенолдар, антрацен, 

нафталин бөлінеді [15]. 

 

1.2 Кокстың сапасын және кокстеудің химиялық өнімдерінің 

шығуын анықтайтын факторлар 

 

1.2.1 Кокстың сапасын анықтайтын факторлар 
 

Кокстың сапасы оның химиялық, физикалық, физикалық-химиялық 

және физика-механикалық қасиеттерінің жиынтығымен сипатталады [18]. 

1.14-1.16 суреттерде кокс қасиеттерінің оның сапасына әсері келтірілген. 

Кузнецк және Қарағанды бассейндерінің көмірінде күл мөлшері 

жоғары (шамамен 9%) ғана емес, сонымен қатар құрамында 0,17-0,9% дейін 

фосфор бар, бұл рұқсат етілген нормалардан 10 есе артық. Донецк көмірі 

төмен фосфорлы, олардағы фосфор мөлшері 0,02% аспайды.  
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Кокстың физикалық қасиеттеріне кеуектілік, тығыздық, электр 

кедергісі және жылу сипаттамалары, физика-химиялық – реактивтілік 

жатады. CRI коксының реактивтілігі – кокстың газдармен-оттегімен және 

көмірқышқыл газымен әрекеттесу реакцияларының жылдамдығын 

сипаттайтын жалпы көрсеткіш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.14 - Кокстың химиялық қасиеттерінің сапасына әсері 

 

Жоғары реактивтілігі бар кокс метаморфизмнің төменгі дәрежесіндегі 

көмірден алынады. Сонымен қатар, шихтадағы газ көмірінің мөлшері артқан 

кезде Кокс кесектерінің беріктігі мен орташа ірілігі төмендейді, ал оның 

кеуектілігі артады [17]. 

Кокстың физикалық-механикалық қасиеттеріне кесек кокстың ірілігі, 

ірілік кластарының біркелкі таралуы, жарылу, беріктік, газ өткізгіштігі 

жатады. 

Петрографиялық құрамы да маңызды, өйткені көмірдің 

петрографиялық компоненттері кокстеу және механикалық беріктігі 

бойынша ерекшеленеді. 

Кокстеу процесінде пластикалық қабат ішінде шығарылатын газдар 

тудыратын созылу қысымының мәні бар. Бұл қысым оңтайлы болуы керек 

Химиялық қасиеттері 

Күлділік Күкіртті Фосфор мөлшері 
 

Ылғалдылық 

Кокстың жану 

жылуын азайтады, 

қосымша жылу 

шығынын қажет етеді, 

бұл пештің кен 

жүктемесін азайтады, 

оның өнімділігін 

төмендетеді 

Күлдің 1% - ға артуы 

Кокс шығынының 1,2-

2% - ға артуына және 

Домна пешінің 

өнімділігінің осындай 

шамаға төмендеуіне 

әкеледі 

Күкірттің 45-75% - ы 

көмірден коксқа өтеді. 

Балқыту кезінде 

кокстен металға 

түсетін күкірт металға 

қызыл сынық береді, 

оның сапасын 

төмендетеді. 

Күкірттің 0,1% - ға 

артуы әктас шығынын 

2% – ға, коксты 2-3% - 

ға арттыруға әкеледі. 

Әктастың қосымша 

мөлшерін енгізу 

металдағы күкірт 

мөлшерін азайтады, 

бірақ коксты 

шлактармен алып 

тастауды арттырады 

және өнімділікті 1,5-2% 

төмендетеді. 

Кокстың сапасына 

ғана емес, сонымен 

қатар көмір 

дайындау, кокс 

цехтары мен көлік 

тізбектерінің 

жұмыс тәртібіне де 

теріс әсер етеді. 

Көмір 
ылғалдылығының әр 

пайызға артуы 
кокстеуге жылу 

шығыны 3% – ға, 
кокстеу уақыты 20-
30 минутқа артады; 

кокс пештерінің 
өнімділігі 

төмендейді, отқа 
төзімді кірпіштің 

тозуы артады, 
кокстың сапасы 

нашарлайды. 

Ол коксты көмірден 

толығымен алады 

және металға өтеді, 

өйткені оны 

ағындармен 

байланыстыру 

мүмкін емес, оның 

сапасын төмендетеді 

және оған 

салқындық береді. 

Фосфор 0,015% 

кокста  аспауы тиіс  
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(0,01-0,02 МПа). Созылу қысымының мөлшері көмірдің пластикалық күйдегі 

тұтқырлығына және зарядтың винтаждық құрамымен анықталатын 

пластикалық массаның газ өткізгіштігіне байланысты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.15 - Физикалық кокс сапасына әсері  

және физикалық-химиялық қасиеттері 

 

Осылайша, кокстың қасиеттері арасында байланыс бар: кеуектілік пен 

беріктік бір-біріне байланысты. Бірақ реакциялық беріктік осы 

сипаттамаларға байланысты: кеуектілік неғұрлым жоғары болса, реакциялық 

беріктік мәні соғұрлым жоғары болады және беріктік мәні төмендейді. 

Алынған кокстың құрылымы бастапқы әсер етеді деп болжауға болады: 

бұзылған, сынған құрылымның болуы кеуектіліктің жоғарылауына және 

беріктіктің төмендеуіне әкеледі. Біріктірудің беріктігі механикалық 

беріктікпен байланысты және байланыстырғыш пен толтырғыштың 

табиғатының көптеген факторларына, толтырғыштың гранулометриялық 

құрамына, байланыстырғыштың мөлшеріне, кокс-пек композициясын 

дайындау технологиясына және оларды күйдіруге байланысты.  

Физикалық қасиеттері 

Кеуектілік Тығыздығы Реактивтілік 

Ол көмір 

зарядындағы ұшпа 

заттардың шығуына 

және кокстеу 

жылдамдығына 

тікелей байланысты. 

Ұшпа заттардың шығуы 

неғұрлым жоғары болса, 

жартылай кокстың шөгуі 

және кокстың беріктігін 

төмендететін жарықтар 

саны соғұрлым жоғары 

болады. Ұшпа заттардың 

шығуы неғұрлым 

жоғары болса, газ бен 

химиялық өнімдердің 

коксталуы соғұрлым көп 

болады және кокстың 

шығуы соғұрлым аз 

болады. 

Кокстың тығыздығы мен 

кеуектілігі өзара байланысты 

параметрлер болып табылады 

– кокстың кеуектілігі 

жоғарылаған сайын оның 

беріктігі төмендейді және 

керісінше. 

Сусымалы тығыздық 

неғұрлым аз болса, 

соғұрлым беріктік аз 

болады. Бірақ 

зарядтың жаппай 

тығыздығының 

төмендеуі кокс 

пештерінің 

өнімділігінің 

төмендеуіне әкеледі. 

 

Реактивтілік кокстеу 

жағдайларына, зарядтың 

қасиеттеріне, оның құрамына 

және құрамдас компоненттердің 

қасиеттеріне, минералды 

қоспалардың мөлшері мен 

құрамына, кокс құрылымына 

(кеуектілік, шынайы және айқын 

тығыздық) байланысты. 

Домна пешінің шахтасында 

көмірқышқыл газы мен су 

буларының қалпына келуіне жол 

бермеу үшін кокстың реактивтілігі 

минималды болуы керек, өйткені 

бұл коксты тұтынудың артуына 

әкеледі. Реактивтіліктің жоғары 

мәні кезінде кокс бөліктеріндегі 

аралық бөлімдер тез әлсірейді, бұл 

пештің төменгі бөлігінде көптеген 

ұсақ-түйектердің пайда болуына 

әкеледі, бұл жағымсыз. 

Физикалық-химиялық қасиеттері 
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Нарық талаптарын қанағаттандыра алатын бәсекеге қабілетті кокс алу 

үшін кокс пештері мен кокс зауыттарының басқа жабдықтарын пайдалану 

тиімділігін арттыру үшін көмір концентраттарының қасиеттерін қойылатын 

талаптарға сәйкес қатаң сақтау керек. Бұл қолданыстағы орташа нормаларды 

олардың күлділігі мен осы параметрдің техникалық шарттарымен 

белгіленген шекті мәндерін қайта қарау қажеттілігіне, неғұрлым қатаң 

шектеулер енгізуге әкеледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.16 - Физикалық-механикалық қасиеттерінің кокс сапасына 

әсері  

 

Сапалы көмір концентраттарының жетіспеушілігі, техногендік кен 

орындарынан жанғыш заттардың алынуы кейбір жағдайларда синтетикалық 

көмір маркаларының пайда болуына әкелді. Бұл жағымсыз құбылысты 

болдырмау үшін кокстеуге арналған көмір концентратына техникалық 

шарттарға петрографиялық талдау әдістері де енгізілуі тиіс, өйткені көмірдің 

петрографиялық құрамдастары кокстелуге және механикалық беріктігіне 

қарай ерекшеленеді.  

Осылайша, жоғары сапалы кокс алу үшін оның құрамдас бөліктерінің 

көптеген қасиеттерін, олардың күл, ылғалдылық, күкірт, ұшпа заттардың 

шығымдылығы, кокстеу жағдайлары және басқа параметрлер бойынша 

Физикалық-механикалық 

Гранулометриялық құрамы Жарықшақты Пісіруі 

Зарядтың құрамына, оны 

дайындау әдістеріне, 

кокстеу тәртібіне және 

коксты тасымалдау 

жағдайларына 

байланысты. 

Кішкентай бөліктер Домна 

пешінде қажет емес, өйткені 

олар материалдар 

бағанының газ өткізгіштігін 

нашарлатады және кокс 

шығынын көбейтіп, 

шлактармен жартылай 

тасымалданады. Кокстың 

1% - ын (25 мм-ден аз) алып 

тастау Домна пешінің 

өнімділігін 3% - ға 

арттырады. 

Кокстың 
гранулометриялық 
құрамымен және 

беріктігімен, пештегі 
кокстың шөгу 
процестерімен 

байланысты, зарядтың 
құрамына, оны 

дайындауға және 
кокстеу режиміне 

Шихтада Ж және Г 

маркалы ұшпа заттардың 

жоғары шығымдылығы 

бар жақсы 

күйежентектелген 

көмірлер неғұрлым көп 

болса, соғұрлым 

жарықшақты және 

ұсақталғыш кокс 

алынады. Зарядтың 

ұсақталу дәрежесі 

өзгерген кезде оның 

спекуляциясы өзгереді. 

Кокстың элементтік 
құрамына 

байланысты. Жоғары 
сапалы кокс алу 

мүмкіндігі сутегі мен 
оттегінің 

қатынасымен 
сипатталады. 

Оттегіге бай көмір нашар 

қорытылады, ал сутегіге 

бай көмір қатты ісінеді. 

Сутегі мен оттегінің 

мөлшері ұшпа заттардың 

шығуына тура 

пропорционал, ал көміртегі 

мөлшері осы параметрге 

кері пропорционал. 
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сапасын ескере отырып, кокстеу үшін көмір шихтасын мұқият таңдау қажет. 

Шихтаны кокстеуге дайындау маңызды кезең болып табылады, атап 

айтқанда көмірді сақтау шарттары, ұнтақтау дәрежесі, үйінді тығыздығы 

[17]. 

 

1.2.2 Кокстеудің химиялық өнімдерінің шығуын анықтайтын 

факторлар 

 

Кокстеудің химиялық өнімдерінің шығуы кокстелетін көмір 

шихтасының қасиеттеріне, кокстеудің технологиялық жағдайларына және, ең 

алдымен, (әсіресе шайыр мен шикі бензол) – шихтаның ұшпа заттарының 

шығуына байланысты.  

Газдың шығуы ұшпа заттардың көбеюімен де артады. Кокстеудің ұшпа 

химиялық өнімдерінің құрамы мен шығуына ауыр көмірсутектердің 

температурасы ерекше әсер етеді (1.2 кесте). 

Сонымен, химиялық өнімдердің шығуына әсер ететін параметрлер 

кокстеу температурасы, ылғалдылық, ұшпа заттардың шығуы, қысым, 

зарядтың сусымалы салмағы және ылғалдылық болып табылады [18]. 

 

1.2 кесте - Кокстеу параметрлерінің химиялық өнімдердің шығуына 

әсері 
Параметр Әсері 

Температура 

- арттыру 

- ұшпа заттардың шығуы көмірдің пластикалық күйі кезінде қарқынды 

жүреді, содан кейін пластикалық масса қатайған кезде біртіндеп 

азаяды.  

- термиялық төмен төзімді қосылыстардың мөлшері азаяды, ал таза 

бензол сәйкесінше артады және кокстеу кезеңінің соңғы сағаттарында 

90% немесе одан да көпке жетеді. Бірақ шикі бензолдың құрамы сөзсіз 

өзгереді: толуол, ксилол, сольвент мөлшері азаяды және таза бензол 

мөлшері артады. 

- көмір шайырында нафталин мөлшері азаяды. 

- таскөмір шайыры қарқындырақ ыдырайды. 

- ауыр көмірсутектер мен метан бір мезгілде сутектің пайда болуымен 

қарқынды түрде ыдырайды, яғни бүкіл кокстеу кезеңінде газдың 

көлемді шығуы жүреді. 

 - шайырдың шығымдылығы әрдайым төмендейді, шайырдағы фенол 

мөлшері азаяды және нафталин өседі. 

- күкірт газға, шикі бензол мен шайырға ауысады. 

Ұшпа заттардың 

шығуы 

- арттыру 

- газ шығымы өсуде. 

- күкірт газға, шикі бензол мен шайырға ауысады. 

Шихтаның 

сусымалы 

салмағы 

егер ол кішкентай болса (мысалы, зарядты ұсақтау кезінде), кокс 

тортының шөгуі үлкен болады, нәтижесінде су астындағы кеңістіктің 

көлемі де, камера қабырғасы мен кокс тортының арасындағы алшақтық 

артады. 

Кокс 

камерасындағы 

қысым 

- жоғары қысым мен жұқару кезінде химиялық өнімдердің бір бөлігі 

жоғалады және олардың сапасы нашарлайды. 

Ылғалдылық  - ылғалдылық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым аммиак шығады. 
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1.3 Кокс пештерінің өнімділігін арттырудың және кокстеу 

технологиясын жетілдірудің негізгі бағыттары 

 

Кокстеу техникасы үздіксіз жетілдіріледі: пеш камераларының көлемі 

ұлғаяды және оларға қызмет көрсету механикаландырылады; пештерге 

кептірілген және қыздырылған (200°С дейін) шихтаны тиеу енгізіледі. 

Көмірден брикеттер ағынында пластикалық күйге ауысып, кейіннен 

брикеттерді тесуге негізделген кокстаудың түбегейлі жаңа, үздіксіз әдістері 

әзірленуде [11-14] 1.3 кестеде. Кокс химиялық өндірістің әртүрлі 

жетілдірулері келтіріледі. 

 

1.3 кесте - Кокс химиялық өндірісті жетілдіру және оның сапаға әсері 
Жетілдіру Әсері 

1 2 

Көмір шихтасын 

алдын ала брикеттеу 

немесе оны таптау 

пеш камерасындағы шихта массасын көбейтуге, кокс сапасын 

жақсартуға және пештердің өнімділігін арттыруға мүмкіндік 

береді [4]. 

180-220°С дейін 

қайнаған қабаты бар 

реакторда 

қыздырылған азотпен 

көмір шихтасын 

алдын ала қыздыру 

кокстеу кезеңін 6-8 сағатқа, яғни 40-50% - ға қысқартуға, кокс 

пештерінің өнімділігін орта есеппен 2 есе арттыруға мүмкіндік 

береді [4]. 

Құйынды 

камераларда қайнаған 

қабаты бар 

қондырғыларда көмір 

шихтасын (<3 мм) 

жылдам қыздыру 

бұл аппараттардағы қыздыру жылдамдығы соншалықты жоғары, 

350˚С дейінгі температурада көмір зарядының ұшпа заттарды газ 

фазасына беруге уақыты жоқ және ішінара ериді. Көмір затын 

балқыту саласында ұстаудан кейін (1-2 мин) шихта шағын 

қысыммен (0,2-0,5 МПа) шахталық пеште қыздыруға ұшырайтын 

брикеттерге қалыпталады. Қарастырылған технология бойынша 

алынған қалыпталған кокстың беріктігі қарапайым кокстың 

беріктігінен жоғары [10]. 

Төмен (газды) және 

метаморфизмнің 

жоғары дәрежесіндегі 

баяу пісірілетін 

көмірді енгізу, тіпті 

арық 

шикіқұрамды жартылай брикеттеу кокстеу алдында баяу 

пісірілетін көмірден тұратын шикіқұрам мөлшерінің шамамен 1/3 

бөлігін мұнайдан немесе таскөмір тектес байланыстырғышпен 

брикеттейді және көмір мұнарасына жіберілетін шикіқұрамның 

қалған массасына брикеттер қосады. Бұл шихтадағы 

жентектелген көмірдің құрамын 64% - дан және одан да көп 

(әдеттегі дайындық кезінде талап етілетін деңгей) 50% - ға дейін 

төмендетуге мүмкіндік береді. Кейбір елдерде шикіқұрамды 

пешке тығыздығы 1,10-1,15 т/м
3
 нығыздалған берік көмір 

блоктары түрінде тиейді; шикіқұрамды нығыздау кокс итергішке 

орнатылған арнайы құрылғының көмегімен жүзеге асырылады 

[4]. 

Үздіксіз кокстеу-

қалыпталған коксты 

алу әдісі. 

шикіқұрамды пластикалық күйге дейін жылдам қыздыру, 

қалыптарды ала отырып, аз қысыммен қалыптау және оларды 

кейіннен тік пештерде қыздыру. Бұл әдіс аз пісетін көмірді 

қолдануға, көмір алуға мүмкіндік береді  
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1.3 кестенің жалғасы 
1 2 

 қажетті өлшемдер мен пішіндегі кокс, қоршаған ортаның 

ластануын азайту және технологиялық операцияларды 

автоматтандыру [4]. 

Баяу (жартылай 

үздіксіз) кокстеу 

әлемдік тәжірибеде 

жиі кездеседі. 

350-380°С дейін құбырлы пештерде алдын ала қыздырылған 

шикізат атмосфералық қысым кезінде жұмыс істейтін айдау 

бағанының төменгі бөлігінде реакция аппараттарынан берілетін 

булармен үздіксіз байланыста болады. Артықшылықтары-аз күлді 

кокстың жоғары шығымдылығы; шикізаттың бірдей мөлшерінен 

үздіксіз кокстеуге қарағанда 1,5-1,6 есе көп кокс алуға болады [4]. 

Қайнап жатқан 

қабатта үздіксіз 

кокстеу (термотүйіспе 

крекинг). 

бұрын жылу алмастырғышта қыздырылған шикізат реакторда 

қыздырылған және тоқтатылған инертті салқындатқышпен 

байланысады (әдетте бөлшектердің мөлшері 0,3 мм-ге дейін ұнтақ 

кокс, одан да үлкен түйіршіктер) және оның бетінде 6-12 минут 

кокс болады. Артықшылықтары: ашық түсті мұнай өнімдерін 

өндіруді арттыру, сонымен қатар пайда болған коксты 

газдандырумен үздіксіз кокстеу дизель және қазандық отындарын 

алу үшін қолданылуы мүмкін [4]. 

Мерзімді кокстеу 

диаметрі 2-4 м және 

ұзындығы 10-13 м 

көлденең цилиндрлік 

аппараттарда жүзеге 

асырылады. 

шикізат біртіндеп төменнен ашық отпен қызады. Әрі қарай, 

дистилляттар әдеттегідей шығарылады, кокс кептіріліп, 

кальцийленеді (2-3 сағат). Әрі қарай, пештегі температура 

біртіндеп азаяды және алдымен су буымен, содан кейін ауамен 

салқындатылады. Кокстың температурасы 150-200°C дейін 

төмендеген кезде ол түсіріледі. Бұл әдіс төмен ұшпа құрамы бар 

жоғары сапалы кокстың электродты және арнайы түрлерін алады. 

Алайда, бұл әдіс тиімсіз, металл мен отынның көп шығынын, 

сондай-ақ қол еңбегінің едәуір шығындарын талап етеді, 

сондықтан өнеркәсіпте қолданылмайды [4]. 

100°С температурада 

шикіқұрамды кептіру 

біріктіріліп, кейіннен 

4-6% таскөмір 

шайырын қосқанда 

оны брикеттеумен 

біріктірілген процесс. 

Құрғақ брикеттелген шикіқұрамды кокстеу кезеңі 17-20% - ға 

қысқарады, ал Кокс пештерінің өнімділігі ылғалды брикеттелген 

шикіқұрамды кокстеумен салыстырғанда шамамен 35% - ға 

артады. Артықшылықтары: шихтаны термиялық дайындаудың бір 

сатысын пайдалану мүмкіндігі, бұл шығындарды азайтуды және 

процестің қауіпсіздігін арттыруды қамтамасыз етеді; газ 

жинағышқа көмір шаңын шығаруды жою; қондырғының 

ықшамдылығы және қондырғының жұмысындағы іркілістерге 

сезімталдығы төмен [4]. 

Құбыр салу Негізі көмір зарядын сұйылтылған қабаты бар аппаратта қыздыру 

болып табылады, ол бір уақытта ұнтақтағыш рөлін атқарады және 

зарядты кокс пештеріне құбыр арқылы тасымалдайды. 

Артықшылықтары: құбыр жүйесінің герметикалығы, құрамында 

баяу пісірілетін көмір көп болатын шикіқұрамнан жасалған 

кокстың жақсы сапасы. Кемшіліктері: пневматикалық жүктелген 

зарядтың төмен тығыздығы (дымқыл зарядтың тығыздығынан 2-

4% жоғары); оны тиеу кезінде газ жинағышқа едәуір алып тастау; 

жылытқыштардың отқа төзімді төсенішінің зақымдануы және т. 

б. 
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1.3 кестенің жалғасы 

1 2 

Конвейерді жүктеу 

әдісі  

 

көмір шихтасын газ-жылу тасығыштың жоғары ағынында екі 

сатылы қыздыру және оны жабық конвейердің көмегімен кокс 

пештеріне гравитациялық тиеу жүзеге асырылады. Кокс 

пештеріне тиеу кезінде қыздырылған шикіқұрамның 

температурасы 170-200°С. артықшылығы: шикіқұрамды қыздыру 

және кокс пештеріне тиеу процестерін күрделі емес 

аппаратуралық ресімдеу. Кемшіліктері: қыздырған кезде зарядты 

ұнтақтау және басқа тәсілдермен қыздырылған сол зарядтың 

тығыздығымен салыстырғанда оның тығыздығының біршама 

төмендеуі. Бұл қондырғыларда алынған шайыр жоғары шаңмен 

сипатталады (күл мөлшері 0,2-0,3%) және одан жоғары. Осы 

қондырғыдан шығатын газдың бір бөлігі зарядты жылыту үшін 

қолданылады. 

 

Кокстеу үшін көмірді дайындаудың қолданыстағы технологиясын 

жетілдіру және жаңа технологиясын құру іс-шаралар мен техникалық 

әдістердің жиынтығын қамтиды, олардың негізгілері көмірді байытудың 

жаңа әдістерін енгізу, көмір шихталарын ұтымды дайындау, көмірді 

ұнтақтаудың оңтайлы дәрежесі мен сипаты, көмір жүктемесінің тығыздығын 

арттыру, көмірді кокстеу алдында алдын-ала кептіру және жылыту және т. б. 

Байытудың жаңа әдістері, көмірді ұтымды шихталау, көмірді 

ұнтақтаудың оңтайлы дәрежесі мен сипаты кокстеудің шикізат базасын 

біршама кеңейтуге және кокстың физика-химиялық қасиеттерін жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

 

1.4 Технологиялық процестердің параметрлерін бақылау және 

реттеу тәсілдері 

 

Кокс машиналарының жұмысын кешенді автоматтандыру 

механизмдерді бағдарламалық басқаруды құру бағытында жүзеге 

асырылады. Машинамен орындалатын операциялардың әр тобы белгілі бір 

технологиялық ретпен жасалады, ал келесі операцияны орындау үшін 

алдыңғы операцияны орындау туралы сигнал беріледі. Бұл сигналдар 

машинаның жұмыс органдарының, өңделетін пештің есіктері мен люктерінің 

жағдайын бақылау датчиктерінен беріледі. 

Кокстеу технологиясымен байланысты барлық операцияларды 

автоматтандыру процестің берілген шарттарының дәлдігін қамтамасыз етеді 

және ең жақсы техникалық және экономикалық көрсеткіштерді алуға 

мүмкіндік береді. 

Кокстеу камераларын тиеу көмір мұнарасынан көмір шихтасымен 

тиелетін көмір тиеу вагонының көмегімен жүргізіледі.  

Операцияларды орындау үшін көмір тиеу вагоны машинаның негізгі 

қаңқасын құрайтын көмір тиеу вагонының металл конструкциясына 

орнатылған тиісті механизмдермен және автоматика құралдарымен 

жабдықталған. 
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Көмір тиеу вагонының бункерлерін толтыру және босату жөніндегі 

операцияларды автоматтандыру үшін құрылғылар мен механизмдерді белгілі 

бір технологиялық ретпен қосуды және ажыратуды қамтамасыз ететін 

арнайы сигнализаторлар орнатылған. Көмір тиеу вагонының әрбір 

бункерінде көмір мұнарасы бункерінен шихтаның түсу, көмір тиеу вагоны 

бункерінің шихтасын толтыру, бункерде шихтаның іліну сигнализаторлары, 

сондай-ақ вагон бункерінен шихтаның мәжбүрлі түсу датчигі орнатылады. 

Бункердің ішкі бөлігін қарау және бункердің жоғарғы бөлігінде 

орналасқан сигнализаторлардың жай-күйін бақылау көмір тиеу вагонында 

орнатылған арнайы алаңнан жүзеге асырылады. 

Шихтаны бункерге тиеу кезінде оны цилиндр бөлігінің ішінде тиеу 

саңылауының ортасында біркелкі тарату үшін конустық бөлгіш орнатылған. 

Қазіргі уақытта кокс пештерін тиеу бойынша барлық дерлік 

операциялар механикаландырылды және автоматтандырылды: 

1) көмір мұнарасының бункерлеріндегі шихтаны пневмо ұсақтау; 

2) көмір мұнарасының қақпақтарын автоматты түрде ашу және жабу; 

3) көмір тиейтін вагон бункерлерінен шихтаны толтыру мен түсіруді 

автоматтандыру; 

4) Кокс пештерінің көтергіштері мен тиеу люктерін декапирлеуді 

механикаландыру; 

5) тиеу люктерінің қақпақтарын алу және орнату және шихтаны жинау 

үшін консольді-бұрылмалы типті машинаны қолдану; 

6) Кокс итергіштің жоспарлы құрылғысының жұмысын 

автоматтандыру; 

7) Кокс пештерінің жақтаулары мен есіктерін механикалық тазалау 

құрылғысы; 

8) Кокс машиналарын автоматтандырылған қашықтықтан басқару 

жүйелерін қолдану [20]. 

Коксты батарея мерзімді әрекет етудің көп объектілік агрегаты болып 

табылады.  

Кокс пештеріндегі барлық өндірістік процестер мыналардан тұрады: 

- Жылу тәртібін реттеу; 

- Пештерді кокс машиналарының көмегімен өңдеу. 

Кокс пештерінің жылу тәртібін автоматты түрде реттеу схемасы келесі 

негізгі ережелерге негізделген: 

1) пешке тиелетін шихтаның саны мен сапасы (ылғалдылығы, үйілмелі 

салмағы, термиялық қасиеттері тұрақты); 

2) пешке шихтаны тиеу камераларда шихтаны бірдей тығыздауды 

қамтамасыз ететін қатаң белгіленген өзгеріссіз тәртіпте жүргізіледі. 

Пештерден коксты берудің қатаң кестесі сақталады, бұл кокстеу уақытының 

тұрақтылығына кепілдік береді; 

3) жылыту жаймасының ұзындығы мен биіктігі бойынша 

температураны қажетті бөлу пештердің конструктивтік элементтерінің 

көмегімен алдын ала реттеумен қамтамасыз етіледі; 
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4) батареяның ұзындығы бойынша температуралық және 

гидравликалық тәртіп алдын ала баптау жұмыстарымен реттелген. 

Осыған сүйене отырып, кокс пештерінің жылу режимін реттеуді 

автоматтандыру реттеу нәтижесінде алынған тапсырмаларға сәйкес кокстеу 

процесінің барлық кіріс және шығыс энергиясы мен материалдық ағындарын 

тұрақтандыруға дейін азаяды. 

Автоматты реттеу объектісі ретінде кокс батареясы тұтастай 

қабылданады. Автоматты реттеуге арналған барлық параметрлер орташа, 

жалпы баттық болып қабылданады. 

Кокстеудің қажетті жылу режимін сақтау батареяның әр жағына бір 

уақытта жылу берудің тұрақтылығымен қамтамасыз етіледі. Жылыту 

жүйесінде және кокстеу камерасында берілген гидравликалық режимді 

сақтау пештерде сиретуді және газ жинақтағыштардағы газ қысымын реттеу 

арқылы жүзеге асырылады [20]. 1.4 кестеде кокс пешінің гидравликалық 

тәртібін автоматты реттеу жүйелері келтірілген. 

 

1.4 кесте - Гидравликалық тәртіпті автоматты реттеу жүйелерінің 

сипаттамасы  
Автоматты реттеу схемаларының 

принциптері мен құрылымы 

Артықшылықтары Кемшіліктері 

1 2 3 

Кокс пештерін жылыту 

Кокс батареясының жақтары 

бойынша пештерде сиретуді 

автоматты тұрақтандыру 

Схема қарапайым, арзан, 

тоннельдегі ауа 

температурасының 

күнделікті 

ауытқуларынан, оның 

ылғалдылығынан және 

барометрлік қысымнан 

болатын қателік іс 

жүзінде рұқсат етілген 

шектерде болады. 

Ауаның артық болуы 

және 

регенераторлардың 

жоғарғы жағындағы 

сирету 

коэффициентінің 

жылыту газының 

мөлшері мен 

сапасының өзгеруіне 

және кантталу 

кезеңіндегі уақыт 

бойынша күрт 

тәуелділігі (10-12%) 

 

Тоннельдегі ауа температурасы 

бойынша түзетумен кокс 

батареясының жақтары бойынша 

Көмейде сиретуді автоматты 

тұрақтандыру 

Тоннельдегі 

температураға тәуелділік 

азаяды 

Регенераторлардың көзіндегі 

сиретуді автоматты түрде 

тұрақтандыру батарея жағындағы 

борларда тартқышты реттеу арқылы 

жоғары ағымда 

Регенераторлардың 

жоғарғы жағындағы 

сиретудің тұрақтылығы 

және артық ауа 

коэффициенті автоматты 

түрде сақталады 

Артық ауа 

коэффициентінің 

тоннельдегі ауа 

температурасының 

өзгеруіне тәуелділігі, 

бұл ауаға ауаның 

енуінің үлкен 

ауытқуларына әкеледі 

(10-ға дейін%) 

Тұрақтылықты сақтау арқылы газ-

ауа қатынасының тұрақтылығын 

автоматты түрде реттеу  

Ауаның артық болу 

коэффициенті және  

Газдың жану 

жылуының өзгеруіне 

тәуелділік,  
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1.4 кестенің жалғасы 

1 2 3 

регенераторлардың жоғарғы 

жағында жоғары ағынмен сирету: 

газ-бүйірдегі борларда тартқышты 

реттеу, ауа – ауа клапандарының тірі 

қимасын өзгерту үшін топтық 

құрылғы. 

регенераторлардың 

жоғарғы жағы. 

жөндеу мен күтімнің 

күрделілігі мен 

күрделілігі 

Регенераторлардың көздерінде өсіп 

келе жатқан ағындағы сиретудің 

тұрақтылығын автоматты түрде 

реттеу: газ-екі жағынан пештегі 

тартқышты түзету арқылы, ауа-әрбір 

газ-ауа клапанына ауа кіретін 

бөліктің жеке автоматты бейметалл 

түзеткіші 

Жүйе температураны 

бірдей өлшеу үшін 

пластиналардың 

позицияларындағы 

айырмашылық 2-3 мм-

ден аспайтын жағдайда 

әр простенкадағы артық 

ауа коэффициентін және 

гидравликалық режимді 

тұрақтандырудың 

қажетті дәлдігін 

қамтамасыз етеді. 

Реттеу мен күтімнің 

күрделілігі. 

Кокстеу камерасында 

Газ жинағыштардағы қысымның 

тұрақтылығын бұрғыш газ 

құбырында орнатылған бір 

реттеуішпен автоматты реттеу 

Кокстеу камерасындағы 

берілген оң қысым 

сақталады 

Тараптар бойынша 

қысым газдың 

жағымсыз ағындары 

есебінен белгіленеді 

Әр газ жинағыштағы қысымның 

тұрақтылығын автоматты түрде 

реттеу 

 

Кокстеу камерасындағы 

берілген оң қысым 

сақталады 

Қысымның шамалы 

айырмашылығы болуы 

мүмкін, бұл бір 

жағынан екінші 

жағына зиянды газ 

ағынын тудырады 

Машина жағындағы газ 

жинағыштағы қысымның 

тұрақтылығын осы газ жинағыштағы 

қысым бойынша автоматты түрде 

реттеу және газ жинағыштардағы 

қысым айырмасын бұрғыш газ 

құбырындағы дроссель органымен 

реттеу  

Кокстеу камерасындағы 

берілген оң қысым 

сақталады 

 

 

1.5 кестеде кокос батареяларының технологиялық процестерін 

автоматты реттеу объектілерінің тізбесі келтірілген. 

Коксты кептіру вагонына ыстық коксты қабылдауды автоматтандыру 

қабылдау кезінде ыстық коксты біркелкі орналастырудан тұрады. Коксты 

қабылдау телімінде электровоздың қозғалу жылдамдығының коксты 

ағызатын вагонға коксты итеретін штанганың қозғалу жылдамдығымен 

сәйкес келуі қамтамасыз етіледі. 

Коксты кептіру вагонына коксты қабылдауды автоматтандырудың екі 

қағидасы кең таралды: 
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Кесте 1.5 - Кокс батареяларының технологиялық процестерін 

автоматты реттеу объектілерінің тізбесі 
Автоматты 

реттеу объектісі 

Реттелетін параметр 

Газ жинағыштар Газ жинағыштардағы қысым 

Кокс пештерін 

жылыту 

Жалпы және тараптар бойынша газ құбырындағы жылыту газының 

қысымы 

Домна және кокс тараптары бойынша жылыту газының шығысы 

Температура мен ылғал құрамын түзетумен Домна немесе кокс 

жақтары бойынша жылыту газының шығысы 

Газдың жылулығы бойынша түзетумен Домна немесе кокс жақтары 

бойынша жылыту газының шығысы 

Жылу эквиваленті (Воббе индексі) бойынша түзетумен тараптар 

бойынша жылыту газының шығысы) 

Араластыру 

станциясы 

Жылыту газының жылу өнімділігін автоматты түрде реттеу (доменге 

кокс газын қосумен) 

Жылыту газының жылу баламасын автоматты түрде реттеу (доменге 

кокс газын қосумен) 

Араластырғанға дейінгі газ қысымы 

Түтін газдары Аккумуляторлардың жақтары бойынша көмейде түзетусіз және 

регенераторларды сирету және тоннельдегі температура бойынша 

түзетулермен сирету 

 

- штанганың жылдамдығы мен электровоздың жылдамдығын үздіксіз 

немесе дискретті бақылау және оларды салыстыру арқылы электровоздың 

қозғалыс жылдамдығына сәйкес электровоздың жылдамдығын сақтау; 

- жылдамдық тұрақтылығы, егер штанганың жылдамдығы тұрақты 

болса және электровоздың тиісті жылдамдығы электровоздағы тұрақты 

автономды басқару схемасымен қамтамасыз етілсе. 

Кокс пештеріне қызмет көрсету бойынша операциялар кешенін 

жүргізетін әрбір кокс машинасы пештерді беру кестесіне сәйкес дербес 

бағдарлама бойынша әрекет етеді. Әрбір пешті өңдеу кезеңінде бір немесе екі 

рет машиналар бір-бірімен қатты түйісуде болады.  

Машиналар арасындағы байланыс және жұмысты үйлестіру байланыс, 

сигнал беру және құлыптау құралдарымен жүзеге асырылады [21]. 

Зарядты жүктеумен қатар жоспарлау жүреді, яғни кокстеу 

камерасындағы заряд деңгейін теңестіру. Бұл операцияны кокс итергіші 

жүзеге асырады, оның металл жақтауында басқа операцияларға жарамды 

көптеген механизмдер бар.  

Клапандар мен шүмектерді ауыстыру арқылы жылу газдарының, жану 

өнімдерінің және ауаның ағындарының бағытын өзгерту процесі кантинг деп 

аталады. Кантинг әдетте 20 минуттан кейін жасалады. Канттаудан кейін 

жоғары ағымда жұмыс істеген регенераторлар мен пирстер төмен ағымда 

жұмыс істейді және керісінше. 

Газ (кокс немесе домна пеші) жылу жүйесіне жану өнімдері мен ауа 

ағындарының бағыттары өзгергеннен кейін және пештің жылыту жүйесі 

ауамен толтырылғаннан кейін ғана беріледі. 
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Тікелей кокс газы температурасы 700-750°С болатын кокстеу 

камерасынан шығады, газды 85°С температураға дейін шайырды сумен бір 

мезгілде салқындата отырып шығару көтергіштерден, газ жинағыштардан 

және аударылатын газ құбырларынан тұратын темір арқаумен жүзеге 

асырылады. 

Көтергіштер кокс газын пештен газ жинағышқа шығаруға және газды 

жанар-жағар маймен суару арқылы салқындатуға арналған. 

Ұзақ кокстеу процесінен кейін дайын кокс шығарылады. Оны кокс 

итергіші жүзеге асырады, ол есіктерді есік ашатын құрылғының көмегімен 

ашады, содан кейін дайын тортты итеретін штангамен итереді. Бұл уақытта 

батареяның екінші жағында есік ашасы жұмыс істейді. Сондай-ақ, ол 

есіктерді ашып, ванна арқылы коксты итергішпен итеріп жібереді.  

Кокс сөндіру вагонына түседі, сөндіру мұнарасына тасымалданады, 

онда ол дымқыл түрде сөндіріледі. 

Содан кейін кокс сөндіру вагонынан пандусқа түседі, ол жерден коксты 

сұрыптауға тасымалданады. Тасымалдаушы жолы бойынша тасымалдау 

таспасының жылдамдығын автоматты бақылау жүзеге асырылады.  

Коксты сұрыптау схемасы экрандар мен тасымалдаушылардың көп 

болуына байланысты өте күрделі, сондықтан коксты фракцияларға бөлу және 

бөлу процесі автоматтандырылған. 

Коксты сұрыптағаннан кейін ол тұтынушыларға, яғни өндіріс 

цехтарына жіберіледі.  

Бақылау-өлшеу аспаптарының (БӨА) қалқанында мынадай негізгі 

технологиялық параметрлерді көрсететін немесе тіркейтін аспаптар 

орналасқан: 

1) жалпы және таратушы газ құбырларындағы жылыту газдарының 

шығысы мен қысымы; 

2) газ қыздырғышқа дейін және одан кейінгі кокс газының 

температурасы; 

3) домна газының температурасы; 

4) ортақ көмейде және көмейде батарея жақтары бойынша сирету және 

температура; 

5) газ жинағыштардағы температура мен қысым (газ жинағыш 

бумаларының будкасында орнатылған аспаптармен қатар); 

6) регенераторлардың жоғарғы бөлігінде батарея жақтары бойынша 

шығатын ағынның сиретілуі; 

7) батарея жағы бойынша пеш көмейінің түтін газдарындағы оттегі мен 

көміртегі диоксидінің құрамы; 

8) жалпы газ құбырындағы жылыту газының жану жылуын қамтиды. 

Жоғарыда аталған құрылғылардан басқа, кейбір жаңа батареялардың 

қалқандарында батареяның екі жағындағы саңырауқұлақтардағы 

шиберлердің орналасу көрсеткіштері бар. 

Сондай-ақ, сөндіру мұнарасының сорғыларының қосылыстарының 

санын тіркеу арқылы берілген пештердің санын көрсететін құрылғылар, 
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сондай-ақ пештерден кокс беру кезінде амперажды тіркейтін амперметрлер 

ұсынылған. 

Реактивті реттегіштерге арналған стендте жылыту газының шығынын 

немесе қысымын реттегіштер орнатылады және батарея жағында пештерде 

сирек кездеседі. Егер кокс батареясы газдардың қоспасымен қыздырылса, 

онда аралас газдар шығындарының арақатынасын реттегіш орнатылады. 

Реттегіш стенд бақылау-өлшеу аспаптарының қалқанының артына 

орнатылған кезде, реттеуіштерді баптау органдары қалқанға шығарылады. 

Әрбір аспаптың астында БӨА қалқанында және реттеуіштердің 

стендінде бақыланатын немесе реттелетін параметрдің атауы бар 

тақтайшалар орнатылуы тиіс. 

Ағынды реттегіштер мен бақылау құралдарына арналған датчиктер газ 

құбырларының тоннельдерге ернемекті қосылыстарында орнатылған шығыс 

өлшегіш диафрагмалар болып табылады. Ернемекті қосылыстардың 

бүйірлерінде диафрагманың жиегін ластанудан тазартуға арналған бу 

құбырлары бар. Газ құбырындағы, көмейдегі және регенераторлардың 

жоғарғы бөлігіндегі қысымды бақылау-өлшеу аспаптарына импульстік 

түтіктердің көмегімен беріледі, олардың тығыздығы жүйелі түрде тексерілуі 

тиіс. Қарсылық термометрлері газ құбырларындағы және газ 

жинағыштардағы газ температурасының датчиктері болып табылады, 

олардың жұмысы температураның өзгеруі кезінде электр тогының өту 

кедергісін өзгерту үшін металдың қасиетіне негізделген. Қарсылықтың мыс 

термометрлері температураны 100°C-қа дейін, платина-500°C-қа дейін өлшеу 

үшін қолданылады. 

Жану өнімдерінде оттегі мен көмірқышқыл газының құрамын анықтау 

үшін автоматты газ анализаторлары қолданылады. Газдың жану жылуы 

Автоматты калориметрдің көмегімен жылу газы жанған кезде қыздырылған 

су ағынының температурасының өзгеруін үздіксіз өлшеу арқылы 

анықталады. Бақылау-өлшеу аспаптары, май қысымды қондырғылары бар 

реттегіштер, импульстік желілер мен датчиктер БӨА цехының персоналына 

қызмет көрсетеді. 

 

1.5 Кокстеу процесінің негізгі технологиялық есептері 

 

1.5.1 Кокстеудің материалдық теңгерімі 

 

Материалдық теңгерімнің үш негізгі түрі бар: 
компоненттер бойынша 

кокстеу шикізаты мен 

өнімдерінің материалдық 

теңгерімі 

химиялық элементтер 

бойынша кокстеу шикізаты 

мен өнімдерінің 

материалдық теңгерімі 

жылу жүйесіндегі жану 

процесіне қатысатын 

заттардың материалдық 

теңгерімі 

 

Іс жүзінде материалдық теңгерімнің бірінші түрі жиі кездеседі. Онда 

химиялық кокстеу өнімдерінің шығуы туралы мәліметтер келтірілген. 
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Есептеу әдетте жүктеме бірлігі ретінде 100 немесе 1000 кг зарядты таңдап, 

дымқыл (жұмыс істейтін) зарядтан шығады [11]. 

Кіріс баптары 

1. Құрғақ шихтаның шығымы (Шс,%) мынадай формула бойынша 

болады: 
P

C WШ 100      (1.1) 

 

мұндағы PW -шикіқұрамның ылғалдылығы,%.  

2. Кокстеу камерасына ауа мен жану өнімдерін сору іс жүзінде мүмкін 

емес, өйткені камераларда кокстеу кезеңінде оң қысым сақталады. 

Кейбір сыртқы ауаны сору жоспарлау кезінде жоспарланған есік 

арқылы, сондай-ақ тікелей газ газ құбырларында және химиялық зауыттың 

жабдықтарында олардың тығыздығы жеткіліксіз болған кезде газдың 

қозғалыс жолында мүмкін болады. Сорылған ауаның мөлшері кері газдағы 

азоттың артық болуымен анықталады. 

Шығын баптары 

1. Жұмыс шихтасынан жалпы кокстың шығуы мынадай формула 

бойынша анықталады: 
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мұндағы К-жұмыс шикіқұрамынан құрғақ кокстың шығуы, %; 
PV - жұмыс шихтасының ұшпа заттарының шығуы, %; 
PW - жұмыс шикіқұрамындағы ылғал мөлшері, %; 

C

KV  - құрғақ кокстан ұшпа заттардың шығуы (әдетте 0,7-1 аралығында 

болады %), %; 

П-өндірістік жағдайларда кокстың шығуы мен зертханалық жағдайларда 

шикіқұрамнан қатты қалдықтың шығуы арасындағы айырмашылық бойынша 

есептелетін, тигель сынамасы әдісімен сынау кезінде есепке алу шамасы, %. 

П мәні пеш камерасында (кокстеуден айырмашылығы) пайда болған 

ұшпа өнімдер қосымша ыдырайтындығына байланысты, бұл қатты 

қалдықтың шығуын арттырады. Сондай-ақ, тез қызған кезде кокстеу кезінде 

бұзылу процестері күшейіп, поликонденсация процестері тежеледі, бұл қатты 

қалдықтың шығуын азайтады. 

П (%) қосылым шамасы Б. и. формуласы бойынша анықталуы мүмкін. 

Кустова мен Я. Е. Гинсбург: 
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мұндағы, C

ШV  - құрғақ шикіқұрамның ұшпа заттарының шығымы, %; 
C

KV  - құрғақ кокстың ұшпа заттарының шығымы, %. 
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П шамасы 0,5-2,5% шегінде ауытқиды және шикіқұрамнан 

ұшқыштардың шығуына, кокстеу тәртібіне және басқа да факторларға 

байланысты. 

Жалпы кокс жеке кластардан құралады: 

а) металлургиялық ірілігі >25 мм кокс (оның шығысы жалпы көлемнің 

91-94% - на тең деп қабылданады), 

б) Кокс жаңғағы, 10-25 мм (жалпы шығымы 2-3% ), 

в) Кокс ұсақ-түйегі, 0 -10 мм (жалпы шығымы 4-6%). 

2. Шайырдың шығыны (жұмыс шихтасынан %) келесі эмпирикалық 

формула бойынша анықталуы мүмкін: СМG  
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   (1.4) 

 

Мұндағы ГV - ұшпа шихтаның жанғыш массаға шығуы, %; 
РА - жұмыс шихтасында күлдің болуы, %; 
РW  - жұмыс шикіқұрамындағы ылғал мөлшері, %. 

Шайырдың шығыны 3-4% аралығында болады. 

3. Шикі бензолдың шығуы эмпирикалық формула бойынша 

анықталады: 
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   (1.5) 

 

Өндірістік жағдайларда бG  0,7-1,2% шегінде ауытқиды.  

4. Аммиактың шығыны мына формула бойынша анықталады: 
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     (1.6) 

 

мұндағы b - көмір азотының аммиакқа өту коэффициенті (практикалық 

есептеулер үшін b = 0,16); 
ГN - шихтаның жанғыш массасындағы азоттың болуы, %; 

17-аммиактың молекулалық салмағы;  

14-азоттың атомдық салмағы. 

АМG 0,20-0,30 аралығында ауытқиды, % 

5. Төмендегі эмпирикалық формула тәжірибеге жеткілікті дәлдікпен 

кері құрғақ газдың шығынын береді: 
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мұндағы а - 3-3,3-ке тең пропорционалдылық коэффициенті. 

6. Жалпы ылғал шикіқұрам мен пирогенетикалық ылғалдан тұрады; 
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Шикіқұрамның ылғалдылығы баланстың кіріс және шығыс бөлігінде 

бірдей қабылданады. 

Пирогенетикалық ылғалдың шығуы ПИРW  көмірдегі оттегінің құрамына 

байланысты және шамамен формула бойынша есептеледі:  
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ПИР OkW      (1.8) 

 

мұндағы k-шихта оттегінің пирогенетикалық ылғалға өту коэффициенті  
PO  - жұмыс шикіқұрамындағы оттегінің құрамы, %; 

18 - судың молекулалық салмағы; 

16 - оттегінің атомдық салмағы. 

7. Материалдық теңгерімдегі қалдық әдетте жүктеме салмағының 2-3% 

аспайды. 

 

Шамамен есептеу  

Кокс пештерінің материалдық теңгерімі 

Есептеу үшін бастапқы деректер: 

1. Көмір шихтасын техникалық талдау, % 
РW  РА  

СV  
общS  

8,8 7,5 24,8 2,15 

 

Шихтаның шартты жанғыш массасының элементарлық құрамы 

мынадай, % (шихтадағы барлық күкірт минералды заттарға жатады деген 

шарт қабылданады): 
ГС  ГН  

ГО  ГN  

87,51 5,22 5,4 1,87 

 

Кіріс баптары 

Жұмыс зарядын (E) жүктеу бірлігі үшін біз 1000 кг қабылдаймыз. 

Тиеу бірлігіндегі ШЕ құрғақ шихтасының саны: 
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Жүктеме бірлігіндегі ылғал мөлшері: 
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Шығын баптары 

Құрғақ жалпы кокстың шығуы: 
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Құрғақ күл массасына жалпы кокстан ұшпа заттардың шығуы C

KV  0,9% 

қабылданады.  

Қосып жазу шамасы (П) 1% - ға тең деп қабылданады. 

 
 

%5,701100
9,0100

8,86,22100





К  

 

Құрғақ жалпы кокс мөлшері: 

 
кг705705,01000   

 

Металлургиялық кокс жалпы кокстан 93,2%, кокс-жаңғақтан 2,1% және 

кокс ұнтағынан 4,7% шыққан кезде фракциялар бойынша кокс саны, кг 

құрайды: 
металлургиялық кокс 06,657932,0705   

кокс сомыны 81,14021,0705   

кокс қоқымы 13,33047,0705   

 

2. Шайыр шығару: 
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кгGСМ 8,33%38,3   

 

3. Шикі бензолдың шығуы шамамен формула бойынша анықталады: 
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Шикі бензолдың мөлшері 9,1 кг құрайды. 

4. Аммиак шығысы: 
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АМG  

 

Аммиак мөлшері 2,9 кг құрайды. 

5. Құрғақ газдың шығуы (кері): 
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а коэффициенті 3,0-ге тең қабылданады, содан кейін: 

 
кгGГ 2,136%62,13   

 

6. Жалпы ылғалды анықтаңыз. 

Жүктеме бірлігіне зарядтың ылғалдылығы 88 кг құрайды. 

Пирогенетикалық ылғал мына формула бойынша анықталады: 
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Я.М. Обуховский мен З.А. Мурадовтың деректері бойынша: k = 0,437. 
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Пирогенетикалық ылғалдың мөлшері 21,8 кг құрайды. 

Жалпы ылғал тең: 

 
кг8,1098,2188   

 

Алынған есептік деректер 1.6 кестеге енгізіледі. 

 

1.5.2 Кокстеу процесінің жылу теңгерімі 

Кокс пештерінің жылу теңгерімінің негізгі мақсаты-кокстаудың жылу 

шығынын анықтау, содан кейін жеке мақалаларды талдау арқылы осы 

көрсеткішті азайту және қондырғының тиімділігін арттыру үшін нақты 

шаралар әзірлеу. Жылу теңгерімін құру және талдау жылу және жылу 

қондырғыларын анықтауға, кокс пештерінің әртүрлі жүйелерінің жылу 

жабдықтарын салыстыруға мүмкіндік береді [11]. 
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Кесте 1.6 - Есептеу нәтижелері 

Кіріс Шығын 
№ Атауы саны № Атауы саны 

кг % кг % 

1 Тиелген құрғақ 

көмір 

912 91,2 1 Жалпы кокс 705 70,5 

2 Көмір ылғал 88 8,8 а) ірі кокс (25 мм) 657,06 65,706 

     б) Кокс жсомыны (10-

25 мм) 

14,81 1,481 

    в) Кокс ұсақ-түйегі (0-

10 мм) 

33,13 3,31 

    2 Шайыр 33,8 3,38 

    3 Шикі бензол 9,1 0,91 

    4 Аммиак 2,9 0,29 

    5 Құрғақ газ 136,2 13,62 

    6 Жалпы ылғал: 109,8 10,98 

    а) шикіқұрамның 

ылғалдылығы 

88 8,8 

    б) пирогенетикалық 

ылғал  

21,8 2,18 

    7 Үйлеспеушілік 3,2 0,32 

 Жиыны: 1000 100  Жиыны 1000 100 

 

Пештің жылу теңгерімін жасау энергияны сақтау заңына негізделген, 

оған сәйкес пештің жылу жүйесінде алынған жылу мөлшері кокстеу процесі 

мен жылу шығындарына жұмсалатын жылу мөлшеріне тең болады.  

Жылу теңгерімін жасау кезінде жылудың кірісі мен шығынының 

барлық баптарын дәл ескеру қажет. Кокс пештерін домна газымен жылыту 

кезіндегі жылу шығыны мен шығынының жекелеген баптарының 

шамаланған шамасы 1.7 кестеде келтірілген. 

Кокс пештерінде жылуды қолдану дәрежесі пайдалы әсер 

коэффициентімен сипатталады-жылу және жылу, %: 
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мұндағы, QОБЩ жалпы - пешке тартылған жылудың жалпы мөлшері, кДж;  

Qп.г. - жану өнімдері шығатын жылу шығындары, кДж;  

Qпот - қоршаған ортаға радиация және конвекция арқылы жылу 

шығыны, кДж. 
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1.7 кесте - Кокс пештерін домна газымен жылыту кезіндегі жылудың 

келуі мен шығысының жекелеген баптарының шамаланған шамасы 
Жылудың келуі Жылу шығыны 

№ - Бап 1 кг 

ылғалды 

шикіқұрамғ

а 

% № - Бап 1 кг 

ылғалды 

шикіқұрамғ

а 

% 

кДж ккал кДж ккал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Газдардың жану 

жылуы 

2405 575 89,72 1 Коксты жылытуға 

арналған жылу 

1092 260 40,62 

2 Газ энтальпиясы 19 5 0,72 2 Газды жылытуға 

арналған жылу 

362 86 13,51 

3 Ауа энтальпиясы 18 4 0,71 3 Химиялық 

өнімдерді 

жылытуға 

арналған жылу 

94 22 3,53 

4 Ылғалды 

шикіқұрамның 

энтальпиясы 

26 6 0,99 4 Жану өнімдері 

шығаратын жылу 

462 110 17,40 

5 Кокс пен газдың 

жануынан, 

реакция 

жылуынан 

жылудың есепке 

алынбаған кірісі 

211 50 7,86 5 Ылғалмен 

тасымалданатын 

жылу 

430 102 16,01 

     6 Газдың химиялық 

толық 

жанбауынан 

болатын жылу 

шығындары 

0 0 - 

     7 Қоршаған 

кеңістікке жылу 

шығыны 

239 60 8,93 

 Жиыны: 2679 640,0 100  Жиыны: 2679 640,0 100 

 

Қазіргі кокс пештері үшін теплот  72-76, термич  79-85% құрайды.  

Жылу ағынының жеке баптарын талдау мыналарды көрсетеді: 

- ыстық кокспен кокстеу процесіне жұмсалатын жылудың шамамен 

40% -ы кетеді, осыған байланысты коксты құрғақ сөндіру әдісін қолдану бұл 

жылуды кәдеге жарату қазандықтарында пайдалану мен кәдеге жаратудың 

прогрессивті бағыты болып табылады; 

- жану өнімдері кейбір кокс химиялық зауыттарында шамамен 17% 

жылу алады (мысалы, Ново-Краматорский); бұл жылу зарядтың 

ылғалдылығын азайту үшін қолданылады. 

Жылытуға жұмсалатын жылу шығынын тіпті бірнеше пайызға 

төмендету-маңызды ұлттық-шаруашылық міндет. Сондықтан пеш 

камераларының жеке беттерімен қоршаған кеңістікке жылу шығынын азайту 

бойынша жұмыстарды жүргізу назар аударуға тұрарлық. 
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Жылу теңгерімін құру кезінде кокстеуге арналған жылу шығыны 

анықталады – бұл кокс пештерінің дизайнын жылу техникалық бағалау үшін 

маңызды көрсеткіш; ол келесі факторларға байланысты: зарядты құрайтын 

көмірдің құрамы; зарядтың ылғалдылығы; кокстеу жылдамдығы; жылытуға 

қолданылатын газдың түрі (кокс немесе Домна); артық ауа коэффициентінің 

мөлшері ; жылыту қабырғалары бойымен газдардың біркелкі таралу 

дәрежесі; батарея төсеу жағдайы. 

Кокстеуге жұмсалатын жылу шығыны мына формула бойынша 

есептеледі: 
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мұнда 0V - батареяны жылытуға арналған газ шығыны, м
3
/сағ;  

.влQ – газдың жануының төменгі жылуы, кДж;  

HQ - кокстелген ылғалды шихтаның мөлшері, кг/сағ [11].  

 

Модуль бойынша қорытынды 

 

1. Кокстеуді көмірдің органикалық массасының деструкциясы мен 

синтезінің химиялық реакцияларымен қатар жүретін, нәтижесінде қатты 

механикалық берік қалдық, кокс, сондай-ақ сұйық және газ тәрізді өнімдер 

түзілетін тас көмірді (шикіқұрамды) коксқа айналдырудың күрделі 

физикалық-химиялық сатылы процесі ретінде қарастырған жөн. 

2. Әзірленген әдістер кокстеу процесінің, дайын өнімдердің сапасын 

арттыруға, кокс химиялық кокстаудың өнімділігін арттыруға бағытталған. 
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Тәжірибелік жұмыстар  

Мысал бойынша материалдық және жылу теңгерімін есептеу. 

 

Бақылау сұрақтары  

 
1. 900-1050˚С дейін қыздырылған кезде тас көмірді ауаға қол жеткізбей өңдеу 

процесі 

a) гидрогенизация 

b) газдандыру 

c) пиролиз 

d) крекинг 

e) кокстеу 

2. Сұйық немесе газдағы бөлшектердің әртүрлі тұндыру жылдамдығына 

негізделген байыту әдісі деп аталады: 

a) гравитациялық бөлу 

b) елеу 

c) магнитті бөлу 

d) флотация 

e) химиялық бөліну 

3. Көмірдің қасиеттері неге байланысты? 

a) көмір өңдеу процесінен 

b) кен 

c) петрографиялық құрамнан 

d) молекулалардың құрылымынан 

e) тас көмірдің ең органикалық массасынан 

4. Көмірдің негізгі петрографиялық компоненттерін атаңыз. 

a) витрен, күл, ылғалдылық 

b) күл, күкірт, ылғалдылық 

c) пластикалық қабаттың қалыңдығы, метаморфизм 

d) ядролар мен бүйір тізбектердің болуы 

e) витрен, фюзен, дюрен, кларен 

5. Петрографиялық құрамы бойынша мыналарды белгілеуге болады: 

a) көмірдің метаморфизм дәрежесі 

b) ұшпа заттардың шығуы 

c) алынған кокстың сапасы 

d) күл мен күкірттің мөлшері 

e) кокс саны 

6. Көмірдің күлі кокс сапасына қалай әсер етеді? 

a) Кокс пен жеңіл шлак аз түзіледі 

b) кокс сынғыш және төмен жану жылуымен түзіледі 

c) көміртегі мөлшері азаяды және беріктігі төмендейді 

d) кокс шығыны 1,5% төмендейді, ал әктас шығыны артады 

e) қызыл сыныққа айналады 

7. Көмірдің ылғалдылығы процестерге қалай әсер етеді? 

a) ылғал-балласт, тасымалдауды, сақтауды, мөлшерлеуді қымбаттатады 

b) нашар сұрыпталған және шаңсыз 

c) байыту процестерін нашарлатады 

d) Кокс пештерін жылытуды бұзады 

e) кокстеу кезеңінің ұлғаюына әкеледі, байыту процестерін нашарлатады, Кокс 

пештерінің қызуын бұзады 

8. Кокстеу камерасындағы жаппай массаны көбейту үшін не істеу керек? 
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a) баспасөзді қысыңыз 

b) шикіқұрамды қатты ұсақтайды 

c) көмір майын қосыңыз 

d) қышқыл шайырды қосыңыз 

e) шикіқұрамды брикеттермен араластырады 

9. Кокс пен жартылай кокстың айырмашылығы неде? 

a) ұшпа заттардың айтарлықтай шығымдылығы 

b) түсі және беріктігі төмен 

c) кеуектілігі 

d) кокс-қатты, жартылай кокс-пластикалық масса 

e) жоғарыда айтылғандардың бәрі 

10. Кокстеудің жоғары температурасы қалай жасалады? 

a) домна газы мен Кокс - Кокс қоспасы 

b) жылыту және кокс газының жануы 

c) кокстеу камерасының жанында жанармайдың жануы 

d) жылыту газының жануы 

e) кокс газының жануы 

11. Кокстеу камерасында қандай процестер басым? 

a) көмірдің тотығуы және С-С байланысының үзілуі 

b) шайырлар мен газ түзе отырып полимерлеу 

c) деструктивті 

d) алкилдеу және поликонденсация 

e) галоидтау және поликонденсация 

12. Кокстеудің маңызды факторы? 

a) температура режимі 

b) кокстеу камерасының жүктелу дәрежесі 

c) зарядтағы ылғалдылық гидравликалық қарсылықты тудырады 

d) шихтадағы күл мен күкірттің құрамы 

e) барлық қоспалардың болуы 

13. Кокс алу ретін көрсетіңіз. 

14. Кроссвордты шешіңіз. Кроссвордты шешіп, кокс алу процесін біліңіз (тігінен). 

1. Көмірдің қасиеті. 2. Кокстың физикалық қасиеті. 3. Шихта компоненттерін оның 

біртектілігін алу үшін араластыру. 4. Кокстеу процесінің дайын өнімі. 5. Кокстеу кезіндегі 

жанама өнім. 6. Бірнеше камералық пештердің қосылуы коксты құрайды ... 7. Кокс пешін 

шегендеу материалы. 8. Кокстың негізгі химиялық компоненті.  

 

   1С
 П Е К А Е М О С Т. Ь  

2П
 О Р И С Т. О С Т. Ь      

3Ш
 И Х Т. О В К А        

   4К
 О К С         

    5С
 М Т Л А       

      А         

     6Б
 У Т. А Р Е Я    

               

     7Д
  Н А С      

   8У
 Г Л  Р Қ Д      

 
15. Бастапқы көмірді қыздыру кезінде операциялардың өту ретін көрсететін график 

құрыңыз. 

16. Кокс қандай жағдайларда пайда болады?  
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17. Кокс сапасына қандай параметрлер әсер етеді? 

18. "Анықтамадан төлқұжат" әдісі. Кестені толтырыңыз. 

Кокс дегеніміз не?  

Коксты қолдану саласы?  

Кокс алу температурасы?  

Кокстың химиялық 

құрамы? 

 

Кеуектіліктің мәні?  

Кокстың негізгі 

сипаттамалары? 
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2 БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ЖҰМЫСЫН 

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ РЕТТЕУ 

 

Мақсаты 

Осы модульден өткеннен кейін білім алушының мақсаттары: 

1. Технологиялық шарттарға сәйкес технологиялық жабдықты таңдау. 

2. Жабдықтың пайдалану қасиеттерін анықтау 

3. Жабдықты жұмысқа дайындау және оның жұмысын бақылау. 

4. Кокс химиялық өндіріс жабдықтарына қызмет көрсету кезінде 

қауіпсіз тәсілдерді қолдану. 

 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар: 

2.1 Кокс пештері 

2.2 Кокс пештерінің жабдықтары, машиналары және механизмдері 

2.3 Кокс пештерінің температуралық және гидравликалық тәртіптері 

2.4 Өндірісті бақылау және қауіпсіздік техникасы 

 

Шолу 

"Кокс химиясы өндірісі" мамандығы бойынша техник-технолог кокс 

химиясы өндірісінің негізгі және арнайы технологиялық жабдығының 

құрылғылары мен жұмыс қағидаттарын түсінуге, техникалық пайдалану 

қағидаларын сақтауға және жабдықты оның мақсаты бойынша 

сәйкестендіруге тиіс. Алынған білім кәсіби қызмет саласында еркін және 

сауатты бағдарлауға, кокс химиялық өндірістің машиналары мен 

механизмдерінің жұмысын бақылауға, оның пайдалану қасиеттерін 

анықтауға және жабдыққа қызмет көрсету кезінде қауіпсіз тәсілдерді 

қолдануға мүмкіндік береді. 

 

Кәсіби терминдер 

 

Нашар газ 

Тіктігі 

Газ ауа клапандары 

Көлденең арналар 

Диффузорлы саңылаулар 

Дюз каналы 

Таспен толтыру 

Жиектеу құрылғысы 

Корнурлар 

Ұялатын тесіктер 

Жылыту төсегі 

Дөңес асты кеңістігі 

Регенератор 

Тіркеушілер 

 

Қажетті оқу материалдары 

Жазу құралдары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, өшіргіш, 

ватман, оқытудың заманауи техникалық құралдары. 
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Алдын ала талаптар 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын оқушыға "Кокс химиясы 

өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес "Кокс 

шихтасын термоөңдеу аппаратшысы" және "Кокс пештерінің газшысы" 

біліктілігінің базалық модульдері мен кәсіби модульдері бойынша, сондай-ақ 

кокс химиясы өндірісінің техник-технологын дайындау үшін "Кокс және 

кокс химиясы процестері өндірісінің технологиялық процесінің 

параметрлерін бақылау және реттеу" кәсіби модулі бойынша оқудан сәтті өту 

ұсынылады.  

 

Кіріспе 

 

Кокс пеші еңбек өнімділігін арттыруды және өнім бірлігіне күрделі 

және пайдалану шығындарын азайтуды қамтамасыз ететін жоғары өнімді 

агрегат болуы тиіс. Кокстеудің соңында кокстың толық дайындығы 

қамтамасыз етілуі керек, ол мөлшері бойынша біркелкі және жоғары 

механикалық беріктікке ие, оны камераның ұзындығы мен биіктігі бойынша 

көмір жүктемесін біркелкі қыздыру арқылы алуға болады. 

Химиялық кокстеу өнімдерінің сапасы көбінесе кокстеу 

камераларының қабырғалары мен су астындағы кеңістіктің қыздыру 

температурасына байланысты. Жылыту жүйесіндегі газдың, ауаның, жану 

өнімдерінің қозғалысын реттеу үшін арнайы құрылғылар қажет, ал 

жылытуды реттеу схемасы қарапайым және ыңғайлы болуы керек. 

 

2.1 Кокс пештері 

 

2.1.1 Кокс пештерінің жіктелуі 

 

Көмір шихтасын кокстеу күрделі жылу техникалық құрылыстар болып 

табылатын кокс пештерінде жүзеге асырылады. 

Кокс пеші - көмірді коксқа айналдыруға арналған пеш. Өз кезегінде, 

кокс-бұл әр түрлі отынды (көмір, шымтезек және т.б.) 950-1050°C-қа дейін 

ауаға қол жеткізбестен қыздырғанда пайда болатын қатты көміртегі қалдығы. 

Қара металлургияда Домна пештері мен вагранкаларда отын ретінде 

қолданылатын көмір коксы жиі кездеседі. Кокстегі көміртектің мөлшері 96-

98%, жанудың төменгі жылуы шамамен 29 МДж/кг (7000 ккал/кг), бұл 

шартты отынның жану жылуына сәйкес келеді [22].  

2.1 суретте кокс пешінің құрылымы келтірілген. 2.2 суретте кокс 

батареясының жалпы көрінісі көрсетілген. 
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Сурет 2.1 - Кокс пешінің құрылымы 

 

 

 
1-шикі тас көмірге арналған қабылдау бункері; 2-ұсақтауға арналған бөлімше  

және көмірді араластыру; 3 – тарату мұнарасы; 4-тиеу арбасы;  

5-кокстеу камерасы; 6-Кокс итергіш; 7-сөндіру вагоны;  

8-сөндіру мұнарасы; 9-салқындатылған коксты түсіруге арналған платформа 

 

Сурет 2.2 - Кокс батареясының жалпы көрінісі 
 

Коксохимиялық пештердің жіктелуі: 
Өндіріс режимі 

бойынша 

- мерзімді әрекет; 

- үздіксіз әрекет ету 

Жылыту тәсілі 

бойынша 

- аралас (Кокс және нашар домна газымен жылытылады);  

- тек кокс газы; 

- тек домендік газ 

Вертикалдарды 

қосу тәсілдері 

- айналмалы арналары бар пештер (ДК жүйелері); Бір простенкадан 

шығатын газдар жылжымалы канал арқылы көрші простенкаға 
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бойынша 

(жылыту схемасы 

бойынша) 

өтеді; 

– жұптық тік және рециркуляциясы (ПВР) бар пештер; біреуі – 

көтерілетін арна – жануда, екіншісі – төмендейтін-қазіргі 

уақытта жану өнімдерін шығарады; 

- топтық жылытуы және жоғарғы құрама каналы бар пештер  

Бөлінетін жану 

өнімдерінің 

жылуын пайдалану 

тәсілі бойынша 

регенеративті, яғни жылу регенераторларда қолданылады (қазір 

жұмыс істейтін пештер) 

Жылыту газы мен 

ауаны жеткізу әдісі 

бойынша 

- газ бен ауаның бүйірімен (кокс газы бүйірден газ тарату каналы – 

корнур арқылы беріледі), ал домна газы мен ауа газ ауа клапандары 

арқылы регенераторлардың төменгі арналарына жеткізіледі; 

- газ бен ауаның төменгі берілісімен және төменгі реттеумен. Бұл 

пештер бағандарға негізделген іргетас плитасына салынған. 

Плитаның астында газ бен ауаны тарататын газ және ауа тарату 

желісі орналасқан 

 

Пештердің барлық жаңа конструкцияларында камераның ұзындығы 

мен биіктігі бойынша жылытудың біркелкілігін жақсарту үшін 

жылытатын үйшіктердің вертикалдарында жану өнімдерін 

рециркуляциялау оларды терезе арқылы вертикаль негізінде түсетін 

ағыннан шығатын ағынның жалынына қосу арқылы жүзеге асырылады, 

бұл таза газ бен ауаның жануын баяулатады және Жалын алауын ұзартады 

[11, 20]. 

 

2.1.2 Кокс пештерінің конструкциясына қойылатын негізгі 

талаптар 

 

Кокс пеші еңбек өнімділігін арттыруды және өнім бірлігіне 

жұмсалатын күрделі және пайдалану шығындарын азайтуды (кокстеу 

камераларының сыйымдылығын ұлғайту, еңбекті көп қажет ететін 

процестерді механикаландыру және автоматтандыру кешенін қолдану, кокс 

пештеріне қызмет көрсететін машиналардың жұмысын қашықтықтан басқару 

және т.б.) қамтамасыз ететін жоғары өнімді агрегат болуы тиіс. 

Кокстеу кезеңінің соңында кокстың толық дайындығы қамтамасыз 

етілуі керек, ол мөлшері бойынша біркелкі және жоғары механикалық 

беріктікке ие, оны камераның ұзындығы мен биіктігі бойынша көмір 

жүктемесін біркелкі жылыту арқылы алуға болады. 

Төтенше вертикальдардағы температура кокстеу процесінің қысқа 

ұзақтығымен жеткілікті жоғары болуы керек, бұл үшін қажет:  

- қабырғалардың бастарын және регенераторлардың қабырғаларын 

салқындаудан кірпіштің бұзылуы орын алатын сыни температураға дейін 

қорғау (117, 226, 525, 875°С).  

- үлкен жылу шығынын ескере отырып, бүкіл массивпен бір уақытта 

бастардағы кокстың бірдей дайындық деңгейіне қол жеткізу.  

Жаңа конструкциялардың кокс пештерінде қолданыстағы 

пештермен салыстырғанда кокстеудің төмендеу кезеңінде жұмыс істеу 
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мүмкіндігі көзделуі тиіс. Жылыту жүйесіндегі газдың, ауаның, жану 

өнімдерінің қозғалысын реттеу үшін арнайы құрылғылар қажет, ал 

жылытуды реттеу схемасы қарапайым және ыңғайлы болуы керек.  

Кокстеуге арналған жылу шығыны минималды болуы керек, ал 

жоғары жылу к.п. д. пештерді жылыту мүмкін. Кокс пештерінде жоғары 

жылу өткізгіш, берік отқа төзімді материалдар қолданылады, бұл кокстеу 

процесін күшейтуге, кірпіштің тығыздығын және құрылымның беріктігін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, қызмет мерзімі 25-30 жыл. Пештерге 

қызмет көрсетуді механикаландыру және автоматтандыру кокс цехы 

ауданындағы ауа бассейнінің тазалығын қамтамасыз етумен бірге жүзеге 

асырылады. 

 

2.1.3 Кокс өндірудің заманауи схемалары 

 

Коксты негізінен екі әдіспен алуға болады: 

- көлденең камераларда жүзеге асырылатын қабатты (оны "классикалық" 

кокстеу әдісі деп те атайды); 

- үздіксіз (прогрессивті кокстеу әдісі), оның схемасы төменде қарастырылған. 

Пайдалануға ыңғайлы болу және еңбек өнімділігін арттыру үшін 

камералар n камералары мен n+1 планшеттерінен тұратын батареяларға 

түседі. Батареядағы камералардың саны өндірістің нақты жағдайларына 

байланысты таңдалады. 

Камералардың жоғарғы төбесінде тиеу саңылаулары (әдетте, үшеу) 

және кокстеудің ұшпа өнімдерін шығаруға арналған саңылаулар болады, олар 

газ бұрғыш арқылы (көтергіш және оған іргелес газ шығаратын темір арқау) 

газ жинағышқа түседі; ол жерден аулау цехтарына эвакуацияланады. Камера 

ұштарынан арнайы есіктермен тығыз жабылады, олар дайын коксты кокс 

итергіш штанганың көмегімен итеру үшін кокстеу аяқталғаннан кейін ғана 

алынады. Шығаруды жеңілдету үшін пештің камерасы 40-50 мм-ге қарағанда 

Кокс жағынан кеңірек (кокс шығарылатын жағы) жасалады. 

Кокс камерасы герметикалық болуы керек (сыртқы ауа үшін де, 

жылыту газдары үшін де өткізбейтін). 

Екі камераның арасында орналасқан жылыту төсеніштері көптеген (28-

32) тік жылыту арналарынан (вертикальдардан) тұрады, олар бір-бірімен 

саңырау бөлімдермен бөлінеді. Әрбір вертикальда пештің жоғарғы 

құрылымы арқылы өтетін және шойын қақпақпен жабылатын бақылау 

арнасы бар, ол тігінен газдың жануын бақылауға, температураны өлшеуге, 

реттеуші құрылғыларды ауыстыруға және т.б. қызмет етеді. 

Әр пеште камераның астында, онымен бір осьте орналасқан жеке 

регенератор (немесе екі) бар. 

Жылыту аралық қабырғасын көптеген вертикальдарға бөлу көмір 

жүктемесін біркелкі жылыту үшін қажет, бұл өз кезегінде сапалы кокс 

алудың және кокстеуге нақты жылу шығынын азайтудың шарты болып 

табылады. Камераның ұзындығы мен биіктігі бойынша температураның 

дұрыс таралуын қамтамасыз ету үшін, рустикалық вертикальдардың 
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әрқайсысы оған кіретін газ бен ауаның мөлшерін реттейтін құрылғылармен 

жабдықталған. Бұл кокс газының бүйірлік берілісі кезінде әр вертикальға 

түсетін кокс газының мөлшерін реттеуге арналған калибрленген 

қыздырғыштар (кокс газы простатит бойындағы пештің отқа төзімді 

кірпішіндегі горизонталь "корнур" каналы арқылы ырғаққа түскен кезде) 

немесе кіретін газды мөлшерлеу үшін реттегіш шайбалар, кокс газының 

төменгі кіреберісіндегі тік газ, кокс газы әр вертикальға тік тамырмен (дюза 

каналы) түскен кезде, ал простенкаға кокс газы Кокс пештерінің 

регенераторларының астындағы тоннельдерде орналасқан металл тарату 

құбыры. 

Кіретін газдың мөлшерін реттеу үшін тіркеуіштер мен бөлгіштер де 

қолданылады-төмен калориялы газ бен ауаның қозғалыс жолына олардың 

мөлшерін немесе қозғалыс бағытын өзгерту үшін орнатылатын отқа төзімді 

кірпіштер. Бөлгіштер тігінен екі "қиғаш жүрістің" арасына орнатылады 

(регенераторлардың су асты кеңістігін вертикаль негізімен қосатын және 

жануға түсу үшін қызмет ететін арналар, пештерді кокс газымен жылыту 

кезінде-екі ауа регенераторынан ауаны екі қиғаш жүріс бойынша және домна 

газымен жылыту кезінде – Домна газының бір көлбеу жүрісі бойынша газ 

регенераторынан және екінші көлбеу жүріс бойынша – ауа регенераторынан 

ауаны). Пештердегі регистрлер Домна газын немесе ауаны жылытуға 

түсетіндерді реттеу үшін көлбеу жүрістердің бүйір қималарын жаба отырып, 

тік сағада орналасады. Тіркеуіштер әр түрлі қалыңдықта болады, оларды тік 

арналар арқылы өзгертуге болады; олар кокстеу камерасының конусын 

ескере отырып, ауаны немесе нашар газды қыздыру қабырғасының 

ұзындығына таратуға қызмет етеді. 

Пештің дизайны пештің элементтеріндегі простатаның ұзындығы 

бойынша кейбір айырмашылықтарды қамтамасыз етеді, бұл жылыту 

жүйесінің белгілі бір орындарында қыздырудың қажетті жағдайларын 

жасауды жеңілдетеді (ауа немесе домна газы регенераторға түсетін тесіктерді 

калибрлеу, аралық қабырғаның экстремалды вертикальдарындағы қиғаш 

өткелдердің қималарын өзгерту, "бас" деп аталатын вертикальдар және т.б.). 

Мұның бәрі простата бойымен температураның әртүрлі таралуына қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Қабырғадағы температураның қажетті таралуын 

қамтамасыз етумен қатар, батареяның барлық кеңістіктерінде бірдей 

температуралық жағдайларды қамтамасыз ету қажет (экстремалды 

жағдайларды қоспағанда). 

Газ (коксты да, домна пеші де) әр аралық қабырғаға газ беруді реттеуге 

және өшіруге арналған құрылғылармен (газ жеткізетін арматура) 

жабдықталған таратушы газ құбыры арқылы беріледі. Ауа жылытқыштарға 

газ-ауа клапандары арқылы, сондай-ақ оның түсуін реттеуге арналған 

құрылғылары бар сорылады. Пішінді саптамамен толтырылған 

регенераторлар жылыту жүйесіндегі газдардың қозғалыс бағытының мезгіл-

мезгіл өзгеруіне әкеледі. Бұл бағыттың өзгеруі (көмкеру) арнайы 

құрылғымен (көмкеру құрылғысы) қамтамасыз етіледі. Ауаны (нашар газды) 

қыздырумен жұмыс істейтін регенераторлар және газдар (көтерілетін ағын) 
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жанған вертикальдар тиісінше саптаманы қыздыруға және жану өнімдерін 

қабылдауға (төмендейтін ағын) ауысады. Регенераторларға ауа кіретін газ-

ауа клапандары қайта қосылады, ал регенератордан жану өнімдерін қабылдау 

және оларды борға және одан әрі түтін құбырына беру. Домна газымен 

қызған кезде газ ауа клапандарының регенераторларға кіретін бөлігі жану 

өнімдерін қабылдауға ауысады, ал қалған клапандар регенераторларға Домна 

газын беруге ауысады. Осылайша, бүкіл жылу жүйесі жарты уақытты жоғары 

ағынмен, ал жартысы төмен ағынмен жұмыс істейді. Көмкеру әр 20 минут 

сайын жүреді. 

Пештерді жылытудың қарастырылған схемасы әр камерада кокстеу 

процесін оны жүктегеннен кейін бір уақытта аяқтауды қамтамасыз етеді.  

Қазіргі заманғы кокс пештерінің әрбір жүйесі басқаларынан өзінің 

жылыту схемасымен ерекшеленеді, оған байланысты пештің жекелеген 

құрылымдық элементтері (аймақтары) шешіледі [20, 23]. 

 

2.1.4 ПК жүйесінің су үсті каналдары бар пештерді жылыту 

 

Айналмалы арналары бар пештерді жылыту келесідей. Химиялық 

зауыттан шайыр, аммиак, бензол және басқа да химиялық өнімдер алынғаннан 

кейін кокс газы кокс пештеріне жеткізу және тарату газ құбырлары арқылы 

қайтарылады. 

Газдың жануы үшін қажет ауа пеш каналдары арқылы беріледі (әр 

жылыту төсенішінде екі пеш каналы бар), регенераторлардың саптамасы 

өтеді, онда ол 950-1000°C дейін қызады және көлбеу жолдармен 

вертикальдарға түседі, ол тамыр қыздырғыштары арқылы кіретін газбен 

араласады. Мұнда газ бен ауа қоспасы жанып, жану алауын құрайды. 

Пештерді алдын-ала қыздырылған домендік газбен жылыту кезінде ол 

тамырға енбейді, бірақ пеш арналарының біріне (ауа екінші арнаға енеді) 

енеді. Содан кейін регенераторлардың саптамасынан өткен кезде газ ауа 

сияқты қызады және қиғаш инсульт арқылы вертикальға түседі, онда көрші 

қиғаш жүрістен ауамен кездесіп, онымен араласады және жану алауын 

қалыптастыру үшін жанады (2.3 сурет). 

Газ бен ауа қоспасының жануынан жылу пеш камерасына салынған 

зарядты қыздырады. Газдың (коксты немесе доменді) жану өнімдері барлық 

қыздырғыш вертикальдар бойынша жоғары көтеріледі, көлденең арнада 

жиналады, содан кейін камералар күмбездерінің үстіндегі лақтырғыш 

арналар бойынша пештің екінші жағына көрші үтік жіберіледі және тігінен, 

қиғаш өту жолдары мен регенераторлар бойынша төмен түсіріледі. Бұл 

төмен түсетін жолда пеш газдары жылуды зарядқа (камера қабырғалары 

арқылы) және регенераторлардағы саптамаға беріп, пеш каналдары, түтін 

жолдары және Боров арқылы түтін құбырына шығарылады. 
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Сурет 2.3 - ДК типті пештердегі газ ағындарының қозғалысы  

оларды нашар газбен жылыту кезінде 

 

Осылайша, әр сәтте жабық жану циклын құрайтын екі жұптасқан 

жылытқыштардың бірі жоғары, ал екіншісі төмен ағынмен жұмыс істейді. Әр 

цикл 20 минутқа созылады, содан кейін газдардың бағыты өзгереді. Бұл ретте 

бұрын жануда жұмыс істеген үтік (жоғары ағыс) жану өнімдерін бұруға 

ауыстырылады (төмен ағыс), ал бұрын жану өнімдерін бұруда жұмыс істеген 

үтік жылытуға ауыстырылады. 

ПК, ПК-2К пештері (айналмалы каналдары және екі түбірі бар) және 

ПВР (жұптық вертикалдары және жану өнімдерінің рециркуляциясы бар) 

бес құрылымдық элементтерден, аймақтардан тұрады: 

- регенераторлар; 

- газ таратушы немесе түбірлі; 

- вертикальдар (жылыту жаймалары); 

- тік немесе көлденең каналдардың қабаттасуы; 

- пештердің жоғарғы жағы. 

ДК пештерінің регенераторлары-бұл батареяның бойлық осі бойымен 

Орталық (көлденең) бөлікпен бөлінген және саптамамен толтырылған 

тікбұрышты пішінді тар камералар. 

Регенераторлардың төменгі бөлігінде төменгі каналдар орналасқан, 

аккумулятордың алдыңғы жағынан регенераторлар алдыңғы 

қабырғалармен (айналармен) жабылады. Әрбір жылытатын үтік пеш 

камерасының астында орналасқан екі регенератордан тұрады. 

Регенераторлар шығатын жану өнімдерінің жылуын жинақтауға және 

ауаны немесе жылытылатын газды жылытуға қызмет етеді. Регенераторлар 

мен пеш каналдарының қабырғалары динас қалыпты және пішінді кірпіштен 

жасалған. Орталық қалқа қаланды бірі үлгілі динас кірпіші. Кірпіштің 

кеңеюін өтеу үшін орталық бөлікте тік температура тігісі қалады. 

Төменгі канал үлгіні шамот плиталарымен қапталған, олардың үстіне 

регенератордың бүкіл ұзындығы бойынша жылытылатын ауа ағындары мен 
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газдарды біркелкі таратуға арналған тор төселген. Диаметрі 546x179 мм 

кіші каналдың өлшемдері. 

Тор торын төсеу кезінде тор тесіктерінің берілген өлшемдерін 

ұзындығы мен ені бойынша қатаң сақтау қажет (2.4 сурет). 

 

 
1 - толқынды картон; 2 - асбест сымы; 3 - тор тесігі; 4 - регенератор айнасы 

Сурет 2.4 - Төменгі арналар 

 

Тамыр немесе газ тарату аймағы-кокс пештерін салудың ең күрделі 

және жауапты торабы. Корнур-кокс газын тігінен жеткізуге қызмет ететін 

дөңгелек қималы газ арнасы. Тамырдан шыққан газ калибрленген 

қыздырғыштар орнатылған тік цилиндрлік тесіктер арқылы қыздыру 

вертикалына түседі. Бұл саңылаулар (27 дана) тамырдың бүкіл 

ұзындығында орналасқан. Корнур, регенератор сияқты, батареяның осі 

бойынша орталық бөлікпен екіге бөлінеді. Қиғаш өткелдер-тікбұрышты 

қиманың көлбеу арналары-регенератор камераларын вертикальдармен 

байланыстырады. Көлбеу жүрістердің жоғарғы бөлігінде жану вертикалына 

шыққан кезде ауа мен газдың берілуін реттеуге арналған жылжымалы 

(тіркеуіштік) кірпіш – банандар болады. 

Газ тарату аймағы жалпы биіктігі 1041 мм болатын күрделі стильдегі 

жеті қатарлы динас кірпішінен жасалған. 

Тік немесе жылыту қабырғалары (2.5 сурет) - бұл жылыту газдарының 

жануы болатын тік арналар.  
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Жылыту төсеніштерінің алдыңғы жағы бір уақытта камералардың 

қабырғалары болып табылады. Тік аймақтың биіктігі 3,1 м, Кокс жағындағы 

ені 711 мм, машинада 761 мм. Жылыту төсеніштерінің осьтері арасындағы 

қашықтық - 1143 мм. Әрбір жылыту төсегінде жану орын алатын 27 тік құдық 

бар. Әр вертикальдың түбінде қыздырғыш және екі қиғаш инсульт 

орналасқан. Жылыту төсемдерін қалау тек бірінші класты фасонды динас 

кірпіштен жүргізіледі. Күрделі конфигурацияға байланысты ерітіндімен 

толтырылған кірпіштің барлық буындары тығыздықты қамтамасыз ету үшін 

тіл тәрізді болады [11, 20]. 

 

 
Сурет 2.5 - PC жылытқышы 

(кокс жағынан көрініс) 

1 - шахталардың аузы; 2 - өтпелі каналдың 

құдығы 

Сурет 2.6 - көлденең арна 

 

Көлденең арналар жылыту простенкасында тігінен жоғары орналасқан 

(2.6 сурет), олардың негізгі мақсаты барлық аралық қабырға 

вертикалдарынан жану өнімдерін жинау және оларды құдықтар мен лақтыру 

арналары арқылы (камералар аркаларының үстінде орналасқан) көрші 

жылыту аралық қабырғасына бағыттау болып табылады. Батареяның осі 

бойымен көлденең қимасы 456х252 мм болатын канал соқыр бөлікпен екі 

бөлікке бөлінеді. Осы каналдан қимасы 214х454 мм болатын алты құдық (әр 

жағына үш-үштен) шығарылады, олар жану газдарын көлденең каналдан 

лақтырылатын каналдарға бағыттайды, бұл құдықтар бір уақытта бұрылатын 

каналдар үшін негіз болады. 

Көлденең каналдың және бұрылмалы каналдар құдықтарының жалпы 

биіктігі 1300 мм құрайды. Осы аймақтың жылыту қабырғасының алдыңғы 

жағы кокстеу камерасының жалғасы ретінде де қызмет етеді. Көлденең канал 

мен құдықтар бірінші класты күрделі кірпіштен жасалған. 

Жалпы төсеу биіктігі 1174 мм болатын пештердің жоғарғы жағы 

камера жиынтығынан, аударылатын арналардан, тиеу және газ люктерінен, 

қарау шахталарынан, бөлшектеу және оқшаулау қабаттарынан тұрады. 

Пештің доғасы екі жақын тұрған жылыту төсеніштеріне сүйенеді және 

кокстеу камерасының қабаттасуы ретінде қызмет етеді. 
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Тақ камералардың аркаларының үстінде көлденең қимасы 214x340 мм 

болатын алты бұралмалы канал орналастырылған, олар жану өнімдерін бір 

жылытқыштан екіншісіне ауыстыруға қызмет етеді. Айналмалы арналардың 

қалауында тік температуралық тігістер және арна арқылы өтетін жылу 

газдарының сынамаларын алуға арналған тесік қалдырылады. Айналмалы 

каналдар күрделі пішінді кірпіштен жасалған. 

Бақылау шахталарының жоғарғы қатарында қарау люктері-шойын 

арматурасы бітеледі, ал олардың негізінде тиеу және газ люктерінің осі 

бойынша тік құдықтарды пеш камерасына қосатын жағу тесіктері 

қойылады. 

Тиеу және газ люктері кертпештермен салынады; күрделі үлгідегі 

кірпіштің жоғарғы қатары қақпағы бар шойын жақтаумен жабылатын, 

диаметрі 432 мм дөңгелек тесік құрайды. 

Қыздырғыш жаймалар, лақтырғыш арналар мен люктер арасындағы 

кеңістік ақаулы шамотты немесе шамотты ерітіндідегі қызыл кірпішпен 

толтырылады. 

Бітеуіштің жоғарғы жағына 3-4 қатар оқшаулағыш диатомды кірпіш 

қабаты төселеді. Оқшаулағыш қабатта клинкер немесе бірінші дәрежелі 

кірпіш кірпіштен жасалған пештердің соңғы жоғарғы қатары шетіне 

қойылады. 

ПК пештеріне ПК-42, ПК-45 және ПК-47 кіреді. 2.7 суретте ПК-42 (ПК-

45) пешінің схемалық бөлімі көрсетілген. Осы типтегі пештерде ауа 

клапандардың ауа саңылаулары арқылы 1 ауа регенераторларына, ал домна 

газы газ регенераторларына реттеу және канализация клапандары арқылы 

енеді. Газ бен ауа жану өнімдерінің жылуымен жылытылатын 

регенераторлардан өткеннен кейін, олар 2 қиғаш өткелдерге түседі. Газ және 

ауа регенераторларының қиғаш өткелдері вертикальдардың негізінде 

қосылады. 3 тігінен пайда болған жану өнімдері 4 тіркеуіштік саңылау 

арқылы 5 көлденең фабрикаға дейінгі арнаға және 6 - каналға түседі. 

Айналдыру каналынан жану өнімдері төмен ағынмен жұмыс істейтін 

қабырғаға, содан кейін көлденең канал, тіркеу тесіктері, тік және Қиғаш 

жолдар арқылы регенераторларға түседі, онда олар жылуды саптамаға береді. 

Регенераторлардан өткеннен кейін жану өнімдері түтін клапандары мен 

түтін құбырлары арқылы түтінге жіберіледі, олар арқылы түтін құбырына 

жіберіледі. Көмкеруден кейін газдардың қозғалыс бағыты керісінше өзгереді. 

Регенераторлардың әр жұбы – газ және ауа-тек бір қабырғаға арналған. 

Айналмалы каналмен қосылмаған екі іргелес қабырға бір ағынмен жұмыс 

істейді. Ауа регенераторлары ағынды каналдар өтетін пештердің астына, 

яғни тақ пештердің астына орналастырылған. 
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Сурет 2.7 - ПК-42 пештері(ПК-45) 
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Газ регенераторлары жұп пештердің астына орналастырылған. 

Регенераторлардың осы орналасуымен төрт іргелес регенераторлар тобы 

әрдайым бірдей ағымда жұмыс істейді: ауа, екі газ және ауа. Осылайша, тек 

ауа регенераторлары әртүрлі ағындармен шектеседі. Әр регенератордан 

қиғаш өту тек бір ритмге өтетіндіктен, екі ритмдік клапандармен жалғанған 

және осы ырғақтарымен байланысқан төрт регенератор батареяның қалған 

бөліктеріне тәуелсіз жұмыс істей алатын тәуелсіз элементті құрайды. 

Кокс газымен жылыту кезіндегі газ ағындарының қозғалыс схемасы 

домендік газбен жылыту кезінде сипатталған схемадан ерекшеленеді, өйткені 

ауа ауа және газ регенераторлары арқылы өтеді. Жылыту кокс газы газ тарату 

каналы (корнур) арқылы өтеді 7, қыздырғыш канал 9 және қыздырғыштан 9 

вертикальға түседі. Корнур көлбеу жолдар арасындағы кірпіш массивінде 

орналасқан. 

Ауа мен Домна газының тігінен шығуы үшін тесік – газ ауа шүмегі-

батареяның бойлық осіне параллель орналасқан. 

Әр простатада осы простатаның осінің екі жағында орналасқан екі 

регенератор бар. Аралық қабырғада барлық газ қиғаш өткелдер жұп пешке 

қарай, барлық ауа қиғаш өткелдер тақ пешке қарай орналастырылады. 

ДК пештерінің кемшіліктері жылытудың біркелкі еместігінен, жылу 

жүйесінің үлкен кедергісі мен жеткіліксіз тығыздығынан, гидравликалық 

режимнің тұрақсыздығынан және пештердің жылу тәртібінің бұзылуына 

сезімталдығынан тұрады, бұл жаңа дизайн шешімдерін іздеуге әкелді. 

Алға қарай белгілі қадам PC-47 конструкциясының каналдары бар 

пештер болды (2.8 сурет). 

ПК-47 пештеріндегі газдардың қозғалыс схемасы ПК-42 және ПК-45 

пештерімен бірдей. Негізгі айырмашылықтар пішінді торлы саптаманы 

енгізу, қыздырғышты тік пештің деңгейіне шығару және экстремалды 

вертикальдардың көлбеу қозғалыстарын кеңейту болып табылады. Пішінді 

торлы саптама кең дамыған қыздыру бетіне және төмен қарсылыққа ие. 

Торлы саптамадағы газ тік жарықтар арқылы қозғалатындықтан, ол спикелет 

шаңымен салыстырмалы түрде аз бітеледі. 

 Қыздырғышты тік пештің деңгейіне шығару кокс газымен жылыту 

кезінде биіктікте жылытудың біркелкілігін жақсартуға мүмкіндік берді. 

Шеткі қиғаш қозғалыстардың кеңеюі, әсіресе домендік газбен жылыту 

кезінде, бас вертикалдарын жылытудың жақсаруына әкелді. Сонымен қатар, 

ПК-47 пештерінің дизайнына бірқатар өзгерістер енгізілді: бұрын қарау 

біліктері арасында тігінен орналастырылған бұралмалы арналар біліктердің 

осіне ауыстырылды, бұл олардың көлденең қимасын кеңейтуге мүмкіндік 

берді. 

Кокс газын беру аралық қабырға ұзындығы бойынша 

жанарғылармен реттеледі; батареяның ұзындығы бойынша, яғни әрбір 

пешке – газ шығаратын келте құбырда орнатылған диафрагмалармен; 

батареяға – батарея жағына газ беретін газ құбырындағы шибермен 

реттеледі. 
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Сурет 2.8 - ПК-47 пешінің дизайны 
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Ауыздың ұзындығы бойынша ауа қиғаш өткелдердің аузындағы 

регистрлер және тік аузындағы шиберлер арқылы таратылады.  Пешке, 

яғни регенераторға ауа беру газ ауа клапанының ауа саңылауларында 

орналасқан пластинамен реттеледі. 

Домна газын батареяға және оның бүйірлеріне жеткізу газ 

құбырларында орналасқан шиберлердің көмегімен; бір пешке – 

Гречаниченко конструкциясының реттеу клапанының көмегімен; жеке 

вертикальдарға – тіркеуіштер мен шиберлердің көмегімен, сондай-ақ ауа 

арқылы реттеледі. 

Пештердегі тарту (сирету) әр пеште көбелек түріндегі дроссель – 

клапанмен реттеледі. Тараптар бойынша және батарея бойынша тартқышты 

реттеу шиберлермен жүргізіледі. 

Кокс пеші жүйесінің барлық конструкцияларындағы пештерде 

Гипрококс, Коксохимия және Ухин қызметкерлері әзірлеген келесі іс-

шараларды енгізу нәтижесінде жылыту жағдайлары жақсарды: 

- жанарғыларды құрамдас ұзартқыштар мен шеткі вертикалдардың 

қиғаш жүрістерін кеңейту көмегімен ПК - 47 типі бойынша тік құлама 

деңгейіне шығару (2.9 сурет); 

 

 
а) ПК-47 пештері; б) ПК-45 пештері 

1 - корнюр; 2 - жанарғы; 3 - кішкене шахта; 4 - дюза каналы 

2.8 сурет - Тамыр аймағының түйіні 

 

- барлық типтегі ПК пештеріне жоғары оттықтарды орнату; 

- ашық жоғарғы тіркеуіштердің көмегімен жылытуды реттеу; 

- газ және ауа көлбеу жүрістерінің төменгі регистрлерімен әртүрлі 

диафрагмаларды қолдану арқылы кокстеу камераларының бастарын 

жылытуды жақсарту-бас вертикальдарға газ беруді арттыру. 

ПК-47 пештерінің технологиялық артықшылықтары: 

а) биіктігі бойынша кокс тортын жылытудың ең жақсы біркелкілігі; 

б) жылу жүйесінің кедергісі аз; 

в) неғұрлым жоғары жылу техникалық көрсеткіштер; 

г) қызмет көрсетуші персоналдың жақсартылған еңбек жағдайлары. 
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Алайда, ПК-47 пештерінің дизайнына енгізілген барлық жақсартулар 

кокс пештерінің негізгі ақауларын жоя алмады, сондықтан ПВР және ПК-2К 

гипрококс жүйесінің жаңа, жетілдірілген пеш конструкциялары жасалды [11, 

20]. 

 

2.1.5 Жұптық вертикалдары бар кокс пештері жүйесі (ПВР) 

 

ПВР пештерінде аралық қабырғасы үстінде аралық терезелерімен 

жалғанған вертикалдар жұбына бөлінген. Жану бу вертикалдарының бірінде 

жүреді, жану өнімдері осы уақытта екінші жұпталған вертикаль бойымен 

шығарылады. 

Төменгі бөлігінде жоғары және төмен ағындарда жұмыс істейтін 

вертикальдар қайта өңдеуге арналған терезелермен байланысады. Осы 

терезелер арқылы төмен ағынмен жұмыс істейтін тік жану өнімдерінің бір 

бөлігі жоғары ағынмен жұмыс істейтін вертикальға сорылады, яғни жану 

өнімдерінің қайта айналымы жүреді. 

Рециркуляцияны тудыратын күштер және оның жылытудың 

біркелкілігіне әсері ПК-2К пештеріндегідей. 

Рециркуляция дәрежесі, яғни қайта айналымдағы жану өнімдері 

көлемінің көлбеу жүрістерге кететін жану өнімдерінің көлеміне қатынасы 

ПВР пештерінде 30-40 % құрайды. 

 

2.1.6 ПВР-46 жүйесінің пештері 

 

ПВР-46 пештерінде вертикальдар регенераторларға қысқа және ұзын 

қиғаш жолдармен қосылады (2.10 сурет). Қысқа қиғаш өткелдер осы паралық 

қабырғаның астында орналасқан регенераторлармен вертикальдардың 

жартысын қосады, қалған вертикальдар ұзын қиғаш өткелдермен деректерге 

іргелес екі аралық қабырғаның  астында орналасқан регенераторларға 

жалғанады. 

Кокс газы әр көмкеруде аралық қабырғаның тік жартысының 

жартысына ғана берілуі керек болғандықтан, әр аралық қабырға үшін PVR 

пештерінде екі тамыр бар. Қиғаш өткелдер осы қабырғаға қызмет ететін 

тамырлар арасындағы кірпіш массивінде өтеді. Сондықтан бір вертикалға 

қарай жүргізетін екі қиғаш жүрісі де бір-біріне қатысты ығысқан және 

вертикальдың негізіндегі газ ауа шүмегі аралық қабырғаның бойлық осінде 

орналасады. Жоғарғы бөлігінде ауа мен нашар газды беретін қиғаш 

қозғалыстар параллель жүреді, ал газ бен ауаның тігінен ағуы параллель 

ағындармен соққылар мен бұрылыстарсыз жүреді. Тік ағындардың 

параллелизмін қамтамасыз ету үшін бағыттаушы кірпіштер – 

ауыстырылатын бөлгіштер қарастырылған. Газ және ауа ағындарының 

параллель шығуы жылудың біркелкілігіне әсер ететін маңызды фактор болып 

табылады. ПВР-46 пештерінде жану өнімдерін қайта өңдеу жабық жұпта 

жүзеге асырылады. 
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Сурет 2.10 - ПВР-46 пеші 
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2.1.7 ПВР-51 жүйесінің пештері 

 

Кокс пештерін дамытуды одан әрі жетілдіру ГИПРОКОКСТА жасалған 

ПВР-51 типті пештер болып табылады. Оларда қайта өңдеу "жылан"арқылы 

жүзеге асырылады. Бұл пештер келесі өлшемдерге ие болды, мм: ұзындығы 

14080, биіктігі 4300, ені 407, пайдалы көлемі 21,6 м
3
, пештердің айналымы 14 

сағат. 

Регенераторлар мен қиғаш жолдар бойымен газдардың қозғалысы 2.10 

суретте көрсетілген. Бірінші көмкеруде ауа 1,5,9 және т.б. регенераторларға 

түседі. Қысқа қиғаш жолдармен ауа осы регенератордың үстінде орналасқан 

аралық қабырғаға өтеді, яғни регенератордан 5-тен 2-ке, регенератордан 9-

дан 4-ке және т.б. Сонымен қатар, ұзын қиғаш жолдар арқылы ауа іргелес 

аралық қабырғаларға, яғни регенератордан 1-ден 1-ге, регенератордан 5-тен 

3-ке, регенератордан 9-дан 5-ке және т.б. Сол сияқты, домна газы қысқа 

қиғаш жолдармен регенератордан 4-тен 2-ке, регенератордан 8-ден 4-ке және 

т.б., ал регенератордан 4-тен 1-ке, регенератордан 8-ден 3-ке және т.б. 

Қысқа жүріс бойынша газбен және ауамен қамтамасыз етілетін 

пирстерден жану өнімдері ұзын және керісінше шығарылады. Сонымен, 2-ші 

аралық қабырғадан жану өнімдері 3 және 6 регенераторларға, 4-тен 7 және 10 

регенераторларына және т.б. ұзын қиғаш жолдармен шығарылады. 1-ші 

аралық қабырғадан жану өнімдері 2 және 3-ші регенераторларға, 3-ші аралық 

қабырғадан 6 және 7-ші регенераторларға және т.б. шығарылады (2.11 сурет). 

Екінші көмкеруде газдардың қозғалыс бағыты 2, 6,10 және т.б. 

регенераторлар арқылы өзгереді, ауа 3,7 және т.б. регенераторлар арқылы 

келеді, ал 1, 4 ,5, 8, 9 регенераторлар және т. б. жану өнімдері шығарылады. 

Газдардың қозғалыс схемасынан әр қабырға төрт регенератормен 

қиғаш жолдармен, ал әр регенератор (екі экстремалды қоспағанда) екі 

простенкамен қосылатындығын көруге болады. 

Осылайша, батареяның барлық регенераторлары қиғаш өткелдер мен 

вертикальдар арқылы өзара байланысады. Бұл гидравликалық тәртіптің 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді және тартқышты реттеуді айтарлықтай 

жеңілдетеді. Газ және ауа регенераторлары жұптасып ауысады, яғни екі ауа, 

екі газ, екі ауа және т.б. 

Газ регенераторлары тақ пештердің астына, ауа регенераторлары жұп 

пештердің астына орналастырылады. Әрбір регенератор қысқа қиғаш 

қозғалыстармен оның үстіндегі аралық қабырғамен және ұзын қиғаш 

қозғалыстармен іргелес аралық қабырғамен байланысты, ол орналасқан 

камераны қыздырады. 

ПВР-46 пештерінің кеңістігінде (2.10 суретті қараңыз), 

рециркуляциялық терезе, әдетте, асу терезелерімен бірдей қабырғаларда 

орналастырылады. 
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1 - қысқа қиғаш жүріс; 2 - ұзын қиғаш жүріс; 3 - газ тарату арнасы; 4 - өту терезесі;  

5 - қайта өңдеу терезесі 

2.11 сурет - ПВР-51 пештерін жылыту схемасы (қабырға және батарея бойынша кесу) 
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ПВР-51 пештерінде рециркуляциялық терезелер тік жұптар арасында 

және аралық қабырғаның әр жағының шеткі жұптарында – будың ішінде 

орналастырылады. 

Қазіргі уақытта ПВР пештерінде жану бір вертикаль арқылы және 

жабық жұптардың ішінде рециркуляциямен жүреді. Рециркуляция терезелері 

ауыстырып тиеу терезелері сияқты сол бөлгіш қабырғаларға 

орналастырылады. 

ПВР-51 пештерінде жұп парақтарда жұп вертикальдардың газды қиғаш 

өткелдері машина жағына бағытталған. Жұп кеңістіктердің тақ 

вертикальдарында газды қиғаш өткелдер кокс жағына қарай орналасады. Тақ 

парақтарда жұп вертикальдардың газ қиғаш өткелдері кокс жағында, ал тақ 

вертикальдардың газ қиғаш өткелдері машина жағында орналасқан.  

Жұп парақтарда тақ тік сызықтар газ бен ауамен ұзын қиғаш 

жолдармен, тақ парақтарда – қысқа жолдармен қамтамасыз етіледі. Жұп 

вертикальдар жұп парақтарда қысқа қиғаш жолдармен, ал тақ жерлерде – 

ұзын жолдармен жабдықталған.  

PVR пештері ұзартылған жану алауымен және жүктемені қыздырудың 

жоғары біркелкілігімен сипатталады [11, 20].  

 

2.1.8 Бүйірлі бұрғышы бар сыйымдылығы үлкен коксты пештер 

 

Кокс өндірісінің тиімділігін арттырудың нақты құралы камераның 

пайдалы көлемін едәуір ұлғайту және одан кокстың бір реттік шығарылуын 

арттыру болуы мүмкін. 

ПК, ПК-2К және ПВР типтік конструкцияларының Кокс пештері 

негізінен бірдей мөлшерде салынды: биіктігі 4300 мм және камералардың ені 

407 мм (конустығы 50 мм), кокстеу камераларының көлемі 13120-дан 14080 

мм-ге дейін ауытқитын камералардың жалпы ұзындығына байланысты 20 

және 21,6 м
3
; вертикальдар саны тиісінше 26, 27 және 28. 

Гипрококстың (Украина) жобалары бойынша көлемі 30 м
3
 пеш 

камералары бар қуаты ұлғайтылған кокс батареялары өнімділіктің 1,3 есе 

артуына ықпал етті, үлестік капитал салу мен пайдалану шығыстары 12% - ға 

төмендеді. Камераның толық ұзындығы 15,04 м, биіктігі 5,0 м және ені 450 

мм. Кейінірек камераның ені 410 мм болатын биіктігі 5 және 6 м Кокс 

пештері салынып, сәтті жұмыс істеді. 

Жылыту жүйесінің дизайны бойынша, яғни регенераторлардың 

простенкалармен түйісуі бойынша үлкен сыйымдылықтағы пештер ПВР 

типті пештер болып табылады (2.12 сурет). 

Жылытқыштың негізгі схемасы ПВР пештеріндегідей бірдей. Олардың 

PVR пештерінен негізгі айырмашылығы-пештің тік құрылымы. Қиғаш 

қозғалыстар батареяның осіне параллель орналастырылған, ал 

қыздырғыштың осі көлбеу қозғалыстардың осімен біріктірілген. Қиғаш 

өткелдер мен қыздырғыштардың мұндай орналасуы қайта өңдеу дәрежесін 

арттырады және газ бен ауаның араласуын нашарлатады. Газ бен ауаның 

араласуы да нашарлайды, өйткені қыздырғыш әдеттегі пештерде 235 мм-ге 
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қарсы 180 мм көлбеу жүрістерден алынады. Тік өлшемдердің өлшемдері 

әдеттегі пештерге қарағанда үлкен, өйткені статикалық беріктікке 

байланысты қабырға ені 736-дан 850 мм-ге дейін өсті. 

 

 
 

Сурет 2.12-бүйірлі бұрғышы бар жоғары сыйымды пеш  

(көлденең қима) 

 

Тік өлшемнің жоғарылауымен газ бен ауаны араластыру үшін қажет 

бөлшектердің орташа ұзындығы артады. Бұл өз кезегінде жану процесінің 

баяулауына және алаудың созылуына әкеледі. 

Арнайы жобаланған тіркеу кірпіштері қайта өңдеу терезелерін 

толығымен немесе ішінара жабуға және осылайша қайта өңдеу дәрежесін 

реттеуге мүмкіндік береді. 

Жаңадан салынған кокс пештерінде камераның биіктігі 5,5; 6 және тіпті 

7 м, ұзындығы 16,04 м, ені 410 мм. 7 м биіктіктегі камераның көлемі 41,6 м
3
 

құрайды. 
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2.1.9 Төменгі су асты үлкен сыйымдылықты пештері 

 

Төменгі берілісі бар пештерде реттеу құралдары пеш қалауынан тыс 

шығарылады, ауыстыруға оңай қол жетімді және төмен температура 

аймағында болады, нәтижесінде, жылытуды реттеудің үлкен дәлдігі мен 

тұрақтылығына қол жеткізуге болады. 

Төменгі жеткізудің немесе төменгі реттеудің (жылыту арналарына газ 

бен ауаның баламалы мөлшерін беру) тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

регенераторларды секциялау қажет. Сондай-ақ, бұл саптаманың жуылуын 

жақсартады және жылуды жою дәрежесін арттырады. Кокс газының төменгі 

берілісі жану өнімдерінің жылуын регенераторларда одан әрі кәдеге жаратуға, 

оны газды жылыту үшін пайдалануға, содан кейін кокстеу үшін жылу 

шығынын азайтуға мүмкіндік береді. 

Регенераторларды төменгі жеткізу пештерінде секциялау секциялар 

арасында ауа мен Домна газының ағуын болдырмайды. Әрбір секция 

регенератора жалғанады қосым барысына байланысты жылыту арнасы. 

Көрсетілген бөлуде екі жанасқан жылыту арналарынан және олармен 

байланысты төрт секциядан тұратын топ дербес от жағу элементі болып 

табылады. Төменгі суасты пештері ең келешегі үлкені болып саналады. 

Қазіргі уақытта кокс газының төменгі берілісі және ауа мен Домна газының 

берілуінің төменгі реттелуі, жиналмаған және аралас жылытуы бар кокс 

пештері салынып, пайдаланылуда. 

Пеш камераларының астында тек кокс газымен жылытуға арналған 

пештерде кең регенераторлар бар. Аралық қабырға осі бойымен орналасқан 

регенераторлар арасындағы кең бөлгіш қабырғада кокс газын 

вертикальдардың түбіне жеткізу үшін тік дюз каналдары өтеді. Шұңқырлы 

каналдарды төсеу ыстыққа төзімді көп қабатты материалдан жасалған және 

регенераторлар қабырғаларының жоғарғы, динас бөлігінен сырғанау 

тігісімен бөлінген. Сырғу тігісі аймағындағы дюз каналдары арнайы металл 

жапсырмалармен нығыздалған. Регенератор көлденең бөлімдермен 

секцияларға бөлінеді-әр тік үшін бір секция. Жоғарғы бөлігінде 

регенератордың әр секциясы көлбеу бағытта бір вертикалға қосылған. 

Осылайша, екі конъюгацияланған вертикальдар мен кең регенераторлардың 

екі бөлімі жылу жүйесінің тәуелсіз элементі болып табылады. 

Регенератордың әрбір секциясына ауа жіберу төменгі арнаны Регенератор 

камерасымен қосатын саңылауларға салынатын арнайы кірпіштердің 

көмегімен реттеледі. Реттелетін кірпіштерді ауыстыру үшін пеш каналдары 

мен жоғарғы іргетас плитасында арнайы саңылаулар қарастырылған. 

Дюза каналдары өтетін регенератор қабырғасы "қауіпті". Ауаны 

вертикальға апаратын барлық қиғаш қозғалыстар бір жазықтықта жатыр 

және бір бағытта бағытталған. Регенераторлардың аралық қабырғаларымен 

мұндай жұптасуы шахматтың жануына әкеледі: егер бір аралық қабырғада 

жануда жұп тік болса, екіншісінде – тақ. 

Рециркуляциялық терезе кокс газының тігінен шығуына қарсы 

орналасқан бөлікпен екі жартыға бөлінген. Қайта өңдеу терезесінің бұл 
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дизайны газ ағынының қысқа тұйықталуын болдырмайды. Кокс газының 

көтерілуден төмен ағынға қысқа тұйықталуы газ ағынының жеткіліксіз қуаты 

және жоғары ағымда жұмыс істейтін тік салқындату кезінде пайда болды. 

Әйтпесе, пештердің жоғарғы құрылымының дизайны тиісті тік 

пештердің дизайнына ұқсас. Аралас жылыту кезінде кокс газын жеткізу және 

ауа мен кедей газдың берілуін төменгі реттеу жинақталмаған жылытуы бар 

пештердегідей құрылғылармен жүзеге асырылады. Бір пештің қашықтығы екі 

тар регенератордан тұрады, ол арқылы ауа мен нашар газ жылыту пештеріне 

жеткізіледі. 

Кокс газын беру үшін дюза каналдары өтетін кең бөлу қабырғасы 

жылыту қабырғасының осінде орналасқан және қарама-қарсы ағындары бар 

екі регенераторды бөледі. Регенераторлар секцияларға бөлінеді, олардың 

әрқайсысы тек бір вертикальмен көлбеу бағытта байланысқан; екі 

біріктірілген вертикальдан және регенераторлардың төрт секциясынан 

тұратын топ басқа ұқсас элементтермен байланыссыз жылыту жүйесінің 

тәуелсіз элементі болып табылады.  

Төменгі берілісі бар жиналмаған Кокс пештерінің өте маңызды 

артықшылығы-кокстеуге аз жылу шығыны [80-104 кДж/кг (20-25 ккал) 1 кг 

құрғақ зарядқа]. Бұл кокс газын тік саңылаулы каналда жақсы жылытуға (оны 

бүйірлік берілісі бар пештердегі тамырмен жылытуға қарағанда) және 

Регенератор мен жылытқыштың ұзындығы бойымен газ бен ауаның таралуын 

реттеудің дәлдігіне байланысты. 

 

2.1.10 Кокс пештерінің конструкцияларын дамытудың жаңа 

бағыттары 

 

 Кокстеу камерасының ені 450 және 410 мм, ұзындығы 15-16 м, 

биіктігі 5-5,5 және 6 м болатын үлкен көлемді кокс батареялары сәтті жұмыс 

істейді. Камералардың сыйымдылығы 30 м
3
 пештері бар батареялардың 

өнімділігі 21,2 м
3
 пештермен салыстырғанда жылына 6% ылғалдылықтың 

жалпы коксы 460-тан 700-830 мың тоннаға дейін өсті. 

Оңтүстік зауыттардағы үлкен пештердің жылу каналдарындағы 

орташа ең жоғары температура 1325°С, шығыс 1360°С, кокстеу 

жылдамдығы 27,5 мм/сағ. Кокстеу жылдамдығы 30-32 мм/сағ дейін 

жоғарылаған кезде температураны 50-80°C-қа көтеру керек, бұл тек динас 

кірпіші үшін мүмкін. 

Жоғары пеш камераларына көшу кезінде гипрококс келесі 

позициялардан келді: 

- жұмыс істеп тұрған камералардың биіктігі 5,5 м кокс пештері үшін 

жұмыс тәжірибесі барлық елдерде камералардың биіктігін арттыруды 

шектейтін басты мәселе жылытудың біркелкілігін қамтамасыз ету екенін 

көрсетті. Камераның биіктігі бойынша кокс дайындығының біркелкілігі 

жеткілікті және камералардың биіктігін одан әрі арттыру үшін реттеу 

құралдарының пайдаланылмайтын резерві де бар; 
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- Кокс тортының басы жеткілікті тұрақты, бұл камераның биіктігі 5,5 м 

пештердің тәжірибесімен расталады; 

- пеш камераларының биіктігінің артуы кокс тортының құлауына 

әкелмейді және кірпішке жүктеменің жоғарылауына әкелуі мүмкін емес.  

Қазіргі уақытта камералардың биіктігі 7 және плитасы 16 м болатын 

пештер жобаланған. Әзірлеу барысында камераның көлемі 45-50 м
3
, биіктігі 

7-8 м және ұзындығы 17 м болатын пештер бар. 

Камераның ұзындығын ұлғайту үшеуінің орнына төрт люк арқылы 

жүктеуге көшуге байланысты болады. Төменгі класты > 80 мм кокс алу 

үшін камераның ені 410 мм сақталады. Камераның бұл ені құрылыста 

және пайдалануда ыңғайлы. 

Жаңа пеш камераларының көлемі 41,6 м
3
, бұл типтік кокс пештерінің 

көлемінен 2 есе көп. Мұндай пештердің батареяларының өнімділігі қалыпты 

кокстеу жылдамдығы кезінде жылына 960 мың тонна жалпы Кокс 

ылғалдылығы 6% құрайды, ал кокстеу жылдамдығы 30 мм/сағ (кокстеу 

кезеңі 13,5 сағат) тиісінше 1060 мың тонна. 

Кейбір зауыттар есіктерді тазартудың қажетті оңтайлы жағдайларын 

жасау үшін есік төсеніштерінің әр түрлі түрлерін, кірпіш ұстағыштардың 

дизайнын зерттейді.  

Нашар газға, ауаға және жану өнімдеріне арналған клапандарды екі 

еселеніп орындау көзделеді. Жануға ауа алу жоғарғы плитаның астынан 

емес, бүйір тоннельдерден болады. Пеш тоннельдері тығыздалады және аз 

қысыммен ұсталады. Пештердің түбін жағу және желдету үшін ауа 

пештерден тыс жиналады, тазартылады және пештің астына айдалады, 

соның нәтижесінде тазалау үй-жайларындағы қол еңбегін жоюға және 

арматуралар мен регенераторлардың саптамаларының ластануын азайтуға 

болады. 

Кокс және нашар газ құбырлары тоннельдердің еденінен төмен, 

пештердің астына орналастырылады, сондықтан олар арматураның қызметіне 

кедергі келтірмейді. Нашар газдың ағып кетуін азайту үшін контейнер 

клапандары крандармен ауыстырылады. Реттеуші саңылауларды хромдау 

көзделеді. 

Якорь бағаналары дәнекерленген, үлкен қаттылыққа ие, пештердің 

жалпы биіктігіне пропорционалды түрде артады. Кокстеу жылдамдығын 

арттыру, пайдалану жағдайларын жақсарту және пештердің қызмет ету 

мерзімін ұзарту есебінен технологиялық процесті қарқындату үшін 

жылытатын жаймаларды қалау тығыздығы төмен және жылу өткізгіштігі 

жоғары динас кірпішінен орындалады, бұл пештерді пайдалану процесінде 

аздаған қосымша өсім береді. 

Көмір тиейтін вагон тораптық автоматтандырумен бағдарлама 

бойынша қызмет көрсету операцияларын жүргізуге мүмкіндік беретін 

тетіктермен жабдықталады. 

Басқа кокс машиналарында пеш өлшемдерінің өзгеруіне байланысты 

габариттік және күштік сипаттамаларының тиісті өзгерістері көзделеді. 

Қызмет көрсету уақытын қысқартуға, сондай-ақ бірінші кезекте рамалар мен 
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есіктерді тазалауға, "ұштарын", қызмет көрсететін алаңшалар мен сөндіру 

вагондарының жолдарын тазалауға қол еңбегін толық жоюға ерекше назар 

аударылатын болады.  

Коксты беру кезінде және кокс пештерін тиеу кезінде газ, шаң бөлінуін 

жоюға арналған құрылғыларды қолдану көзделеді. 

Бір батареяда 65 пеші бар кокс цехының төрт қабатты орналасуы 

қабылданды. 

Пеш камералары бар көлемі 41,6 м
3
 кокс батареяларын салуға көшу 21,6 

м
3
 орнына еңбек өнімділігін 1,9 есе арттыруды, үлестік капитал салымдарын 

22,5%-ға және пайдалану шығыстарын 19%-ға азайтуды қамтамасыз етті. 

Жоғары қуатты кокс батареяларын салу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындарды едәуір кеңейту және қайта құру нәтижесінде өндірістің 

жоғары шоғырлануына қол жеткізілді. Бір кокс химиялық кәсіпорынның 

орташа өнімділігі жоғары дамыған кокс химиялық өнеркәсібі бар кейбір шет 

елдердің ұқсас көрсеткіштерінен едәуір асады. 

 

2.1.11 Кокс пештерінің жұмысын қарқындату 

 

Кокс химиялық өндірістегі барлық жетілдірулердің басым бөлігі 

негізінен кокстеу процесінің ұзақтығын қысқартуға және пештердің 

өнімділігін арттыруға бағытталған. Мүмкін, бұл келесі жағдайларда: 

- нәтижесінде шихта ылғалдылығының төмендеуі: 

а) 10-12% орнына ылғалдылығы 4-5% шикіқұрамды кокстеу, бұл ретте 

пештердің өнімділігі 11% артады %; 

б) ылғалдылығы 2% шихтамен кептірілген кокс пештерін тиеу, бұл 

жағдайда өнімділік 20-25%-ға, ал 250°С дейін қыздырылған шихтаны тиеу 

кезінде - 40-43%-ға артады. Сонымен қатар, термиялық дайындық кокс 

сапасының нашарлауынсыз көмір шихтасына дымқыл көмірмен жұмыс 

істегенге қарағанда 15-20%-ға көп газ және баяу жанатын көмірді енгізуге 

мүмкіндік береді. 

в) кокстеудің үлкен жылдамдығы (30-32 мм/сағ), бұл жоғары жылу 

өткізгіштігі және тығыздығы 1,94 т/м
3
 (тығыз үшін 1,87 т/м

3
 орнына және 

қарапайым динас үшін 1,68 т/м
3
) бар 2% мыс оксиді бар династы қолданған 

кезде мүмкін болады; бұл жылыту арналарында бірдей температурада 

пештердің өнімділігін 15%-ға арттыруға мүмкіндік береді, өйткені мұндай 

династың жылу өткізгіштігі 25%-ға жоғары. 

г) камералардың пайдалы сыйымдылығын ұлғайту және пештердің бір 

рет тиелуі олардың биіктігін (7-8 м дейін) және ұзындығын (16-17 м дейін) 

арттыру нәтижесінде (көлемі 45,0-50,0 м
3
). 

д) кокстілігі төмен көмірді өңдеу үшін тар камералы пештерді қолдану. 

е) тозған кокс батареяларын қайта жаңарту кезінде қуатты ұлғайта 

отырып, ОТК (коксты құрғақ сөндіру қондырғылары) бар жаңаларын салуды 

және өндірісті автоматтандыру жөніндегі іс-шаралар кешенін көздеу қажет. 

ж) ауа бассейнін қорғау, сарқынды суларды тазарту жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу және еңбекті көп қажет ететін процестерді 
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механикаландыру мен автоматтандыру жөніндегі кешенді қолдану арқылы 

кокс-химия зауыттарында өндіріс мәдениетін және еңбек жағдайларын 

жақсарту. 

з) ЭЕМ қолданумен кокстеу процесін автоматтандыру.  

 

2.2  Кокс пештерінің жабдықтары, машиналары және механизмдері   

 

2.2.1 Есік ашатын машиналар 
 

Пештің батареясының кокс жағынан есік ашатын машина қызмет 

көрсетеді, ол келесі операцияларды орындайды: 

1. Кокс пеші камерасының есігін ашу және бекіту; 

2. Пешті табалдырықтан 10-15 мм көтеру және кері түсіру; 

3. Пешті ашу кезінде пештен алынған есікті бұру және пешті жабу 

кезінде бұру; 

4. Раманың үю бетін және құрыштың бүйір бетін шайырлы шөгінділер 

мен графиттен тазарту; 

5. Тазалау нығыздайтын шеңберін және шегендеу есіктер жылғы 

шайырлық шөгінділердің және графит; 

6. Қызмет көрсететін алаңнан оған шашылып жатқан кокстың есігін 

(ұштарын) ашу кезінде жинау); 

7. Пештен берілетін кокс қаусырмасының кокс кептіру вагонына 

жіберу [11]. 

Дәстүрлі орналасу машиналары екі жылжымалы пешке қызмет етеді. 

Жетілдірілген есік ашатын машиналар бір сатылы пешке қызмет ете алады 

(2.13 сурет). Құрылымдық жағынан, дәстүрлі орналасу машиналары екі 

бөліктен тұрады: есік және кокс бағыттағыш, бір-біріне ілінісу арқылы 

қосылған. Осы негізгі элементтерден басқа, есік ашатын машиналар есіктерді 

тазарту механизмдерімен, шайыр мен графит шөгінділерінен құрыш 

жақтауларымен, сондай-ақ кокстың ұштарын қызмет көрсету алаңдарынан 

тазартумен жабдықталуы мүмкін. 

 

    
Сурет 2.13 - Есік ашатын машина 

(жұмыс электрондық моделі) 

Сурет 2.14 - Есік ашатын машинаны 

құрастыру 
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Есік ашатын машина (ДМ) қызмет көрсететін алаңға салынған рельс 

жолы бойынша 60-тан 120 м/мин жылдамдықпен қозғалады. Доңғалақтардың 

айналуы электр қозғалтқышынан редуктор арқылы жүзеге асырылады. 2.14-

суретте есік ашатын машинаны құрастыру келтіріледі. 

2.1 кестеде. ДМ дәстүрлі орналасуының габариттік өлшемдері мен 

салмағы келтіріледі 

 

Кесте 2.1 - Дәстүрлі орналасудың ДМ габариттік өлшемдері мен 

салмағы 
Пеш 

камерасының 

пайдалы 

көлемі, м
3
 

Аралас 

камералардың 

осьтері арасындағы 

қашықтық, мм 

Жолтабан 

ені, Е, мм 

Габариттік өлшемдері, мм, 

артық емес 

Салмағы, 

т, артық 

емес 

L B H  

14,6-17,5 1143 1500 16170 3705 10660 60 

20,0-29,8 1143 1500 15850 7500 10660 75 

 

30,0-37,3 

1260 

1300 

1320 

 

1800 

 

19250 

 

7500 

 

9000 

 

93 

41,3-41,6 1400 2200 17500 8480 10660 135 

 

Машиналар автономды түрдегі (АС БВК) коксты беру кезінде шаң-газ 

қоспасын ұстау жүйелерімен, сондай-ақ кокс батареясының барлық кешені 

үшін шаңсыз коксты берудің орталықтандырылған қондырғысы бар кешенде 

жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жүйелермен жабдықталуы мүмкін. 

Машина жетектері гидравликалық және электромеханикалық болуы 

мүмкін. Жетектерді басқару жүйелері: 

- байланыссыз элементтері бар релелік-контакторлық; 

-логикалық бағдарламаланатын бақылауыштарды (PLC) қолданумен 

релелік-контакторлық); 

- релелік-контакторлы PLC, VVVF, позициялау жүйесі және ақпаратты 

орталық диспетчерлік пунктке беру (технологиялық процесті автоматты 

басқару жүйесі АСУ ТП батареялары) [24]. 

 

2.2.2 Кокс итергіштер 

 

Коксты итергіш коксты батарея пештерінен шығаруға арналған. 

Машина батарея машина жағында негізгі операцияларды орындайды:  

1. Кокс пешінің есіктерін ашу және бекіту; 

2. Есіктің табалдырығынан 10-15 мм көтеру және осы операцияны кері 

қайтару; 

3. Пештен алынған есікті бұру және жабу кезінде пешке жеткізу; 

4. Раманың және құрыштың бүйір беттерін шайырлы шөгінділер мен 

графиттен тазалау; 

5. Тығыздаушы жақтауды, кірпіш ұстағыштарды және есіктің 

шегендеуін шайырлы шөгінділер мен графиттен тазалау; 

6. Кокс қаусырмасының пешінен шығару; 
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7. Кокстеу камерасының күмбездерін декапграфияландыру; 

8. Жоспарлы есікті ашу және жабу; 

9. Пешке тиелетін көмір шихтасын жоспарлау (тегістеу); 

10. Планирлі люк жақтауын және есікті шайырлы шөгінділерден 

тазарту; 

11. Жоспарлау кезінде алынатын шихтаны скипті көтергішке 

тасымалдау; 

12. Жөндеу станцияларына және пештерге есіктерді беру; 

13. Есік ашылған кезде оянатын коксты (ұштарын) және шихтаны 

жоспарлау кезінде қызмет көрсету алаңынан жинау [11]. 

Бұл операциялардың көпшілігі механикаландырылған және кокс 

итергіште орнатылған механизмдердің көмегімен жүзеге асырылады. 

Кокс итергіш моделі 2.15 суретте келтірілген. 

 

    
2.15 сурет - Кокс итергіштің жұмыс 

моделі 

2.16 сурет - Жұмыстағы коксты 

итергіш 

 

Кокс итергіштері берілетін пешке қызмет көрсету (есікті алу/орнату, 

кокс пешінің жақтауын тазалау, Кокс беру) жөніндегі операцияларды (I 

орындау) – немесе қазіргі заманғы құрастыруды орындайтын, берілетін 

пешке бір қондырғыдан қызмет көрсету жөніндегі операцияларды (II 

орындау) орындайтын дәстүрлі құрастырылым болуы мүмкін. 

Машина жетектері гидравликалық немесе электромеханикалық болуы 

мүмкін.  

Жетектерді басқару жүйелері: 

- байланыссыз элементтері бар релелік-контакторлық; 

-логикалық бағдарламаланатын бақылауыштарды (PLC) қолданумен 

релелік-контакторлық); 

- релелік-контакторлық PLC, VVVF, позициялау жүйесі және 

ақпаратты орталық диспетчерлік пунктке беру (АСУ ТП батареялары) [24]. 

2.2 кестеде орындау түріне сәйкес машиналардың техникалық 

сипаттамалары келтіріледі. 

2.16 суретте "АрселорМиттал Теміртау"АҚ-да кокс химия өндірісінде 

қолданылатын Кокс итергіш келтіріледі. 
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Кесте 2.2 - Машиналардың техникалық сипаттамалары 
Орындау I II 

Қызмет көрсетілетін пештің көлемі, м
3
 21,6-41,6 21,6-41,6 

Пештің биіктігі, м 4,3 – 7,0 4,3 – 7,0 

Пешке қызмет көрсету Қозғалыстармен Бір қондырғыдан 

Қозғалыс жылдамдығы, м / с 1,57 – 1,77 1,57 – 1,63 

Итеру жылдамдығы, м / с 0,5 0,5 

Жоспарлау жылдамдығы, м / с 1,34 – 1,48 1,5 – 1,58 

Есіктің қозғалу жылдамдығы, м / с 0,2/0,6 0,2/0,6 

Гидрожүйедегі қысым, МПа 10 10 

Жетек түрі Электромех./ гидравл. Электромех./ гидравл. 

Салмағы, т 178,6 -289,4 180-370 

 

2.2.3 Көмір тиейтін машиналар 

 

Көмір тиейтін машиналар (вагондар) – бұл көмір мұнарасынан шихта 

жинау бойынша операциялардың бүкіл кешенін және шихтаны пеш 

камерасына жеткізуге және тиеуге байланысты барлық дерлік операцияларды 

орындайтын машина. 

Машинист кабинасы вагонның төменгі бөлігінде орналасқан, оған кіру 

тікелей пештердің жоғарғы жағынан (2.17 сурет). Пештердің жоғарғы 

деңгейінде бола отырып, машинистке вагонды дұрыс орнату және тиеу 

люктерінің қақпақтарын алу және орнату механизмдерінің, тіреулерді 

басқару және тіреулерді тазалау механизмдерінің жұмысын бақылау 

ыңғайлы. 

Көмір тиейтін вагон мынадай операцияларды орындайды: 

1. Көмір мұнарасының бекітпелерін одан шихтаның берілген мөлшерін 

вагон бункерлеріне жинау үшін ашу-жабу; 

 

    
Сурет 2.17 - Көмір тиеу машинасы Сурет 2.18 - Төгу құрылғысы бар 

көмір тиеу машинасы 

 

2. Шихта ілініп тұрған кезде көмір мұнарасында шихтаны пневмо 

ұсақтау крандарын автоматты басқару; 

3. Шикіқұрамды өлшеу; 

4. Шикіқұрамды тиелетін пешке тасымалдау; 
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5. Тиеу люктерінің қақпақтарын алу және кері орнату; 

6. Бекітпелерді ашу-жабу және пешке шихтаны шығару үшін вагон 

бункерлерінің телескоптарын түсіру-көтеру (бұл ретте автоматты түрде 

жұмыс істейтін электр дірілдеткіштердің көмегімен бункерлерде шихтаның 

тұрып қалуы жойылады); 

7. Айналада шихтаны, тиеу люктерін жинау; 

8. Буинжекцияға арналған тікқұбырлар мен крандардың қақпақтары 

мен клапандарын ашу-жабу; 

9. Құбыр мен көтергіштердің тізесін графит шөгінділерінен тазарту 

[11]. 

Пешке шикіқұрамды жүктеу дәстүрлі гравитациялық типті 

құрылғылардың немесе мәжбүрлі – бұрандалы немесе роторлы 

қоректендіргіштердің көмегімен жүзеге асырылады.  

Айналу жылдамдығын жиілікті реттейтін бұрандалы (немесе роторлы) 

қоректендіргіштердің жетектері жүктеудің оңтайлы жылдамдығын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Басқару жүйесі PLC негізінде жасалған, 

гидравликалық жетек машина механизмдерінің дизайнында кеңінен 

қолданылады. Бункерлердегі шихтаны өлшеу бункерлер тіректерінің астына 

орнатылған және дисплейге машинистің кабинасына сигнал беретін 

тензодатчиктердің көмегімен орындалады. Таразы көрсеткіштері көмір 

мұнарасы бункерлерінен шихтамен көмір тиеу машинасының бункерлерін 

бақыланатын тиеу және берілген өнімділігі бар пештерді тиеу үшін 

пайдаланылады. 

Машина жетектері гидравликалық немесе электромеханикалық болуы 

мүмкін.  

Жетектерді басқару жүйелері: 

- байланыссыз элементтері бар релелік-контакторлық; 

-логикалық бағдарламаланатын бақылауыштарды (PLC) қолданумен 

релелік-контакторлық); 

- релелік-контакторлық PLC, VVVF, позициялау жүйесі және 

ақпаратты орталық диспетчерлік пунктке беру (АСУ ТП батареялары). 

Бір газ жинағышы бар кокс батареясының жоғарғы жағына қызмет 

көрсететін көмір тиеу машиналары тиеу газдарының ағу құрылғысымен 

жабдықталған. 

Құрылғы (2.18 сурет) көмір тиеу машинасында орналастырылады және 

машинист кабинасынан басқарылады, бұл эстакада құрылысын, монорельс 

қондырғысын, электр беру желісін (троллей) төсеуді, басқару пультінің 

жабдығын, қосымша қызметкерлерді (операторды) болдырмайды. 

Пеш камерасын тиеу кезінде тиелетін пештің қысқартылған тіреуіші 

шектес тіреуішпен хабарланады, беру барысында пеш және тиелетін пештен 

тиелетін газдардың бір бөлігі шектес пештің су асты кеңістігі арқылы газ 

жинағышқа эвакуацияланады. 

Құрылғы кіріктірілген электромагниттері бар ағынды құбырдан, жетек 

тұтқасынан, құлыптау құрылғысынан, траверстерден және сенсорлық 

жүйеден тұрады [24]. Көмір тиегіш вагонның жұмыс циклын құрайтын 
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барлық операциялар ауысымға қызмет көрсетілетін пештердің санына 

байланысты белгілі бір уақытта орындалуы тиіс. 

 

2.2.4 Кокс сөндіргіш вагондар 

 

Температурасы 1000-1050С пештен кокс кокс бағыттайтын вагоннан 

өтіп, кокс кептіру вагонына түседі, ол сөндіру мұнарасының астына және 

сөндіргеннен кейін түсіру үшін рампаға беріледі. 

Кокс сөндіргіш вагондардың үш түрі бар: бекітілген корпусы және 

бүйір қабырғасында ашылатын қақпалары, айналмалы түбі және бекітілген 

корпусы, айналмалы корпусы және ашылатын қақпалары бар. Қазіргі 

заманғы вагондар дененің металл конструкцияларында суды ұстап қалмас 

үшін тегіс қабырғалармен және жеңілдетілген қақпалармен жасалады. 

Кокс кептіру вагонының негізгі элементтері (2.19 сурет) тербеліс 

мойынтіректерінде екі осьті теміржол арбаларына орнатылатын жақтау 

ыстыққа төзімді шойыннан жасалған плиталармен қапталған шанақ, 

бекітпелерді ашуға және жабуға арналған жетекті құрылғылар, тежегіш 

жабдық, вагонның кокс бағыттайтын астына дұрыс орнатылуын 

сигнализациялауға арналған құрылғылар және бекітпелердің жағдайы (ашық 

және жабық) болып табылады. 

 

    
2.19 сурет - Кокс сөндіргіш вагон, 

электрондық модель 

Сурет 2.20 - Электровоз, жұмыс 

электрондық моделі 

 

Сөндіруге қолданылатын ағынды сулар болат құрылымының қатты 

коррозиясын және вагонның тез тозуын тудырады. Жақтауды және шанақты 

дайындау үшін тот баспайтын болатты қолдану вагонның жөндеуге дейінгі 

қызмет ету мерзімін бірнеше есе ұзартады. 

Тот баспайтын болаттың қымбаттығына байланысты ол тек 

плиталардың, бұрандалар мен плиталарды бекітетін жаңғақтардың 

астындағы корпустың түбін төсеу үшін және сымдарды қорғайтын құбырлар 

үшін қолданылады (ГОСТ 5632-51 сәйкес XI7 маркалы болат қолданылады). 

Вагондар тікелей әрекет ететін тежегішпен және СА-3 

автотіркегішімен жабдықталады. Вагонның дұрыс орнатылуын сигнал беру 

үшін пештің бүйір қабырғаларында оның екі жағынан да, ол пешке 
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жылжытылған күйде болғанда және коксты беру үшін дайындалған кезде 

Кокс бағыттайтын пластиналық түйіспемен жабылатын икемді түйіспелер 

орнатылады.  

Вагонның ұзындығы бойынша кокспен толтырудың біркелкілігін 

бақылау үшін алдыңғы фермада вагонның ішіне кіретін металл түйреуіштері 

бар алты оқшаулағыш бекітілген. Кокстың бірінші бөлігі істікшемен 

байланысқаннан кейін электровоз кабинасында сигнал шамы жанады. Вагон 

қозғалғанда вагонның толтырылғанын көрсете отырып, шамдар рет-ретімен 

жағылады. 

Коксты рампаға түсіргенде шамдар сөніп, вагонның босатылғаны 

туралы сигнал береді [11,20]. 

Ысырмалардың жағдайы трансмиссиялық білікке бекітілген камерадан 

әрекет ететін соңғы ажыратқышпен бақыланады. Ажыратқыштар 

қақпалардың ашық немесе жабық күйін көрсете отырып, электровоз 

кабинасындағы пультіндегі жарық сигналдарымен байланысты.  

Қызмет көрсетілетін кокстеу камераларының сыйымдылығына 

байланысты вагондар сыйымдылығы 21,6 м
3
-ден 41,6 м

3
-ге дейінгі пештер 

үшін дайындалады. 

Тежегіштерді, бекітпелерді, қабылдау келте құбырларын басқаруды 

оператор электровоз кабинасынан жүзеге асырады. 

Кокс сөндіргіш вагонның қозғалысын электровоз жүзеге асырады. 

Кокс пешінің қызмет көрсетілетін камерасының негізгі параметрлері: 

- пеш камерасының көлемі, м
3
 21,6-41,6; 

- пештен шығарылатын кокстың массасы, т 13,0-24,0 [24]. 

2.3 кестеде кокс кептіру вагонының техникалық сипаттамалары 

келтірілген. 

 

Кесте 2.3-Техникалық сипаттамалары 
Параметр Мәні 

Жолтабан ені, мм 1435, 1520, 1676 

Ұзындығы (автотіркеу біліктері бойынша), мм 15320-18800 

Ені, мм 4220-5960 

Биіктігі, мм 3450-5210 

Көлбеу бұрышы түптің* 28 

Ысырмаларды ашу механизмінің жетегі Пневматикалық / гидравликалық 

Вагонның салмағы, т 57,8-106,65 

Ескертпе: * шанақтың ішкі беті: көлбеу еден, орталық тіреу және байланыстырушы қорап 

қалыңдығы 25 мм шойын плиталармен немесе қалыңдығы 20 мм болат плиталармен 

футерленген. Алдыңғы, Алдыңғы фермалар мен жапқыштар қалыңдығы 20 мм болат 

плиталармен қапталған. 

 

2.2.5 Электровоз 

 

Электровоз камера сыйымдылығы 17,5-41,6 м
3
 пештері бар Кокс 

батареяларының фронты бойымен кокс кептіру немесе кокс вагонын 
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жылжытуға арналған. Машинист кабинасынан жергілікті Электровозды 

басқару. Электровоздың электр тізбегі қашықтан басқаруға мүмкіндік береді. 

Әр түрлі орындауға арналған электровоздардың техникалық 

сипаттамасы 2.4 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 2.4 - Техникалық сипаттамалары 
Параметр Мәні 

Жолтабан Ені, мм 1435; 1520; 1676 

Ток қабылдағыштағы номиналды кернеуі, В 380; 415 

Үш фазалы токтың жиілігі, Гц 50; 60 

Салмағы, т 33; 39; 42 

Максималды пайдалану жылдамдығы, м / с (км / сағ) 7 (25); 5 (18); 4,2 (15)  

Сыйымды масса( өз массасын және кокс массасын қоса алғанда), 

т 

100 140 

 

Электровоздың қозғалысы тиристорлық жүйенің немесе жиілікті 

реттеудің көмегімен жылдамдықты реттейтін екі жетекпен қамтамасыз 

етіледі. Электросхемада бір жетектен қысқа мерзімді жұмыс істеу мүмкіндігі 

қарастырылған. 

Электровоз шанағы мен кабинасының сыртқы қаптамасы тот 

баспайтын болаттан жасалған (2.20 сурет) [24]. 2.21 суретте көптеген 

коксохимиялық зауыттарда бар электровоз келтірілген. 

 

2.2.6 Пештерді жылытуда қызмет көрсететін машиналар 

 

Көмкеру шығыры. Айналмалы жүкарба пештердің жылыту жүйесінің 

ГАЗ крандары мен газ ауа клапандарын ауыстыруға қызмет етеді. 

Жүкарба-екі жақты әрекеттің екі камералы шайбалары бар механизм. 

Әр шайбаның пішіні мен өлшемдері 180-ге бұрылған кезде 610 мм бұрау 

тұтқасының номиналды қозғалысын қамтамасыз етіп, қажетті кідірістерді 

жасауға арналған (2.22 сурет). Айналдыру механизмінің тарту соққысының 

мөлшерін реттеу үшін, бұрау тұтқасының соңында, бұрандаларды бекіту 

үшін роликті ұстап тұратын штангаларды бекіту бұрандалары үшін қосымша 

саңылаулары қарастырылған. 

Бір камералы шайба газ крандарын ауыстыруға, ал екіншісі газ ауа 

клапандарына қызмет етеді. 

Жүкшығырдың жетегі электр қозғалтқыштан жүзеге асырылған және 

ТКТГ-200 тежегішімен жабдықталған. 

Электр жетегінен басқа, токтың үзілісі жағдайында пневматикалық 

қозғалтқыш орнатылған және қол жетегінен қосымша беріліс бар. Жүкарбада 

уақыт релесінің көмегімен автоматты түрде басқаруды қамтамасыз ететін 

командалық құрылғы орнатылған. 

Қол немесе пневматикалық жетекті пайдалану кезінде электр 

қозғалтқышы соңғы ажыратқышпен жабылады [11]. 
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Декапграфициялаушы жүкарба. Декапграфициялаушы жүкарба 

корнур қақпақтарын ашуға және жабуға, яғни графитті күйдіру үшін 

корнурға ауа ағынын басқаруға қызмет етеді. 

 

    
2.21 сурет - Жұмыстағы электровоз  2.22 сурет - Жүкшығыр 

 

Жүкарба бұрамдықтың беріліс қорабынан тұрады, оның шығыс білігіне 

радиусы 152,5 мм болатын иінді бекітілген. 

Жүкарба жетегі электр қозғалтқышынан жүзеге асырылады және 

электр гидравликалық итергіші бар тежегішпен жабдықталған. 

Ток үзілісі жағдайында шығырды бұрамдық білігінің екінші ұшына 

киілетін тұтқаның көмегімен қолмен айналдыру қарастырылған. Қол 

жетегімен жұмыс істеген кезде электр қозғалтқышы соңғы ажыратқыш 

арқылы бұғатталады. 

Жүкшығырында уақыт релесінің көмегімен жүкшығырды автоматты 

түрде іске қосуды және тоқтатуды қамтамасыз ететін командалық-аппарат 

орнатылған. Командалық құрылғы редуктордың корпусына бекітіліп, тізбекті 

беріліс арқылы иінді біліктің екінші ұшынан айналады. 

Жүкарбаны әр қосу кезінде иінді 90°бұрышқа бұрылады. Иінді білік 

үнемі бір бағытта айналады [11]. 

 

2.3 Кокс пештерінің температуралық және гидравликалық 

тәртіптері 

 

2.3.1 Кокс пештерін жылытуға қойылатын негізгі талаптар 

 

Кокстеудің жылу тәртібі кокстың пайда болу процесінде зарядтың 

сапасымен қатар маңызды рөл атқарады, сондықтан кокстеу камераларының 

ұзындығы мен биіктігі бойынша көмір жүктемесін біркелкі жылытуға қол 

жеткізу кокс пен жоғары сапалы химиялық өнімдерді алудың маңызды 

шарты болып табылады. 

Барлық кокстеу камераларында көмір жүктемесін бірдей қыздыруды 

қамтамасыз ету үшін аккумулятордың барлық жылытқыштарына бірдей 

мөлшерде жылу беру керек, сонымен қатар камералардың конусы мен жылу 
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шығынын ескере отырып, кіретін жылуды сыртқы атмосфераға экстремалды 

вертикальдармен тарату керек. Батарея мен жылытқыштың ұзындығы 

бойынша жылудың осындай бөлінуімен ғана бірдей кокстеу кезеңінде 

барлық батарея пештерінде кокстың бірдей дайындығына қол жеткізуге 

болады. 

Кокс пештерінің заманауи батареяларының өзінде газ және ауа 

мөлшерін автоматты аспаптармен жіберілуін реттеу мен тікелей өлшеу 

мүмкіндігі жоқ, әрбір жылытатын аралық қабырғада және әрбір вертикальда, 

сондықтан газ гидравликасы заңдарын пайдалануда негізделген жанама 

өлшеу әдістерін қолдануға тура келеді. Негізгі ереже осы заңдардан 

туындайды, егер газ бірдей пішіндегі және көлемдегі арналар арқылы бірдей 

параметрлермен берілсе, онда бірдей мөлшердегі газдың өтуі қамтамасыз 

етіледі. 

Осы ережеден пештерді құрастыру және салу кезінде осы 

аккумулятордың барлық пештері үшін жылыту жүйесінің өз мақсаты 

бойынша бірдей арналарының орындалуы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Пештердің жылытуын реттеу міндеті - кокс пештерінің батареясын 

кокстаудың барлық камераларында кокстың біркелкі жылынуын қамтамасыз 

ету. 

Жылыту режимін орнату кезінде мыналарды қамтамасыз ету қажет: 

- ірі металлургиялық кокстың ең үлкен шығымы, ол басқалармен тең, 

кокс тортының бір уақытта кокс камерасының тік осьтік жазықтығында 

пісіруімен анықталады; 

- кокстелетін шикіқұрамды толық газсыздандыру, химиялық өнімдер 

мен жоғары калориялы газдың жоғары шығымдылығы; 

- пештердің пайдалы әсерінің жоғары жылу техникалық коэффициенті; 

- кокс пештерінің ең ұзақ қызмет ету мерзімі [11, 20]. 

 

2.3.2 Кокс пештерін жылытуды реттеудің тұрақты және ауыспалы 

факторлары 
 

Кокс пештерін жылытудың берілген тәртібін қамтамасыз ету үшін 

құрастыру кезінде бірқатар тұрақты және ауыспалы реттеу құралдары 

көзделеді. 

Тұрақты реттеу құралдарының қатарына мыналар жатады: 

1) өзінің мақсаты бойынша жылыту жүйесінің құрылымдық 

элементтерінің бірдей өлшемдері (төменгі арналар; регенераторлар 

камерасының тор торлары, саптама түрі және оны салу схемасы, қиғаш 

өткелдер, корнурлар, вертикальдар, рециркуляция арналары, асу деңгейлері, 

лақтыру арналары және т. б.); 

2) түрі мен мөлшері бойынша бірдей газ шығаратын және газ 

шығаратын арматураны, арматураны және кокс пештерінің қызмет 

көрсететін механизмдерін қолдану; 

3) аккумуляторға кіретін барлық пештердегі жылыту элементтері мен 

арматураның тең гидравликалық кедергісі. 
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Осы құралдардың барлығы пештердің құрылысы кезінде кокстеу 

камералары мен арматураның жылыту жүйесінің жоғарыда аталған барлық 

құрылымдық элементтерінің жобалық өлшемдерін дәл сақтаған жағдайда 

ғана қыздырудың қажетті біркелкілігіне қол жеткізуге ықпал етеді. 

Тұрақты реттеулерден басқа, кокс пештерінің жаңа 

конструкцияларының барлық батареяларында келесі ауыспалы реттеу 

құралдары бар: 

 
Батарея 

ұзындығы 

бойынша жылу 

бөлу реттеу 

үшін: 

- реттеу диафрагмалары немесе дискілер мен цилиндрлер, кокс немесе 

Домна газының газ жіберетін арматурасында орнатылатын 

калибрленген келте құбырлар; 

- газ-ауа клапандарындағы ауа саңылауларындағы реттеу 

пластиналары; 

- газ-ауа клапандарының түтін келте құбырларындағы реттеу 

дроссельдері; 

- шашыратқыш құрылғының қақпақтары және тамырға ауа беру үшін 

калибрленген диафрагмалар. 

Жылыту 

төсемдерінің 

ұзындығы мен 

биіктігі 

бойынша 

жылуды бөлуді 

реттеу үшін 

- калибрленген газ жанарғылары, калибрленген шүмектер немесе 

пештердегі дискілер төменгі жылу жеткізумен; 

- қиғаш өткелдердің сағаларында тігінен орнатылатын тіркелімдер 

("банандар") және бөлгіштер; 

- рециркуляция шамасын өзгертуге арналған тіркелімдер; 

- ДК пештеріндегі және топтық жылытуы бар тік және айналмалы 

арналардың жоғарғы жағындағы регистрлер [11]. 

 

2.4 Өндірісті бақылау және қауіпсіздік техникасы 

 

2.4.1 Өндірісті бақылау 

 

Кокс цехының персоналы шихта мен кокстың санын, жылу техникалық 

және гидравликалық тәртіптерді, анкерлік колонналардың майысу жебесінің 

шамасын, пеш қалау жағдайын бақылайды; зауыт зертханасы - шихта, кокс 

және газдың сапасын; бас энергетик бөлімі-газ, су және будың мөлшері мен 

таралуын бақылайды. 

Кокстеуге жұмсалған шихтаның сапасын көмір мұнарасы астындағы 

таразыларда немесе әрбір тиеу вагонының вагон-таразыларында жоспарлы 

шұқырды ескере отырып өлшеу арқылы бақылайды. 

Пештерді тиеу көлемі бойынша жүргізілетін зауыттарда кокстеуге 

шихтаның шығысы шихтадан кокстың шығуы бойынша мынадай формула 

бойынша анықталады 

 

                                            
1001 

КB

Q
Q

                             (2.1)
 

 

мұндағы Q - құрғақ салмақта кокстеуге жұмсалған шихтаның мөлшері, г; 

QI - құрғақ салмақта өндірілген жалпы кокстың мөлшері, г; 

Вк - құрғақ шикіқұрамнан құрғақ кокстың шығуы,%. 
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Өндірілген кокстың мөлшері темір жол таразыларында немесе домна 

пештерінің таразыларында өлшеу арқылы (коксты тасымалдағышпен домна 

цехына беру кезінде) белгіленеді. 

Салмақтар бақылау-салмақ платформасымен немесе бақылау 

жүктерімен тоқсанына кемінде бір рет тексерілуі тиіс. Кокс темір жол 

вагондарымен тиелетін зауыттарда ыдысты мерзімді тексеру жүргізілуі тиіс. 

Жылу-техникалық режимді бақылау бақылау және барлық кертпештер 

бойындағы, регенераторлардағы температураны, жану өнімдерінің 

температурасын, газ жинағыштардағы газды, жылыту газын, Кокс тортының 

осі бойынша өлшенген температураны және пеш камераларының су асты 

кеңістігінің температурасын анықтауды қамтиды. 

Гидравликалық режимді бақылау кокстеу камераларындағы, газ 

жинақтағыштардағы және жылыту жүйесіндегі қысымды анықтаудан тұрады. 

Жиектеуден кейін 20 секундтан кейін тігінен рұқсат етілген 

максималды температура 1450°C-тан асуы керек, машинадан кокс жағына 

температураның біркелкі өсуі кокс камерасының бүкіл ұзындығы бойынша 

кокстың бірдей дайындығын қамтамасыз ететін температураның қалыпты 

таралуын көрсетеді. 

Регенераторлардың температурасын өлшеу кезінде пирометрдің 

қыздыру шамдары регенератордың орталық көлденең аралығына жіберіледі. 

Максималды рұқсат етілген температура 1300°C. 

Жану өнімдерінің температурасын өлшеу машина және кокс жағынан 

пеш көмейінде орнатылған термобумен жүргізіледі және аспаппен тіркеледі. 

Бұл температура 400°C-тан аспауы керек. 

Газ ауа клапандарындағы жану өнімдерінің температурасы сынап 

термометрімен өлшенеді және 450°С-тан аспауы керек. 

Газ жинақтағыштардағы кедергі термометрімен өлшенетін және өзі 

жазатын аспаппен тіркелетін газдың температурасы 85-100°С-тан жоғары 

болмауы тиіс. Газ құбырлары мен арматурада нафталиннің түсуін болдырмау 

үшін газ жылытқыштан кейін кокс газының температурасы 40-45°С болуы 

тиіс. 

Бөлудің дұрыстығын, камераның биіктігі бойынша температураны 

анықтау үшін оны кокс тортының осі бойынша биіктігі 4300 мм және 600, 

2450 және 4200 мм камералар үшін пештің астынан 600, 2100 және 3200 мм 

биіктікте өлшейді – биіктігі 5000 мм камералар үшін. 

Пештен шығарар алдында (2100 және 2450 мм нүктелерде) қаусырма 

осі бойынша кокстың температурасы 1000-нан төмен және 1050°С-тан 

жоғары болмауы тиіс. 

Температураны өлшеу жүктелгеннен кейін 8 сағаттан кейін кокс 

камерасына салынған хром-алюминий термопарлармен жүзеге асырылады. 

B пештің әрбір тиеу люгі өлшеу нүктелерінің орналасуына сәйкес үш 

термопараны түсіреді. Қаусырма осі бойынша температураны өлшеу 

белгіленген кокстеу режимінде (пештердің тұрақты айналымы, 

шикіқұрамның ылғалдылығы, ұнтақталу және шикіқұрамның құрамы және 

т.б.) жарты жылда бір рет және қажеттілігіне қарай – өзгерген жағдайларға 
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байланысты (пеш айналымының екі және одан да көп сағатқа өзгеруі, 

шикіқұрамның ылғалдылығы 3%-дан артық, шикіқұрамның құрамы) 

жүргізіледі. Бір уақытта батареяның әртүрлі бөліктеріндегі бірнеше 

камераларда және әртүрлі серияларда өлшеңіз. Терможұптың көрсеткіштері 

орнатылғаннан кейін әр сағат сайын жазылады. Соңғы өлшеу кокс берілгенге 

дейін 30 минут бұрын жүргізіледі. 

Су асты кеңістігінің температурасын пештің тиеу люгі арқылы машина 

жағынан кокс берілгенге дейін 5-6 сағат бұрын кокс бәлішінің үстінен 

кемінде 150 мм жоғары қашықтықта термопарлармен өлшейді; пеш 

күмбезінде графиттің қарқынды шөгуін болдырмау үшін температура 800°С 

жоғары болмауы тиіс. 

Газдың қысымы мен шығынын жүйелі түрде арнайы көрсететін және 

тіркейтін аспаптармен анықтайды. Газ қысымы жалпы газ құбырында және 

газ құбырларында батарея жағы бойынша, газ шығыны батарея жағы 

бойынша өлшенеді. 

Автоматты қысым реттегіштерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету 

үшін жалпы газ құбырындағы қысым екі жағынан газ қысымынан 3-4 есе көп 

болуы керек. Бурабайдағы сирету көрсететін және өзін-өзі реттейтін 

аспаптармен өлшенеді. 

Су шығыны цехқа су әкелетін жалпы су құбырларында орнатылған су 

өлшегіштермен анықталады. 

Бу шығынын кокс цехына жоғары және орташа қысымды будың жалпы 

берілістеріне орнатылған бу өткізгіштер анықтайды. 

Зертхана мен ТББ анықтайтын кокс және газ шихтасының негізгі 

сапалық көрсеткіштеріне мыналар жатады: 
шихта 

үшін 

ұшпа заттардың шығуы, күкірт, күл, ылғал, Елек құрамы және сусымалы 

салмақ 

Кокс үшін ұшпа заттардың шығуы, күл, күкірт, ылғал мөлшері, механикалық 

беріктігі және тауарлық кокстың Елек құрамы 

газ үшін Элементарлық құрамы, үлес салмағы және калориялығы 

 

Технологиялық процесті басқарудың автоматты жүйесінің (АСУ ТП) 

алдына қойылған негізгі міндеттер):  

-көмір дайындау цехының (КЦ) және коксты сұрыптау ағынды-көліктік 

жүйелерінің механизмдерін басқару; 

- кокс машиналарының блокталған жұмысы; 

- кокс пешінің жылытуын үздіксіз бақылау және автоматты басқару; 

- кокс газын қайта өңдеу учаскелеріндегі негізгі технологиялық 

параметрлерді бақылау және автоматты реттеу; 

- жабдықтың істен шығуын, технологиялық параметрлердің шекті 

мәндерін диагностикалау және мұрағаттау, персоналды хабарландыру; 

- персоналдың іс-әрекетіне байланысты оқиғаларды мұрағаттау; 

- механизмдерді қолмен немесе қашықтықтан басқару мүмкіндігін 

қамтамасыз ету [25]. 
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2.4.2 Қауіпсіздік техникасы 

 

Әр біліктіліктің жұмысшысы үшін қауіпсіздік техникасы бойынша 

нұсқаулық жасалуы керек. 

Әрбір жаңа жұмысшы жұмыс орнымен танысу және жұмыстың қауіпсіз 

тәсілдерін зерделеу үшін таңертеңгі ауысымда 12 жұмыс күні ішінде жұмыс 

істеуі тиіс. Екі апталық оқудан кейін жұмысшы емтихан тапсырып, ауысымға 

(бригадаға) жіберіледі. 

Әрбір жұмысшы тиісті арнайы киіммен және құрал-сайманмен 

жабдықталуы тиіс.  

Цехта көлікке арналған асфальт жолдар мен жаяу жүргіншілерге 

арналған тротуарлар салынуға тиіс. 

Егер цехқа кіру кокс итергіш жолдары арқылы жүзеге асырылса, онда 

өту орнында "кокс итергіштен сақтан" деген жарықтық ескерту сигналдары 

және машиналар өту орнына жақындаған кезде автоматты түрде қосылатын 

дыбыстық сигнал болуы тиіс. 

Цехта қозғалатын барлық машиналарда қол (аяқ) гонг, автоматты 

әрекет ететін сигнал-гонг және тежегіш құрылғысы болуы тиіс. 

Кокс машиналарының жолдары жарамды болуы және ұштары бойынша 

сенімді тұйықтары болуы тиіс; белгіленген габариттерден ауытқуға жол 

берілмеуі тиіс. 

Машиналардың, сатылар мен алаңдардың барлық айналатын бөліктері 

қоршалуы тиіс. 

Кокс машиналарының троллейлері арнайы торлармен қоршалуы тиіс, 

ал олардың орналасу биіктігі айналадағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуі тиіс. Егер троллейдің астында адамдар үшін өту жолы болса, онда бұл 

жерде оның астына тор қойылып, жерге тұйықталады. Барлық машиналар 

ток қабылдағыштарға қызмет көрсетуге арналған арнайы қауіпсіз алаңдармен 

жабдықталуы тиіс. Ток қабылдағыштың астында сынған жағдайда тор болуы 

керек. Машинист кабинасы шынылануы, жарықтандырылуы және 

жылытылуы тиіс. Жұмыс орындарын жарықтандыру қауіпсіз болуы, 

жеткілікті көрінуді және қызмет көрсету ыңғайлылығын қамтамасыз етуі 

тиіс. 

Барлық механизмдер, егер қандай да бір механизмдер жұмыс істесе, 

онда машинаның қозғалу моторынан кернеу алынады, және керісінше-егер 

машина қозғалса, онда машина механизмдерінің моторларының ешқайсысы 

ток астында болмауы тиіс. 

Әрбір машина мен механизм үшін машинистке немесе мотористке 

машинаны немесе механизмді басқаруға құқық беретін арнайы төлқұжат 

жасалады. Төлқұжат болмаса, машинаны немесе механизмді басқаруға қатаң 

тыйым салынады. 

Барлық моторлар мен қозғалатын машиналар сенімді жерге 

тұйықталуы тиіс. Жерге қосу жылына бір рет тексеріледі. 

Батареялардың шеткі және аралық алаңшаларының биіктігі 1,3 м-ден 

төмен емес, төменгі жағында 0,2 м биіктікке жиектемелі қоршаулары болуы 
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тиіс. Әрбір батареяның пештердің жоғарғы жағында екі жағынан баспалдақ 

торлары болуы керек. Шығу жолдары тиеу вагонының қозғалыс габаритінен 

тыс орналастырылады. 

Есік ашатын машинаның тіреуіш рельстері аралық және шеткі 

алаңдарды қоса алғанда, пештердің барлық фронтының бойына орнатылады. 

Газ қауіпті жерлерге кіре берісте "Қауіпті. Газ. Кіруге тыйым салынады" 

плакаттары орнатылады. 

Барлық газға қауіпті жұмыстар цехтың жауапты адамының 

басшылығымен газдан құтқарушылармен жүргізілуі тиіс. 

Барлық өмірге қауіпті және газға қауіпті жұмыстарға (көмір 

мұнараларын, коксты сұрыптау бункерлерін тазалау, газ құбырларын жөндеу, 

газ құбырларында, аммиак құбырларында бітеуіштерді орнату және алу, газ 

арматурасын жөндеу және тазалау, 100 кг жоғары жүктерді биіктікке көтеру 

және т.б.) зауыттың бас инженері бекітетін алдын ала жоспар-тәртіп 

жасалады, содан кейін қауіпсіздік техникасы бөлімі жұмыс жүргізуге арнайы 

рұқсат береді. 

Механизмдер мен аппаратураларға қызмет көрсететін қызмет арнайы 

оқудан өтіп, оларға қызмет көрсетуге және жөндеуге рұқсат беретін куәлік 

алуы тиіс. Шихтаны люктердің айналасына қолмен сыпырған кезде жел 

жағында болу қажет. Планирлік есікті ашқан сәтте тиеу люгінің жанында 

болуға тыйым салынады. 

Тиеу вагонының көмір мұнарасына кірер алдында салмақ алаңын 

бұзбау және осы сәтте мұнара астындағы тиеу вагонын итермеу үшін 

қозғалыс жылдамдығын азайту қажет. Тиеуге жататын пешке жақындағанда 

машинаның қозғалу жылдамдығы азаяды. 

Тиеу вагонында тиеу люгінің рамасына тығыз отыратын немесе тиеу 

процесінде люктердің айналасында шихтаның шашылуын болдырмау үшін 

оның ішіне кіретін телескопиялық құрылғы болуы тиіс. 

Шихтаны вагон бункерінен пешке түсіру кезінде автоматты сілкілейтін 

құрылғылар жұмыс істеуі тиіс. 

Цехтың барлық тиеу вагондарындағы төменгі кабиналар вагонның бір 

жағында орналасуы тиіс. Кокс пештерінің бағандары жылу оқшаулағыш 

қалқандармен жабдықталады. Көтергіштердің қақпақтары өздігінен 

тығыздалуы тиіс. Тиеу люктерін графиттен тазарту пештен коксты беру 

алдында арнайы құралмен есіктер жабық және көтергіштер ашық болғанда 

жүргізіледі. 

Пештердің жоғарғы жағында шығыңқы жерлер мен қуыстар болмауы 

керек. Тиеу люктерінің рамалары қалаудың жоғарғы жағынан шайылып 

орнатылады. Тиеу люктерінің қақпақтарын алу кезінде өте мұқият болу 

керек: егер қателік жіберсеңіз және газ жинағышқа қосылған пештің 

люктерінен қақпақты алсаңыз, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін. 

Есікті алу сәтінде ашық люкте болуға тыйым салынады. Графитті 

люктердің бірінде тазалағаннан кейін ол қақпақпен жабылады, содан кейін 

келесі тазалау люгінің қақпағы ашылады. Көтергіштердің тізелерін күйіктен 

тазарту тиеу вагонында орнатылған арнайы механизммен жүргізіледі. 
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Мұндай механизм болмаған жағдайда тазалау пештен коксты 

көтергішке орнатылған арнайы тасымалдау алаңынан бергеннен кейін 

қолмен жүргізіледі. Тиеу вагонының батарея бойымен жүріп-тұруы кезінде 

алаңда болуға тыйым салынады. 

Газ үрлегішті тоқтатқан және газды соруды тоқтатқан кезде немесе газ 

жинағышта нормаға қарсы жоғары қысым кезінде газ жинағыштардың 

шырақтарын ашу қажет, ал егер бұл жеткіліксіз болса, онда газ жинағыштан 

бір мезгілде ажырата отырып, жаңадан жүктелген пештердің бағандарының 

қақпақтарын да ашады. Бұл ретте пештерден коксты тиеуге және беруге 

тыйым салынады. 

Есікті есікке берер алдында пештердің қызмет көрсету алаңында бұл 

жерде адамдардың жоқтығына көз жеткізу қажет. 

Пештен есікті бұру жұлқымай ақырын жүргізіледі, бұл ретте тікелей 

есікте ешкім болмауы тиіс. Есік зәкір бағаналарынан тыс жерге шығарылады, 

есіктің жоғарғы жағынан төсеніште қалған кокс лақтырылады, содан кейін 

оны артқы жағынан табуға болады. Есіктер мен рамаларды тазарту арнайы 

механизмдермен жүргізілуі керек, егер олар болмаса, тазарту арнайы 

құралмен қолмен жүзеге асырылады. Бұл тәртіп сақталады: есіктің оң жағы 

жоғарғы жағында тазаланады, сол жағы төменгі жағында тазаланады және 

керісінше. Жақтауды күйіктен тазарту кезінде оған қарсы емес, жағында болу 

керек. 

Пештен кокс беру үшін кокс итергішінің, есік ашатын машинаның 

және сөндіргіш вагоны бар электровоздың жұмысында бірізділік және кокс 

пен машина жағынан машиналар арасындағы сигнал беру немесе бұғаттау 

қажет. 

Пешке итергіш штанганы берген кезде, штанга мен ашық пештің 

арасында ешкім өтпейтініне көз жеткізу керек. Штанганың астынан пешке 

немесе пештен өтуге тыйым салынады. Коксты екі жағынан шығарғаннан 

кейін "ұштарын" тазалау кезінде сіз әрқашан жел жағында болуыңыз керек. 

Коксты беру процесінде есіктің жоғарғы жағын тазалауға арналған есік 

шешілетін машинаның жоғарғы алаңында болуға тыйым салынады. 

Есіктердің тығыздалуы, сондай-ақ пештер мен есіктердің кокс жағынан 

барлық жөндеулері есік шешілетін машинаның жүрісі бойынша 

қозғалысынан кейін жүргізіледі [26]. Машинаның қозғалысына қарсы 

Есіктерді жөндеу мен қызмет көрсетуді ерекше жағдайларда берілетін 

пештен 20-дан жақын емес және арнайы ережелерді сақтай отырып жүргізуге 

рұқсат етіледі. 

Кокс жағындағы қызмет көрсету алаңында жұмыс істеуге кірісуге 

болмайды, бұл туралы өндіріс шебері мен есік ашатын машинаның 

машинисін хабардар етпеуге болмайды. 

Есіктердің жоғарғы бөлігі кокс итергіштен және есік шешінетін 

машинадан тығыздалады. Портативті баспалдақта есіктің тірегіне мықтап 

бекітілген ілмектер болуы керек. Жоспарланған есікті көтеру және түсіру 

кезінде оның астында адамдар жоқ екеніне көз жеткізу керек. Есік алынатын 
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машинаны есік орнатуға жылжытқан кезде есік "ұштарын" жинағаннан кейін 

алаңда емес, машинада болуы тиіс. 

Кез келген тетікті қосқан кезде кокс итергіш пен есік ашатын 

машинаның машинистері екі есікті көруі тиіс. Егер есікте отыратын 

қызметкер жұмыс орнын қалдырса, ол бұл туралы машинистке хабарлауға 

міндетті. 

Коксты пештен қабылдау кезінде сөндіру вагоны машинист пен есіктен 

өтпеуі үшін коксты бағыттайтын клет есік шешілетін машинада сөндіру 

мұнарасы жағында болуы тиіс. Қызған коксы бар сөндіру вагоны басқа 

батареяның жанынан өткен кезде осы батареядағы кокс жағындағы персонал 

есік ашатын машинаның кабинасына кіреді. 

Газ шаруашылығы. Аккумуляторды домналық немесе генераторлық 

газдан кокстық газға немесе керісінше жылыту, сондай-ақ газ құбырларын, 

гидроқақпақтарды, газ арматурасын жөндеу жауапты тұлғаның 

басшылығымен тәуліктің күндізгі уақытында ғана жүргізіледі. Жөнделетін 

газ құбырларының учаскелері міндетті түрде бітеуіштермен бөлінуі тиіс. 

Газбен байланысты кез-келген жұмысқа жоспар жасалады. Жұмыс 

басталғанға дейін барлық қызметкерлерге арнайы нұсқау берілуі керек. 

Гидроысырмалардың құрылғысы ережелерге жауап беруі және олардың 

жұмысы жүйелі түрде тексерілуі тиіс. 

Жалпы газ құбырындағы газ қысымы 50 мм-ден төмен түскен кезде 

жылытуға газ беру дереу тоқтатылады және түтін құбырының тарту күші 

азаяды. Тартқыштың барлық дроссельдерінде тартым реттегіштері істен 

шыққан жағдайда кемінде 30° бұрышқа шектегіштер болуы тиіс. Бурабайда 

тартым күрт төмендеген кезде газ шығынын дереу азайту және бір мезгілде 

қызмет көрсететін галереялардан (тоннельдерден) барлық адамдарды шығару 

қажет. 

Жөндеуден немесе монтаждаудан кейін газ құбырына газды қосқанға 

дейін ол қысыммен сыналады. Тоннель кіреберісіндегі гидроқақпақтарда, газ 

жинағыш майшам кабинасында, бақылау-өлшеу аппаратурасының 

кабиналарында "қауіпті, газ"деген жазуы бар тақтайшалар болуы тиіс. 

Домна немесе кокс газының газ құбырларын батареялардағы үрлеу 

білтелері арқылы үрлеген кезде Кокс беру тоқтатылады және барлық адамдар 

үрлеуді жүргізетін жауапты адамның нұсқауы бойынша қауіпсіз орынға 

шығарылады. 

Жылытуды авариялық сөндіруді өндіріс шебері, жоспарлы түрде – 

Кокс цехының газ шаруашылығының бастығы жүргізеді. Бір уақытта 

бірнеше батареяны жылытуға тыйым салынады. Жылытуды бірнеше 

батареямен бір мезгілде жиектеуге тыйым салынады. Газ жинағыштар мен 

тікелей газ құбырларындағы барлық тығындар тығыз жабылуы және газ 

құбырына немесе газ жинағышқа дәнекерленген тізбектері болуы тиіс [11, 

26]. 

 

 

 



90 

Модуль бойынша қорытындылар 

 

1. Коксохимиялық өндірістің өнімдері мен процестерінің әртүрлілігі 

қолданылатын технологиялық жабдық түрлерінің алуан түрлілігін 

анықтайды. Осы жабдықтың жұмысы, оның жүктемесінің нормалары 

белгіленген технологиялық режимнің барлық талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

2. Жоғары температуралы кокстеу процесі кокс пештерінде жүзеге 

асырылады, кокстеу камерасының ені бойынша көмір жүктемесінің 

жекелеген қабаттарында болатын құбылыстардың біркелкілігімен 

сипатталады. 

3. Кокстеу технологиясымен байланысты барлық операцияларды 

автоматтандыру процестің берілген шарттарының дәлдігін қамтамасыз етеді 

және ең жақсы техникалық және экономикалық көрсеткіштерді алуға 

мүмкіндік береді. Технологиялық үдерісті басқарудың автоматты жүйесі 

шикізатты дайындаудан бастап дайын өнімді тиеуге дейінгі барлық кешенді 

сенімді үздіксіз басқаруды қамтамасыз етеді, бұл жоғары сапалы кокс 

өндіруге мүмкіндік береді. 
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Тәжірибелік жұмыстар  

 

Жұптық вертикалдары (ПВР) бар пештерден бұрылмалы каналдары 

(ПК) бар пештерге салыстырмалы талдау жүргізу және кестені толтыру: 

 

НФТМ-ТРИЗ әдісі «Жалпы не?»: 

Параметр тарату арналары бар 

пештер (ПК) 

жұптық тік пештері 

(ПВР) 

Пештің өзіне тән 

ерекшеліктері 

  

Мақсаты   

Артықшылықтары   

Жұмыс температурасы   

Футеровка   

Жұмыс істеу принципі   

Бастапқы 

материалдарды жүктеу 

әдісі 

  

Пештегі газдардың 

қозғалысы 

  

Құрылымдағы түйіндер   

Бастапқы шикізат   

Соңғы өнім   

Кемшіліктері   

 

Пештердің екі түрі үшін бірдей ақпарат бар бағандарды бір түспен 

бояңыз. Осылайша сіз айырмашылықтар мен ұқсас параметрлерді бірден 

көресіз. 
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Бақылау сұрақтары 

 
1. Кокстеу уақыты? 

a) 6 сағат 

b) 3 сағат 

c) 20 сағат 

d) 16 сағат 

e) 1,5 сағат 

2. Режим бойынша кокс пештері мыналарға жіктеледі: 

a) мерзімді және үздіксіз 

b) тұрақты және айнымалы 

c) стационарлық және стационарлық емес 

d) тұрақты және уақытша 

e) тұрақты және ауыспалы 

3. Кокс пештері немен жылытылмайды? 

a) кокс газы 

b) домендік газ 

c) домна және кокс газдары 

d) сусыз газбен 

e) оттегімен 

4. Кокс пештеріндегі газдың ластану дәрежесі туралы құрамы бойынша 

бағаланады: 

a) шаң 

b) су буларының 

c) СО 

d) көмірсутектер 

e) сутегі 

5. Кокс пешіндегі жылу немен бірге келмейді? 

a) шихтамен 

b) ауамен 

c) газбен 

d) газдардың жану жылуымен 

e) коспен 

6. Жанудың жоғары жылуы? 

a) бір текше газдың ішінара жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері 

b) су буы конденсацияланған жағдайда газдың толық жануы кезінде бөлінетін 

жылу мөлшері 

c) су буы конденсацияланған жағдайда бір текше газдың толық жануы кезінде 

бөлінетін жылу мөлшері 

d) пайда болған су буы конденсацияланбаған, бірақ бу болып қалған жағдайда, 1 

м3 газдың толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері 

e) газдың жануы кезінде бөлінетін жылу 

7. Есік ашатын машинаның мақсаты: 

a) кокс пеші камерасының есігін ашу және жабу, пешті табалдырықтан 10-15 мм 

көтеру және кері түсіру және басқа да операциялар 

b) тек камера есігін ашу үшін  

c) Кокс тортының пайда болуы 

d) кокстеу камерасына көмірді жіберу 

e) кокс пеші камерасының есігін ашу және бекіту 

8. "Пиролиз"дегеніміз не? 

a) оттегісіз көмірсутектердің жоғары температуралық ыдырауы 

b) Кокс алу процесі 
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c) шайыр шығару процесі   

d) масса алмасу процесі 

e) масса алмасу процесі 

9. Жартылай кокс бұл? 

a) кокстеу температурасынан екі есе төмен температурада оттегісіз қыздырылған 

қайта өңделген қатты отын (тас, қоңыр көмір және антрацит, сланец, шымтезек)  

b) химиялық қосылыс 

c) кокстеу температурасынан екі есе төмен температурада оттегіге қол жеткізе 

отырып қыздырылған қайта өңделген қатты отын (тас, қоңыр көмір және антрацит, 

сланец, шымтезек)  

d) көміртектің қатты ерітіндісі 

e) 100-150 ˚С температурада алынатын өнім 

10.  "Тазарту"дегеніміз не? 

a) бу мен сұйықтық арасындағы қарама-қарсы масса алмасуға байланысты көп 

компонентті қоспаларды бөлу 

b) кокс алу процесі 

c) жартылай коксты алу процесі 

d) шайыр алу процесі 

e) пиролиз кезінде қызған кезде пайда болатын құбылыс 

11.  Коксты итергіштің мақсаты: 

a) коксты кокс батареясының пештерінен шығару 

b) кокстың пайда болу процесі 

c) көмірді кокс камерасына салуға арналған механизм 

d) кокс пен жартылай коксты бөлу 

e) кокс батареясынан газды шығару 

12. Айналмалы каналдары (ПК) бар пештердің жұптық вертикалдары (ПВР) бар 

пештерден өзіне тән айырмашылықтары. 

13. Кокс немесе Домна газдарын пайдалану кезінде ПВР кокс пештеріндегі 

газдардың қозғалысы қалай өзгереді. 

14. Кокс пештеріндегі газдардың қозғалыс сызбасы. 

15. Пештердегі газдардың қозғалыс схемасын бүйір және төменгі ағынмен 

салыстырыңыз. 

16. Кроссвордты шешіңіз.  

Көлденеңінен: 1. Құрамында хош иісті және гетероциклді қосылыстар бар тұтқыр, 

қара-қоңыр сұйықтық. 2. Кокс алынған көмірдің маркасы. 3. Кокс ... 4. Бу мен сұйықтық 

арасындағы қарама-қарсы масса алмасуға байланысты көп компонентті қоспаларды бөлу. 

5. кокс, Домна, кокс домені бар. 6. Кокс пешіндегі есікті шешуге арналған құрылғылар. 7. 

Көмір тиейтін машина үшін орын ауыстыру жолдары.  

Тігінен: 2. Кокс газын тігінен жеткізуге қызмет ететін дөңгелек қималы газ арнасы. 

8. Дайын коксты пештен шығаруға арналған құрылғы. 9. Тиісті сападағы коксты алу үшін 

белгілі бір арақатынаста әртүрлі маркалы көмірдің қоспасы. 10. Кокстеу 

температурасынан екі есе төмен температурада оттегісіз қыздырылған қайта өңделген 

қатты отын. 11. Жылыту қабырғалары-бұл жылыту газдарының жануы болатын тік 

арналар. 12. Кокс пештерінің футерлеу материалы. 
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3 БӨЛІМ. ШИКІЗАТТЫҢ, ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАРДЫҢ 

ЖӘНЕ ДАЙЫН ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРУ 

 

Мақсаты 

Осы модульден өткеннен кейін білім алушы:  

1. Шикізаттың, дайын өнімнің, қосалқы материалдардың қасиеттерін 

сипаттаңыз. 

2. Технологиялық өндірісті, өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды 

түсіну. 

3. Шикізатқа, материалға және дайын өнімге, технологиялық 

операциялардың сапасына қойылатын техникалық талаптарды сақтау. 

4. Шикізаттың қасиеттері мен құрамына сүйене отырып, өнімнің 

сапасын талдаңыз. 

5. Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын, технологиялық регламентке 

сәйкес талдау нәтижелері және бақылау-өлшеу аспаптары бойынша 

технологиялық процестің барысын бақылау.  

6. Шикізаттың оңтайлы құрамын таңдаңыз. 

7. Сапасыз өнімнің себептерін анықтау және сапа менеджменті жүйесі 

шеңберінде ақаудың алдын алу және жою бойынша шаралар қабылдау. 

 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар 

3.1. Көмір кокстеуге арналған шикізат ретінде. 

3.2. Көмір сапасын сипаттайтын көрсеткіштер. 

3.3. Кокстың жіктелуі. 

3.4. Кокстың қасиеттері және оларды анықтау әдістері. 

3.5. Сапа менеджменті жүйесінің негіздері.  

 

Шолу 

"Кокс химиялық өндіріс" мамандығы бойынша техник-технолог 

бастапқы көмірдің және дайын өнімнің – кокстың сапасына қойылатын 

негізгі талаптарды түсінуі, кокстың және кокстың кейбір түрлерінің 

физикалық, физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін, 

сондай-ақ коксохимиялық өндірістің технологиялық процесінің 

параметрлерін бақылау және дайын өнімнің сапасын басқару мақсатында 

кокстың қасиеттерін анықтаудың әртүрлі әдістерін білуі тиіс. 

 

Кәсіби терминдер 

 

Көмір      кокстелетін көмір 

Металлургиялық кокс  кокстың кеуектілігі 

кокстың беріктігі    Реактивтілік 
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Қажетті оқу материалдары: 

Қарындаш, сызғыш, химиялық ыдыс, химиялық реактивтер мен 

жабдықтар, оқытудың заманауи техникалық құралдары. 

 

Алдын ала талаптар: 

Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушыға "Кокс 

химиясы өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес "Кокс 

шихтасын термоөңдеу аппаратшысы" және "Кокс пештерінің газшысы" 

біліктілігінің базалық модульдері мен кәсіби модульдері бойынша, сондай-ақ 

"кокс және кокс химиясы процестері өндірісінің технологиялық процесінің 

параметрлерін бақылау және реттеу" және "технологиялық жабдықтың 

жұмысын бақылау және реттеу" кәсіби модульдері бойынша кокс химиясы 

өндірісінің техник-технологын даярлау үшін оқудан сәтті өту ұсынылады.  

 

Кіріспе 

 

Аталған модуль негізгі тарихи аспектілер, теориялық ережелер, 

технологиялар, операциялар, ғылыми зерттеулер жүргізудің практикалық 

әдістері мен тәсілдері жөнінде білім алуға, отандық және шетелдік 

ғалымдардың қазіргі заманғы жетістіктері негізінде ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау, ғылыми іздеу, талдау, ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып тәжірибе жасау машықтарын меңгеруге бағытталған. 

 

3.1 Кокстеуге арналған шикізат ретінде көмір 

 

3.1.1 Көмір түрлері  

 

Көмір (қазба көмір, лат. carbō) - шөгінді тау жынысы, пайдалы 

қазбалар, бағалы отын түрі және химиялық және тек өнеркәсіп үшін шикізат.  

Қазба көмірі ежелгі өсімдіктердің бөліктерінен де, негізінен 

планетаның бетіне құйылған битум массаларынан да пайда болды, олар 

жоғары температурада жер астында үлкен тереңдікке түсіп, оттегі мен адамға 

қол жеткізбестен метаморфизмге ұшырады.  

Көмірдің кейбір түрлері: 

1. Антрацит (3.1  сурет) - қазбалы көмірден пайда болған кезде ең терең 

жылынған көмір, көмірден графитке ауысу формасы. Ол үлкен тығыздық пен 

жылтырмен сипатталады. Құрамында 95% көміртегі бар. Ол қатты, жоғары 

калориялы отын ретінде қолданылады (калориялық мәні 6800-8350 ккал/кг). 

Ол ең жоғары жану жылуына ие, бірақ нашар тұтанады. Ол шамамен 6 

шақырым тереңдікте қысым мен температураның жоғарылауымен көмірден 

түзіледі. 

 



97 

    
          Сурет 3.1 - Антрацит Сурет 3.2 - Тас көмір 

 

2. Тас көмір (3.2 сурет) - жер планетасы дамуының әртүрлі 

геологиялық дәуірлеріндегі жаһандық тектоникалық катаклизмдер 

салдарынан Жер планетасының бетіне төгілген битум массаларының терең 

метаморфизмінің өнімі болып табылатын тау жынысы. Ең үлкен 

метаморфизм пайда болған тау жыныстарының жанында, жоғары 

температураның, қысымның және оттегінің болмауының әсерінен терең 

тереңдікте байқалады. Химиялық құрамы бойынша көмір-көміртектің 

жоғары массалық үлесі бар жоғары молекулалы полициклді хош иісті 

қосылыстардың қоспасы, сондай-ақ көмірді күлге айналдырған кезде аз 

мөлшерде минералды қоспалары бар су мен ұшпа заттар. Қазба көмірлері 

бір-бірінен олардың жану жылуын анықтайтын құрамдас бөліктердің 

қатынасында ерекшеленеді. Көмірді құрайтын бірқатар органикалық 

қосылыстар канцерогендік қасиеттерге ие.  

Тас көміріндегі көміртегі мөлшері оның алуан түріне байланысты 75-

95% құрайды. Құрамында 12% дейін ылғал бар (ішкі 3%), сондықтан қоңыр 

көмірмен салыстырғанда жану жылуы жоғары. Құрамында 32%-ға дейін 

ұшпа заттар бар, сондықтан ол өте жанғыш. Ол қоңыр көмірден шамамен үш 

шақырым тереңдікте пайда болады. 

3. Қоңыр көмір (3.3  сурет) - шымтезектен пайда болған қатты қазбалы 

көмір құрамында 65-70% көміртегі бар, қоңыр түсті, қазбалы көмірдің ең 

жасы. Ол жергілікті отын ретінде де, химиялық шикізат ретінде де 

қолданылады. Құрамында көп су бар (43%), сондықтан жану жылуы төмен. 

Сонымен қатар, құрамында ұшпа заттардың көп мөлшері бар (50% дейін). Ол 

жүктеме қысымымен және шамамен бір шақырым тереңдікте жоғары 

температураның әсерінен өлі органикалық қалдықтардан түзіледі [27]. 

 

 
Сурет 3.3. - Қоңыр көмір 
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3.1.2  Көмірдің жіктелуі 

 

Көмірді технологиялық пайдалану жолдарын анықтау үшін оларды 

белгілі бір параметрлер бойынша жіктеу керек. 
1989 жылға дейін әр көмір бассейнінде тиісті МЕСТ-пен бекітілген 

өзіндік классификация болды, олардың негіздері көмірді маркаларға және әр 

марканың ішінде топтарға бөлу үшін болды: ұшпа заттардың шығуы, 

пластикалық қабаттың қалыңдығы және ұшпа заттардың шығуын анықтау 

кезінде ұшпайтын қалдықтың сипаттамасы.  

1990 жылдан бастап тас көмірдің жалпы одақтық бірыңғай жіктемесі 

енгізілді. Жаңа жіктеу параметрлерін қарастыратын стандартқа сәйкес, көмір 

витриниттің шағылысу индикаторының мөлшеріне, жану жылуына және 

ұшпа заттардың қоңыр, тас және антрацитке шығуына байланысты түрлерге 

бөлінеді. Бұл түрлер генетикалық (шығу тегі) ерекшеліктеріне байланысты 

витриниттің орташа көрсеткіші бойынша сыныптарға бөлінеді; таза көмірге 

және түрлерге фюзелизацияланған компоненттердің құрамы бойынша 

санаттар. 

Тас көмір үшін түрлерге бөлу ұшпа заттардың құрғақ, жерсіз затқа 

шығуы бойынша жүргізіледі. Әрі қарай пластикалық қабаттың қалыңдығы 

мен мүйіз индексі бойынша кіші типтерге (кокстелудің халықаралық 

көрсеткіші арнайы ыдыста 900°C дейін ауаға қол жеткізбестен қыздыру 

арқылы алынған кокс қалдығының беріктігі бойынша анықталады). 

Нәтижесінде көмір жеті таңбалы кодпен белгіленеді, онда алғашқы екі 

сан тас көмір үшін сыныпты (шағылысу көрсеткішінің ең аз мәні), үшінші 

сан санатты (фюзелизацияланған компоненттер сомасының ең аз мәні), 

төртінші және бесінші типтерді, яғни ұшпа заттардың ең аз шығуын, 

алтыншы және жетінші сандарды білдіреді.кіші түрі (пластикалық қабаттың 

ең аз қалыңдығы). Технологиялық қасиеттерге байланысты көмір әр көмір 

қабаты үшін орнатылған технологиялық маркаларға, топтарға және кіші 

топтарға біріктіріледі. 

Стандартқа сәйкес 3.1 кестеде келтірілген барлық көмір бассейндері 

бойынша көмірдің технологиялық мақсаты бойынша бірыңғай таңбалау 

енгізілді. 

Бұрын қолданыста болған сыныптамалармен салыстырғанда жаңа 

сыныптамада кокстелетін көмірге ұзын жалынды (Д маркалары) және арық 

(Т маркалары) жатқызылды, маркалардың жаңа белгілері (ГЖО, КО, КСН, 

КС) енгізілді, топтардың белгілері өзгертілді. 

Жаңа жіктеу ең тән жалпы белгілерді, генетикалық сипаттамаларды 

және негізгі технологиялық сипаттамаларды көрсетеді. Бұл ғылыми негізде 

көмірді өзара алмастыру мәселелерін жедел шешуге, кокс сапасын 

болжаудың автоматтандырылған жүйесін және коксохимиялық кәсіпорындар 

арасында көмірді оңтайлы бөлуді әзірлеуге және енгізуге мүмкіндік береді. 

Әр түрлі маркалар мен топтардың көмірінің технологиялық құндылығының 

коэффициенттерін анықтау да маңызды. 
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3.1 кесте - Көмірді олардың технологиялық мақсаты бойынша бірыңғай 

таңбалау  
Маркалар Топтар Кіші топтар 

Қабатты кокстеу 

КЖ - - 

К 1К 1КВ, 1КФ 

2К 2КВ, 2КФ 

Ж 1Ж, 2Ж - 

ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ -, - 

ОС 1ОС 1ОСВ, 1ОСФ 

2ОС 2ОСВ, 2ОСФ 

ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ 

2ГЖО 2ГЖОВ, 2ГЖОФ 

КО 1КО 1КОФ 

2КО 2КОФ 

Г 1Г 1ГВ, 2ГФ 

2Г  

КС 1КС 1KSV, 1KSF 

2КС 2КСВ, 2КСФ 

ҚБШ - КСНВ, КСНФ 

ДГ - DGV, DGF 

КО - ТСВ, ТСФ 

СС 1СС, 2СС - 

3СС  

Арнайы дайындық және кокстеу процестері 

Қабатты кокстеу үшін пайдаланылатын тас көмірдің барлық маркалары, топтары, кіші 

топтары, сондай-ақ: 

Т. 1Т 1ТВ, 1ТФ 

2Т 2ТВ, 2ТФ 

Д - ДВ 

Ескертпе: к – коксты; Ж – майлы; Г – газды; Д – ұзын жалынды; Т – арық; С – 

жентектелетін; СС – баяу пісетін; О – ажыратылған; Н – төмен метаморфизацияланған; В 

– витринитті; Ф – фюзинитті. 

 

3.1.3 Шикізат көмір базасы 

 

Кокс-химия өнеркәсібі кәсіпорындарының шикізат базасы негізінен 

Донецк, Кузнецк, Қарағанды, Печорск және Кизелов көмір бассейндерінің 

көмірін пайдалануға негізделген. Кокстелетін көмірдің аз мөлшері Украина, 

Грузия және САХА Республикасының Львов-Волын көмір бассейнінде 

өндіріледі. 

Шикізат базасының негізін құрайтын көмір бассейндерінде өндірілетін 

көмір сапасының негізгі сипаттамалары 3.2 кестеде келтірілген. 

Кокс өндіру үшін болашақта пайдаланылуы мүмкін кокстелетін көмір 

сипаттамасы табуға болады [28]. 

Донецк бассейні көмір өндіру, соның ішінде кокстеу үшін жетекші 

орын алады. Донбасс және Днепр кокс зауыттарының көмір қоспаларының 

негізін құрайтын осы бассейннің кокстелетін көмірі жеңіл және орташа 
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байытумен, күкірттің жоғары құрамымен (4,4% дейін) және азоттың 

төмендеуімен (1,6% дейін) сипатталады. Кокстеуге баратын көмірдің негізгі 

маркалары Кокс, газ, майлы, ашытылған, арық. 

3.2 кесте - әртүрлі көмір бассейндерінде өндірілетін көмір сапасының 

негізгі сипаттамалары 
Бассейн (кен 

орны) 

Көмірдің негізгі 

маркалары 

10100-84 МЕСТ 

бойынша 

байытылу 

сипаттамасы 

Техникалық талдау, % 

A
d 

  
    

  

Донецк Барлық брендтер Жеңіл, орташа 

және қиын 

7-16 1,1-4,2 0,001-0,004 

Кузнецкий Сол Сол 7-16 0,3-0,8 0,01-0,09 

Қарағанды -//- Қиын және өте 

қиын 

байытылатын 

12-18 0,6-1,0 0,004-0,02 

Печорский Ж, ГЖО, КЖ Орташа және 

қиын 

6-12 0,3-9-

0,07 

0,001-0,003 

Кизеловский Ж. Орташа және 

қиын 

18-32 4,6-6,8 0,003-0,009 

Львов-

Волынский 

Г, ГЖ Орташа 

байытылатын 

16-24 2,3-3,9 0,002-0,006 

Грузин Ж және Ж Орташа және 

қиын 

45 дейін 1,0-1,8 0,002-0,006 

Оңтүстік 

Якут 

Газ маркаларынан 

басқа барлық 

маркалар 

Қиын 

байытылатын 

10-ға 

дейін 

0,3-0,5 0,07 іздері 

 

Кузнецк бассейні барлық қолданыстағы бассейндерден ең жақын 

кокстелген көмір қорына ие, ал болашақта Ресейдің шығысында және 

орталығында Кокс өндірісінің өсуіне байланысты олардың өндірісі артады. 

Кузнецк бассейнінің көмірі донецкиймен салыстырғанда күкірттің 

аздығымен (0,8%-ға дейін) және азоттың (3%-ға дейін) және фосфордың 

(0,15%-ға дейін) жоғарылауымен сипатталады. Сондықтан Кузнецк көмірін 

өңдейтін зауыттарда күкіртсіздендіру цехтары салынбайды және аммиак 

(аммоний сульфаты) өндірісі Донецк көмірін өңдейтін зауыттарға қарағанда 

жоғары. 

Бассейнде кокстелетін көмірдің барлық маркалары өндіріледі. 

Кокстелетін көмірдің пайда болуының қолайлы тау-геологиялық 

жағдайлары, оларды өндірудің аз тереңдігі – осы және басқа факторлар 

(күкірт аз) бұл көмірді оңтүстіктің зауыттарында да экономикалық тұрғыдан 

тиімді етеді, дегенмен Кузнецк бассейні елдің шығыс аймақтарындағы қара 

металлургияның негізгі шикізат базасы болып қала береді. 

Қарағанды көмір бассейні, Кузнецкий сияқты Қазақстанның шикізат 

базасының негізі болып табылады. Қарағандылық көмір қиын байытумен 

сипатталады, өйткені минералды құрамдастар көмірдің органикалық 

массасында өте жұқа бөлінген. Бұл бассейнде кокстелетін көмірдің барлық 
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негізгі маркалары өндіріледі, олар Кузнецк сияқты күкірт мөлшері төмен 

(0,8% дейін). 

Құрамында КЖО, К, Ж маркалы жеңіл байытылатын, күкірті төмен 

(1,0%-ға дейін) көмір бар. Ресей орталығы зауыттарының шикізат базасының 

негізі. Өндірудің нақты жағдайларына байланысты (бассейн арктикалық 

шеңбердің артында орналасқан) және кокстеуге жарамды көмірдің 

салыстырмалы түрде аз қоры айтарлықтай перспективаларға ие емес. 

Болашақта кокстелетін көмірді өндіру төмендейді. 

Кизеловский көмір бассейні тек бір Губахинск кокс зауытын көмірмен 

қамтамасыз етеді. Күкірттің жоғары болуына байланысты (6,0% дейін), осы 

зауытта алынған кокс қара металлургияда қолданылмайды, бірақ түсті 

металлургия кәсіпорындарына жеткізіледі. Қорларды игеру нәтижесінде 

бассейнде кокстеу үшін көмір өндіру төмендейді. Губахин зауытын 30-40 

жыл ішінде шикіқұраммен қамтамасыз ету шахталар мен байыту фабрикасын 

қайта құруға байланысты болады. 

Грузияның көмірі (газ және майлы) Ткибули мен Ткварчель кен 

орындары аз мөлшерде тек бір Рустав металлургия зауытында қолданылады. 

Оларды өндірудің күрделі тау-кен геологиялық жағдайларына байланысты 

грузин көмірін кокстеу үшін пайдалануды кеңейту мүмкіндіктері жоқ. 

Технологиялық құндылығы бойынша кокстеу үшін көмір жеткізетін барлық 

бассейндердің көмірі шартты түрде үш топқа бөлінеді: жақсы кокстелетін, 

әлсіз кокстелетін және коксталмайтын. "Жақсы кокстелген" тобында 

зарядтың алып-сатарлығын анықтайтын көмірдің кіші тобы бөлінген. Оған 

көмірлер жатады, оларсыз көмірді дайындау мен кокстеудің дәстүрлі 

технологиясы кезінде беріктігі бойынша қазіргі заманғы Домна өндірісінің 

талаптарына жауап беретін кокс алу мүмкін емес (Кузнецк Ж, Қарағанды К, 

Печорск және Донецк Ж және К). 

Шығыс ғылыми-зерттеу көмір химиясы институтының (Вухин) және 

көмір химиясы институтының (Ухин) зерттеулерімен Шығыс және Ресей, 

Қазақстан орталықтарының кәсіпорындарында барынша мүмкін беріктік 

көрсеткіштері бар кокс өндіру технологиясының қазіргі жай-күйі кезінде 

"жақсы кокстелетін" тобының көмір шихтасының орташа құрамына қатысу 

кемінде 82,0%-ды, оның ішінде шихталардың күйежектілігін 45% деңгейінде 

айқындайтын көмірлерді құрауға тиіс екендігі анықталды. Донецк 

бассейнінің көмірін өңдейтін Донбасс және Днепр кәсіпорындарында "жақсы 

кокстелетін" көмірдің қатысуы орта есеппен 50%-ды, оның ішінде шихтаның 

пісіруін анықтайтын көмірдің 38%-ы деңгейінде болуы тиіс. 

Кокстеудің шикізат базасының ерекшелігі қазіргі уақытта кен 

орындарының егжей-тегжейлі зерттелген және игерілген учаскелеріндегі 

маролық құрам берілген параметрлердің коксын алуды қамтамасыз ететін 

көмір шихталарының маролық құрамына сәйкес келмейді. Мысалы, 

барланған қорлардағы газ көмірінің үлесі 46%-ды, ал кокстеуге арналған 

шихтадағы үлесі 30%-дан азды құрайды. 

Сонымен қатар, майлы көмірдің қоры 18%, кокс – 18%, ал оларды 

кокстеу үшін зарядта қолдану сәйкесінше 37 және 27% құрайды. 
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Газ көмірін өндіру шарттары әлдеқайда жеңіл, ал майлы және кокс 

көмірі үлкен тереңдікте жатыр және күрделі тау-геологиялық жағдайлармен 

ерекшеленеді. 

Қалыптасқан жағдайларға байланысты көмір шихтасының пісуін 

анықтайтын көмірдің үлесі төмендейді. Сондықтан, "жақсы кокстелетін" 

көмірді үнемдеуге бағытталған жаңа технологиялық процестерді енгізбестен, 

қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін кокс өндірісін қамтамасыз ету 

мүмкін емес. 

Жоғарыда аталған көмір бассейндерінің кокстелетін көмірі ұшпа шығу, 

пластикалық қабаттың қалыңдығы, ыдырайтын қасиеттері және басқа 

сипаттамалары бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Сондықтан, бірдей 

маркалы көмір, бірақ әртүрлі бассейндерде өндірілген, өздігінен кокстеу 

кезінде әр түрлі беріктігі мен мөлшері бар кокс береді. 

Кокстелетін көмірдің қоры өте шектеулі, олар әдетте шахта әдісімен 

өндіріледі, сондықтан қымбат. Сондықтан, соңғы уақытта олар кокстеу үшін 

СС маркасындағы әлсіз көмірді тартуға тырысады, өйткені басқа көмірмен 

араласқан кезде оларды аз мөлшерде қолдануға болады. 

 

3.2 Көмір сапасын сипаттайтын көрсеткіштер 

 

Металлургиялық коксты алуға болатын көмірлер бірегей қасиеттерге 

ие болуы керек, олардың жиынтығы оларды кокстелетін көмірге – 

агломерация мен кокстеуге жатқызуға мүмкіндік береді. 

1) Пісіруі – бұл 450-500°С-тан жоғары температураға дейін ауаға қол 

жеткізбестен қыздырылған кезде сұйық фазаның бөлінуімен пластикалық күй 

сатысына өтіп, температураның одан әрі жоғарылауымен кокстың 

қалдықтары пайда болатын көмірдің қасиеті. 

Көмірді пайдаланудың ең маңызды, бірақ маңызды емес бағыттарының 

бірі оны металлургиялық коксқа қайта өңдеу болып табылады – белгілі бір 

қасиеттері бар, ауаға қол жеткізбестен көмірдің жоғары температуралы 

(900°C) ыдырауының қатты өнімі. Егер бұл күйежентектелген қалдық 

металлургиялық коксқа қойылатын талаптарға жауап берсе, онда көмірдің 

кокстелуі туралы айтылады. Осылайша, кокстеу-бұл пісіру, бірақ бірінші 

ұғым тар.  

Г, Ж, К, ОС маркалы көмір күйежентектеледі, бірақ металлургиялық 

коксты тек К маркалы көмірден немесе қасиеттері бойынша оларға 

жақындайтын шихта – көмір қоспасынан алуға болады. 

Пісіруіні бағалау үшін әртүрлі принциптерге негізделген көптеген 

әдістер қолданылады. Оларды үш негізгі топқа бөлуге болады: 

1. көмірдің термиялық ыдырауынан кейінгі ұшпайтын қалдықты 

сипаттауға негізделген – сұр Кингтегі Кокс түрлерін анықтау. Ол стандартты 

жағдайларда көмір үлгісін кокстеу және алынған ұшпайтын қалдықтың 

сыртқы түрін эталондық үлгілермен салыстыру арқылы жүргізіледі; 

2. көмірдің инертті қоспаларды синтездеу қабілетіне негізделген (мүйіз 

индексі). Сыналатын үлгіні стандартты жағдайларда инертті қоспамен 
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(антрацит) пісіреді және мүйіз барабанында алынған қатты дененің қажалу 

беріктігін тексереді. Үлгінің жойылған және бұзылмаған бөлігінің қатынасы 

мүйіз индексімен сипатталады; 

3. жұмсартылған көмір массасының икемділігін сипаттайтын – Ресей 

мен Қазақстанның коксохимиялық кәсіпорындарында спекуляция қабілетін 

анықтаудың стандартты әдісі ретінде Сапожников-Базилевич 

пластометриялық әдісі қабылданды. Пластикалық қабаттың қалыңдығы 

неғұрлым көп болса, бұл көмірдің агломерациялық қабілеті соғұрлым жоғары 

болады. Бұл әдіс осы көмірдің спекуляциясын бағалауға ғана емес, сонымен 

қатар кокстеу үшін шихтаны таңдауға мүмкіндік береді.  Синтездеу қабілетін 

талдау Сапожниковтың пластометриялық аппаратында жүргізіледі, ол y 

шамасын ғана емес, сонымен қатар x зарядының шөгуін де бағалауға 

мүмкіндік береді, ол миллиметрмен де көрінеді және кокстеуге дейін және 

одан кейін заряд көлемінің өзгеруін сипаттайды. Алып сатарлық және 

кокстеу көрсеткіштері көмірдің петрографиялық құрамына және 

метаморфизміне байланысты. 

Жоғарыда аталған әдістердің әрқайсысы көмірдің белгілі бір 

технологиялық топтары үшін аз немесе аз сенімді нәтиже береді, сондықтан 

шектеулі қолдануды табады. Бір үлгіні зерттеу кезінде параллель бірнеше 

әдістерді қолдана отырып, осы көмірдің спекуляциясын анықтаудың 

сенімділігін арттыруға болады. 

2) Кокстеу – бұл белгілі бір беріктігі мен гранулометриялық құрамы 

бар коксты кокстеу кезінде пайда болатын көмірдің қасиеті. 

Барлық микрокомпоненттер тіпті көмірмен қамтамасыз ету үшін ең 

қолайлы көмір дәрежесі бар көмір жағдайында да біріктірілуі мүмкін емес. 

Егер көмірдің метаморфизмі оның синтезделуіне мүмкіндік берсе, онда олар 

витринит пен липтиниттің сұйық қозғалмалы күйіне өтеді, ал соңғысының 

пластикалық массасының тұтқырлығы төмен, сәйкесінше оның өтімділігі 

витринитке қарағанда жоғары. Инеринит мүлдем ерімейді. Семивитриниттің 

аралық тобының микрокомпоненттері қызған кезде жұмсарады, бірақ 

пластикалық қабат түзбейді. Қақтауда қатыспайтын микрокомпоненттерді  

жұқартқыш деп атайды [29]. 

Көмірдің технологиялық қасиеттері олардың геологиялық жасына, 

көмір қабатының қалыптасу жағдайларына, тотығу күйіне, қабатты құрайтын 

өсімдік материалының жинақталу жағдайларына, өндіру және кокстеуге 

дайындық жағдайларына байланысты. 

 

3.2.1 Көмірді техникалық талдау 

 

Көмірдің техникалық талдауы олардағы ылғалдың, минералды 

компоненттердің, күкірттің құрамын, сондай-ақ 7 минут ішінде 850°С 

температурада ауаға қол жеткізбестен көмір үлгісін қыздыру кезінде ұшпа 

заттардың шығуын анықтаудан тұрады. 
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ҚЖҚ барлық түрлерінің органикалық массасы С, Н2, О, S және N2-ден 

тұрады. Олардың жалпы саны 99%-дан асады (масса.) кез келген көмір мен 

шымтезектің органикалық заттарына есептегендегі.  

Көміртек пен сутегі СО2 және Н2О шығуымен анықталады, оттегі 

тогындағы көмір ілмегін жағу кезінде. Бұл оксидтер сәйкесінше КОН және 

Н2ЅО4 ерітінділерімен толтырылған сіңіру аппараттарында ұсталады. 

Соңғылары аспаны күйдіргенге дейін және одан кейін өлшенеді, ал массаның 

айырмашылығы бойынша сынамадағы көміртек пен сутектің мөлшері, әдетте 

%-бен есептеледі [30].  

Техникалық талдаудың көмегімен көмір мен жанғыш тақтатастарда 

күлдің мөлшері, ылғал, күкірт және фосфор мөлшері, ұшпа заттардың 

шығуы, жану жылуы және ұшпайтын қатты қалдықтың сипаттамасы 

анықталады. Барлық талдаулар көмір мен тақтатастың аналитикалық 

сынамалары бойынша, ал жұмыс отынындағы ылғал мөлшері – зертханалық 

сынамалар бойынша жүргізіледі [31]. 

1. Күл. Көмірде әрқашан жанбайтын минералды қоспалар болады, 

олардың құрамына кальций карбонаттары СаСО3, магний МgСО3, гипс 

СаЅО4 2Н2О, колчедан FeS2, сирек элементтер кіреді. Көмірді жағу кезінде 

минералды қоспалардың күйдірілмеген бөлігі күл түзеді, ол оның құрамына 

байланысты баяу балқитын немесе оңай балқитын, борпылдақ немесе 

балқытылған болуы мүмкін.  

Минералды қоспалар көмірдің сапасын нашарлатады, жану жылуын 

азайтады, артық балласты тасымалдау арқылы көлікті жүктейді, өндірілетін 

өнім бірлігіне көмір шығынын арттырады, пайдалану жағдайларын 

қиындатады және кокс сапасын нашарлатады. 

Көмірдің күлі 11022-95 МЕСТ бойынша анықталады. Аналитикалық 

сынаманы талдау нәтижесінде алынған күл әдісінің мәні Ас-тың мүлдем 

құрғақ отынындағы күлге қайта есептеледі. 

Жұмыс жанармайының күлділігі пайызбен мына формула бойынша 

есептеледі: 

 

                                     Ар =Ас (100-Wр)/100                                   (3.1) 

 

Көмір мен жанғыш тақтатастардағы күл құрамын әдістермен 

анықтайды (3.3 кесте). 

 

3.3 кесте - 11022-9 МЕСТ бойынша көмірдегі күлді анықтау әдістері 
Кәдімгі әдіс Жеделдетілген әдіс 

Муфельдегі отын аспасын күлдендіруден және 

көмір үшін 800-825°С температурада күл 

қалдығын тұрақты массаға дейін қыздырудан 

және отын аспасының массасына күл 

қалдығын (%- бен) анықтаудан тұрады 

850-875±25°С температураға дейін 

қыздырылған муфельдегі көмір аспасын 

күлдендіруден және аспа массасына күл 

қалдығын (%- бен) анықтаудан тұрады 

 

Отбақырдағы күл қалдықтарының массасы аналитикалық сынамадағы 

күлдің құрамы үшін алынады: 
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        (3.2) 

 

мұндағы А
с
-аналитикалық сынамадағы күлдің құрамы, %; 

m-отын аспасының массасы, г; 

m3-күйгеннен кейінгі қалдық массасы, г. 

Көрсетілген МЕСТ бойынша әр түрлі зертханаларда бір зертханалық 

сынаманың телнұсқалары бойынша күлді анықтау нәтижелері арасындағы 

айырмашылықтар аспауы тиіс: 

а) күлі бар отын үшін: 

- 12%-ға дейін - 0,3%;   - 12-ден 25%-ға дейін - 0,5%; 

- 25% жоғары - 0,7%;   - 40%-дан жоғары - 1,0%. 

Техникалық шарттар мен МЕСТ жеке шахталар, разрездер және байыту 

фабрикалары бойынша көмірдің әртүрлі маркалары мен сыныптары үшін 

күлдің орташа және шекті нормаларын белгілейді [31].  

2. Ылғалдылық (ылғал) 

Көмірді талдау кезінде ылғалдың келесі түрлері бөлінеді: 

- зертханалық-техникалық талдауларға арналған зертханалық 

сынамалар бойынша анықталатын Wл; 

- аналитикалық-қарапайым талдау үшін талдамалық сынамалар 

бойынша анықталатын Wа; 

-салыстырмалы ылғалдылық және температура бойынша зертханадағы 

ауаның нақты жай-күйі жағдайында аспаның ауа-құрғақ жай-күйі кезінде 

талдамалық сынамалар бойынша айқындалатын ауа-құрғақ- Wавс; 

- гигроскопиялық (ішкі) – Wa-ға жақын, бірақ ауаның тұрақты 

салыстырмалы ылғалдылығы (60±2%) және температурасы (20±5°С) кезінде 

ауа-құрғақ тепе-теңдік күйіне дейін жеткізілген талдамалық сынамалар 

бойынша айқындалатын Wги; 

- жұмыс-зертханалық сынама бойынша анықталатын, сынаманы 

зертханаға жіберу кезінде ылғалдың жоғалуын ескере отырып Wp. 

Жұмыс отынының ылғалдылығы гигроскопиялық (Wги) тең ішкі 

ылғалға және Wсырт=Wp-Wг айырмасы ретінде айқындалатын сыртқы ылғалға 

(Wсырт) бөлінеді, %. Ішкі гигроскопиялық ылғал (Wги) салыстырмалы 

ылғалдылық пен қоршаған ауаның температурасына және көмірдің 

адсорбциялық қабілетіне байланысты.  

Ылғалдылық көмірдің сапасын нашарлатады, ағып кетуді азайтады, 

жіктеу мен тасымалдауды қиындатады және қыста көмірдің қатып қалуына 

әкеледі. 

Ылғалдылығы жоғары көмір ұзақ уақыт сақтауға жарамсыз, өйткені 

ылғал өзін-өзі қыздыруға және өздігінен жануға ықпал етеді. Осы 

техникалық шарттар мен көмір стандарттарына байланысты тұтыну түрлері 

бойынша көмірдің жекелеген маркалары мен сорттары үшін ылғал 

құрамының шекті (ақаулы) нормалары белгіленген. Көмір мен жанғыш 

тақтатастардағы ылғалдың мөлшері әдістермен анықталады (3.4 кесте). 
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3.4 кесте - 11014-2001 МЕСТ бойынша көмірдегі ылғалды анықтау әдістері 
Кәдімгі әдіс Жеделдетілген әдіс 

Тұрақты массаға дейін 105-110°С 

температурада кептіру шкафындағы 

отын сынамасының аспасын кептіруден 

және салмақ жоғалтуды есептеуден 

тұрады (в %) 

Талдау сынамасы үшін 130–дан 150°С-қа 

дейін 5 мин бойы және зертханалық сынама 

үшін 20 мин ішінде көтерілетін температурада 

кептіру шкафында отын асуын кептіруден 

және отын асуының салмағын жоғалтуды 

есептеуден тұрады (в %) 

 

Көрсетілген МЕСТ бойынша ылғал құрамының екі параллель 

анықтамаларының нәтижелері арасындағы айырмашылықтар рұқсат етілген 

мәндерден аспауы тиіс [31]. 

3. Күкірт құрамы. Көмір құрамындағы жалпы күкірт колчеданды Ѕк, 

сульфатты Sc және органикалық Ѕо күкірттен тұрады. Колчедан күкірт 

көмірде жеке дәндер мен пирит пен марказит минералдарының үлкен 

бөліктері түрінде кездеседі. Шахталарда, разрездерде және жер бетінде 

көмірді желге айналдырғанда колчедан тотығып, сульфаттар түзеді. Сульфат 

күкірті көмірде, негізінен FeSО4 Темір сульфаты және СаЅО4 кальцийі 

түрінде болады. Көмірдегі сульфатты күкірттің мөлшері әдетте 0,1-0,2%-дан 

аспайды. Күйген кезде сульфат күкірті күлге, ал көмірді кокстеу кезінде 

коксқа түседі. Органикалық күкірт көмірдің органикалық массасының 

құрамына кіреді.  

Күкірт қатты отынның барлық түрлерінде кездеседі, көмірдегі жалпы 

күкірт мөлшері негізінен 0,2-ден 10%-ға дейін. 

Күкірт-отынның қажетсіз және тіпті зиянды бөлігі. Көмірді жағу 

кезінде ол SO2 түрінде шығарылады, қоршаған ортаны ластайды және 

уландырады және металл беттерін бүлдіреді, отынның жану жылуын 

азайтады, ал кокстеу кезінде металдың қасиеттері мен сапасын нашарлатады. 

Көмірді пайдалану жолдарын таңдау көбінесе олардың жалпы күкірт 

құрамына байланысты.  

Көмірдегі күкірт құрамы әдістермен анықталады (3.5 кесте). 

Бір зертханадағы күкірт құрамының екі қатарлас анықтамасының 

нәтижелері арасындағы алшақтық:  

- құрамында күкірт 2% дейін көмір үшін - 0,05%; 

- 2%-дан жоғары - 0,1%.  

Әр түрлі зертханаларда бір зертханалық сынаманың телнұсқалары 

бойынша күкірт құрамын анықтау нәтижелері арасындағы айырмашылықтар 

аспауы тиіс:  

– құрамында күкірт 2%-ға дейін көмір үшін - 0,1%; 

– 2%-дан жоғары - 0,2% [31]. 

4. Фосфор мөлшері. Ол көмірде аз мөлшерде болады – 0,003-0,05% 

және зиянды қоспа болып табылады, өйткені кокстеу кезінде ол коксқа, ал 

кокстен металға өтіп, оған сынғыштық береді. Донецк көмірінде фосфор 

мөлшері 0,003-0,04%, Кузнецк пен Қарағандыда – 0,01-0,05% аралығында 

болады. Көмірдегі фосфордың құрамы әдістермен анықталады (3.6 кесте). 
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3.5 кесте - Көмірдегі күкірт құрамын анықтау әдістері  
Күкірт түрі Әдістің мәні 

Жалпы 

күкірттің 

құрамы (МЕСТ 

8606-93) 

магний тотығы мен көмірқышқыл натрий қоспасы (Эшка қоспасы) бар 

отын аспасын жағу, пайда болған сульфаттарды еріту, күкірт қышқылы 

барий түріндегі сульфат-ионды тұндыру, соңғысының массасын 

анықтау және оны күкірт массасына қайта есептеу арқылы анықтайды 

Сульфатты 

күкірттің 

құрамы (МЕСТ 

8606-93) 

отынның құрамындағы сульфаттарды дистилденген суда еріту, күкірт 

қышқылы барий түріндегі сульфат ионын тұндыру, соңғысының 

массасын анықтау және оны күкірт массасына қайта есептеу арқылы 

анықтайды 

Колчедан күкірт 

құрамы (МЕСТ 

8606-93) 

азот қышқылымен араластырылған отын сынамасын өңдеу және 

колчедан азот қышқылымен тотыққан кезде пайда болған 

сульфаттарды еріту, одан кейін күкірт қышқылы барий түрінде сульфат 

ионын тұндыру, соңғысының массасын анықтау және оны күкірт 

массасына қайта есептеу арқылы анықтайды. Колчедан күкірттің 

құрамы азот қышқылымен отыннан алынатын Күкірт пен судың 

арасындағы айырмашылық бойынша анықталады 

Жеделдетілген 

әдіспен күкірт 

құрамы 

(МЕМСТ 2059-

54) 

ол 1150±50°C температурада оттегі немесе ауа ағынында көмірдің 

ілмегін жағудан, пайда болған күкірт қосылыстарын сутегі асқын 

ерітіндісімен ұстап, күкірт қышқылының ерітіндісінде алынған 

мөлшерді каустикалық калий ерітіндісімен титрлеуден тұрады 

 

Фосфор құрамының екі параллель анықтамасының нәтижелері 

арасындағы айырмашылықтар аспауы керек: 

- 0,01%-ға дейін - 0,001%;  - 0,05%-ға дейін - 0,003%; 

- 0,1%-ға дейін - 0,005%;  - 0,1%-дан астам - 0,01%. 

 

3.6 кесте - Көмірдегі фосфордың құрамын анықтау әдістері  
Көлемді әдіс (1932-93 МЕСТ) Фотоколориметриялық әдіс 

(1932-93 МЕСТ) 

бұл көмір сынамасындағы фосфорды фосфор 

қышқылына тотықтырып, фосфордың аммоний 

фосфор-либденов қышқылы түрінде тұндыруынан, 

соңғысын каустикалық сілтінің артық титрленген 

ерітіндісінде ерітуден, алынған ерітіндіні күкірт 

қышқылымен кері титрлеуден және фосфордың 

пайыздық мөлшерін есептеуден тұрады. тұнбаны еріту 

үшін пайдаланылған сілтілік ерітіндінің мөлшері 

магний оксиді мен көмірқышқыл 

натрийінің (Эшка қоспасы) 

қоспасы бар көмірдің ілмегін 

жағудан, қышқылдағы күйген 

массаны ерітуден, ерітіндіден 

кремний қышқылын алып 

тастаудан және фильтраттағы 

фосфорды 

фотоколориметриялық 

анықтаудан тұрады 

 

Фосфордың құрамын есептеу көмірдің мүлдем құрғақ массасында 

жүзеге асырылады [31]. 

5. Ұшпа заттар. Көмір ауаға қол жеткізбестен қызған кезде қатты және 

газ тәрізді өнімдер пайда болады. Құрғақ айдау кезінде көмір ішінара ұшпа 

заттарға (CH4, H2, CO, CO2 және т.б.) өтеді. Ұшпа заттардың шығуы көмірді 

маркалар бойынша жіктеудің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады 

және көмірдің метаморфизм дәрежесіне байланысты. Метаморфталған 
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көмірге көшкенде ұшпа заттардың шығуы төмендейді. Сонымен, V
d
 жанғыш 

массасына ұшпа заттардың шығуы қоңыр көмір үшін 28-ден 67%-ға дейін, 

тас көмір үшін-8-ден 55%-ға дейін және антрацит үшін-2-ден 9% - ға дейін. 

Тас және қоңыр көмірге арналған ұшпа заттардың шығуы 6382-65 МЕСТ 

бойынша өлшеу әдісімен, ал Донецк бассейнінің антрацит және 

жартылайантрацит үшін 7303-2001 МЕСТ бойынша өлшеу әдісімен, ал 

Донецк бассейнінің антрацит және жартылайантрацит үшін 7303-90 МЕСТ 

бойынша көлемдік әдіспен анықталады. Көмірдегі ұшқыштардың шығу 

мазмұны әдістермен анықталады (3.7 кесте). 

 

3.7 кесте - Көмірдегі ұшпа шығымның құрамын анықтау әдістері  
Салмақ әдісі Көлемдік әдіс 

7 мин бойы 850±25°С температурада 

жабық фарфор отбақырдағы көмір 

аспасын қыздырудан және алынған 

аспаның массасындағы шығынды 

анықтаудан тұрады 

900±10°С температурада 15 мин бойы 

антрацит пен жартылай антрацит аспасын 

қыздырудан және шығарылған газдың 

көлемін см3/г айқындаудан тұрады 

 

Ұшқыштардың шығуы жалпы массаның жоғалуы мен ылғалдың 

булануы салдарынан болатын шығындар арасындағы айырмашылықпен 

анықталады: 

                                             
  

 
           

      (3.3) 

 

мұндағы m - отын аспасының массасы, г; 

m2 - қыздыру кезінде массаның жоғалуы, г; 

V
d 
- аналитикалық сынамадағы ұшпа заттардың құрамы, %; 

 - аналитикалық сынамадағы ылғал мөлшері,%. 

V
d
 ұшпа заттардың шығуын анықтау нәтижелері арасындағы 

айырмашылықтар V
d
 бар көмірлер үшін 0,5%-дан кем емес 45%-дан және 

V
d
>45% бар көмірлер үшін 1,0%-дан аспауы тиіс. 

Бір сынама бойынша см
3
/г-дағы ұшпа заттардың көлемдік шығуының 

екі параллель анықтамасының нәтижелері арасындағы айырмашылық 

олардың азына 7%-дан аспауы тиіс. 

Ұшпа заттардың шығу мәндері мен ұшпайтын қалдықтың 

сипаттамаларына сүйене отырып, көмірдің спекуляциясын шамамен 

бағалауға, сонымен қатар өңдеудің технологиялық процестеріндегі отынның 

әрекетін болжауға және жағудың ұтымды әдістерін ұсынуға болады [31]. 

6. Жану жылуы. Отынның жылу сыйымдылығы-1 кг отынды 

толық жағу кезінде бөлінетін жылу мөлшері. Жану жылуы (Q, ккал/кг) 

көмір сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Стандарттар 

мен техникалық шарттарда отынның жану жылуының орташа мөлшері 

жанғыш массаға – көмірге Qгб, ал тақтатастар үшін мүлдем құрғақ отынға – 

Qсб көзделеді; 147-95 МЕСТ бойынша анықталады. 

Әдістің мәні - сығылған оттегіде калориметриялық бомбадағы 

жанармай ілмегін жағу және ол жанған кезде бөлінетін жылу мөлшерін 
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анықтау. Бомба арқылы анықталған Qгб жанғыш массасына жану жылуы 

көмірдің жанғыш бөлігін күйдіруден алынған жылудан басқа, азот 

қышқылының түзілуі мен суда еруі кезінде пайда болатын жылуды және 

калориметрдің суына берілетін сутектің жануы кезінде буланудың жасырын 

жылуын қамтиды.  

Қатты отын үшін жылу сыйымдылығы техникалық талдау деректері 

бойынша шамамен есептеледі: 

 

                            
 
    {           }           (3.4) 

 

мұндағы   
  
 -отын массасының жану жылуы, кДж/кг; 

А
с 
- аналитикалық сынамадағы күлдің құрамы, %; 

W
a 
- отын ылғалдылығы, %; 

С - отындағы ылғалдың %-дық құрамына байланысты коэффициент [32]. 

 

3.2.2 Көмір шихталарын жасау принциптері  

 

Кокстелетін көмірдің барлық түрлерінің ішінен тек К маркалы көмір 

өздігінен кокстеу арқылы металлургиялық кокс бере алады. Бірақ олардың 

саны өте аз болғандықтан, өнеркәсіптік пештерде кокстеу кокстелетін 

көмірдің қоспасына ұшырайды – шихта. Көмірді шихталау кокс химиялық 

өндірістің өзіндік ерекшелігі болып табылады. Кокстеу үшін 

пайдаланылатын көмір шихталары мынадай негізгі талаптарды 

қанағаттандыруы тиіс: 

1) берілген беріктіктегі, гранулометриялық құрамдағы, күлділіктегі, 

күкіртті және басқа да регламенттелетін қасиеттердегі металлургиялық кокс 

алуды қамтамасыз етуге міндетті; 

2) кокстеудің химиялық өнімдерінің шығуын, қажетті мөлшерді және 

құрамды қамтамасыз ету үшін қажетті химиялық әлеуетке ие болуы тиіс; 

3) кокстеудің технологиялық процесін қалыпты жүргізуді қамтамасыз 

ету (кокстеу кезінде коксты кокс камерасынан еш қиындықсыз түсіру 

жүргізілуі тиіс, кокстеу процесінде камера қабырғаларына қауіпті қысым 

туындамауы тиіс). 

Көмір шихтасының сандық сипаттамалары мыналар болып табылады: 

маркалары бойынша компоненттік құрамы (массалық пайызбен), 

күйежентектілігі, күлділігі, күкірттілігі, жекелеген компоненттердің дербес 

қасиеттерін ескере отырып есептелген ұшпа заттардың шығуы. 

Техникалық талдаудың негізгі көрсеткіштеріндегі және 

агломерациялық қасиеттердегі айырмашылықтарға қарамастан, әртүрлі кен 

орындары мен бассейндердің бірдей маркалы көмірінің бірқатар ортақ 

белгілері бар. Сонымен, өздігінен кокстеу кезінде газ көмірі ұсақ, сынған, 

бірақ салыстырмалы түрде берік кокс береді, кокс – берік, жақсы ерітілген 

тығыз кокс береді, майлы көмір жақсы ерітілген, бірақ кеуекті, ісінген, 

сондықтан сынғыш кокс береді, ал тазартылған күйдірілген көмір өздігінен 
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кокстау кезінде нашар қорытылған, керісінше бір-біріне жабысып, сондықтан 

тозбайтын кокс береді. 

Берік кокс алу үшін шикіқұрамдағы компоненттердің осындай үйлесімі 

қажет, онда оның оңтайлы сіңірілуі мен кокстелуі қамтамасыз етіледі. 

Көмір шикізатының сапалық сипаттамалары техникалық талдау береді: 

ылғалдылықтың, күлдің, күкірттің және ұшпа заттардың шығуының 

көрсеткіштері; ұнтақтау (ұнтақтау деңгейі немесе ұнтақтау дәрежесі), 

сусымалы массаның тығыздығы, яғни көлем бірлігіндегі масса [33]. 

 

3.2.3 Шихта сапасының көрсеткіштерін есептеу 

 

Шихта коксты тұтынушының талаптары мен зауыттың мүмкіндіктерін 

ескере отырып, әрбір коксохимиялық зауыт үшін жасалады. Ол кокстелуге, 

рұқсат етілген күлге, күкіртке және фосфорға ие болуы керек. Бұл ретте 

шихта пештердің ішінде қалау үшін қауіпті қысым жасамауы тиіс. Кокстың 

маңызды көрсеткіштерінің бірі – оның қасиеттерінің біркелкілігі-зарядтың 

қасиеттерінің біркелкілігіне байланысты.  

Сұйық және газ тәрізді химиялық өнімдердің шығуы үлкен рөл 

атқарады, кокс зауытының химиялық қанаты неғұрлым дамыған болса. 

Зауыттың техникалық-экономикалық қызметін бағалау үшін кокстың 

шикіқұрамнан шығуының маңызы зор (Вк, %). Кокстың шығуы ұшпа 

заттардың шығуына байланысты. Жапонияда кокстың шығуын анықтау үшін 

формула қабылданды: 

 

Вк=103,19-0,75  
 -0,0067t                                      (3.5)                   

 

мұндағы t-кокстеудің соңғы температурасы, ˚С. 

Кокстеу температурасын анықтаудың күрделілігін ескере отырып, 

кокстың жанғыш массасындағы сутегі мөлшері бойынша дайындық 

дәрежесін бағалайтын келесі формула қабылданды: 

 

                                         Вк=94,92-0,84  
 +7,7Н

г       
(3.6) 

 

Н
г
 мәні 0,4-0,7% шегінде ауытқиды. 

Кәдімгі кокстеу жағдайында Вк мәні 77-78% құрайды. 

Шихта (  
 , %) мен кокстың күлділігі (  

 , %) арақатынасымен 

байланысты (%): 

                                                  
  

  
 

   
 (3.7) 

 

мұндағы Коз- кұлдендіру коэффициенті: Коз=
   

  
 (3.8) 

 

Осылайша, кокстың қажетті күлін біле отырып, бұл үшін қажетті 

зарядтың күлін анықтауға болады. 
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Көмір компоненттері мен зарядтардың құрамдас бөліктерінің күлділігі 

аддитивтік ережемен байланысты, %: 

 

                                             
  ∑

      
 

   
 (3.9) 

 

мұндағы    
  і-ші компоненттің күлі, %; 

 аі-шихтадағы i-ші компоненттің пайыздық құрамы, %. Зарядтағы 

барлық компоненттердің қосындысы 100% құрайды. 

Шихта күкіртсутегі (  
 , %) кокс күкіртсутегімен (  

 , %) байланысты, 

%: 

 

                                                   
 =

  
 

   
 (3.10) 

 

мұндағы Кос – кокстегі қалдық күкірттің коэффициенті 0,78-0,86 құрайды 

және кокстеу режиміне және шикі құрамның ұшпа заттарының шығуына 

байланысты. Кокстеу температурасы неғұрлым жоғары болса және ұшпа 

заттардың шығуы соғұрлым жоғары болса, кокстегі қалдық күкірт 

коэффициенті соғұрлым төмен болады. 

Шихтаның талап етілетін күкірттілігі компоненттердің тиісті 

күкірттілігімен қамтамасыз етіледі (Ѕу, %). Арасындағы қатынас Ѕш және Ѕу 

аддитивтілік ережесіне бағынады. 

Кокстың фосфорлануы (Рк, %) толығымен бастапқы көмірдің (Ру,%) 

фосфорлануына байланысты және (%): 

 

                                                Рқ=
∑      

  
 (3.11) 

 

Шикіқұрамның ылғалдылығы аддитивті ережеге бағынады және 

бастапқы көмірдің ылғалдылығымен анықталады. Осы ереже бойынша ұшпа 

заттардың шығуын және пластикалық қабаттың қалыңдығын анықтайды [33]. 

 

3.2.4 Шикіқұрамның құрамы мен қасиеттерінің кокс сапасына 

әсері 

 

Кокс зауыттарының зерттеулері мен өнеркәсіптік тәжірибесіне сүйене 

отырып, ұшпа заттардың шығуы, пластикалық қабаттың қалыңдығы және 

кокстың механикалық қасиеттерінің көрсеткіштері арасында белгілі бір 

сапалы байланыс орнатылды.   

Келесі тәуелділіктер белгілі.  

1) кәдімгі кокстеу жағдайында пластикалық қабаттың бірдей 

қалыңдығында неғұрлым берік және үлкен көлемді кокс пайда болады, ұшпа 

заттардың шығуы соғұрлым аз болады.  
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2) пластикалық қабат қалыңдығының ұлғаюымен ұшпа заттардың 

бірдей шығуы кезінде көмірдің күйежентектілігі және оның алынатын 

кокстың беріктігін арттыра отырып немесе төмендетпей, шайғыш 

қоспаларды қабылдау қабілеті артады.  

3) пластикалық қабат қалыңдығының ұлғаюымен ұшпа заттардың 

бірдей шығуы кезінде әдетте кокс кесектерінің ірілігі төмендейді және кокс 

денесінің құрылымдық беріктігі артады.  

4) пластикалық қабаттың бірдей қалыңдығында Донбасс көмірінің 

шайғыш қоспаларды қабылдау қабілеті олардан ұшпа заттардың шығуының 

артуымен артады.  

5) майлы және жақсы күйежентектелген газ көміріне шайылатын 

көмірді қосқан кезде кокс неғұрлым берік болады, олардың бірдей 

күйежентектігі кезінде қосылатын көмірден ұшпа заттардың шығуы 

соғұрлым төмен болады [33]. 

Кокстың сапасын жақсартудың негізгі бағыттары мен әдістерінің бірі-

кокстың физика-механикалық қасиеттерін анықтайтын көмір қоспасының 

құрамы мен қасиеттерін оңтайландыру. Көмір шихтасын дайындау 

технологиясының және кокстеудің температуралық режимдерінің 

тұрақтылығында мамандарда бар және кокстың беріктігін басқаруға 

мүмкіндік беретін жалғыз құрал көмір шихтасының құрамы мен сапасы 

болып табылады [34]. 

Көмір шихтасының құрамы және оның сапасының ауытқуы кокстың 

беріктігін 70-80% анықтайды. Осыған байланысты коксохимиялық 

кәсіпорындардың тәжірибесінде кокстың сапасын жақсарту үшін кокстеудің 

көмірлі шикізат базасына, атап айтқанда шикіқұрамның құрамы мен сапасын 

оңтайландыруға баса назар аударылады [35-37]. 

Жұмыстың авторлары [38, 39] максималды беріктігі бар кокс алу 

тұрғысынан көмір шикізатының оңтайлы өлшемдерін шешуді ұсынды. Көмір 

шихталарының оңтайлылық критерийлері маркалы құрамға да, көмір 

шихталарының қасиеттеріне де қолданылады. Олар тығыз қарым-қатынаста 

және жоққа шығармайды, бірақ бір-бірін толықтырады. Винтаж құрамының 

оңтайлылығы зарядтың агломерациялық негізі ретінде қандай шикізат 

қолданылатындығымен анықталады. 2000 жылға дейін Ресейдің барлық 

дерлік кокс химиялық кәсіпорындары жұмыс істеген Кузнецк көмірінен 

кокстеуге арналған шихтаның оңтайлы винтаждық құрамы,%: ГЖ 20-25; Ж 

25-20; ОС+К+КО 35-40; КС 20-15. 

Оңтайлы шихта онда қандай да бір көмір шикізатының болуына 

қарамастан мынадай көрсеткіштерге сәйкес келуі тиіс: V
d
≥25% (V

daf
 қайта 

есептегенде 27-27,8%-ды құрайды); у≥15 мм; Ro,n≥1,12%; Vt60% (минералсыз 

массаға). Жұмыстың авторлары [40] сонымен қатар, бұл қасиеттердің 

оңтайлы мәндері бассейн шикізатына қарамастан кез-келген заряд үшін 

бірдей болатындығын атап өтті. 

Оңтайлы критерийлердің бұзылуы Кокс тобының көмір 

тапшылығының басталуымен көрінді (ОС+К+КО), ұшпа заттардың аз шығуы 

және кокстілігі жоғары шикізат [40]. 
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Ұзақ жалынды және баяу пісірілетін газ көмірінің төмен алып-

сатарлықты ескере отырып, оларды кейде жақсы күйежентектелген көмір 

қоспаларына шайғыш қоспа ретінде пайдалануға болады. Алайда, олардың 

зарядтағы әрекеті баяу пісетін жоғары метаморфталған көмірдің әсерінен 

өзгеше болады, оны ескеру қажет. Мұндай көмірді арық емес көмірмен 

біріктіру қажет емес. 

Құрамында ұзақ жалынды көмірі бар (7-8%-дан астам) шикіқұрамнан 

алынған кокс, әдетте, кәдімгі типтік Донецк шикіқұрамына қарағанда аз 

берік. Көмірді дайындаудың арнайы әдістері кокстың сапасын біршама 

жақсарта алады. Кәдімгі шикіқұрамдарда баяу пісірілетін және піспейтін, 

ұзын жалынды типтегі аз метаморфталған көмірді қолдану кокстың Елек 

құрамын өзгертеді (сыныптың шығуы 80 мм-ден асады, сыныптың құрамы 

40-80 мм-ге дейін азаяды); кокстың ұсақтау және абразивтік күштерге 

төзімділігі төмендейді.  

Өздігінен кокстеу кезінде баяу пісірілетін газ көмірі кесек кокс 

түзбейді. Орташа күйежентектелген газ көмірін кокстау кезінде (у=10-14 мм) 

аз берік кесек кокс алынады. Өздігінен кокстеу кезінде жоғары спекуляциялы 

газ көмірінен (у>14 мм) ұсақтау күштеріне аз қарсылықпен ұсақ, жақсы 

балқытылған кокс пайда болады.  

Орташа күйежентектілігі бар газ көмірі бар шихталардан жоғары 

күйежентектілігі бар газ көмірі бар шихтаға қарағанда аса ірі кокс алынады. 

Донбасс типтік зарядындағы орташа спекулятивті газ көмірін жоғары 

спекулятивті көмірмен алмастыру кокстің ұсақталуын біршама арттырады, 

бұл осы типтегі газ көмірінің қатысуымен шихтаның шамадан тыс 

синтезделуіне байланысты. 

Алайда, коксохимиялық зауыттардың жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, 

егер заряд дұрыс құрастырылған болса және оны дайындаудың тамаша 

әдістері қолданылса, газ көмірінің құрамы кокстың физика-механикалық 

қасиеттерін нашарлатпайды.  

Көмір шихталарын жасау кезінде жоғары күйежентектілігі бар газ 

көмірлерін жұқартылған күйежентектеушілермен, ал орташа 

күйежентектілігі бар газ көмірлерін шөкпелі көмірмен біріктіру керек. Қазір 

олар петрографиялық гетерогенділікпен ерекшеленетін Батыс Донбасстың 

зарядтары мен төменгі карбонды көмірлерін жасау үшін кеңінен 

қолданылады. Донбасс көмірін кокстеу кезінде ұшпа заттардың шығуының 

жоғарылауымен кокстың физикалық және механикалық қасиеттері әдетте 

нашарлайды. Батыс Донбасс көмірі көмір заттарының әртүрлі құрамына 

байланысты жалпы заңдылықтан шығады.  

Ж13 тобының көмірлері өздігінен кокстеу кезінде қасиеттері бойынша 

газ көмірінен коксқа жақындайтын кокс береді. Олар зарядтарда да осылай 

әрекет етеді. Ж13 тобының майлы көмірі бар шихтадан жасалған кокстың 

Ж21 тобының көмірінің орнына кесек ірілігі төмен және ұсақтылығы жоғары 

болады.  

Шихтаны жентектеу және жентектеу компоненттеріне бөлген кезде 

жұмыстың авторлары [41] оның құрамын олардың ара қатынасы бойынша 
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оңтайландыруды жүргізеді, %: 43:57 (орташа), кокс көмірінің құрамы 

жентектеу компоненттерінде 37%, Ж маркалы көмірдің құрамы жентектеу 

бөлігінде 23%. Осыған сүйене отырып, көмір шихталарының құрамының 

оңтайлылығын бағалау үшін жалпылама көрсеткіш – Котп-ның оңтайлылық 

коэффициенті ұсынылады, ол көмір шихтасының өндірістік винтаждық 

құрамын базалық оңтайлы құрамға жақындату шарасы ретінде қарастыруды 

ұсынады. Бұл көрсеткіш үш параметр бойынша оңтайлы коэффициенттердің 

көбейтіндісі ретінде есептеледі: 

 

                                   ,%100. ЖКСотп КККК   (3.12) 

 

мұндағы Kс - бұл агломерациялық және шайғыш компоненттердің 

арақатынасының оңтайлы коэффициенті. 

 

                       
 100/2)43(100.   СККотп  (3.13)

 

мұндағы Кк - шикіқұрамдағы кокс көмірінің оңтайлы болу коэффициенті. 

 

                         
 100/)37(100.   ККотп  (3.14)

 

 

мұндағы Кж - шикіқұрамдағы майлы көмір құрамының оңтайлылық 

коэффициенті. 

 

                        
 100/)23(100.   ЖКотп  (3.15)

 

 

Келтірілген Кж, Кк және Кж формулаларында ± белгілерін ескермей 

нақты және оңтайлы мазмұн арасындағы айырмашылықтың абсолютті 

шамасы есептеледі. Котп формуласынан шихта Кс, Кк және Кж 

коэффициенттерінің әрқайсысы 1-ге тең болған жағдайда ғана 100% 

оңтайландырылған, яғни шихта барлық үш параметр бойынша 

оңтайландырылған. Жұмыста [41] Котп мәні неғұрлым жоғары болса, кокс 

соғұрлым күшті болады, M40 және M25 көрсеткіштері артады. Сондай-ақ 

Котп ұсынылған көрсеткіші кокстелетін көмір шихтасы құрамының 

оңтайлылығын жедел бағалауды да, ретроспективада да жүзеге асыруға, 

сондай-ақ кокстың механикалық беріктігін болжауға мүмкіндік береді. 

Котп коэффициенті бүкіл Ресейде де, әртүрлі коксохимиялық 

кәсіпорындарда да кокстеудің шикізат базасының жағдайын объективті 

бағалауға болады.  

Сонымен қатар, Котп-ның жоғары мәні әрқашан ең күшті кокстың 

көрсеткіштеріне сәйкес келмейді. Оңтайлы коэффициент өзгерісінің кокс 

сапасына әсерін талдаудағы сәйкессіздіктер тек кокс зауыттары арасында 

ғана емес, сонымен қатар бір кәсіпорын ішінде де байқалады. Мысалы, 

"АрселорМиттал Кривой Рог" КХӨ 2011 жылы 2010 жылмен салыстырғанда 
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оңтайлылық коэффициентінің 29,4%-ға (67,9-дан 38,5%-ға дейін) төмендеуі 

кезінде М25 көрсеткіші 3,2%-ға (83,4-тен 86,6%-ға дейін) ұлғайды, ал М10 

көрсеткіші 1%-ға (8,6-дан 7,6%-ға дейін) азайды, яғни Котп төмендеді, ал кокс 

сапасының көрсеткіштері өсті. 

Қазіргі уақытта "АрселорМиттал Кривой Рог" АҚӨ, "АрселорМиттал 

Теміртау" АҚ кокс химиясы өндірісінде кокс химиясы өндірісінің сапасын 

бақылау бөлімінің мамандары техникалық, пластометриялық және 

петрографиялық талдауларды, шихтаның гранулометриялық құрамы мен 

үйілген массасын, сондай-ақ кокс сапасының көрсеткіштерін айқындай 

отырып, көмір мен шихталарға тұрақты бақылау жүргізеді. Сонымен қатар, 

коксохимиялық өндірісте КХИ [42] кешенді петрографиялық көрсеткіштері 

қолданылады. Жоғары сапалы металлургиялық коксты алу үшін шихта 

қасиеттерінің көрсетілген көрсеткіштері шамасының М25≥88% және М10≤7% 

Сш≥53, ал Кш≥3,7 болуы тиіс. Сш-ның күрделі индикаторының мәні неғұрлым 

жоғары болса, осы зарядтан алынған кокстың беріктік сипаттамалары 

соғұрлым жақсы болады. Өз кезегінде, Кш көрсеткіші неғұрлым жоғары 

болса, соғұрлым төмен және төмен төзімді коксты алу ықтималдығы жоғары 

болады. 

2011 жылы "АрселорМиттал Кривой Рог" АҚӨ 1-4 батареясында 

механикалық беріктіктің ең жақсы көрсеткіштері бар кокс алынды, орташа 

есеппен М25 88,3% және М10 7,3% кезеңінде. Шихта осы кезеңде мынадай 

көрсеткіштермен сипатталды: W=7,6%, γ=0,787 т/м
3
, сынып мазмұны 3-0 мм 

87%, "жұқартқыш" классы мазмұны 0,5 мм 46%, у=18 мм, Ro,r=1,11%, Сш 

=58,4; Кш=2,5. Осы кезеңдегі шихтаның нақты винтаждық құрамы келесідей 

болды,%: Г14, Ж65, К14, ОС7. Бұл маркалы құрам, Ж маркасына сәйкес 

келетін көмірдің жоғары құрамына қарамастан, Котп коэффициентін есептеу 

кезінде оңтайлы ретінде қабылданады, ол оны Котп (Vt) көрсете отырып, 

рефлектограммалық талдау жүргізу кезінде анықталған көмір зарядының 

нақты маркалық құрамын ескере отырып есептеледі): 

 
 ,%100).( ОСКЖГVtотп ККККК 

 
(3.16)

 
мұндағы Кг-витринит құрамдастары 

құрамының оңтайлылық коэффициенті 

(көрсету көрсеткіші 0,65-0,89 %), яғни Г 

маркасына сәйкес 

  100/1489,065,00  RГ VtК
 (3.17) 

мұндағы Кж-витринит құрамдастары 

құрамының оңтайлылық коэффициенті 

(көрсету көрсеткіші 0,9-1,19 %), яғни Ж 

маркасына сәйкес 

  100/6519,19,00  RЖ VtК
 (3.18) 

мұндағы Кк-витринит құрамдастары 

құрамының оңтайлылық коэффициенті 

(көрсету көрсеткіші 1,2-1,39%), яғни к 

маркасына сәйкес 

  100/1439,12,10  RК VtК
 (3.19) 

 

  100/769,14,10  RОС VtК
 (3.20) 

мұндағы Кос-витринит құрамдастары 

құрамының оңтайлылық коэффициенті 

(көрсету көрсеткіші 1,4-1,69%), яғни ОС 

маркасына сәйкес 
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Теңдеулерде (3.16-3.20) сәйкесінше 14, 65, 14 және 7 шамалар оңтайлы 

ретінде қабылданады, ал олардан тиісті витринит компоненттерінің нақты 

мәндерінен ауытқулар ± белгілерді ескерусіз, яғни абсолютті шамалар 

бойынша есептеледі. 

Алынған нәтижелер Котп (Vt) бұрын ұсынылған Котп коэффициенті үшін 

ұқсас байланыстармен салыстырғанда кокс сапасының көрсеткіштерімен 

тығыз байланысты екенін көрсетеді. Сонымен қатар, ұсынылған 

оптималдылық коэффициентін қолданған кезде Котп (Vt) индикаторының 

жоғарылауымен кокс сапасының өсуінің логикалық байланысы қалпына 

келтірілді.  

Осылайша, оны оңтайландыру кезінде көмір шикізатының нақты 

маркалы құрамын бақылау үшін петрографиялық және рефлектограммалық 

талдау әдістерін қолдану қажеттілігі орын алады. Оңтайландыру 

коэффициентін анықтау кезінде әр түрлі маркалы көмірдің негізгі құрамын 

барлық цехтар мен зауыттарға ортақ бола алмайтын нақты кокс химиялық 

кәсіпорында жоғары сапалы кокс алу кезеңіне сүйене отырып анықтау қажет. 

 

3.3 Кокстың жіктелуі 

 

Көміртектің сипаттамасы және терминологиясы жөніндегі 

халықаралық комитет кокс органикалық материал пиролизінің жоғары 

көміртекті өнімі ретінде түсіндіріледі, оның бір бөлігі кем дегенде карбондау 

процесінде сұйық немесе сұйық кристалды күйден өтті [43]. 

Бүгінгі таңда металлургияда кокс алудың бірнеше әдісі бар: 

- қабат-қыздыру қабырғалары арқылы жылу берілетін кокстеу процесі. 

Жылу беру қыздыру қабырғаларынан камераның ортасына дейін жүзеге 

асырылады. Бірақ коксты өндірудің бұл әдісімен тек қана шихталар 

қолданылады;  

- Термо-қышқылдандыру-көмірді қыздыру термиялық ыдырау кезінде 

пайда болған ұшпа өнімдердің жану жылуы есебінен жүретін процесс; кез 

келген көмірді кокстеу үшін қолданылады, оның ішінде тәуелсіз түрде де, 

басқа көмірмен бірге де піспейді. Осы әдіспен алынған кокс жоғары 

реактивтілікпен сипатталады және оны электротермиялық процестерде 

тотықсыздандырғыш ретінде қолдануға болады;  

- қалыптау-фазалық поликонденсация және қатаю нәтижесінде 

химиялық байланыстар кезінде байланыс орнату, кокс бөлшектері 

арасындағы пластикалық байланысқа мәжбүрлеп қол жеткізу принципіне 

негізделген процесс. Кокс өндірудің бұл әдісімен кеуектілік, газ өткізгіштігі 

төмендейді [44]. 

Кокс құрамына және қолдану саласына байланысты келесі түрлерге 

бөлінуі мүмкін: 

Домналық кокс (металлургиялық) – тас көмірді кокстеу арқылы 

алынатын сұр түсті қатты берік кеуекті өнім (3.4 сурет). Домна пештерінде 

шойын балқыту үшін қолданылады. Кокстың негізгі функциялары: 

тотықсыздандырғыш, жылу көзі және газ өткізгіштігі. Шихтадағы 
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көміртектің белгілі бір мөлшерін ұстап тұру үшін кокстың ылғалдылығы 

тұрақты болуы керек [44]. 

Мұнай коксы-мұнайды немесе мұнай өнімдерін қайта өңдеудің қатты 

қалдығы (3.5 сурет).  

Бұл қоспадағы ең таза тотықсыздандырғыш. Көмірмен салыстырғанда, 

нефтекокс тығыздығы мен механикалық беріктігінің жоғарылауына, 

кеуектіліктің нашар көрсеткіштеріне, нақты беті мен реактивтілігіне, электр 

кедергісінің аздығына ие, бұл зарядтың өткізгіштігінің жоғарылауына 

әкеледі. Мұнай коксын өндірушілердің қызығушылығының болмауына 

байланысты оны алудың әртүрлі әдістері өнеркәсіптік қолданысқа енгізілмеді 

[44]. 

Пек коксы (электрод) – көміртегі пегінің ыдырауы нәтижесінде 

алынған көміртекке бай қатты қалдық (3.6 сурет).  

 

    
Сурет 3.4 - Домендік кокс 3.5 сурет - Мұнай коксы 

 

Шымтезек коксы-шымтезектің термиялық ыдырауының қатты өнімі 

(3.7 сурет).  

Шымтезек коксын алу үшін төмен күлге ие шымтезек қолданылады. 

Сондай-ақ, оны ішкі немесе сыртқы жылытуы бар үздіксіз пештерде алуға 

болады. Оның жоғары реактивтілігі, күкірт пен фосфордың аз мөлшері бар. 

Сорбенттерді, ферроқорытпаларды өндіру үшін қолданылады; белсенді 

көмірді өндіру кезінде шикізат ретінде пайдаланылады [45]. 

 

       
Сурет 3.6 - Пек коксы Сурет 3.7 - Шымтезек коксы 
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Сондай-ақ, жартылай кокс деп аталатын аралық заттар бар. Олар 

қарапайым коксты алуға қарағанда төмен температурада (әдетте екі есе аз) 

жасалады. Олар өнеркәсіпте де қолданылады [46].  

Жартылай кокс-кокстеу температурасынан екі есе төмен температурада 

оттегісіз қыздырылған қайта өңделген қатты отын (тас, қоңыр көмір және 

антрацит, тақтатас, шымтезек) (3.8 сурет). 

Құрамында 10%-ға дейін ұшпа заттар бар, бұл әлсіз күйдірілген сынғыш өнім 

жоғары реактивтілікке және үлкен күлге ие. Ол жергілікті энергетикалық 

отын ретінде және кокстеу үшін зарядтың құрамдас бөлігі ретінде 

қолданылады [27]. 

Ине коксы-бұл термиялық кеңеюдің төмен коэффициенті, жоғары 

электр өткізгіштік, жоғары нақты тығыздық, жоғары механикалық беріктік, 

графиттің жоғары мөлшері және күкірт, азот және күлдің төмен деңгейі 

сияқты қажетті қасиеттері бар өте сенімді графиттелген электродтарды жасау 

үшін қолданылатын шикізат., және жоғары нақты жүктеме кезінде жұмыс 

істейді (35 А/см
2
 дейін). Ине коксы деп аталады, өйткені ол қалың инелерге 

немесе талшықтарға ұқсайтын ұзартылған құрылымдарға ие (3.9 сурет).  

 

    
Сурет 3.8 - Жартылай кокс Сурет 3.9 - Ине коксы 

 

Кокстың бұл түрі қарапайым электродты кокстен талшықтардың 

анизотропиясымен, гетеропрималардың төмен құрамымен, жоғары 

тығыздығымен, жақсы графиттелуімен, жоғары температураға төзімділігімен 

айтарлықтай ерекшеленеді және балқытылған болаттың тоннасына 

электродтардың шығынын айтарлықтай төмендетеді [47].  

Құю коксы доменнен гөрі үлкен (3.10 сурет); ең қолайлы өнім, онда 60-

80 мм-ден аз бөліктер бар. Бұл маңызды шикізат: болат және ферроқорытпа 

өндірісі; машина жасау өндірісі үшін; ауыр өнеркәсіптің басқа да 

кәсіпорындары үшін. 

 

 

Сурет 3.10 - құю коксы 
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Құю коксының доменнен басты айырмашылығы-күкірттің аз мөлшері, 

ол 1%-дан аспауы керек (домендік кокста 2%-ға дейін). Оның айрықша 

сипаттамалары (ең маңызды артықшылықтары): 

- ұшпа заттардың аз бөлінуі; 

- іс жүзінде жоқ электр өткізгіштігі; 

- жоғары калориялы; 

- жоғары жану жылдамдығы [48]. 

 

3.4 кокстың қасиеттері және оларды анықтау әдістері 

 

Коксқа қойылатын талаптарға сәйкес оның қасиеттері төрт топқа 

бөлінеді: химиялық (химиялық құрамы); физикалық; физикалық-химиялық; 

физикалық-механикалық. 3.11 суретте металлургиялық кокстың негізгі 

қасиеттері көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 сурет - Металлургиялық кокстың негізгі қасиеттері  

 

Домендік Кокс қасиеттерінің мәндері "АрселорМиттал Теміртау" АҚ 

кокс химия зертханасында алынды: 6382-2001 МЕСТ бойынша 

ұшқыштардың шығуы, 751-77 МЕСТ бойынша ылғалдылық, 10089-89  МЕСТ 

бойынша реакциялық қабілет, 10538-87 МЕСТ бойынша күлділік, 9521-90  

МЕСТ бойынша құрылымдық беріктік, 10220-82 МЕСТ бойынша кеуектілік. 

 

 

 

 

Металлургиялық кокс 

Реактивтілік 

0,1-0,3  

Ұшпа шығу  

0,8-1,2% 

Құрылымдық 

беріктігі 

83,4-87,6% 

Күлділік 

12,8-15,5% 

Күкіртті 

1,5 дейін% 

Ірілігі 

20-60 мм 
Ылғалдылы

қ 

Кеуектілігі 

35% 

Ств 83% 

Нақты беті 

<0,1 
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3.4.1 Кокстың химиялық құрамы 

 

Кокстың химиялық құрамы техникалық талдаумен (ылғалдылық, күл, 

күкірт, ұшпа өнім), сондай-ақ элементарлық талдаумен (көміртегі, сутегі, 

оттегі, азот және т.б.) анықталады. 

Ылғалдылық (ылғал). Кокстегі ылғал жанғыш компоненттердің 

құрамының төмендеуіне байланысты оның жану жылуын төмендетеді, 

сондай-ақ оның булануына жылу шығынын көбейтеді. Кокстың 

ылғалдылығы бөлшектердің мөлшерінің азаюымен жоғарылайды, бұл 

кішігірім кластардың дамыған нақты бетімен байланысты. Ылғалды анықтау 

үшін кокс ілмегі кептіру шкафында 230-235С температурада кептіріледі. 

Кокс күлі (күл) – кокстегі минералды заттардың қыздырылған қоспасы, 

ол жанғыш компоненттердің азаюы салдарынан, сондай-ақ минералды 

массаны жылытуға және балқытуға жылу шығынын көбейту арқылы жану 

жылуын азайтады. 

Кокстың күлі біртіндеп 850±25С дейін қыздырылған пешке құрғақ 

кокс ілулі фарфор қайықтарын жылжытып, осы температурада күл қалдығын 

тұрақты массаға дейін қыздыру арқылы анықталады. Күл бастапқы белгіге 

жатқызылған және пайызбен көрсетілген қалдық массасы болып саналады. 

Күлді рентгенометриялық әдіспен анықтауға болады. Әдістің мәні 

сынама-сәулелермен сәулелену кезінде пайда болатын шашыраңқы және 

қайталама сәулеленудің қарқындылығын өлшеу болып табылады. Ол үшін 

рентгенометриялық күл өлшегішті қолданыңыз. 

Кокс күлінің химиялық құрамы зарядтағы минералды қоспалардың 

құрамына байланысты және әр түрлі болады. Күлдің негізгі компоненттері 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, P2O5 [33] болып табылады. 

Күкірттілік коксты металлургиялық шикізат ретінде сипаттау үшін өте 

маңызды. Көмірдің 45-75% күкірт коксқа өтеді. Жалпы күкірттілік магний 

оксиді мен натрий карбонаты (Эшке қоспасы) қоспасы бар кокс ілмегін жағу 

арқылы анықталады. Алынған сульфаттар ерітіліп, барий сульфаты түрінде 

тұндырылады, содан кейін массасы анықталады. Сондай-ақ, жалпы күкіртті 

жеделдетілген әдіспен анықтауға болады.  

Күкірт коксында екі формада болады: 

 
Кокстың органикалық массасымен 

байланысты (органикалық күкірт) 

Кокстың минералды бөлігімен 

байланысты (сульфидті күкірт) 

бұл кокс көміртегінде еритін күкірт және 

көміртегі-күкірт кешендерінің күкірті. 

бұл темір, кальций және басқа металдардың 

сульфидтері түрінде болатын күкірт. 

барлық кокс күкіртінің 75-80% құрайды барлық кокс күкіртінің 20-25% құрайды 

 

Ұшпа заттардың шығуы кокстың "дайындық" дәрежесін, яғни көмірді 

кокстеу кезінде пайда болатын реакциялардың аяқталу дәрежесін 

сипаттайды. Ұшпа заттардың шығуын бензолмен суланған кокстың ілінісін 

муфель пешінде 850±10°С температурада 7 минут бойы қыздыру арқылы 

анықтайды. Кокс ілмегінің салмағын жоғалту пайызбен анықталады және 
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мүлдем құрғақ коксқа немесе оның еркін жанғыш массасына (V
с
, %, немесе 

V
г
,%) жатқызылады. V

г
 шекті мәні 1,0-ден 2%-ға дейінгі әртүрлі кокстар 

үшін МЕСТ-пен белгіленеді.  

Қазіргі уақытта үлкен кокста ұшпа заттардың шығуы әдетте 0,7-ден 

1,2%-ға дейін. Бір аналитикалық сынамадан параллель анықтамалардың 

алшақтығының рұқсат етілген шегі 0,3%-ға тең, яғни талдаудың дәлдігі аз. 

Сондықтан, үлкен бөліктердегі ұшпа заттардың шығуын кокстың дайындық 

деңгейімен салыстыруға болмайды. Бұл үшін кокстың кішкентай 

кластарында (10 мм-ден аз) ұшпа заттардың шығуын қолданған дұрыс, 

өйткені оның абсолютті мәні үлкен (10%-ға дейін).  

Кейде қолданылатын "ұшпа заттардың құрамы" өрнегі дұрыс емес, 

өйткені кокста ұшпа заттар жоқ, ал ұшпа заттардың шығуын анықтауда кокс 

массасының жоғалуы оның кальцийлеу кезінде қосымша ыдырауымен 

түсіндіріледі.  

Зауыттарда кокстың дайындық деңгейі көбінесе электр кедергісін 

анықтау арқылы бақыланады, бірақ бұл стандарттарда қарастырылмаған.  

Кокстегі фосфор қосылыстарының құрамы, егер бұл кокс 

стандарттарында көзделсе, 1932-67 МЕСТ бойынша анықталады. Фосфорлы 

қосылыстар кокстеу кезінде фосфаттар түрінде коксқа толығымен өтеді. 

Кокстың фосфорлығы бастапқы көмірдің фосфорлануымен анықталады және 

кокстеудің шикізат базасы өзгерген кезде ғана өзгертілуі мүмкін.  

Жанғыш массаға жатқызылған өнеркәсіптік кокстың қарапайым 

құрамы шамамен келесі шектерде өзгереді: көміртегі 96-98%, азот 0,5-2,0%, 

сутегі 0,5-1,0% және оттегі 0,2-1,5%.  

Кокстеуге арналған шикізат құрамындағы айырмашылықтар жоғары 

температуралы кокстың қарапайым құрамына тек азот құрамында әсер етеді, 

оның құрамында кокста шикізат құрамының 75-80% құрайды. Қалған 

компоненттер негізінен кокстеу режиміне байланысты. Кокстегі көміртегі 

мөлшері соңғы кокстеу температурасының жоғарылауымен жоғарылайды, 

өйткені кокстың ұшпа заттары көміртектің бір бөлігімен сутегі мен оттегінің 

бөлінуіне байланысты түзіледі. Азот пен оттегі кокстың органикалық 

бөлігінің отын ретінде балласты болғандықтан, коксты сипаттау үшін оның 

құрамындағы көміртегі мен сутегі анықталады. Ол үшін кокс ілмегі оттегі 

тогында жағылады, содан кейін пайда болған СО2 мен Н2О мөлшерін 

анықтайды [33].  

 

3.4.2 Кокстың физикалық қасиеттері 

 

Кокстың физикалық қасиеттеріне оның бөліктерінің мөлшеріне, 

пішініне және құрылымына тәуелді емес қасиеттер жатады. Бұл 

микроқұрылым, нақты және айқын тығыздық, кеуектілік, электр өткізгіштік 

(немесе электр кедергісі), құрылымдық беріктік, ұсақтау беріктігі, сондай-ақ 

кокстың жылу қасиеттері (жылу сыйымдылығы, жану жылуы, тұтану 

температурасы, жылу өткізгіштік, температура өткізгіштік).  
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Кокстың органикалық массасының молекулалық құрылымы көбінесе 

процестің соңғы температурасымен анықталады. Заттың негізгі ыстыққа 

төзімді бөлігі құрылымдық реттелген элементар бірліктерді құрайтын 

циклдік полимерленген көміртектен тұрады – графит монослотына ұқсас, 

бірақ бір-бірінен графитке қарағанда үлкен қашықтықта орналасқан жалпақ 

торлар (3,5-тен  ̇ 3,36-ға  ̇ дейін ) (3.12 сурет). 

 

    
3.12 сурет - ЖЭМ (1000С) 

түсірілген кокс құрылысының 

фотосуреті. 

Арнайы кокстың блок құрылымы, 

x600000 [44] 

3.13 сурет - Домна коксының 

үзілу микроқұрылымы, х100 

 

Кокстеу температурасының жоғарылауымен құрылымның реттілігі 

артып, жалпақ торлар арасындағы қашықтық азаяды. 1700°C-қа дейін екінші 

рет қызған кезде олардың арасындағы қашықтық 3,45  ̇-ге жетеді. Тегіс 

торлардың өзара бағыты, яғни графит құрылымына тән құрылымның үш 

өлшемді реттелуі одан да жоғары температурада басталады [33].  

Нағыз тығыздық (жұқа ұсақталған кокстың бір текше сантиметрінің 

массасы) 0220-62 МЕСТ бойынша пикнометрде анықталады. Коксты 0,02 см 

електен өткізген кезде тері тесігінің әсері іс жүзінде жойылады, сондықтан 

өлшеу нәтижесін кокс затының тығыздығы деп санауға болады. Кокстың 

тығыздығы әрқашан кокстелген көмірдің тығыздығынан жоғары болады. 

Кокстелетін көмірдің құрғақ массасының нақты тығыздығы 1,3-1,4 г/см
3
 

болған кезде (күл 7-8%) кокстың шынайы тығыздығы шамамен 1,87 г/см
3
 

құрайды.  

Аналитикалық сынамадан салмағы 5 г аспалар алынады, ұшы 

пикнометрдің кеңейтілген бөлігінде болуы тиіс шұңқыр арқылы 

пикнометрлерге ауыстырылады. 

30 см
3
 жаңадан дайындалған 0,5% суландырғыш ерітіндісі 

пикнометрлерге біртіндеп құйылады. Айналмалы қозғалыспен ауа 

көпіршіктерін кетіру үшін мерзімді шайқау кезінде 60 минут бойы қайнаған 

су моншасында мұқият араластырады.  



123 

Әрі қарай, пикнометр алынып, бөлме температурасына дейін 

салқындатылып, суландырғыш ерітіндісі тегтен сәл төмен деңгейге 

құйылады. 

Пикнометр термостатқа 20±5˚С температурада орналастырады және 

менисктың тұрақты жағдайына дейін 30-40 минут ұстайды. Содан кейін 

шприцпен немесе тамшуырмен суландырғыш ерітіндісін белгіге дейін 

қосады, тығынмен жабады, құрғатып сүртеді және 0,0002 г аспайтын 

қателікпен өлшейді. 

Нақты тығыздығын (с) мына формула бойынша анықтайды: 

 

                                             
    

         
                                      (3.21) 

 

мұндағы m1 - суландырғыш ерітіндісі бар пикнометрдің массасы, г; 

m2 - суландырғыш ерітіндісі бар отын аспасы мен пикнометрдің салмағы, 

г; 

р - 20С температурада шартты түрде қабылданған суландырғыш 

ерітіндісінің тығыздығы 1 г/см
3
; 

m-формула бойынша есептелетін отынның құрғақ аспасының массасы, г: 

 

                                          
           

   
 (3.22) 

 

мұндағы m3 - отынның ылғалды аспасының массасы, г; 

W
а 
- аспадағы ылғал мөлшері,%. 

Екі параллель айқындаудың нәтижелері арасындағы алшақтық г/см
3
 

аспауы тиіс: 

- 0,02-бір зертхана үшін; 

- 0,03-әртүрлі зертханалар үшін. 

Талдаудың соңғы нәтижесі үшін екі параллель анықтаманың 

нәтижелерінің арифметикалық орташа мәні алынады. 

Кокстың шынайы тығыздығы соңғы кокстеу температурасының 

жоғарылауымен жоғарылайды. Кокстеудің соңғы температурасы 1100°С 

кезінде шынайы тығыздық мәні 2,0 г/см
3
 құрауы мүмкін.  

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ коксохимиялық зертханасында көмір 

мен кокстың нақты тығыздығын 2160-75 МЕСТ бойынша анықтайды. 

Көрінетін тығыздық-бұл кесек торттың көлем бірлігінің массасы. 

Кәдімгі өндірістік кокстар үшін көрінетін тығыздық 0,8-0,9 г/см
3
 аралығында 

болады. Ол өлшемі 25-60 мм кесектерде анықталады. Ірі кесектерді 

ұсақтайды. Сынама массасы (шамамен 3 кг) кептіруден кейін анықталады. 

Кесектердің көлемін гидростатикалық өлшеу арқылы немесе кесектерді 

сумен сіңдіргеннен кейін волюмометриялық әдіспен анықтайды. Содан кейін 

табылған масса көлемге бөлінеді [33]. 

Кокстың жалпы кеуектілігі формула бойынша нақты және айқын 

тығыздық туралы мәліметтер негізінде есептеледі: 
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                                                     П=
     

  
 (3.23) 

 

мұндағы dи және dк – кокстың шынайы және айқын тығыздығы, сәйкесінше 

[33]. 

Кокстың тері тесігі маңызды сипаттама болып табылады және ол ең 

маңызды екі факторға байланысты: термиялық ыдырау кезінде газдың 

шығуы және көмірмен толтырудың біркелкі болмауы. 

3.13 суретте "АрселорМиттал Теміртау"АҚ домна цехының кокс 

батареясындағы маркалы кокстелетін көмірден (КЖ51%, К49%) алынған 

Домна коксының сынуы микроқұрылымы келтірілген. Көріп 

отырғаныңыздай, домендік кокстың микроқұрылымы өте үлкен, қалың және 

балқытылған қабырғалардың болуымен сипатталады. 

Көмір графит материалдарының кеуекті құрылымын олардың газдары 

мен буларындағы қозғалыс механизміне сүйене отырып жіктеген жөн, 

өйткені бұл материалдардың әртүрлі орталармен өзара әрекеттесуінің әртүрлі 

процестеріндегі басты рөл көміртегі мен газдардың реакцияларына жатады. 

3.10 кестеде кеуекті және жоғары дисперсті материалдардың 

кеуектерінің белгілі бір жіктелуі келтірілген [49]. 

Жақында кокстың қасиеттерін зерттеуде оның микроқұрылымын 

зерттеуге көбірек көңіл бөлінді. Бұл микроқұрылым көбінесе кокстың 

абразияға төзімділігін, оның реактивтілігін, электр кедергісін және т.б. 

анықтайтындығымен түсіндіріледі [44]. 

Қазіргі уақытта кеуекті құрылымды зерттеудің көптеген әдістері бар 

[49]. 3.11 кестеде құрылымды зерттеудің қолданыстағы әдістері келтірілген. 

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да металлургиялық (домна) кокстың 

кесектерін сумен қанықтырудан тұратын 10220-75 МЕСТ бойынша тығыздық 

пен кеуектілікті анықтау әдісі қолданылады. 

Көрінетін немесе көрінетін кеуектілік-бұл жалпы кеуектілікпен қатар 

қолданылатын ұғым-сумен толтырылған кокс кеуектерінің көлемінің 

зерттелетін кокс бөліктерінің көлеміне қатынасы. Көрінетін кеуектілік 10220-

62 МЕСТ сәйкес айқын тығыздықпен анықталады, бірақ қосымша кокс сумен 

сіңдірілгеннен кейін өлшенеді:   

 

                                           n=
     

     
      (3.24) 

 

мұндағы G1 - құрғақ кокстың массасы, г; 

G2 - сумен қаныққан кокстың массасы, г; 

G3 - суға қаныққан және суға батырылған кокс массасы, г; 

G2-G3 - кокс кесектерінің көлемі. 

Кеуектілік әдетте жалпы кеуектіліктің 85-95% құрайды. Тері тесігінің 

диаметрі 90-нан 1200 мкм-ге дейін.  
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Кесте 3.10 - Тері тесігін жіктеу  
Автор Жіктелетін 

параметр 

Жіктелуі Өлшем Артықшылықт

ары 

Кемшіліктері 

Келинг тесіктердің 

орташа 

радиусының 

мөлшері 

1) жұқа кеуекті сорбенттер 0,2 нм  Сорбенттердің 

әрқайсысы үшін 

кеуектердің орташа 

радиусының шартты 

ұғымы олардың 

мөлшерін өзгертуде 

қатаң бірізділікті 

сақтамай және осы 

өлшемдердің қандай 

да бір негіздемесіз. 

Бұл жіктеу 

практикалық 

қолдануды таппады 

2) салыстырмалы түрде ірі молекулалары 

бар заттарды соруға қабілетті орташа 

кеуекті сорбенттер және олардың 

кеуектерінде адсорбциямен қатар 

молекулаларының мөлшері аз будың 

капиллярлық конденсациясы да жүруі 

мүмкін 

0,8÷2,0 нм 

3) ірі кеуекті, онда адсорбция капиллярлық 

конденсация механизмі бойынша жүреді 

(изотермада гистерезис ілмектерінің болуы 

адсорбция-десорбция) 

6÷13 нм 

4) салыстырмалы қысымдардың қанығу 

қысымына ығысуына байланысты 

гистерезистің пайда болуын қадағалау қиын 

адсорбенттер 

>40 нм 

Коллинз көлемі бойынша 

бос орындар 

1) молекулалық тері тесігі Сұйықтық пен 

тері тесігінің 

қабырғалары 

арасындағы 

молекулалық 

әсерлесу 

күштері өте 

маңызды 
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3.10 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

Коллинз көлемі бойынша 

бос орындар 

2) қуыстар  Сұйықтықтың 

қозғалысы оның тері 

тесігінің 

қабырғаларымен өзара 

әрекеттесуімен 

ішінара анықталатын 

үлкен қуыстар 

  

3) тері тесігі Көрсетілген кеуектер 

арасындағы аралық 

позицияны алатын бос 

орындар 

А. В. 

Лыков 

Томсон (Кельвин) 

теңдеуімен 

сипатталған 

капиллярларды 

сұйықтықпен 

толтыру 

механизмі) 

1) микрокапиллярлар  rк10÷5 см   

2) макрокапиллярлар  rк>10÷5 см 

- сұйықтықтың 

кеуек 

қабырғаларымен 

өзара әрекеттесу 

принципі 

1) ірі капиллярлар радиусы 1000 мкм-ден 

астам 

  

2) і текті капиллярлар: 

- гравитациялық 

- гравитациясыз 

 

радиусы 1000÷240 

мкм 

радиусы 240÷0,1 мкм 

3) II текті капиллярлар радиусы 0,1÷0,001 

мкм 

4) жұқа капиллярлар радиусы 0,001 мкм-

ден кем 
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3.10 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

- сублимация 

сипатына 

микроқұрылымны

ң әсері 

1) макропорлар толтырғыштың 

бөлшектерінің мөлшеріне және олардың 

қаптамасына байланысты 

радиусы 1 мкм-

ден астам 

  

2) микропорлар карбонизация және 

графиттеу барысында 

байланыстырғыштан кокстың шөгуіне 

байланысты 

радиусы <0,5 мкм 

3) толтырғыштың ұсақ бөлшектерінің көп 

санынан тұратын тығыздығы жоғары 

агломераттардың айналасындағы 

тығыздығы төмен, өткізгіштігі жоғары 

учаскелер 

Тері тесігінің 

мөлшері 50-ден 

200 мкм-ге дейін 

- карбондау кезінде 

көміртегі 

дайындамаларын

ың кеуектілігін 

қалыптастыру 

1) іріленген тесіктер радиусы 625 мкм   

2) ұсақ тесіктер  радиусы 16 мкм 

3) ең кішкентай тері тесігі  радиусы 0,1 мкм-

ден кем 

В. С. 

Веселовс

кий  

көмір 

кеуектерінің 

өлшемдері 

1) молекулалық тері тесігі  0,002 мкм дейін   

2) ультра кеуектер 0,002 мкм 

3) өтпелі тесіктер  0,01÷0,04 мкм 

4) кнудсендік <0,1 мкм 

5) макро кеуектер - 

М. М. 

Дубинин 

кеуектердің 

мөлшері және 

олардағы 

сорбциялық 

процестердің 

механизмі 

1) макро кеуектер олардың бетінің аз 

қисықтығымен сипатталады 

қисықтық 

радиусы 0,05÷0,2 

мкм 

Кеуекті 

құрылымды 

сипаттау үшін 

Капиллярлық 

конденсация 

механизмі бойынша 

кеуектерді көлемді 

толтыру мүмкін 
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3.10 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

М. М. 

Дубинин 

 2) өтпелі саңылаулар. Газдар мен 

булардың моно-және полимолекулалық 

адсорбциясы олардың бетінде пайда 

болуы мүмкін, ал олардың көлемі 

капиллярлық конденсация механизмімен 

толтырылады  

қисықтық 

радиусы 1,5 

нм-ден 

0,05÷0,2 мкм-ге 

дейін 

жоғары 

кеуекті 

көміртекті 

материалдар 

Тек кезде . 1
рs

р
 Бұл жағдайда 

макропорт параметрлері 

капиллярлық конденсацияны 

қолдана отырып, олардың 

төменгі шекарасына жақын тар 

өлшемді интервал үшін ғана 

анықталады 

3) микропорлар қисықтық 

радиусы 1,5 

нм-ден кем 

 Микро кеуектердің барлық 

көлемінде кеуектердің қарама-

қарсы қабырғаларының 

адсорбциялық 

потенциалдарының 

қабаттасуына байланысты күшті 

адсорбциялық өріс бар, бұл 

булардың адсорбциясы кезінде 

олардың көлемді толтырылуына 

әкеледі. Сондықтан олардың 

көлемін қабатпен толтыру 

немесе сұйықтықтың (будың) 

вогнуты менисктерін 

қалыптастыру үшін 

капиллярлық конденсация 

механизмі туралы идеялар, 

сонымен қатар олардың нақты 

бетінен физикалық мағынасы 

жоқ 
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3.10 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

Г. М. 

Бутырин 

"жасыл" 

дайындаманы 

қалыптау тәсілі 

бойынша  

1) тігілетін (ыстық кокс-пек массасын 

қалыптау элементі арқылы басу арқылы 

алынатын материалдар): 

- түйіршікті;  

- орта түйіршікті; 

- ірі түйіршікті  

толтырғыш 

бөлшектердің 

мөлшері  

 

0,3 мм 

0,3÷2,4 мм 

2,4÷10 мм 

 Мұндай бөлу шартты болып 

табылады және құрылымның 

аралық формаларын жоққа 

шығармайды, оларды 

формацияның аралас 

әдістерімен алуға болады 

 

2) престелген (ыстық кокс-пекалы 

массаны немесе пресс-ұнтақты жабық 

пресс-қалыпқа престеу арқылы алынатын 

материалдар):  

- ұсақ, орташа және ірі түйірлі (жоғарыда 

көрсетілген астық мөлшерімен);  

- сіңірілген; 

- тығыздалған 

 

 

 

 

сол 

3) изопрессияланған (серпімді қабыққа 

салынған пресс-ұнтақты немесе кокс-

пекалы массаны газбен (сұйықтықпен) 

жан-жақты қысу жолымен изостатикалық 

престеу әдісімен алынатын материалдар):  

- ұсақ, орташа және ірі түйірлі;  

- сіңірілген; 

- тығыздалған 

 

 

 

 

 

 

сол 

  

- ашық 

кеуектілік 

шамасы 

бойынша  

- өте тығыз; 0,05 см
3
/г Сынап 

порометрияс

ымен 

анықталады 

Тек ашық ЖҰЖ үлес көлемі 

ескеріледі - тығыз; 0,050,10 см
3
/г 

- кеуекті; 0,100,15 см
3
/г 

- орташа кеуекті; 0,150,20 см
3
/г 

- жоғары кеуекті  >0,20 см
3
/ г 
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3.10 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

Дэшман нақты кеуекті 

құрылымдағы 

газдардың 

қозғалыс 

механизмі 

бойынша 

- фольмерлік-молекулалық өлшемдер мен 

микрокеуектерінің жиынтығы, олардың 

көлемі көміртегі материалдарының 

сорбциялық белсенділігімен анықталады. 

Оларға газ беру беттік (екі өлшемді) 

немесе фолмерлік диффузия арқылы 

жүзеге асырылады, бұл беттік 

сорбцияланған газ молекулаларының 

жылу қозғалысына байланысты; 

rэкв 2,5÷3,5 нм 

дейін 

Графит 

материалдарының 

кеуекті құрылымын 

және оның 

қалыптасу 

процестеріне әсер 

ететін 

технологиялық 

факторларды одан 

әрі зерттеудің 

ғылыми негіздерін 

жасауға мүмкіндік 

береді 

 

- кнудсендік-ағым тәртібі молекулалық, 

яғни кеуек қабырғалары бар газ 

молекулаларының соқтығысу саны 

қозғалатын молекулалар арасындағы 

соқтығысу санынан басым болады 

(Кнудсен заңы); 

rэкв 2,5÷3,5-тен 

35 нм-ге дейін 

- өтпелі - газды тасымалдау ағынның 

аралық тәртібі бойынша жүзеге 

асырылады; 

rэкв 35 нм-ден 

3,5 мкм-ге 

дейін 

- пуазейл-концентрация градиентімен 

анықталатын қалыпты диффузия 

(газдардың көлемдік ағымы) жүзеге 

асырылады. Тұтқырлық ағымы Пуазейл 

теңдеуімен сипатталады 

rэкв >3,5 мкм 
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Кесте 3.11 - Кеуекті құрылымды зерттеу әдістері 
Әдістері Атауы 

 тәсіл 

Мәні Артықшылықтары Кемшіліктері 

1 2 3 4 5 

Оптикалық және 

дифракциялық 

әдістер әртүрлі 

толқын 

ұзындығының 

электромагниттік 

сәулеленуінің немесе 

әртүрлі энергия 

бөлшектерінің 

ағынының 

зерттелетін затпен 

өзара әрекеттесуіне 

негізделген 

а) рентген 

сәулелерінің шағын 

бұрыштарда 

диффузиялық 

шашырау әдісі 

 

 

 

 

Кіші бұрыштарда 

шашыраңқы φ рентген 

сәулелерінің 

қарқындылығын олардың 

бастапқы сәулелерінің 

түсу қарқындылығына 

қатысты өлшеуге 

негізделген 

 

Алу: 

 - заттың дисперсиялық 

сипаттамалары; 

 - біртекті емес аудандар 

қаптамасының тығыздығы;  

 - басқа тәуелсіз әдістермен бірге 

көрсетілген аймақтардың радиусы 

мен ѕуд мәндерін анықтау 

Полидисперсті 

материалдарды зерттеу 

кезінде эксперимент 

деректерін өңдеу 

қиындайды. 

Қарқындылықтың өте дәл 

қисықтарын алған кезде ғана 

мүмкін болады 

 

б) оптикалық 

микроскопия 

 

 

Нысанның құрылымы 

туралы ақпарат 

объектімен өзара 

әрекеттескеннен кейін 

жарық ағынының 

бұрмалануын талдау 

негізінде алынады 

 

Мүмкіндік береді: 

 - кеуектердің және шөгетін 

микрожарықтардың мөлшері мен 

пішінін анықтау, олардың пайда 

болуы мен дамуын бекіту;  

 - берілген қасиеттері бар 

көміртекті шикізатты, 

материалдар мен бұйымдарды алу 

процестерін реттеу; 

- объектіні немесе оның учаскесін 

тікелей бақылау және визуалды 

бақылау шектерін едәуір кеңейту 

(0,2 мм-ден 0,2 мкм-ге дейін) 

Зерттеу учаскесін оның 

материал құрылымының 

өкілеттілігі тұрғысынан 

субъективті таңдау. Сапалы 

тегістеуіштерді дайындау 

мәселесі және оларды таңдау 

орны 
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3.11 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

 в) Электронды 

микроскопия: 

- жарық өткізгіш 

 

 

 

 

 

- растрлық 

 

 

Бөлшектердің (электрондар, 

протондар) ағынында 

ультракүлгін сәулеленуді 

қолдануға негізделген. 

Репликалар мен 

псевдорепликтер әдісі 

кеңінен қолданылды 

Электрондық сәулені 

қолдануға негізделген 

 

 

Эксперименттің ерекше шарттары 

(жоғары вакуумның әсері және 

электрондармен бомбалау) көміртегі 

материалдарына іс жүзінде әсер етпейді 

 

 

Үлгі құрылымының жалпы сипатын және 

оның беткі морфологиясын толық беру 

 

 

Үлгілерді дайындау және 

оларды дайындау 

кезіндегі қиындық. Одан 

репликаны алып тастау 

үшін сапалы кесекті алу 

мәселесі туындайды 

- 

Адсорбциялық 

әдістер 

а) газдар мен 

булардың 

адсорбциясы 

 - көлемді әдіс 

 

Тепе-теңдік орнаған кезде 

сорбентпен ампулаға 

жібергенге дейін және одан 

кейін сорбаттың қысымын 

анықтауға негізделген 

Аз меншікті беті бар сорбенттерді зерттеу 

мүмкіндігі; 

 - молекулалық өлшемдерден 100 нм 

дейін кеуектері бар кеуекті және жоғары 

дисперсті денелердің құрылымын 

зерттеуге; 

 - микрокеуектер мен өтпелі кеуектердің 

көлемін анықтауға; 

 - нақты бетін және оның кеуек 

өлшемдері бойынша таралуын анықтауға; 

- басым кеуектердің мөлшерін анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

 

Сорбенттерді зерттеу 

кезінде өлшеудің шағын 

дәлдігі; алдын ала 

калибрлеу қажеттілігі; 

қондырғының өлшеу 

бөлігін міндетті түрде 

термостаттау 
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3.11 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

Адсорбциялық 

әдістер 

 - Салмақ әдісі Сорбент массасының өзгеруін 

үздіксіз өлшеу және тіркеу 

арқылы адсорбция шамасын 

анықтауға мүмкіндік береді 

 

Қондырғының өлшеу бөлігін 

алдын ала калибрлеу және 

термостаттау талап етілмейді; 

- өлшенген адсорбция 

шамалары келесіге әсер 

етпейді 

Сорбциялық 

сұйықтықтың булануы 

- Жылу 

десорбциясының 

динамикалық әдісі 

(хромотографиял

ық) 

 

 

 

 

Сұйық азот температурасында 

адсорбцияланған газ-адсорбат 

және сорбат тасымалдаушы газ 

қоспасынан адсорбцияланған, 

содан кейін температураның 

бөлме температурасына дейін 

көтерілуі кезінде 

десорбцияланған мөлшерінің 

өзгеруін анықтауға негізделген 

Адсорбаттар ретінде әр түрлі 

температурада әр түрлі 

көмірсутектердің, He, Ar, Hz, 

CCl4 кеуектері қолданылады. 

Меншікті бетінің анықталатын 

шамалары 0,1÷500 м
2
/г 

Сынақ жүргізу 

күрделілігі; жабдықтың 

күрделілігі 

 

 

 

 

 

- "Молекулалық 

зондтар" әдісі» 

Шағын микрокеуекті 

адсорбенттер үшін олардың бір 

бөлігі салыстырмалы түрде 

үлкен молекулалар үшін қол 

жетімсіз болған кезде 

адсорбцияның төмендеуін 

байқауға негізделген 

Концентрацияның өзгеруін 

анықтаудың қарапайым әдісі; 

адсорбат ретінде 

бояғыштарды қолдану 

 

Адсорбцияның шынайы 

изотермасын анықтаудың 

ұзақ және көп еңбекті 

қажет ететін операциясы; 

молекулалардың ауданын 

есептеу үлкен 

қиындықтармен 

байланысты 

Гидродинамикалық 

әдістер 

а) газ көпіршігінің ең 

жоғары қысым әдісі 

(буллоскопия әдісі) 

 

Ол ылғалданған сұйықтықпен 

толтырылған тері тесігі арқылы 

газды басу үшін қажетті қысым 

бойынша тері тесігінің 

мөлшерін анықтауға 

негізделген 

От бөгегіштердің, 

керамикалық және металл-

керамикалық бұйымдардың 

әртүрлі материалдарынан 

жасалған сүзгілер 

саңылауларының мөлшерлерін 

айқындау 

Бұл техниканы орындау 

өте қиын 
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3.11 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

 б) сұйықтықтарды 

өзара ығыстыру әдісі 

(10220-75 МЕСТ 

"Кокс. Тығыздық пен 

кеуектілікті анықтау 

әдістері») 

 

Зерттелетін материалдың үлгісін 

ұнтақтарды седиментациялық 

талдауға ұқсас үздіксіз өлшеу 

арқылы ірі кеуекті денелердегі 

тері тесігінің таралуын зерттеуге 

негізделген 

Эксперименттік 

деректерді өңдеуді 

аналитикалық жолмен 

жүргізуге болады, ол 

үлкен объективтілікпен 

сипатталады 

 

 

Үлкен мөлшердегі 

кеуектердің мөлшерін 

анықтау 2÷25 мкм; 

кішкентай мөлшердегі 

кеуектер назардан тыс 

қалады  

 

 

 

 

в) сынапты 

порометрия әдісі 

 

Капиллярлық депрессия 

құбылысына негізделген 

Көп жағдайда ол 

салыстырмалы ретінде 

қолданылады, сондықтан 

нәтиже, тіпті үлкен, бірақ 

тұрақты қате болса да, өте 

сенімді және өте 

ақпараттық болады 

Эквивалентті тері тесігі 

радиусының мөлшерін 

анықтаудағы қате 30%-ға 

дейін жетуі мүмкін.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

Кокс кеуектерінің саны мен мөлшері процестің көптеген факторларына 

байланысты. Кокстеу жылдамдығының жоғарылауымен кеуектілік 

жоғарылайды, жүктеме тығыздығы төмен, шикізаттың ұшпа заттарының 

ұсақталу және шығу дәрежесі және т.б.  

Бейтарап немесе тотықсыздану ортасында 1500°C-қа дейін екінші рет 

қызған кезде кокстың нақты тығыздығы жоғарылаған кезде жалпы кеуектілік 

5-7% артады. Домна коксы үшін көрінетін кеуектілік 40-50%, ал құю үшін – 

35-45% [33]. 

Нақты электр кедергісі немесе кері мәні – нақты электр өткізгіштік 

көбінесе кокстың сапасын бағалау және кокстеудің температуралық режимін 

сипаттау кезінде практикалық жұмыста қолданылады. Бұл көрсеткіш 

кокстың монолитті қабаты үшін де, кокс ұнтағы үшін де анықталады. 

Кокстың нақты электр кедергісі кокстеу процесінің температурасының 

жоғарылауымен кокс заттарының көміртегі торларының өсуімен және 

реттелуімен азаяды. Кокстың нақты электр кедергісі тек температура 

режиміне байланысты болғандықтан, ол кокстеудің температуралық 

жағдайларына тән болуы мүмкін. Іс жүзінде олар көбінесе 14,7 Мн/м
2
 (1500 

МПа) қысыммен Сығылған кокс ұнтағынан жасалған цилиндрлік брикеттің 

электр кедергісін анықтайтын әдісті қолданады, ол магнит көмегімен 

металдан алдын-ала босатылады. 

Анықтау нәтижелері өлшем бірліктеріне (ом* 
   

 
) қайта есептеледі. 

Бұл анықтамаларда әдетте техникалық талдау жасау үшін дайындалған 

кокстың аналитикалық сынамасы қолданылады.  

1971 жылы Днепропетровск металлургия институтында (ДМетИ) ерікті 

түрдегі кокс бөліктеріндегі электр кедергісін өлшеу әдісі ұсынылды (төрт 

зонд әдісі). Бұл әдіс кокс затының электрлік кедергісін анықтайды, ал 

ұнтақтарда өлшеу кезінде жеке дәндер арасындағы өтпелі кедергілердің 

әсерінен бұл мәнді дәл анықтау мүмкін емес. Өлшеудің арнайы әдісі 

кесектердегі жарықтардың өлшеу нәтижелеріне әсерін толығымен жояды. 

Осындай әдіспен өлшенген электр кедергісі сол кокстерден ұнтақтардың 

электр кедергісін өлшеу кезінде алынған мөлшерден бірнеше есе төмен. Екі 

шама да бір-бірімен жақсы үйлеседі.  

Ірілік кластары бойынша ең үлкен электр кедергісі 10 мм және 10-25 

мм төмен сыныпты, ал ең кішісі – 25-40 мм сыныпты көрсетеді, бұл олардың 

қалыптасу жағдайларының ерекшелігімен түсіндіріледі [33]. 

Кокстың ұсақтау күшіне кедергісін (сығуға кедергісін) тиісті 

аппараттарда сыртқы жарықшақсыз кокс кесектерін сынау кезінде 

анықтайды. О. Зиммерсбах кокстың ұсақтауға төзімділігі кем дегенде 100 

МПа болуы керек деп есептеді, дегенмен қазіргі заманғы Домна пешінде 

фурм деңгейіндегі заряд материалдарының қысымы 30-35 МПа құрайды. 

Алынған сынақ нәтижелерінің конвенциясын айтпағанда (үлгілердің 

қасиеттері айтарлықтай өзгеруі мүмкін), кокстардың көпшілігі 1000-2000 

МПа шегінде сығуға төзімділікті көрсетеді. Домна пешінің практикалық 

жағдайында қолданылатын қарапайым кокстар осыған байланысты домендік 
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процестің талаптарын қанағаттандырады деп саналады. Жақында олар 

кокстың ыстық үлгілерін сығу үшін сынай бастады, өйткені, әдетте, қызыл 

кокс сығуға әлдеқайда аз қарсылыққа ие.  

Сығылуға сынау үшін кокстың немесе басқа отынның порциялары 

абразивтілікке арналған орташа сынамалардан алынды. Сынақтар күшті 

кедергісі бар құбырлы тік пештен, трансформатордан, ыстыққа төзімді 

болаттан және гидравликалық пресстен тұратын құрылғыда жүргізілді. 

Шыны өлшемдері: d=50 мм, h=60 мм және =3,5 мм. 

Жылу шығынын азайту үшін әйнек пресс тығынжылына түбінің бүкіл 

бетімен емес, үш тірекпен (диаметрі 8 мм) сүйенеді. 

Әр түрлі қатты отын сынамаларын суық және қыздырылған түрінде 

сығуға сынау үшін келесі әдіс қолданылды. 10-12 мм (көлемі 68 см
3
) 38Г кокс 

стаканға салынды. Тот баспайтын болаттан жасалған қатты цилиндр кокстың 

бетіне орнатылды. Цилиндрдің диаметрі 47, биіктігі 45 мм. Стаканды 

біркелкі жылыту үшін пештегі цилиндр силит таяқшаларының жұмыс 

бөлігінің ортасына орналастырылды. Жоғарыдан бастап пеношамоталы 

кірпіштен жасалған тығындағы тесікке кокс сынамасының бетіне платина 

термопарасы енгізілді. Құрылғыдағы жүктеме температурасы 300С-қа дейін 

еркін жылдамдықпен көтерілді, содан кейін температураның көтерілу 

жылдамдығы 5˚С/мин болды. Белгіленген температураға жеткенде, пештен 

стақан алынып, пресс плунжеріне тез орнатылды. Осы біркелкі, қысқа, бірақ 

жиі тербелістерден кейін тұтқалар 21,2 кг/см
2
 дейін күш салды. Сыну өнімі 

салқындағаннан кейін, ол кокстың абразияға беріктігін сынау кезінде 

қолданылған сол електерге мұқият себілді. 

Стаканды пештен ауыстыру және отын бетіндегі қысым сынамасын 

сынау кезінде температура белгіленген температурамен салыстырғанда 50-

70˚С төмендегені анықталды.  

Сығымдау және абразия беріктігі екі параллель сынамамен анықталды. 

Егер <1 мм класы бойынша айырмашылық 1%-дан артық, ал 7-12 мм класы 

бойынша 2%-ға алынса, үшінші анықтама жасалды, содан кейін екі, одан да 

жақын, орташа арифметикалық мән есептелді. 

Кокстың қаттылығы кеуек қабырғаларының қаттылығымен 

анықталады. Кокстың қаттылығы оның абразивтік қабілетімен бағаланады, 

ол 0,24 Мн/м
2
 (25 МПа) қысыммен қысылатын 0,5 мм-ден кем кокстың 

ілмегіне қатысты 30 айн/мин жылдамдықпен айналатын алюминий дискінің 

салмағын жоғалту арқылы анықталады ( әдісі Я.Е. Гинсбург). Қаттылық мен. 

Е. Гинсбург шикізаттың қасиеттеріне, толтыру тығыздығына байланысты 

және кокстеу соңында температураның жоғарылауымен жоғарылайды. 

Қыздыру жылдамдығы және белгілі бір температурада ұстау ұзақтығы 

көрсеткіштерге айтарлықтай әсер етпейді. Өнеркәсіптік кокстар үшін 

қаттылық көрсеткіші 70-140 аралығында болады.  

Кокстың қаттылығының әр түрлі кластарында тұрақты өзгеріс жоқ, 

бірақ барлық жағдайларда 25-40 мм класы ең қиын.  
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0,068 Мн/м
2
 (7МПа) қысым кезінде үлгіні призма түрінде тегістеуішпен 

тегістеу кезінде Кокс затының бірлік көлемін қалыптастыру үшін жұмыс 

құны бойынша қаттылықты анықтау әдісі де белгілі [33]. 

Кокстың құрылымдық беріктігі кеуектердің қаттылығы мен 

қабырғаларының қалыңдығына байланысты. Ол кокс кесектерін ұсақтау 

кезінде алынған 3-6 мм мөлшердегі дәндерді сынаумен анықталады. Н.С. 

Грязнов әдісі бойынша құрылымдық беріктік кокс пен диаметрі 15 мм металл 

шарлардың ішкі диаметрі 25 мм және ұзындығы 300 мм болат цилиндрде 40 

мин ішінде 25 айн/мин жылдамдықпен бірлескен айналуынан кейін 1 мм-ден 

үлкен қалған кокстың саны бойынша (%-да) болады. Цилиндрлер арнайы 

ұстағышта көлденең осьтің айналасында айналады. Беріктік жаңа бет бірлігін 

қалыптастыруға жұмсалған жұмыстармен сипатталуы мүмкін. Ол үшін беттік 

өлшегіште (Товаровтың аппараты) 1 мм-ден аз сыныптың сыртқы беті 

анықталады, бетінің өсуі есептеледі және оны жұмсалған жұмыс мөлшеріне 

жатқызады. Жұмыс және бастапқы бет тұрақты болғандықтан, негізгі 

айырмашылық електен 1 мм кесілген ұсақ-түйек бетінің көлемінде болады.  

Кокстың құрылымдық беріктігі кокстелетін көмірдің сипатына және 

кокстеу режиміне байланысты (бұл процестің үлкен соңғы температурасында 

жоғары). Бірдей металлургиялық кокстың әр түрлі кластары үшін 

құрылымдық беріктік кесек мөлшерінің азаюымен және жүктеме 

тығыздығының жоғарылауымен артады. Домна кокстерінің құрылымдық 

беріктігі 65-85% аралығында өзгереді [33]. 

Кокстың жану жылуы кокстың көп күліне байланысты бастапқы 

көмірдің жану жылуынан әрқашан төмен болады. Кокстың органикалық 

массасы негізінен көміртектен тұратындықтан, кокстың жану жылуы аздап 

өзгереді. Ең төменгі жану жылуы - 28050-31400 кДж/кг (6700-7500 ккал/кг). 

Ол калориметриялық бомбада анықталады немесе элементар құрам бойынша 

есептеледі [33]. 

Кокстың жылу сыйымдылығы (құрғақ массаға) ондағы көміртектің 

құрамына, ұшпа заттардың шығымдылығына және күлге байланысты. Оны 

кокс көміртегінің жылу сыйымдылығы (графиттің жылу сыйымдылығы 

бойынша қабылданады), ұшпа заттар (сутектің жылу сыйымдылығы 

бойынша) және күл (кварцтың жылу сыйымдылығы бойынша) орташа 

өлшенген ретінде есептеңіз. Кокстың жылу сыйымдылығы оның 

молекулалық құрылымына байланысты және кокстеудің жоғары 

температурасынан алынған кокстар үшін жоғарылайды. Күлдің жоғарылауы 

кокстың жалпы жылу сыйымдылығын біршама төмендетеді. Кокстың орташа 

жылу сыйымдылығы 1,4-тен 1,5 кДж/(кг*град) [0,33-0,36 ккал/(кг*град)] 

аралығында [33]. 

Кокстың жылу өткізгіштігі оның органикалық заттарының, минералды 

қоспалардың жылу өткізгіштігіне, сондай-ақ оның кеуектілігіне байланысты. 

Суық жағдайда жылу өткізгіштік кокстың ылғалдылығына да байланысты. 

Кокстың монолитті бөлігінің жылу өткізгіштік коэффициенті қалыпты 

температурада 0,46-0,93 Вт/(м*град) [0,4-0,8 ккал/(м*ч*град)], ал 1000˚C 
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температурада – 1,7-2,0 Вт/(м*град) [1,5-1,7 ккал/(м*ч*град)]. Кокстеу 

температурасының жоғарылауымен кокстың жылу өткізгіштігі артады. 

Кокстың жылу өткізгіштігі, оның жылу сыйымдылығы сияқты, 

бастапқы көмірдің табиғатына байланысты емес. Кокстың жылу 

сыйымдылығы мен жылу өткізгіштік мәні әртүрлі зерттеулерде маңызды, 

бірақ коксты металлургиялық отын ретінде аз сипаттайды [33]. 

 

3.4.3 Кокстың физикалық-химиялық қасиеттері 

 

Кокстың физикалық-химиялық қасиеттеріне оның жанғыштығы, 

реактивтілігі, ылғалдануы жатады.  

Жану-бұл ыстық кокс арқылы ауа немесе оттегінің өтуімен 

анықталатын кокстың химиялық белсенділігі. Ол кокстың жану 

жылдамдығын сипаттайды [33].  

1. Қатты отынның реактивтілігі [44]. 

Қатты отындардың реактивтілігі олардың СО2+С2СО реакциясына 

белсенділігін білдіреді. Бұл реакция  2СОСО2+С  кері реакция 

жылдамдығы шамалы болған кезде басталады. 

Реактивтілік кокстың негізгі физикалық-химиялық қасиеті болып 

табылады және негізінен көміртегі құрылымының күйімен анықталады – 

кокс затының көміртегі қаңқасының реттілік дәрежесі және оның қол жетімді 

нақты бетінің мөлшері, микрокеуеттілікпен байланысты [50]. 

Реактивтілік көптеген факторларға байланысты: кокс затының 

құрылымындағы ақаулар; көмірдің метаморфты қатары; қабаттараралық 

қашықтық; көмір жүктемесінің тығыздығы; кокстың жоғары дисперсті 

құрылымы [50]; күлдің химиялық құрамы [51]; пиролитикалық көміртектің 

тұнбасы [52]; бастапқы көмірдің пластикалық қабатының қалыңдығы [53,54]. 

Кокстың газдармен әрекеттесуінің қарқындылығы химиялық 

реакциялардың жылдамдығына ғана емес, сонымен қатар газдардың бетіне 

таралу жылдамдығына да байланысты. Кокстың реактивтілік көрсеткіштерін 

білу электротермияда қолданылатын көміртекті материалдардың қажетті 

технологиялық қасиеттерін мақсатты түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді 

[50, 55]. 

Көміртекті материалдардың реактивтілігін анықтау әдістері өте алуан 

түрлі. Оларды анықтамаға негізделген ең өкілетті төрт топқа бөлуге болады: 

1) газбен химиялық өзара әрекеттесу нәтижесінде массаның жоғалуы; 

2) газдармен көміртегі реакцияларының газ тәрізді өнімдерінің құрамы; 

3) реакцияның басталу сәті; 

4) көміртекті материалдың реактивтілігін көрсететін жанама әдістер. 

Алғашқы екі топтың өлшеу әдістері кеңінен қолданылады, дегенмен 

олардың нәтижелерінің сенімділігі әртүрлі бағаланады [56]. 

3.12 кестеде реактивтілікті анықтау әдістерінің кейбір шартты жіктелуі, 

оларды жүзеге асыру мысалдары және сандық сипаттамалары келтірілген.  

Реактивтілікті бағалаудың жанама әдістері: 
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1) ауаның оттегіне қатысты. Осы әдіспен кокстың реактивтілігі 

реакцияға дейін және одан кейін Кокс үлгілері массасының салыстырмалы 

өзгеруімен бағаланады [57]. 

2) реактивтілік көрсеткіші (CRI) күлдің химиялық құрамымен және 

оның жалпы құрамымен анықталады. [58]  

 Бұл тәуелділік келесі теңдеумен көрінеді: 

  

 CRI = 10,873Bash + 11,97   (3.25) 
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3) СО2 реакциясынан кейінгі реакциялық қабілет көрсеткіші: 

 

 %100
200

200





A
CRI , (3.27) 

 

мұндағы А - СО2 реакциясынан кейінгі кокстың массасы [56].   

4) Кокстың реактивтілігінің Fe2O3 көмір құрамына тәуелділігі: 

  

Кm = 0, 4132*Fe2O3 + 0,5436. (3.28) 

 

Ең үлкен реактивтілікке аз метаморфты (газ) көмірден кокс, ал ең 

кішісі – метаморфизмнің орташа сатысындағы (Кокс) көмірден кокс жатады. 

Тәжірибе температурасының жоғарылауымен реакция жылдамдығының 

тұрақтысының жоғарылауы әр түрлі көмірден алынған кокстар үшін әр түрлі 

болады.  

Өнеркәсіптік кокстардың реактивтілігі кокстеу температурасының 

жоғарылауымен төмендейді. Кейбір зерттеушілер кокстың реактивтілігін 

анықтайтын факторлар шикізаттың қасиеттері деп санайды, ал басқалары 

кокстеу жағдайларына шешуші рөл атқарады. Біріншісінің пайдасына 

метаморфизмнің төмен сатысындағы көмірден кокстың реактивтілігінің 

жоғарылауы, екіншісінің пайдасына - реактивтілік пен сутегі құрамы 

арасындағы байланыс кокс, шынайы тығыздық, электр өткізгіштік, яғни 

көбінесе кокстың соңғы температурасына байланысты болатын қасиеттер 

[33]. 

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да Домна коксының реакциялық 

қабілетін анықтау үшін массаны жоғалту әдісі және кокс күлінің химиялық 

құрамы бойынша әрекет ететін МЕМСТ 10089-89 қолданылады. 
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3.12 кесте - Кокстың реактивтілігін анықтау әдістері 
Процесті ұйымдастыру Температура, 

С 

Аспа, г Ірілігі, мм Уақыты

, мин 

Газ 

жылдамдығы, 

л / мин 

Реактивтілік сипаттамалары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Массаның жоғалуын өлшеуге негізделген әдістер 

Газды Кокс қабаты арқылы 

айдау (NipponSteel әдісі) 

1100 200,0 19÷22 120 5,000 (СО2) Массаның интегралды жоғалуы.  

бастапқы массаға % (газдандыру 

дәрежесі) 

Бұл да (МЕМСТ 50921-96) 1100 200,0 20 120 5,000 (СО2) - 

Сол 1050 1400,0 25÷60 120 5,000 (СО2) Жылдамдық тұрақтысы 

ТГА әдісі 900÷1000 0,3÷0,9 аналитикал

ық 

60 0,600 (СО2) 900 және 1000˚С реакция жылдамдығы. 

Потенциалға дейінгі көбейткіш 

Сол 1000, 100  

˚/ мин 

0,1 - - (О2) Масса жоғалуының басталу 

температурасы. Максималды салмақ 

жоғалту жылдамдығының 

температурасы. Максималды салмақ 

жоғалту жылдамдығы және т. б. 

Сол 900, 1000 (СО2), 

500÷640 (О2) 

0,2 аналитикалы

қ 

- 0,400÷0,600 

(СО2, О2) 
Салмақ жоғалтудың нақты 

жылдамдығы 

Барабан типті реактор 1050 (СО2), 600 

(ауа) 

200,0 6,00÷ 

10,00 

45 20,000 Массаның жоғалуы, % 

Қайнаған қабатты реактор 1000 (СО2), 500 

(ауа) 

30,0 3,00÷6,00 30 80,000 Массаның жоғалуы, % 

"Явата" әдісі» 900 7,0 3,00÷8,00 - 0,199 
,%100

2


COCO

CO
 

Хирохата " әдісі» 1100 200,0 20,00÷ 

1,00 

120 5,000 % массаның жоғалуы 

Гакушин әдісі 1050 200,0 10,00÷ 

20,00 

60 1000,000 л / сағ <1, <6, <10 мм бөлшектер үшін салмақ 

жоғалту %  
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3.12 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Ниппон Қоқан әдісі» 1100 12,0 50,00÷ 

75,00 

120 60,000 
,%

2COCO

CO


 

Жапон стандарты 2151-1960 950 8,0÷ 

11,0 

0,83÷1,98 20 0,050 Түзілетін СО ағыны (оның 

тұрақтылығы кезеңінде) 

ЕЭК 1000 7,0÷ 

10,0 

1,00÷3,00 15 120,000 

сг

см



3

 

Газдандыру әдісі 1050 200 6,00÷ 

10,00 

60 - Салмақ жоғалту жылдамдығы, г / мин 

Газдандыру әдісі 

(Магнитогорск) 

1100 40,0÷ 

60,0 

3,00÷6,00 40 (СО2) Термохимиялық беріктігі (П, %) 

Химиялық белсенділігі (М %) 

Газдандыру әдісі 

(Екатеринбург) 

1050 150 10,00÷ 

12,50 

100 (СО2) Салмақ жоғалту жылдамдығы, г / мин  

"Ruhukohle" Әдісі» 1000 7,0 1,00÷3,00 15 0,3 см
3
/сек 

(СО2) 

Реактивтілік (Км) 

2. Реакцияның газ тәрізді өнімдеріне негізделген әдістер 

Газды кокс қабаты арқылы 

айдау (МЕМСТ 10089-73) 

1000 2,0 3,00÷4,00 15 0,180 (СО2) Жылдамдық тұрақтысы 

Газды кокс қабаты арқылы 

айдау (МЕМСТ 10089-89) 

1000 2,0 3,00 15 3,000 см
3
/сек Жылдамдық тұрақтысы 

Импульстік әдіс 900÷1050 0,5 0,25 - Импульс 

0,500÷1,000 

Жылдамдық тұрақтысы 
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3.4.4 Физикалық-механикалық қасиеттері 

 

Кокстың физикалық және механикалық қасиеттері дегеніміз-

бөлшектердің мөлшері, бөлшектердің мөлшерінің біркелкілігі және ұсақтау 

және абразия күштеріне қатысты беріктік, яғни кокс бөліктерінің мөлшері 

мен формасына байланысты қасиеттер. Бұл қасиеттерді сусымалы массаның 

физикалық-механикалық қасиеттері деп атаған дұрыс болар еді, өйткені 

сусымалы масса дегеніміз-белгілі бір көлемде жағалау күйінде олардың 

арасындағы бөліктер мен қуыстардың жиынтығы. Бұл ретте кесектердің 

ірілігі, пішіні және біркелкілігі (кесектердің мөлшері бойынша таралуы) 

кокстың үйілген массасының қасиеттерін, ал кокс кесектерінің беріктігін, 

яғни олардың ұсақтау және ысқылау күштеріне қарсы тұру қабілетін 

айқындайды, оған қиратушы күш салу (әсер ету) кезінде кокстың үйілген 

массасы қасиеттерінің тұрақтылық факторы болып табылады. Бөлшектердің 

мөлшері мен таралуы елек талдауы бойынша анықталады.  

Сусымалы масса белгілі бір көлемді толтыратын бос орындар мен кокс 

бөліктерінің жиынтығы ретінде өзінің сандық сипаттамасына ие-кокстың 

сусымалы массасының мөлшері, яғни көлем бірлігіндегі кокс бөліктерінің 

массасы.  

Соңғы уақытқа дейін бұл көрсеткіш кокстың "сусымалы салмағы" деп 

аталды. ГОСТ 9867-61 бұл терминді "нақты массаға"ауыстырды.  

Отандық тәжірибеде мұндай көрсеткіш кокстың физикалық және 

механикалық қасиеттерін сипаттау үшін сирек қолданылады. Кейде нақты 

көлемді масса әртүрлі контейнерлерді кокспен толтыруға байланысты 

есептеулерде өлшенеді. Меншікті сусымалы масса коксқа деструктивті 

күштердің әсерінен өзгереді және көбінесе бөліктердің үлкендігімен, 

олардың пішіні мен мөлшеріне қарай бөлінуімен анықталады.  

Елек немесе гранулометриялық құрамы белгілі бір тесік өлшемдері бар 

бірнеше електе кокс сынамасын себу арқылы анықталады. Халықаралық 

тәжірибеде дөңгелек саңылаулары бар електер қабылданды 10; 20; 30; 40; 50; 

60; 70; 80; 100; 120 және диаметрі 140 мм, сондай-ақ шаршы тесіктері бар 

1/2; 3/4; 1; 1.
 

 
; 2; 3; 4 шаршы жағында 5 дюйм. 

Елек талдауға арналған сынаманың массасы әрқайсысы 20-35 кг-нан 

12-15 порциядан тұрады. Барлық үлгінің жалпы массасы 300-350 кг (2669-65 

МЕСТ).  

Экранда біркелкі және аз жүктеме фидермен қамтамасыз етіледі. 

Экранда төртбұрышты саңылаулары бар 2 деңгейлі елек орнатылған; 

жоғарғы деңгей – 25x25 (кокс бойымен бірінші) және 80x80 мм (екінші) 

тесіктері бар елек. Төменгі қабатта 40x40 және 60x60 мм саңылаулары бар 

елек бар.  

Осылайша, кокс мөлшері 80 мм, 60-80, 40-60, 25-40 және 25 мм-ден аз 

бөліктерге бөлінеді. Үлкен саңылаулары бар електен өткен және кішірек 

саңылаулары бар келесі електен қалған барлық бөліктер Кокк класын 

құрайды. Әр сыныптағы бөліктердің санын анықтаудың орнына, олардың 
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жалпы массасын тауып, әр интервалдың класындағы кокстегі мазмұнның 

пайызын есептеңіз. Осылайша, бөлшектердің мөлшері бойынша таралуы 

кокстегі дискретті ірілік кластарының пайыздық құрамымен сипатталады. 

Жекелеген сыныптардың бөлінуінің айқындылығы 94-тен 98% - ға дейін 

құрайды.  

Дөңгелек саңылаулары бар електерді қолданған кезде, елек талдау 

нәтижелерінің конвергенциясы жоғары болады.  

Шаршы саңылаулары бар електерде себу нәтижелері дөңгелек 

саңылаулары бар електерде себу нәтижелерінен ерекшеленеді (тесіктердің 

диаметрі квадраттың бүйірлеріне тең). Бұл шаршы саңылауларының үлкен 

ауданы мен кокс бөліктерінің пішінінің ерекшелігіне байланысты. Орташа 

алғанда, қайта есептеу коэффициенті - 1,14. 

Кокстың елек құрамы оны өндірудің технологиялық факторларына да, 

шикізаттың қасиеттеріне де байланысты. Кокстеу шарттары мен шикізаттың 

қасиеттері кокстегі 80 мм-ден асатын және 40 мм-ден аз бөліктердің болуына 

әсер етеді. Сыныптың мазмұны 60-80 мм аз кокстеу жағдайларына 

байланысты. Коксты қолдануға одан әрі дайындау сізге кокстың елек құрамы 

мен беріктік сипаттамаларын кең көлемде өзгертуге мүмкіндік береді, бірақ 

бұл үлкен кокс ресурстарының кейбір шығындарымен байланысты (оны бұзу 

кезінде шағын сыныптарға ауыстыруға байланысты).  

Кокс кесектерінің пішінін кейбір зерттеушілер домна пешіндегі заряд 

материалдарының бағанының газодинамикасын анықтайтын маңызды 

факторлардың бірі деп санайды; өйткені кесектердің пішіні көбінесе елек 

талдауының нәтижелерін анықтайды, бұл оларды дәлелденбеген етеді.  

Р. Мотт және П. ХХ ғасырдың 30-жылдарында Уиллер жақсы кокстың 

бойлық мөлшерде дұрыс тікбұрышты құрылымы және көлденеңінен 

алтыбұрышты болуы керек деген пікір білдірді. 1936 ж. Я.О. Габинский және 

З.И. Баданова әртүрлі зауыттардың кокстерінің бір-бірінен өте аз 

ерекшеленетінін және ұзындығының еніне қатынасы 1,35-1,44 (Кс 

колонналық коэффициенті) екенін анықтады. Өлшеулер 50 мм-ге дейінгі 

сынып бөліктерінде жүргізілді.  

Кесектердің пішінін сипаттауға тән екінші шама қиманың квадраттық 

емес коэффициенті болуы мүмкін (Кн – бөлік енінің көлденеңінен үлкен 

өлшемге – қалыңдығына – көлденеңінен кіші өлшемге қатынасы). Бағандық 

коэффициенттердің орташа мәні бірдей үлкен класс үшін шамамен тұрақты 

болып қалады. Сонымен, сынып үшін: 

-80 мм артық Кс=1,364-1,42;    - 60-80 ММ Кс = 1,38-1,50,  

- 40-60 мм Кс = 1,43-1,58;   - 25-40 мм Кс = 1,414-1,54.  

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден көрініп тұрғандай, Кокс 

кластарында 40-60 мм және 25-40 мм салыстырмалы түрде үлкен бағаналы 

болады.  

Колонналық коэффициент өсті, бұл кокстеудің шикізат базасының 

өзгеруіне байланысты. Барлық кластардың кокстары үшін қиманың 

квадраттық емес коэффициенттері 1,2-1,3 шегінде болады.  



144 

Әр сынып ішіндегі форманың орташа коэффициенттерінің 

салыстырмалы тұрақтылығымен бөліктер 1-ден 3,5-ке дейінгі аралықта Кс 

және Кн ауытқуларымен толығымен еркін нысанда болуы мүмкін.  

Кокс бөліктерінің мөлшері мен нысаны бойынша таралуы жаппай 

массаның маңызды сипаттамаларының бірін-газ өткізгіштігін жасайды, оны 

А.С. Брук және М.Р. Мойсик әдісімен эксперименттік жолмен анықтауға 

болады. Ол үшін кокс толтырылған цилиндр арқылы ауа үрленіп, қысымның 

жоғалуы анықталады. К.И. Сысков сусымалы массаның гидравликалық 

қасиеттеріне ұқсастық критерийі арқылы газ өткізгіштік коэффициентін 

есептеу әдісін ұсынды. 

Газ өткізгіштік коэффициенті формула бойынша есептеледі: 

 

                                               
    

√ 
 (3.29) 

 

мұндағы h-гидравликалық кедергінің өлшемсіз коэффициенті: 
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мұндағы V-кесікаралық үлес көлемі, см
3
/кг; 

S-кесектердің меншікті беті, см
3
/кг. 

Г мәні арнайы кестелерден немесе номограммалардан табылған.  

А.С. Брук анықтаған қысымның жоғалуы мен газ өткізгіштік 

коэффициенті арасында К.И. Сысковтың бойынша байланысы бар, әсіресе 

егер кокс сыналмаған болса. Бұзылған кокс үшін бұл байланыс біршама аз.  

Бөлшектердің орташа диаметрін Кокс мөлшерінің жеңілдетілген жалпы 

сипаттамасы үшін пайдалануға болады. "Диаметр" ұғымы өте белгісіз және 

әрдайым доп тәрізді геометриялық денемен байланысты. Тұрақты емес 

пішінді бөліктердің диаметрін анықтау үшін олар әдетте эквивалентті 

шарлармен ауыстырылады және олардың диаметрі өлшенетін бөліктің 

диаметрі үшін шартты түрде алынады. Бөлшектердің орташа диаметрі 

анықталған кезде орташа мән жасалады, яғни әр түрлі мөлшердегі дәндердің 

нақты қоспасы бірдей орташа диаметрі бар гипотетикалық орташа дәнді 

қоспамен ауыстырылады. Бұл жағдайда орташа диаметрді анықтау 

формуласы қабылданған анықтау қасиетіне байланысты болады. Сонымен, 

егер бөлшектердің бетін анықтайтын қасиет қабылдаса, онда орташа 

диаметрді есептеу формуласы келесі ойлардан алынады.  

Бір бөліктің беті, егер оның пішіні текше болса, 6d
2
-ге тең. Егер 

қоспада n бөліктері болса, онда жалпы беті n*6d
2
 болады. Бірнеше сыныптан 

тұратын барлық материалдар үшін беті: 

 

                                                ∑      
  (3.31) 

 

мұндағы ni - i сыныптағы кесектер саны; 
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di - I класс кесектерінің орташа диаметрі.  

I - сыныпты барлық кесектердің массасы: 

 

wi=ni  
       (3.32) 

мұндағы δ - кокстың тығыздығы. 

Демек: 

                                                         ∑
   

   
 (3.33) 

 

Кокс бөліктерінің гармоникалық орташа диаметрі: 

 

                                                   
∑  

∑
  
  

 (3.34) 

 

Елек талдау деректерін пайдалана отырып, кокс кесектерінің орташа 

өлшенген орташа диаметрі, мм: 

 

                                                  
∑    

   
 (3.35) 

 

Көп жағдайда олар орташа өлшенген диаметрді пайдаланады, оны 

есептеу оңай және кокстың орташа мөлшері немесе гармоникалық туралы 

белгілі бір түсінік береді.  

Домендік кокс бөліктерінің орташа өлшенген диаметрі 55-65 мм 

аралығында болады. 100% тар кластағы кокс үшін орташа өлшенген және 

гармоникалық диаметрлердің мәні жоғарғы және төменгі шектер арасындағы 

орташа интервалға сәйкес келеді және тең болады.  

 

3.4.5 Механикалық қасиеттері 

 

1. Кокстың беріктігі-оның ұсақтау күші мен абразияға қарсы тұру 

қабілетін білдіреді. Кокстың ұсақтау күштеріне кедергісі (ұсақталуы) 

негізінен бөліктердің құрылымына байланысты: макро және микро 

жарықтар, бөліктерде әлсіреген жерлердің болуы, бөліктің пішіні (оның 

бағандары, өткір жүздер мен бұрыштардың сипаты). Осылайша, кокстың 

ұсақталуы, әдетте, оның бөліктерінің қасиеті болып табылады. Абразияға 

(абразияға) төзімділікке келетін болсақ, ол кокс затының қасиеттеріне (оның 

құрылымына), яғни оның қаттылығына, кеуектілігіне, табиғаты мен кеуек 

мөлшеріне байланысты [33].  

А) Сундгрен барабанындағы кокстың беріктігін сынау әдісі [59]. 

Ресей мен Қазақстанның барлық коксохимиялық зауыттарында коксты сынау 

соңғы уақытқа дейін жалпы түрі 3.14 суретте көрсетілген Сундгрен 

барабанында стандартты әдіс бойынша жүргізілді. Оның диаметрі 2000, 

ұзындығы 800 мм. Оның цилиндрі дөңгелек металл шыбықтардан жасалған, 

олардың арасында 25 мм өлшемді жарықтар бар. 
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1 - барабан; 2 - дискілер; 3 - шыбықтар;  

4 - электр қозғалтқышы 
3.14 сурет - Коксты сынауға арналған 

Сундгрен барабаны 

1 - рамка; 2 - жәшік; 3 - плита 

3.15 сурет - Коксты тастауға 

сынауға арналған аппарат 

 

Кокстың механикалық беріктігін сынау барабанды электр жетегінен 15 

мин ішінде 150 революцияға дейін айналдыру арқылы жүзеге асырылады. 

Барабанның айналымын бақылау автоматты есептегішпен орындалады. 

Сынауға жататын сынаманың салмағы 410 кг, кесектердің мөлшері >25 мм. 

Кокстың механикалық беріктігі сынақтан кейін барабандағы кокстың 

қалдығымен бағаланады. Қалдық неғұрлым көп болса, металлургиялық кокс 

соғұрлым күшті болады. 

Кокстың беріктігін сынау белгілі бір дәрежеде кокстеу үшін көмірді 

таңдауға, сондай-ақ кокстың домна пешіне жарамдылығын бағалауға 

мүмкіндік берді. 

Б) П.Г. Рубин әдісі бойынша металлургиялық коксты сынау және 

бағалау. П.Г. Рубин диаметрі 1000 және ұзындығы 600 мм болатын 

кішкентай барабанда коксты сынау әдісін ұсынды. Барабанның ішінде бір-

біріне 120°бұрышта орналасқан ені 250 мм үш сөре бекітілген. Барабан 25 

айн/мин жылдамдықпен 100 айналымға дейін айналады. 20 кг кокс мөлшері 

>40 мм сыналды. Осы сынама бойынша кокстың механикалық беріктігі >40 

және <5 мм сынып шығуларымен анықталады.  

Бұл әдіс көптеген металлургиялық зауыттарда қолданылды. Бұл әдістің 

жағымды ерекшелігі-кокстың ұсақтауға бейімділігін анықтау мүмкіндігі. 

Дегенмен, кокс химиялық және домна өндірісінің мамандары П.Г. Рубин 

әдісін қабылдамады. 

В) Кокстың механикалық қасиеттерін лақтыру әдісімен сынау. 

Коксты тастау әдісі алғаш рет АҚШ-та қолданыла бастады. Көп ұзамай ол 

Англияда қолданыла бастады. Бұрынғы Кеңес Одағының Кокс зауыттарында 

бұл әдіс 1935 жылдан бастап қолданыла бастады. 

Оның мәні келесідей. Көлемі >50 мм 25 кг сынама жәшікке салынады 

және 1,85 м биіктікке көтеріледі. Түбін ашу арқылы кокс қораптан металл 

плитаға еркін түсіп, ұсақтауға ұшырайды. Кокс сынамасын түсіру төрт рет 

жүзеге асырылады, содан кейін ол кесектердің ірілігі бойынша елек 
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талдауына >50, >40 және <25 мм түседі. Кокс зауыттарындағы кокстың 

беріктігін бағалау үшін >25 және >40 мм индекстер ескерілді. Коксты 

құлатуға сынауға арналған аппараттың жалпы түрі 3.15 суретте көрсетілген.  

Коксты тастау әдісінің оң және теріс жақтары бар. Бұл әдіс кокс 

бөліктерінің ұсақтауға төзімділігін нақты анықтауға мүмкіндік береді. 

Кесектердің металл плитаға еркін құлауы кезінде кокс цехынан Домна 

пештеріндегі толтыру деңгейіне дейінгі жолдағы шамадан тыс жүктемелерге 

ұқсас күштер әрекет етеді. 

Г) Тарылған профилі бар аппарат арқылы коксты басу әдісі. 

Алғаш рет тарылған профилі бар құрылғы арқылы коксты басу арқылы 

механикалық қасиеттерді сынау Вольф Гештегі зауытта қолданылды. Бұл 

әдіс 1 м
3
 кокстың 1/3 бөлігін сынайды. Аппарат арқылы итергенде кокс 

бөліктері 1-2,5 кг/см
2
 күшпен сығылады. Ішінара бұзылу және абразия бар. 

Егер ұсақ-түйек өнімділігі >10% болса, кокстың сапасы нашар деп саналады. 

3.16 суретте коксты тарылған пішін арқылы итеруге арналған аппарат 

келтірілген. 

 

              
1 - штурвал; 2 - өзекті тақталар; 3 - өзекті 

бұранда; 4 - конденсатор; 

5 - индикатор; 6 - манометр;  

7 - мотор; 8 - сорғы; 9 - бак  

3.16 сурет - Коксты басу арқылы 

сынауға арналған аппарат  

тарылған пішін арқылы 

3.17 сурет - Кокстың жылу төзімділігін 

анықтауға арналған аппарат 

 

Коксты аппараттың тарылған пішіні арқылы басқанда, Домна пешінің 

ішіндегі жағдайларға ұқсас жағдайлар туындайды, бұл жағдай бұл әдісті 

барабандар мен тастандылардағы сынақтардан өте жақсы ажыратады. Бірақ 

бұл әдісті орындау өте қиын. 

Д) Л.М. Сапожников әдісі бойынша коксты бағалау. Л.М. 

Сапожников әр кокстың әр түрлі жылу тұрақтылығы бар деген ережеге 

сүйенді. Осыған байланысты, Домна пешінде ол механикалық ғана емес, 

сонымен қатар жылу әсерінен де жойылады. Аппараттарда қалыпты 

температурада орындалатын әдеттегі сынақтар кезінде коксты Домна 

пешінің горизонтынан фурмасына дейін ауыстыру кезінде оның бұзылу 

процесі жаңғыртылмайды. 
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Мұндай ой домна пештерінің аялдамаларында амбразуралар арқылы 

алынған және, тиісінше, пешке тиеу алдында алынған және сыналған Кокс 

сынамаларының елек талдауларын салыстырумен нығайтылды. 

Домна пешінің ішіндегі жағдайларға жақындау үшін коксты 

механикалық сынау жоғары температураға дейін қыздырылған күйде 

жүргізілуі керек. Кокстың термомеханикалық қасиеттерін өндірістік 

бақылауды жабдықтаудағы айтарлықтай қиындықтарды ескере отырып, Л.М. 

Сапожников бұл қасиеттерді келесі ерекше әдіспен анықтауды ұсынды. 

Домна пешіне тиелетін кокстан 50 кг ірілігі >25 мм сынама бөлінеді. Бұл үлгі 

75, 150, 300 және 500 революцияға дейін шағын барабанда жүйелі түрде 

сыналады. 

Жоюдың барлық кезеңдерінде тест >40, 5-40 және <5 мм сыныптарға 

бөлінеді. Сыныптың пайызы >40 мм анықталғаннан кейін қисық сызық 

салынады. Бұзылу қисығында барабанның 50 төңкерісі шегінде оның 

құрамының төмендеуі 3% болатын бөлім табылған. Табылған учаскенің 

ортасынан ординат осіне параллель сызық жүргізіледі, ол абсцисса осімен 

қиылысқан кезде барабан төңкерістерінің қандай Саны кезінде осы 

сынаманың гранулометриялық құрамы домна пешінің фурм аймағындағы 

кокстың жағдайына сәйкес келетінін көрсетеді. 

2. Кокстың сынуы. Сусымалы массаның қасиеттерінің тұрақтылығына 

кокстың сынуы үлкен әсер етеді, ол А.С. Брук және М.Р. Мойсик әдісімен 

бөліктің бетіндегі жарықтардың саны мен ұзындығына байланысты 

бағаланады. Кесек кокстың беткі жарылу дәрежесі-кесектің барлық 

қырларының бетінде көрінетін бойлық және көлденең жарықтардың 

проекциялар ұзындығының осы қырлардың проекциялар ауданына қатынасы. 

Бойлық, көлденең және жалпы жарықтар бар.  

Жалпы жарықшақты рентгенографиялық әдіспен анықтауға болады. 

Бұл жағдайда ішкі жарықтар да ескеріледі, яғни бөліктердің бетіне 

шықпайтындар. Сынуға шикізаттың қасиеттері мен кокстеу жылдамдығы 

әсер етеді.  

Зерттеушілер металлургиялық коксты бағалаудың жаңа әдістерін 

әзірлеуге және өнеркәсіпте қолдануға ұзақ уақыт ұмтылды. Ең алғашқы 

сөйлемдердің бірі кокстың механикалық беріктігін үстірт сыну көрсеткіші 

арқылы жанама анықтауға келеді. Сынық сынаманың бүйір қырларына 

салынатын арнайы тордың көмегімен өлшенеді, ол >50 мм өлшемді кокстың 

50 кесегінен тұрады. 

Бүйір бетінің бір шаршы сантиметріне келетін жарықшақ неғұрлым көп 

болса, кокстың механикалық беріктігі соғұрлым аз болады деп саналады. 

Кокс кесектерінде көлденең және бойлық жарықтар бөлек өлшенеді, содан 

кейін жалпы жарықтар есептеледі, см/см
2
: 

 

                                                 Тжалпы = Тпр + Тпоп (3.36) 
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Жалпы жарықшақты анықтау кезінде ұзындықтың кокс кесектерінің 

еніне қатынасы, бір бөлікке түсетін жарықтар саны, көлденең жарықшақтың 

бойлық қатынасына қатынасы алынуы мүмкін. 

Донбасс көмірінен кокстың беткі қабаты 0,05-тен 0,09-ға дейін, ал 

Кузбасс пен Қарағанды көмірінен 0,11-ден 0,15 см/см
2
-ге дейін.Мөлшері 60 

мм-ден асатын бөліктердің сыну дәрежесі әдетте 0,15-0,30 см/см
2
 аралығында 

болады. 

Кокстың механикалық қасиеттерін бағалау үшін сыну маңызды 

көрсеткіш болып табылады. Жарылған кокс тасымалдау кезінде және Домна 

пешінің ішінде айтарлықтай бұзылады. Бұл жағдайда қоқыс пайда болады, 

бұл жарамды кокстың шамадан тыс жоғалуына әкеліп соғады және домна 

пешін жүргізу жағдайын нашарлатады. 

Бұл әдістің кемшілігі-жарықтарды өлшеу аз мөлшерде орындалады деп 

санауға болады. 

3. Кокстың жылу тұрақтылығы. Кокстың ыстыққа төзімділігін 

зерттеу кезінде маңызды теориялық және практикалық маңызы бар бір 

жағдайға назар аудару керек. Коксты Домна пешінде қыздыру кейбір 

қосымша факторлармен бірге жүрсе де, оны сабақтастық тұрғысынан 

қарастыруға болады. Кокс бөліктеріндегі жарықтардың құрылымы мен 

дамуы 1050 С-тан жоғары температурада кокстеу процесінің жалғасы болып 

табылады. Сондықтан, егер кокс пештерінің камераларындағы кокс 

жарықтардың пайда болу бастамасына ие болса, онда бұл үрдіс Домна 

пешінде де байқалады. Бұл дегеніміз, неғұрлым берік кокс домна пешінде 

ыстыққа төзімді болады. 

4. Қатты отынды қажауға сынау. Қатты отынның әртүрлі түрлерін 

суық және қыздырылған күйде механикалық сынау аппаратта жүргізілді (3.17 

сурет). 

Бұл құрылғы үш бөліктен тұрады: күшті кедергісі бар электр пеші, 

ыстыққа төзімді болат барабан және жетек. Бұл құрылғыдағы қатты отынды 

сынау әдісі келесідей. 

Алдымен барабанға диаметрі 17 мм болатын 20 металл шарлар, содан 

кейін 50-10 мм кокс немесе басқа отын салынады. Қақпақты екі бұрандамен 

бекітіп, барабанды пештің оң жақ ашық саңылауы арқылы оның сол жағында 

орналасқан цапфа мойынтірек тоқтағанға дейін ішке орналастырады. Осыдан 

кейін, алынбалы жез ілінісу барабанның оң жақ цапфасына пешпен 

жағылады, оның ішінде пешті жылыту кезінде суық су айналады. 

Барабанның сол жағында бірдей, бірақ тұрақты салқындату ілінісі бар. 

Әрі қарай, доңғалақ жетектің бүйірінен киіліп, бекітіледі, ол белдікті 

редуктордағы басқа белбеумен байланыстырады. Содан кейін жылжымалы 

мойынтірегі оң жақ цапфаға қойылады, ал оның тірегі жалпы тірек тақтасына 

бекітіледі. Құрылғының шұңқырларында саңылаулар, ал мойынтіректерде 

фитингтер бар. Бұл тәжірибелер кезінде барабан арқылы азоттың аз 

мөлшерін өткізуге және отынды жанудан қорғауға мүмкіндік береді. Отынды 

барабанның айналу жылдамдығы 75 айн/мин болғанда 15 мин ішінде 

сынайды. 



150 

Қатты отынды қыздырылған кезде алдымен барабан мен жанармай 

белгіленген температураға дейін қыздырылатын электр пеші қосылады. 

Үлгілерді 300С дейін қыздыру ерікті түрде, содан кейін 5С/мин 

жылдамдықпен, яғни Домна пешінің ішіндегі жағдайларға сәйкес келетін 

орташа деңгейден сәл жоғары (шамамен 4С/мин) жүзеге асырылады. 

Сынаудан кейін қыздырылған күйінде сынамаларды салқындатады 

және сыныптарға себеді: 10-12, 7-10, 5-7, 3-5,1-3, <1 мм. Осы сыныптардың 

әрқайсысы техникалық таразыларда ±0,1 г дәлдікпен өлшенеді, содан кейін 

олардың жалпы массадағы пайыздық құрамы есептеледі. 

 

3.5 Сапа менеджменті жүйесінің негіздері 

 

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) – бұл өнім немесе қызмет сапасының 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін және тұтынушының қанағаттанушылығын 

арттыратын кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің құрамдас бөлігі.  

СМЖ мақсаты: тұтынушылардың, қызметкерлердің, иелердің және 

қоғамның қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру арқылы ұзақ мерзімді 

жетістікке жету. Компания процестерінің нәтижелерінің тұтынушының, 

ұйымның және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестігі.  

СМЖ міндеті: өнім сапасын үнемі жақсарту және сапаны қамтамасыз 

ету шығындарын азайту [60]. 

 

3.5.1 СМЖ қағидалары 

 

СМЖ сапа менеджментінің сегіз қағидасына негізделген: 

1. Тұтынушыға бағдарлану-ұйымдар өз тұтынушыларына тәуелді, 

сондықтан олардың қазіргі және болашақ қажеттіліктерін түсініп, олардың 

талаптарын орындап, үміттерінен асып түсуге тырысуы керек. 

2. Көшбасшы - менеджерлер ұйым қызметінің мақсаты мен 

бағыттарының бірлігін қамтамасыз етеді. 

3. Қызметкерлерді тарту-барлық деңгейдегі қызметкерлер ұйымның 

негізін құрайды, сондықтан оларды мәселелерді шешуге толық тарту ұйымға 

өз қабілеттерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. 

4. Процесс тәсілі-қажетті нәтижеге іс-шаралар мен тиісті ресурстар 

процесс ретінде басқарылатын кезде тиімдірек қол жеткізіледі. 

5. Менеджментке жүйелі көзқарас-жүйе ретінде өзара байланысты 

процестерді анықтау, түсіну және басқару ұйымның мақсаттарына жету 

кезінде тиімділігі мен тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

6. Тұрақты жетілдіру-тұтастай алғанда ұйымның қызметін үнемі 

жақсарту оның өзгермейтін мақсаты ретінде қарастырылуы керек. 

7. Фактілерге негізделген шешімдер қабылдау-тиімді шешімдер 

деректер мен ақпаратты талдауға негізделуі керек. 

8. Жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар-ұйым және оның 

жеткізушілері өзара тәуелді, сондықтан өзара тиімді қатынастар екі тараптың 

да құндылықтар құру қабілетін арттырады [60]. 
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3.5.2 СМЖ функциялары 

 

Менеджмент жүйесінің функцияларының ішінде жоспарлау жетекші 

болып саналады, ол алдағы кезеңге миссияны, мақсаттар мен міндеттерді 

тұжырымдаудан, іс-қимыл стратегиясын әзірлеуден, оларды жүзеге асыру 

үшін жоспарлар мен бағдарламалар жасаудан тұрады.  

Ұйымды құрудағы менеджмент жүйесінің негізгі функциялары: 

- нақты лауазымдар мен бөлімдер бойынша міндеттер шебін бөлу; 

- нақты лауазымдарға сәйкес келетін міндеттер спектрін, сондай-ақ 

әрбір жұмыс тапсырмасы бойынша лауазымдық өкілеттіктер шеңберін 

айқындау; 

- кәсіпорын міндеттерінің әр түрлі және әр түрлі түрлерін үйлестіруді 

қамтамасыз ету; 

- жұмыс тапсырмаларының жекелеген түрлерін топтарға біріктіру; 

- бөлімшелер ішінде де, одан тыс жерлерде де жекелеген қызметкерлер 

арасындағы өзара байланысты және өзара іс-қимылды қамтамасыз ету; 

- компанияның жоғарғы деңгейлерін төменгі деңгейлермен 

байланыстыратын үздіксіз (скаляр) бағыну тізбегін құру; 

- ұйымның ресурстарын бөлу және құлпын ашу. 

Ұйым тек өндірістік ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік жүйе 

болғандықтан, басқару жүйесінің маңызды функциялары компанияның 

барлық мүшелерін ынталандыру, сонымен қатар қолайлы жұмыс 

атмосферасын қалыптастыру және әртүрлі қақтығыстарды шешу болып 

табылады. Түпкілікті нәтижеге қол жеткізудегі жетістік қызметкерлердің 

жұмыс нәтижелеріне қызығушылық дәрежесіне байланысты болады.  

Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің нәтижелерін бағалау және 

түзету бақылау функциясымен жүзеге асырылады. Менеджменттегі 

менеджмент жүйесінің функциясы ретінде бақылау жоспарланған кесте 

бойынша олардың орындалуын қамтамасыз ету үшін міндеттердің орындалу 

барысын бақылауға арналған, бұл компанияға шығындарды азайтуға және 

кәсіпорындағы менеджмент жүйесінің жұмысын жақсартуға мүмкіндік 

береді. 

Осылайша, менеджмент жүйесінің жоғарыда аталған барлық 

функциялары кәсіпорынның алға қойған мақсаттарына қарай қозғалысын 

қамтамасыз етуге, басқарушы және басқарылатын кіші жүйелердің олардың 

бірлігі мен өзара байланысында табысты, тиімді және тиімді 

ынтымақтастығына ықпал етуге арналған [61]. 

 

3.5.3 СМЖ құжаттамасы 

 

СМЖ құжаттамасы – бұл ұйымның сапа менеджменті жүйесінің одан 

әрі жұмыс істеуі және жақсаруы үшін құжаттаманың құрамы мен 

құрылымын анықтауға бағытталған процесс. Келесідей түрлерін 

ажыратады:   
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рецептуралық 

құжаттар 

қызметтің немесе процестің жоспары мен тәртібін сипаттайды не 

өнімге немесе оны жасау, сынау, бақылау технологиясына қойылатын 

талаптарды қамтиды 

 

 растайтын 

құжаттар 

белгіленген талаптардың орындалу дәрежесін көрсетеді 

 

Сапа менеджменті жүйесіндегі құжаттаманы басқару рәсімі мыналарға 

қолданылады:  

 
СМЖ құжаттамасымен әрекеттер 3.18 суретте келтірілген. 

 
Басқармасы  Құрылыс логикасы Жазу 

принципі 

1. құжатты шығаруды немесе өзгертуді жоспарлау;  

2. баспаға дейін барабарлықты әзірлеу және 

қамтамасыз ету;  

3.келісу және бекіту;  

4. шығару және сәйкестендіру; тарату және қол 

жеткізуді қамтамасыз ету;  

5. жетілдіру;  

6. сақтау;  

7. күшін жою және алып қою. 

1. Құжаттау-бұл 

тек процестердің 

көрінісі.  

2. Ақпарат тек бір 

рет, ал басқа жерлерде 

тек сілтемелер туралы 

айтылады.  

не істеп 

жатқаныңыз

ды жазып 

алу керек 

және 

жазылғанды 

орындау 

керек.  

3.18 сурет - СМЖ құжаттамасымен әрекеттер 

 

СМЖ құжаттамасы мерзімді түрде талданып, қажет болған жағдайда 

құжаттаманы басқару рәсіміне сәйкес қайта қаралуы керек.  

СМЖ құжаттамасына қойылатын талаптар: жүйелілік, функционалдық 

толықтық, барабарлық, бірдейлендіру, атаулылық, қарапайымдылық, 

өзектілік.  

Сапа менеджменті жүйесі құжаттамасының құрылымы "СМЖ 

құжаттамасының пирамидасы" деп аталатын түрінде ұсынылуы мүмкін (3.19-

сурет). ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) стандарты бойынша жасалған СМЖ 

құжаттамасының құрылымы өзара байланысты құжаттардың иерархиялық 

жүйесін білдіреді. Сапа жүйесінің құрылымында стандартпен анықталған 

"тұрақты" компонент және белгілі бір ұйымға тәуелді" ауыспалы " компонент 

бар. 
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Сурет 3.19 - СМЖ құжаттама құрылымы 

 

СМЖ құжаттама құрылымының "тұрақты" құрамдас бөлігі: 

- Сапа саласындағы саясат; 

- Сапа саласындағы мақсаттары; 

- Сапа жөніндегі Нұсқаулық; 

- Сапа жүйесінің алты міндетті рәсімі; 

- Сапа бойынша жазбалар. 

Стандарттағы құрылымның "ауыспалы" компоненті келесі түрде 

аталады – «процестерді тиімді жоспарлауды, жүзеге асыруды және 

басқаруды қамтамасыз ету үшін ұйымдарға қажетті құжаттар (4.2.1 тармақ). 

ISO 9001:2008)». Әдетте, бұл құжаттарға әртүрлі жоспарлар, карталар немесе 

процестер схемалары, жұмыс нұсқаулары, есеп беру нысандары, 

келісімшарттар, нормативтік құжаттар, шот-фактуралар және т.б. кіреді, яғни 

ұйымның барлық дерлік құжаттары осы "ауыспалы" компонентке жатады деп 

болжауға болады. 

Сапа саласындағы саясат - бұл ұйымның жұмыс істеу және оның сапа 

саласындағы басқару жүйесін дамытудың негізгі принциптері анықталған 

стратегиялық құжаттарының бірі. Әдетте, сапа саясаты декларативті құжат 

болып табылады. 

Сапа мақсаттары - бұл ұйым сапа саласында қандай нәтижелерге қол 

жеткізгісі келетінін белгілейтін құжат; олар саясат декларацияларын жүзеге 
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асыруға бағытталуы керек, бірақ саясаттан айырмашылығы, мақсаттар 

шектеулі уақыт кезеңдерінде өлшенетін және қол жеткізуге болатын нақты 

көрсеткіштерге ие. Сапа саласындағы саясат пен мақсаттар әдетте жеке 

құжаттармен ұсынылады. Немесе сапа саласындағы мақсаттарды саясаттың 

құрамына қосуға болады, бірақ бұл жағдайда сапа саласындағы саясаттың екі 

бөлігі болады – ашық және жабық. 

Сапа жөніндегі нұсқаулық - ұйымның бүкіл сапа менеджменті жүйесін, 

дәлірек айтқанда сапа жүйесінің қалай ұйымдастырылғанын, оның қандай 

құрылымы бар екенін, сапа жүйесі құжаттамасының құрылымы қандай 

екенін сипаттайтын құжат (ИСО 9000:2005 ИСО 9000:2000 стандарты) .  

Алты міндетті рәсім. ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) стандартының 

талаптарына сәйкес ұйымның сапа жүйесі құжатталуы тиіс. Бұл Стандарт 

ұйымнан 6 міндетті рәсімді әзірлеуді және енгізуді талап етеді: 

 
құжаттаманы 

басқару  

-ұйымда құжаттарды ресми пайдалану басталғанға дейін оларды жасау, 

талдау және тексеру мәселелерін, ұйымда пайдаланылатын құжаттарды 

өзектендіру және қайта қарауды, құжаттарды белгілеу және 

қолданыстағы құжаттардағы қандай да бір өзгерістерді сәйкестендіру 

қағидаларын регламенттейтін ұйымның құжаттамалық қамтамасыз 

етілуін ресімдеуге арналған. Құжаттаманы басқару рәсімінде ұйымда 

құжаттарды тарату қағидаларын және алып қою не ескірген 

құжаттаманы анық сәйкестендіру қағидаларын нақты айқындау қажет. 

Рәсімде сәйкестендіру және сыртқы құжаттармен жұмыс істеу тәртібі, 

мысалы, нормативтік құжаттар, стандарттар, тапсырыс берушілердің 

шарттары және т. б. көрсетілуі керек.  

сапа туралы 

жазбаларды 

басқару 

- бұл сапа жүйесі жұмысының құжаттық куәліктерімен жұмыс істеу 

тәртібін реттейтін рәсім. Сапа жазбаларын басқару процедурасында 

жазбаларды сәйкестендіру ережелері және жазбаларды басқару 

құралдары (мысалы, жазбаларды қағазға, электронды жүйеде жасауға 

болады), бүлінген жағдайда сапа жазбаларын сақтау, қорғау және 

қалпына келтіру тәртібі болуы керек. Сонымен қатар, сапа туралы 

жазбаларды сақтау мерзімі мен алу және жою тәртібін анықтау қажет 

сәйкес 

келмейтін 

өнімді басқару 

- бұл ұйымның жұмысы барысында сәйкессіздіктер туындаған 

жағдайда кім және қалай әрекет ету керектігін анықтайтын рәсім. 

Стандарттағы сәйкес келмейтін өнімдер тек өнім ғана емес, сонымен 

қатар қызмет көрсету және басқа да жұмыс нәтижелері деп түсініледі. 

Мысалы, келісім-шарт бөлімінің нәтижесі келісім болып табылады, 

содан кейін сәйкес келмейтін өнімді басқару процедурасында 

келісімшартта қандай сәйкессіздіктер туындауы мүмкін екенін және 

сәйкессіздіктер анықталған кезде қалай әрекет ету керектігін анықтау 

қажет 

ішкі аудит 

жүргізу  

– бұл рәсімде ішкі аудиттерді ұйымдастыру тәртібін, аудиторларға 

қойылатын талаптарды, аудиттердің әдістерін, өлшемдерін, жиілігін 

және қолданылу саласын анықтау қажет. Сондай-ақ, аудит жүргізу 

кезінде әзірленетін құжаттаманың құрамын және аудит нәтижелерін 

өңдеу тәртібін айқындау қажет 

Түзету 

әрекеттерін 

– бұл рәсім ұйымның өнімдерімен (қызметтерімен), процестерімен 

және сапа жүйесімен байланысты сәйкессіздіктерді жою бойынша 

жұмыстарды жүргізу тәртібін регламенттеуі тиіс. Түзету іс-

қимылдарын жүргізу тәртібі анықталған сәйкессіздіктерді талдауды, 

https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Documents.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Documents.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Records.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Records.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Records.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Nonconformance.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Nonconformance.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Nonconformance.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Audit.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Audit.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Correctiv_Action.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Correctiv_Action.htm
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олардың туындау себептерін анықтауды, сәйкессіздіктерді жою 

жөніндегі іс-қимылдарды әзірлеуді, қабылданған іс-қимылдардың 

нәтижелерін жазуды және қабылданған іс-қимылдардың нәтижелерін 

талдауды көздеуге тиіс 

ескерту 

әрекеттері 

 - егер түзету әрекеттерін жүргізу рәсімі сәйкессіздіктер пайда 

болғаннан кейін ұйымның қалай әрекет ету керектігін анықтаса, онда 

бұл процедура сәйкессіздіктердің алдын алу үшін әрекеттерді 

анықтауы керек. Рәсімде ықтимал сәйкессіздіктерді анықтау әдістерін, 

сәйкессіздіктердің пайда болуына жол бермеу жөніндегі іс-әрекеттерді 

әзірлеу тәртібін, қабылданған іс-әрекеттер нәтижелерінің жазбаларын 

жүргізу тәртібін және алдын алу іс-әрекеттерін орындау нәтижелерін 

талдауды айқындау қажет 

 

ИСО 9001:2008 стандартының талаптары (4.1 және 7.1 бөлімдер) ұйым 

өзінің барлық процестерін анықтап, оларды қажетті басқаруды қамтамасыз 

етеді. Бұл талаптарды құжаттаусыз орындау мүмкін емес. Процестерді 

құжаттаудың бір нұсқасы-процестер картасын құру (ағын сұлбалары, 

процестер алгоритмдері). 

Процесс картасы-бұл процестің мақсатын, оның негізгі нәтижелері мен 

сипаттамаларын, сондай-ақ процестің операциялары мен әрекеттерінің 

реттілігін анықтайтын құжат. Осылайша, процесс картасы процесті орындау 

технологиясын ұсынады. Мақсатына байланысты ол әр түрлі деңгейдегі 

бөлшектермен ұсынылуы мүмкін. Процесс карталары құжатталған рәсімдер 

түрінде жасалуы мүмкін. 

Процесс карталарында әкімшілік басқару процестері, ресурстарды 

басқару процестері, бақылау, мониторинг және өлшеу процестері ұсынылуы 

мүмкін. Процесс картасының бір түрі-технологиялық (өндірістік) 

процестерді білдіретін технологиялық карта. 

ИСО 9000:2005 стандарты сапа бойынша жазбаларды сапа жүйесі 

құжаттамасының ерекше түрі ретінде айқындайды. Құжаттаманың бұл 

түрінің ерекшелігі - бұл құжаттар кез-келген әрекеттің орындалу фактісін 

растайды және осы фактіні тіркеу кезінде олардың мәртебесін өзгертеді. 

Мысалы, бақылау нәтижелерін тіркеуге арналған бос форма сапа жүйесінің 

әдеттегі құжаты болып табылады. Бақылау нәтижелері осы нысанға 

енгізілгеннен кейін (форма толтырылған), бұл форма сапа жазбаларына 

айналады. 

ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) стандартында ұйымда болуы тиіс 

сапа бойынша жазбалардың ең аз құрамы айқындалған. Қажет болса, сапа 

туралы жазбалардың бұл құрамын ұйымның өзі кеңейте алады. 

Кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесі. СМЖ тұтынушыға 

өндірушінің сапаны үнемі жақсартуға және оның қажеттіліктері мен 

үміттерін қанағаттандыруға бағытталғандығына сенімділік береді. 

Кәсіпорында шын мәнінде сапа менеджменті жүйесі енгізілгенін және ол 

халықаралық стандарттарға сәйкес келетінін ресми растау сертификаттау 

жөніндегі тәуелсіз орган берген менеджмент жүйесіне арналған сертификат 

болып табылады. 

https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Preventiv_Action.htm
https://www.kpms.ru/Procedury/Q_Proc_Preventiv_Action.htm
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Сапа менеджменті жүйесі кәсіпорында қалай жұмыс істейді. 

Біріншіден, процестер, олардың кірістері мен шығыстары, процестердегі 

ақауларға әкелуі мүмкін қауіптер және жүйенің басқа элементтері 

сипатталады және үнемі түзетіледі. Бұл жағдайда сипаттамадағы фокус 

процестердің қажетті нәтижелеріне және нәтижесінде тұтынушының 

қанағаттануына әсер ететін функцияларға жасалады. Әрине, қажетсіз 

процестердің барлық түрлерін және олардың жүйеде түпкілікті нәтижеге 

әсерін талдау қажет.  

Екіншіден, сапа менеджменті жүйесін жақсарту бойынша жұмысқа 

барлық қызметкерлер, әрқайсысы өз деңгейінде тартылады. Үшіншіден, 

компанияның даму стратегиясымен байланысты болуы тиіс басқарудың 

түсінікті және ашық жүйесі әзірленуде. Төртіншіден, менеджмент пен өнім 

сапасын жақсарту үшін барлық процестер үнемі жетілдіріліп отырады. 

Бесіншіден, мәселелерді шешуге, түзету әрекеттеріне, жақсартуларды 

енгізуге фактілерге негізделген тәсіл қолданылады. Алтыншыдан, тұрақты 

өзін-өзі бағалау және ішкі аудит бар. 

Кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін енгізу кезең-кезеңімен 

жүргізілуде [62]. 

 

Модуль бойынша қорытынды 

 

1. Көмірдің топтары мен қасиеттері, сондай – ақ көмір бассейндерінің 

жіктелуі қарастырылады, өйткені маман жоғары сапалы дайын өнімді-коксты 

алуға мүмкіндік беретін ұнтақтау процесін дұрыс жүргізе алатындығын 

біледі.  

2. Кокс түрлері және олардың физикалық, механикалық және физика-

химиялық қасиеттерін анықтау әдістері МЕСТ пен қолданылатын жабдықты 

көрсете отырып егжей-тегжейлі сипатталған. 

3. Сапа менеджменті жүйесінің міндеттері, принциптері мен 

функциялары қарастырылған, оны зерттей отырып, маман жұмысты жүйелеу, 

кәсіпорынның жұмысы туралы нақты түсінік пен толық ақпарат алу, өнімнің 

сапасын жақсарту және т. б. мақсатында мониторинг жүргізе алады. 
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№ 1 зертханалық жұмыс  

 

«Қатты отынның ылғалдылығын анықтау» тақырыбы 

 

Жұмыс мақсаты: қатты отынның аналитикалық сынамасындағы 

ылғалды анықтау.  

Аспаптар мен жабдықтар: - табиғи желдетуге арналған саңылаулары 

бар, 40-тан 110ºС-қа дейін тұрақты қыздыру температурасын қамтамасыз 

ететін термореттегіші бар электрлі кептіру шкафы;  

- зертханалық немесе талдамалық сынамадағы ылғалды анықтауға 

арналған қақпақтары бар нөмірленген шыны бюкстер;  

- сынамаларды кептіруге арналған тотықтырмайтын металдан жасалған 

қаңылтыр табалар; 

- жаңа кептірілген силикагельмен немесе басқа да құрғататын 

заттармен толтырылған эксикаторлар;  

- өлшеу шегі 0,001 г дейінгі микроаналитикалық таразылар.  

 

Жалпы мәліметтер  

 

Ылғалдылық қатты отынның маңызды техникалық сипаттамасы болып 

табылады. Жанармайдағы ылғалдылық жанармайдың жануын қиындатады, 

оттықтағы температура деңгейін төмендетеді, жану өнімдерінің көлемін 

арттырады, шығатын газдармен жылу шығынын арттырады. Сонымен қатар, 

ылғал отынның балласты болып табылады, өйткені ол тасымалдау және тиеу-

түсіру шығындарын арттырады. Жанармайдағы ылғалдың мөлшері отынды 

жағуға дайындау әдістерін, отынды тасымалдау жүйелерінің жабдықтарын 

және т. б. таңдау кезінде ескерілуі керек.  

Қатты отынның ылғалдылығы оның химиялық табиғаты мен 

геологиялық жасына, қабаттардың пайда болу жағдайларына және өндіру 

әдісіне, сондай-ақ тасымалдау мен сақтау жағдайларына байланысты.  

Отындағы ылғалдың екі түрі бар: сыртқы және ішкі (гигроскопиялық). 

Сыртқы ылғал кеуектерде (капиллярларда) болатын беттік және капиллярлық 

ылғалдан тұрады. Беткі қабат-бұл ылғал, ол отын бөлшектерінің 

(бөлшектерінің) сыртқы бетіне және егер бұл олқылықтар өте аз болса, 

бөліктер арасындағы бос жерлерге түседі. Беткі ылғалдың мөлшері отынның 

фракциялық құрамына байланысты. Сонымен, фракциялар мөлшерінің 

азаюымен олардың нақты беті артады, ал отынның сыртқы бетімен 

механикалық түрде сақталатын ылғал мөлшері артады. Беткі ылғалға аз 

мөлшерде ылғал түседі, отынның жалпы массасының 3-5% құрайды.  

Капиллярға ылғалдың бір бөлігі кіреді, ол капиллярлық конденсацияға 

байланысты отынның тесіктерін (капиллярларын) толтырады. Оның мазмұны 

тығыздықтың жоғарылауымен және отынның кеуектілігінің төмендеуімен 

азаяды. Жанармайдағы ылғалдың негізгі бөлігі капиллярлық ылғалға түседі.  

Ішкі ылғал мыналардан тұрады:  
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1) ылғал сорбциялық, ол коллоидтық байланысқан күйде болады және 

отын массасында біркелкі бөлінеді;  

2) минералды қоспалар молекулаларының құрамына кіретін гидратты; 

3) оттегін сутегімен қосу түрінде ұсынылған пирогенетикалық ылғал. 

Сорбциялық ылғал капиллярлы-кеуекті денелерге жататын қатты отынның 

осы денелердің бетінде де, олардың көлемінде де орын алуы мүмкін 

молекулааралық өзара әрекеттесу күштері есебінен ылғалды сіңіру және 

ұстап тұру (адсорбциялау) қабілетімен байланысты. Біріншісі қатты және газ 

фазаларының интерфейсіндегі су молекулаларының адсорбциясына әкеледі 

және отында адсорбциялық ылғалдың болуын анықтайды. Көлемде ылғалды 

сіңіру отынның органикалық бөлігінің коллоидты-химиялық (гель) 

құрылымының пайда болуына әкеледі; осы құрылымға кіретін су коллоидты 

ылғал деп аталады. Коллоидты ылғалдың мөлшері химиялық табиғатқа және 

отынның құрамына және атмосфералық ауадағы ылғалға байланысты.  

Отынның минералды қоспаларымен химиялық байланысқан гидратты 

(кристалданған) ылғал негізінен силикаттармен (мысалы, Al2O3·2ЅіО2·2Н2О, 

Fе2O3·2ЅіО2·2Н2О) және сульфаттармен (СаЅО4·2Н2О, МgЅО4·2Н2О) 

ұсынылған. Кристалл гидраттардағы су отынның жалпы ылғалдылығына 

және сыртқы жағдайларға қарамастан қатаң белгіленген стехиометриялық 

мөлшерде болады.  

Пирогенетикалық ылғал отынның органикалық массасының оттегі бар 

қосылыстарының термиялық ыдырауы кезінде пайда болады. Алынған 

ылғалдың мөлшері қазба шикізатының табиғатына (метаморфизм 

дәрежесіне) байланысты және ондағы оттегінің жоғарылауымен артады.  

Сорбциялық, капиллярлық және беттік ылғалды отыннан оны 105-

110ºС температурада кептіру арқылы толығымен алып тастауға болады, ал 

органикалық және минералды заттардың ішкі құрылымының гидраттық және 

пирогенетикалық ылғалдылығын толық жою 700-1100ºС температурада 

химиялық ыдырау реакцияларының нәтижесінде ғана мүмкін болады. 

Сондықтан бұл ылғал жалпы ылғалдылықты және оның компоненттерін 

анықтауға қатыспайды.  

Жанармайдағы гидрат пен пирогенетикалық ылғалдың мөлшері 

шамалы және жанармайдағы судың жалпы мөлшерінің бірнеше пайызын 

құрайды. Электр станцияларының жабдықтарын жобалау кезінде әдетте 

эмпирикалық жолмен анықталған отынның ылғалдылығының әртүрлі 

көрсеткіштері қолданылады.  

Отынның жұмыс жағдайындағы ылғалдылығы ең маңызды болып 

табылады. Жанармайдың жалпы ылғалдылығын анықтаудың бірқатар 

стандартты әдістері бар. Олардың ішіндегі ең көп таралған және дәл салмақ 

әдісі. Оның мәні 105-110ºС температурада ауада толық құрғатылған кезде 

сынама массасының жоғалуы бойынша ылғал мөлшерін анықтау болып 

табылады. Осылайша табылған жалпы ылғалға гидраттық және 

пирогенетикалық ылғал кірмейді.  

Әдетте, жалпы ылғал екі дозада анықталады (екі сатылы). Бірінші 

кезеңде сыртқы ылғал деп аталатын отынның жалпы ылғалының бөлігі 
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анықталады, ол зертханалық үлгіні салыстырмалы ылғалдылық (60±2)% және 

температура (20±5)ºС болған кезде ауа құрғақ күйіне дейін кептірген кезде 

жойылады, онда отынның ылғалдылығы зертханалық жағдайда ауамен тепе – 

теңдікке келеді. Үлгі массасының өзгеруі аяқталған кезде, тұрақты және 

бастапқы массалар арасындағы айырмашылық буланған сыртқы ылғалдың 

массалық үлесін табады. 

Екінші кезеңде ауа-құрғақ отындағы ылғалдың массалық үлесі 

өлшенеді (гигроскопиялық ылғал). Осы мақсатта кептіру әдісі 105-тен 110ºС-

қа дейін қолданылады.  

Жалпы ылғал ауа-құрғақ отынның сыртқы ылғалдылығы мен 

ылғалдылығын қосу арқылы анықталады, ал екінші мерзім алдымен жұмыс 

массасының пайызына есептелуі керек, өйткені мән ауа-құрғақ отынның 

пайызымен көрсетіледі. Жалпы ылғалдың массалық үлесінің параллель 

анықтамаларының рұқсат етілген айырмашылықтары мәніне байланысты 0,2-

ден 0,7%-ға дейін.  

Жалпы талдау үшін (күлдің, ұшпа заттардың шығымдылығын, жану 

жылуын анықтау) отынның талдамалық сынамасы пайдаланылады. 

Сондықтан аналитикалық үлгінің ылғалдылығы да ерекшеленеді – дән 

мөлшері 0,2 мм-ден аз сынамадағы ылғалдылық. Әдетте зертханалық 

бөлмелердегі температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың ауытқуы аз, 

ал олардың мәні жоғарыда аталған мәндерге жақын, нәтижесінде 

шамалардың мәні аздап өзгереді.  

Отын қоймаларында тасымалдау және сақтау кезінде қатты отын 

(әдетте ашық түрдегі) атмосфералық жауын-шашынмен қатты ылғалға 

ұшырауы мүмкін. Алайда, отынның ылғалды ұстап тұру қабілеті максималды 

ылғалдылық деп аталатын шекке ие, %: 

 

                                                 
     

     
      (3.37) 

 

мұндағы m1 - бос шыныаяқтың массасы, г; 

m2 - кондиционерлеуден кейін (тас көмір үшін) және сыққыш 

астындағы ылғалды қысқаннан кейін (қоңыр көмір үшін) ілулі 

шыныаяқтың массасы, г; 

m3 - кептіруден кейін ілулі тұрған шыныаяқтың массасы, г. 

Беттік ылғал келесі формула бойынша анықталады, %: 

 

                                             W=Wt-Wmax (3.38) 

 

мұндағы Wt - формула бойынша анықталатын жалпы ылғал, %: 

 

                                            
     

     
      (3.39) 

 

мұндағы m1 - бос шыныаяқтың массасы, г; 

m2 - кептіргенге дейін ілмегі бар тостағанның салмағы, г; 
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m3 - кептіруден кейінгі шыныаяқ пен аспаның массасы, г. 

Отынның ылғалдығы жылу электр станцияларына (ЖЭС) отын беру 

жұмысындағы іркілістердің себебі болуы мүмкін. Қатты отын 

ылғалдылығының жоғарылауымен оның бөлшектерінің қозғалғыштығы 

нашарлайды, ал ылғалдылық деп аталатын белгілі бір маңызды ылғалдылық 

деңгейіне жеткенде, отын бөлшектері бір-біріне жабысып қалады, сондықтан 

олар бір-біріне қатысты еркін қозғалу мүмкіндігін жоғалтады. Бұл 

жанармайдың аздап қосымша ылғалдануымен пайда болуы мүмкін, өйткені 

индикатор әдетте жұмыс ылғалдылығына жақын.  

Жанармай ағымының жоғалуы шикі көмір бункерлерінде отынның 

қатып қалуына, қоректендіргіштердің "жабылуына" және сайып келгенде, 

жанармайдың жануын тоқтатуға әкеледі. Қыста (теріс температурада) 

дымқыл кесек отын жиі монолитке айналады. Жанармайдың қатып қалуы 

мүмкін жалпы ылғалдың минималды үлесі мұздату ылғалдылығы деп 

аталады. ЖЭС-ке қатып қалған отыны бар вагондардың түсуі отын 

құбырының жұмысын қиындатады. Отынның ылғалдығы отынның 

энергетикалық құндылығының жеткілікті көрсеткіші болып табылмайды.  

Отынды сипаттау үшін келтірілген ылғалдылық үлкен мәнге ие, яғни 

1000 ккал төмен жану жылуына жататын ылғал мөлшері, % кг*10
3
/ккал:  

 

                                                   
  

 

  
      (3.40) 

 

мұндағы   
  - жұмыс отынындағы ылғал мөлшері, %; 

  
  - отынның жұмыс салмағы,кДж / кг. 

 

                               
  (   

      
 
)  

      
 

      
      

 
 (3.41) 

 

25 коэффициенті ескерілмеген буланудың   
 -дағы жасырын жылуын 

сипаттайды. 

Аналитикалық сынамадағы салыстырмалы ылғалдылықты анықтау 

үшін алдын ала дайындалған отынды ауа құрғақ күйіне дейін кептіру 

жүргізіледі. Отын 103-105С температурада кептіріледі (тас көмір бір сағат 

ішінде, қоңыр көмір – екі сағат ішінде), кептіру процесінде массаның кемуі 

есептеледі, m -ылғалдылық, %: 

 

                                                
  

 
     (3.42) 

 

мұндағы m - отынның салмағы. 

Жұмыс ылғалдылығы мына формула бойынша анықталады, %: 

 

                                                 
       

   
 (3.43) 
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мұндағы W
вн 

- мынадай тәсілмен анықталатын ауаның ылғалдылығы.  

Отынның бастапқы үлгісі (шамамен 1 кг) алдын-ала өлшенген тигельге 

құйылады. Өлшейді. Содан кейін отыны бар тигельді кептіру шкафына 

орналастырады және бөлме температурасында табиғи ұсталуы бар 65-75С 

температурада жасанды кептіруді кезектестіру жолымен ауа-құрғақ күйге 

дейін жеткізеді. Кептіру және экспозиция шамамен 8 сағатқа созылады.  Егер 

соңғы ұсталу кезінде оның ұсталу басындағы массасы ұсталу соңындағы 

массадан 0,3%-дан аспайтын болса, отын ауа-құрғақ болып саналады. 

Сыртқы ылғалдылық алғашқы өлшеу сәтінен бастап кептіру процесінде 

ылғалдың кемуімен анықталады. 

Өлшеу нәтижесінің дәлдігін бағалау салмақтардың (в) және әртүрлі 

салмақтардың (р) қателіктерін ескере отырып жүргізіледі: 

 

                                                √  
    

  (3.44) 

 

Аналитикалық ылғалдылықты есептеу дәлдігін бағалау, %: 

 

                                                 
  

 
     (3.45) 

 

Тәжірибелік қондырғының сипаттамасы 

 

Қондырғыға мыналар кіреді: табиғи желдеткіші бар, тоқтатқыш 

құрылғысы бар термореттегішпен, сағат механизмі бар ажыратқышпен, 

бақылау термометрімен жабдықталған кептіру электр шкафы; кептіру 

шкафына бюкс орнатуға арналған қаңылтыр табалар; екі дана мөлшерінде 

қақпақтары бар шыны бюкстер; кептіру заты бар эксикатор; өлшеу шегі 0,001 

г дейінгі микроаналитикалық электр таразы (3.20-сурет).  

 

Жұмысты орындау тәртібі  

 

Әдістің мәні-105-110ºС температурада кептіру шкафында отынның 

аналитикалық сынамасының ілмегін кептіру (дәндердің максималды мөлшері 

2 мм-ден аспайды) және массадағы шығын бойынша ылғалдың массалық 

үлесін есептеу.  Отынның талдамалық сынамасынан өлшенген бюкске 1 г 

аспайтын отын іріктеледі. Отын асылған бокс алдын ала 105-110ºС 

температураға дейін қыздырылған кептіру шкафына орналастырылады және 

осы температурада кемінде кептіріледі:  

– 30 мин-тас көмір, антрацит және жанғыш тақтатастар;  

–  60 мин – қоңыр көмір және лигниттер.  
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1-кептіру шкафы; 2-отын ілінген бюкс; 3-қақпақ 

Сурет 3.20 - Тәжірибелік орнату схемасы  

 

Кептіру аяқталғаннан кейін жәшіктер кептіру шкафынан шығарылады, 

қақпақтармен жабылады және металл тірекке 2-3 минут салқындатылады, 

содан кейін эксикаторда бөлме температурасына дейін, содан кейін 

өлшенеді. Бақылауда кептіруді 30 минут бойы жүргізеді. Егер екі кептіру 

арасындағы сынама массасының жоғалуы жалпы салмақ жоғалуының 0,2%-

нан аспаса, кептіру аяқталды деп саналады. Нәтижелер 0,1% дәлдікпен 

есептеледі. Бір зертханадағы екі қатарлас анықтау нәтижелерінің рұқсат 

етілген алшақтықтары 2%-дан аспауы тиіс.  

Өлшеу және есептеу нәтижелері кестеге енгізіледі [62, 63].  
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Бақылау сұрақтары 

 
1. Кокстың қандай түрлерін білесіз? 

a) Домен 

b) Домна, мұнай, құю, ине тәрізді 

c) инелі, металлургиялық 

d) мұнай, құю 

2. Көмірдің қандай маркаларын білесіз? 

a) кокстелетін, арық, ұзын жалынды, майлы, газды 

b) кокстелетін, коксталмайтын 

c) кокстелмейтін, ұзын алаулы 

d) арық, ұзын жалынды, майлы, газды 

3. Кокстың "көрінетін кеуектілігі" дегеніміз не? 

a) сумен толтырылған кокс кеуектерінің көлемінің зерттелетін кокс кесектерінің 

көлеміне қатынасы 

b) су толтырылған тері саңылауы 

c) Кокс бөлігінің бетінде көрінетін саңылауы 

d) сумен толтырылмайтын кокс кеуектерінің көлемінің зерттелетін кокс 

кесектерінің көлеміне қатынасы 

4. Кокстың "беріктігі" дегеніміз не? 

a) кокстың ұсақтау күші мен абразияға қарсы тұру қабілеті 

b) кокстың жүктемені сезіну қабілеті 

c) кокстың коррозияға қарсы тұру қабілеті 

d) кокстың теріс температураға төтеп беру қабілеті 

5. Бұл реакциялық қабілеті"? 

a) кокстың оттегімен әрекеттесу реакциясына белсенділігі 

b) кокстардың сумен өзара әрекеттесу реакциясына белсенділігі 

c) кокстердің су буымен әрекеттесу реакциясына белсенділігі 

d) азотпен өзара әрекеттесу реакциясына кокс белсенділігі 

6. Кокстың кеуектілігін анықтауға қандай МЕСТ арналған: 

a) МЕМСТ 10220-82 

b) МЕМСТ 6382-2001 

c) МЕМСТ 751-77 

d) МЕМСТ 9521-90 

7. Кокстың реактивтілігін анықтауға қандай МЕСТ арналған: 

a) МЕМСТ 10089-89 

b) МЕМСТ 10538-87 

c) МЕМСТ 751-77 

d) МЕМСТ 9521-90 

8. Домендік коксқа қандай талаптар қойылады? 

a) жоғары беріктік мәні, төмен кеуектілік, төмен реактивтілік 

b) электр кедергісінің жоғары мәндері 

c) жоғары беріктік мәндері 

d) беріктіктің, кеуектіліктің, реактивтіліктің жоғары мәндері 

8. Домна пешіндегі металлургиялық кокс қандай функцияны орындайды? 

a) отын және тотықсыздандырғыш 

b) отын 

c) қалпына келтіргіш 

d) отын, тотықсыздандырғыш, тотықтырғыш 

9. Техникалық талдауды орындау кезінде кокстың қандай сипаттамалары 

анықталады? 

a) ылғалдылық, күкірттілік, ұшпа өнім, күл, фосфорлану 
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b) ылғалдылық, реактивтілік 

c) күкіртті, ұшпа, күл, фосфорлану, кеуектілік  

d) меншікті электр кедергісі 

10. "Ұшпа шығу" дегеніміз не? 

a) кокстың "дайындық" дәрежесін сипаттайтын параметр, яғни көмірді кокстеу 

кезінде пайда болатын реакциялардың аяқталу дәрежесі 

b) кокстың дайын еместігін сипаттайтын параметр 

c) газ элементтері 

d) газ тәріздес күйдегі элементтер 

11. Бұл күлдік"? 

a) құрамына кальций, магний, гипс, колчедан карбонаттары, сирек элементтер 

кіретін жанбайтын минералды қоспалар 

b) құрамында кальций, магний, гипс, колчедан карбонаттары, сирек элементтер бар 

жанғыш минералды қоспалар 

c) Кокс жанған кезде күлге ауысатын заттар 

d) қатты қалдық 

12. Күл қандай функцияны орындайды? 

a) балласт болып табылады 

b) тотықсыздандырғыш болып табылады 

c) тотықтырғыш болып табылады 

d) дәнекер бөлігі болып табылады 

13. "Шынайы тығыздық"дегеніміз не? 

a) жұқа ұсақталған кокстың бір текше сантиметрінің массасы 

b) ірі ұсақталған кокстың бір текше сантиметрінің массасы 

c) кокстың бір текше сантиметрінің массасы 

d) кокстың бір текше метрінің салмағы 

14. Домендік кокс қандай мақсаттарда жоғары беріктік мәндеріне ие болуы керек? 

a) Кокс домна пешіне түскен кезде құлап кетпес үшін 

b) пеште құлап кетпес үшін 

c) шойын алу кезінде күйіп қалмас үшін 

d) шлак шыққанға дейін пішінін сақтау үшін 

15. "Сапа менеджменті жүйесі"дегеніміз не? 

a) өнім немесе қызмет сапасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін және 

тұтынушының қанағаттанушылығын арттыратын кәсіпорынды басқарудың жалпы 

жүйесінің құрамдас бөлігі 

b) өнімнің сапасын іліп қоюға әкелетін параметр 

c) нормативтік құжаттар 

d) өнім сапасын арттыру жоспары 

16. Стандарттау қандай нормативтік құжаттарға сүйенеді? 

a) МЕМСТ, ҚР СТ, техникалық нұсқаулықтар 

b) лауазымдық нұсқаулық 

c) цех төлқұжаты 

d) жабдықтың төлқұжаты 

17. Стандарттау қандай функцияларды орындайды? 

a) нақты лауазымдар мен бөлімдер бойынша міндеттер шебін бөлу; 

b) нақты лауазымдарға сәйкес келетін міндеттер спектрін, сондай-ақ әрбір жұмыс 

тапсырмасы бойынша лауазымдық өкілеттіктер шеңберін айқындау 

c) кәсіпорын міндеттерінің әр түрлі және әр түрлі түрлерін үйлестіруді қамтамасыз 

ету 

d) барлық жауаптар дұрыс 

18. Кроссвордты шешіңіз. Көлденеңінен: 1. Кокстың ұсақтау күші мен абразияға 

қарсы тұру қабілеті. 2. Физикалық денелердегі немесе ортадағы судың көрсеткіші. 3. 
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Кокстегі күкірт мөлшерін көрсететін параметр. 4. Жұқа ұсақталған кокстың бір текше 

сантиметрінің массасы. Бұл тығыздықтың қандай түрі? 5. Өткізгіштің электр тогының 

өтуіне кедергі келтіретін қасиетін сипаттайтын физикалық шама. 6. Пеште таза металдың 

пайда болуына ықпал ететін элемент ретінде жұмыс істейтін өнім. 7. Дене салмағының 

осы дене алатын көлемге қатынасы ретінде анықталған физикалық шама. 8. Кокстың 

беріктігін анықтау әдістерін жасаған ғалым. 9. Шығуы .... 10.Құрамында кальций, магний, 

гипс, колчедан карбонаттары, сирек элементтер бар жанбайтын минералды қоспалар. 

 

       1
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5
Э Л Е К Т. Р О С О П Р О Т. И В Л Е Н И Е 

   6
В О С С Т. А Н О В И Т. Е Л Ь    

     7
П Л О Т. Н О С Т. Ь       
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С А П О Ж Н И К О В    
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Л Е Т. У Ч И Х         
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З О Л Ь Н О С Т. Ь        
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4 БӨЛІМ. ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ИГЕРУ 

БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСУ 

 

Мақсаты 

Осы модульден өткеннен кейін білім алушы:  

1. Эксперимент жоспарын құру. 

2. Шикізат пен кокстың физика-химиялық көрсеткіштерін өлшеңіз. 

3. Техникалық тапсырманы құрастыру. 

4. Эксперимент нәтижелерін жасаңыз және эксперименттік деректерді 

өңдеңіз. 

5. Нормативтік-техникалық әдебиеттермен жұмыс істей білу. 

6. Нәтижелерді өңдеу үшін қолданбалы компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана білу. 

7. Тәжірибе және алынған мәліметтер бойынша қорытынды жасаңыз. 

 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар 

4.1. Кокс химиялық өндірістің инновациялық дамуы. 

4.2. Техникалық тапсырманы әзірлеу. 

4.3. Тәжірибені жоспарлау және жүргізу. 

4.4. Тәжірибелік деректерді өңдеу және талдау. 

4.5. Өнім сапасын болжау.  

4.6. Зерттеу нәтижелерін өңдеуге және ресімдеуге арналған қолданбалы 

бағдарламалар. 

4.7. Нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс. 

4.8. Тәжірибе жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері. 

 

Шолу 

"Кокс химиялық өндіріс" мамандығы бойынша техник-технолог кокс 

химиялық өндірістің жаңа технологиялық процесін әзірлеу кезінде тәжірибе 

жүргізу жоспарын немесе техникалық тапсырманы әзірлей отырып, 

тәжірибелік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезіндегі принциптерді 

түсінуі тиіс. Мұндай маман кокс химиялық өндірісінің технологиялық 

процесінің параметрлерін бақылау және дайын өнімнің сапасын басқару 

мақсатында әртүрлі қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, 

тәжірибелік деректерді өңдеу әдістерін, сондай-ақ кокс сапасын болжаудың 

әртүрлі әдістерін білуі керек. 

 

Кәсіби терминдер 

Техникалық тапсырма    Экспериментті жоспарлау 

Болжау әдістері                       Экстраполяция 

Кәсіпорын инновациялары  Стандарт 

Техникалық шарт   Технологиялық нұсқаулық 
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Қажетті оқу материалдары: 

Қарындаш, сызғыш, протектор, калькулятор, химиялық ыдыс, 

химиялық реактивтер мен жабдықтар, оқытудың заманауи техникалық 

құралдары. 

 

Алдын ала талаптар: 

Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушыға "Кокс 

химиясы өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 

"кокстелетін шикіқұрамды термоөңдеу аппаратшысы" және "Кокс пештерінің 

газшысы" біліктілігінің базалық модульдері мен кәсіптік модульдері 

бойынша, сондай-ақ "Кокс және кокс химиясы процестері өндірісінің 

технологиялық процесінің параметрлерін бақылау және реттеу", 

"Технологиялық жабдықтың жұмысын бақылау және реттеу" және "Кокс 

химиясы өндірісінің техник-технологын дайындау үшін" шикізаттың, 

жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру 

" кәсіптік модульдері бойынша  

 

Кіріспе 

 

Аталған модуль негізгі тарихи аспектілер, теориялық ережелер, 

технологиялар, операциялар, ғылыми зерттеулер жүргізудің практикалық 

әдістері мен тәсілдері жөнінде білім алуға, отандық және шетелдік 

ғалымдардың қазіргі заманғы жетістіктері негізінде ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау, ғылыми іздеу, талдау, ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып эксперимент жасау машықтарын меңгеруге бағытталған. 

 

4.1 Кокс химиялық өндірістің инновациялық дамуы 

 

Кәсіпорындағы инновациялар-микро деңгейдегі ғылыми-техникалық 

прогрестің көрінісі; олар тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

және ұйымның пайдасын барынша арттыру мақсатында шығарылатын 

өнімнің номенклатурасын жаңартуға, оның сапасын арттыруға ықпал етеді. 

Кәсіпорынның инновациялық (ғылыми-техникалық) даму тиімділігін әсердің 

(ұйым пайдасының) арақатынасына және оны туындатқан шығындарға 

сүйене отырып айқындайды. Инновациядан әсердің негізгі түрлері: 

ресурстық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік. 

Кәсіпорында инновацияларды іске асырудың сәттілігіне көптеген 

факторлар әсер етеді, олардың ішінде ғылыми-техникалық әлеует, өндірістік-

техникалық база, ресурстардың негізгі түрлері, басқару жүйесі және т. б. Осы 

факторлардың дұрыс қатынасы және қолданылуы инновациялық стратегияны 

жүзеге асырудың оң нәтижесіне әкеледі [64]. 

ҚР Үкіметінің 31.12.2019 ж. Қаулысымен Қазақстанның индустриялық-

инновациялық дамуының 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы бекітілді. Мемлекеттік индустрияландыру саясатының басты 

мақсаты Өңдеуші өнеркәсіптің дамуы мен ел экономикасының негізгі 
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драйвері болуы үшін жағдай жасау болып табылады. Өңдеуші сектордың 

тұрақты өсуі мен бәсекеге қабілеттілігіне технологиялық прогрессивтік 

өнеркәсіп құру, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың негізгі қорларын 

трансформациялау және цифрландыру арқылы қол жеткізілетін болады, олар 

кейіннен жаһандық нарықтарға шыға отырып, сапалы өнім жасауға 

бағдарланған [65]. 

Мәселен, "АрселорМиттал Теміртау " АҚ кокс-химия өндірісіндегі ескі 

жабдықты, атап айтқанда, ескірген өндірісті ауыстыру жобасы бойынша 

көмір дайындау цехында алмастырады. Көмір дайындау цехында ескірген 

тазалау жабдығы ауыстырылады. Заманауи сөмке сүзгілері мен ауа 

өткізгіштер орнатылады. Өндірістің өзгеруі еңбек жағдайын жақсартуға және 

қоршаған ортаға зиянды шығарындылардың санын азайтуға мүмкіндік 

береді. Компания 2021 жылға дейін экологиялық бағдарлама әзірледі. Осы 

уақытқа дейін коксохимиялық өндірістің көмір дайындау цехының (УЦ 

КХП) барлық шаң тазалау жабдықтарын ауыстыру жоспарлануда. 

Химиялық ұстау цехында жыл сайын 1832 тонна фус қалады. Көмір 

фустары-бұл коксохимиялық өндіріс цехтарының жұмысы барысында пайда 

болатын зиянды қалдықтар. Қондырғының құрылысы комбинатқа 1-ші және 

2-ші қауіптілік сыныбындағы қалдықтарды жинауды тоқтатуға мүмкіндік 

береді. Мамандардың айтуынша, кокс-химия өндірісінің қалдықтарын қайта 

өңдеу кешенін құру өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік 

береді. Жобаның жалпы құны 194 миллион теңге. Кәсіпорында 28 жаңа 

жұмыс орны ашылды. 

Ең қымбат және тапшы құйылған кокс (Кокс-брикет) 2017 жылдан 

бастап кокс қалдықтарынан шығарылады. Қарағандыда инновациялық 

өндіріс іске қосылды. Жыл сайын Қазақстанда 150 мың тоннадан астам өнім 

қажет. Құю өндірісі мен түсті металлургиядағы дәстүрлі отын құю коксы 

болып табылады, оны өндіру энергияны қажет етеді. Құю коксына балама 

отандық құрылым түзетін толтырғышты қолдана отырып, коксобрикет 

болды. "Рентан" ЖШС-де кокс брикеттерін өндіру технологиясы 

жеңілдетілді, шикізат ретінде кокс өндірісінің қалдықтары немесе арзан 

энергетикалық көмір қызмет етеді, бұл ретте тапшы кокстелетін көмірді 

пайдалануға жол берілмейді, ал энергия аз талап етіледі. Әзірге зауыт 

Қарағанды құю зауыты үшін жылына 2000 тонна өнім шығаратын болады. 

Кокс брикеттер нарығының әлеуетті көлемі ақшалай мәнде құю коксының 

орташа бағасы тоннасына 450 доллар болған кезде 67,5 млн.долларға 

бағаланады. Аз сериялы өндірісті іске қосу "Технологияларды 

коммерцияландыру орталығы" ЖШС қаржыландыруының арқасында жүзеге 

асырылды [66-69]. 

Бағдарламаны іске асыру кезінде қос мақсаттағы арнайы көміртекті 

материалдарды (конструкциялық материалдар, түрлендірілген пектер және 

т.б.) алуға мүмкіндік беретін кокстеу өнімдерін терең өңдеудің 

инновациялық технологияларын әзірлеу ерекше маңызға ие. Бұл бағыт 

импортты алмастыру және арзан отандық шикізат базасын пайдалана 

отырып, өндіріс тиімділігін арттыру міндеттерін шешуге бағытталған [70]. 
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4.2 Техникалық тапсырманы әзірлеу 

 

Техникалық тапсырма-тапсырыс берушінің сатып алу объектісіне 

қойылатын талаптарын қамтитын, оған сәйкес тауарларды жеткізу, 

жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету және оларды қабылдау жүзеге 

асырылатын мемлекеттік (муниципалдық) қажеттіліктерді қамтамасыз ету 

үшін оны жүргізу шарттары мен тәртібін айқындайтын техникалық объектіні 

(бұйымды) жобалауға арналған бастапқы құжат. Құжат әзірленетін 

объектінің негізгі мақсатын, оның техникалық сипаттамаларын, сапа 

көрсеткіштерін және техникалық-экономикалық талаптарды, құжаттаманы 

(конструкторлық, технологиялық, бағдарламалық және т.б.) жасаудың 

қажетті сатыларын орындау жөніндегі нұсқаманы және оның құрамын, 

сондай-ақ арнайы талаптарды белгілейді [71]. 

Техникалық тапсырма бастапқы құжат ретінде пайдаланылады, онда 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізгі 

мақсаты, олардың сипаттамалары, тапсырыс берушінің тапсырмасы, 

бастапқы деректердің сипаттамасы, сатып алудың мақсаттары мен 

міндеттері, жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері, 

тауарға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге, олардың нәтижелеріне, 

кепілдіктерге қойылатын талаптар, сатып алу объектісінің сипаттамасы, 

сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 

көлемі, есептілік нысандары, тауарға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге 

қойылатын талаптардың негіздемесі, баламалы көрсеткіштер, экономикалық 

және арнайы талаптар ескеріледі [72].  

Жақсы құрастырылған техникалық тапсырма-бұл дизайн табысының 

жартысы. Техникалық тапсырма тапсырыс беруші мен жобалау ұйымы 

арасындағы толық түсінушілікті қамтамасыз ету үшін барынша егжей-

тегжейлі және егжей-тегжейлі пысықталуы тиіс [73].  

Алғашқы жақындауда техникалық тапсырмаға қойылатын негізгі 

талаптар-бұл ұқыптылық пен толықтық. Бұл құжат тапсырыс беруші мен 

инженерлердің бірлескен күшімен жасалады. Қандай да бір жобаны 

(объектіні, өнімді, көрсетілетін қызметті) әзірлеуге кіріспес бұрын алдымен 

жоспар жасалуы тиіс. Әзірлеу техникалық тапсырма, ал, шын мәнінде, 

қарапайым іс-қимыл жоспары болып табылады [74]. 

Техникалық тапсырманың өзі келесі тармақтарды қамтуы керек: 

- кіріспе;      

- әзірлеу үшін негіздер; 

- даму мақсаты;   

- құжаттамаға қойылатын талаптар; 

- бұйымға немесе объектіге қойылатын талаптар; 

- техникалық-экономикалық көрсеткіштер; 

- даму кезеңдері мен кезеңдері; 

- бақылау және қабылдау тәртібі; 

- қосымшалар [75]. 
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Осылайша, техникалық тапсырма есебінде келесі сұрақтарға толық 

жауаптар болуы керек: 

Реферат бөлімі: 

1) Зерттеу объектісі қандай; 

2) Жұмыс мақсаты; 

3) Жұмыс жүргізу әдістемесі; 

4) Жұмыс нәтижелері; 

5) Іске асыру дәрежесі немесе енгізу бойынша ұсыныстар; 

6) Қолдану саласы;  

7) Жұмыстың экономикалық тиімділігі немесе маңыздылығы. 

Кіріспе бөлімі: 

1) Шешілетін ғылыми-техникалық проблеманың қазіргі жай-күйін 

бағалау; 

2) ҒЗЖ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі; 

3) ҒЗЖ өткізу негіздемесіне сүйене отырып, тақырыптың өзектілігі 

мен жаңалығы; 

4) Зерттеудің осы кезеңінің мақсаттары мен міндеттері. 

Негізгі бөлім: 

1) Жобаның таңдалған тақырыбына, жобаның мақсатына сәйкес 

талдамалық шолу: 

- таңдалған тақырып бойынша мәселенің заманауи аспектілері, оның 

ішінде соңғы онжылдықтардағы осы саладағы теориялық және 

эксперименттік нәтижелер, мәселелерді шешу әдістері және оларды 

салыстырмалы бағалау; 

-қазіргі кезеңдегі мәселені талдаудан шығару және объектіні 

сипаттаумен және осы зерттеудің мақсатымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу қажеттілігінің негіздемесі. 

2) Тәжірибелік  бөлім 

- бастапқы заттардың сипаттамасы; 

- тәжірибенің сипаттамасы-алынған өнімді синтездеу және 

сәйкестендіру әдістемесінің сипаттамасы; 

3) Өткізілген ғылыми-зерттеу жұмысын талқылау бөлімі 

-қойылған міндеттерді шешудің толықтығын бағалауды, алынған 

нәтижелердің шынайылығын бағалауды қамтитын ғылыми-зерттеу 

жұмысының нәтижелерін қорытындылау және бағалау. 

Қорытынды бөлімі: 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелері бойынша қысқаша 

қорытындылар; 

- қойылған міндеттерді шешудің толықтығын бағалау; 

-ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін нақты пайдалану бойынша 

ұсыныстар мен бастапқы деректерді әзірлеу. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі бөлім: 
- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі [76]. 
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4.3 Тәжірибені жоспарлау және өткізу 

 

Тәжірибені жоспарлау - тәжірибелерді тиімді орнатуға бағытталған іс-

шаралар кешені. Тәжірибені жоспарлаудың негізгі мақсаты-тәжірибелердің 

ең аз санымен өлшеудің максималды дәлдігіне қол жеткізу және 

нәтижелердің статистикалық сенімділігін сақтау. 

Тәжірибені  жоспарлау оңтайлы жағдайларды іздеуде, 

интерполяциялық формулаларды құруда, маңызды факторларды таңдауда, 

теориялық модельдердің тұрақтыларын бағалау мен нақтылауда және т.б. 

қолданылады. 

Тәжірибені жоспарлау әдістері қажетті сынақтардың санын азайтуға, 

олардың түріне және нәтижелердің қажетті дәлдігіне байланысты 

зерттеулердің ұтымды тәртібі мен шарттарын белгілеуге мүмкіндік береді. 

Егер қандай да бір себептермен сынақтардың саны шектеулі болса, онда 

әдістер дәлдікке баға береді, бұл жағдайда нәтижелер алынады [77-79]. 

 

4.3.1 Тәжірибе зерттеу пәні ретінде 

 

Ғылыми зерттеулердің маңызды құрамдас бөлігі эксперимент болып 

табылады, оның негізі нақты ескерілетін және басқарылатын жағдайлары бар 

ғылыми негізделген тәжірибе болып табылады. Тәжірибе  сөзі лат тілінен 

шыққан. experimentum-сынақ, тәжірибе. Ғылыми тілде және ғылыми-зерттеу 

жұмысында "тәжірибе" термині әдетте бірқатар конъюгативті ұғымдарға 

ортақ мағынада қолданылады: тәжірибе, мақсатты бақылау, білім объектісін 

көбейту, оның өмір сүруінің ерекше жағдайларын ұйымдастыру, болжауды 

тексеру. Бұл тұжырымдамада тәжірибелердің ғылыми тұжырымы және 

құбылыстың барысын бақылауға және осы жағдайлар қайталанған сайын оны 

қайта жасауға мүмкіндік беретін дәл ескерілген жағдайда зерттелетін 

құбылысты бақылау енгізілген. "Тәжірибе" ұғымы белгілі бір құбылысты 

мүмкіндігінше жиі жүзеге асыру үшін жағдай жасауға бағытталған әрекетті 

білдіреді, яғни, басқа құбылыстармен қиындатылмайды. Тәжірибелердің 

негізгі мақсаттары-зерттелетін объектілердің қасиеттерін анықтау, 

гипотезалардың дұрыстығын тексеру және осы негізде ғылыми зерттеу 

тақырыбын кең және терең зерттеу. Тәжірибелерді қою және ұйымдастыру 

оның тағайындалуымен анықталады [80]. 

Тәжірибе құрылымына мыналар кіреді: зерттеу объектісінің моделін 

құру, саналы және жүйелі өзгеріс, эксперимент шарттары мен объектіге әсер 

етудің үйлесімі, тәжірибелік мәліметтер алу, оларды өңдеу. Зерттеудің 

барлық кезеңдерінде ғылымның объективті заңдарының сақталуы бақылануы 

тиіс. Тәжірибе нәтижелері бойынша тұжырымдар жасалады. 

Ғылымның әртүрлі салаларында жүргізілетін тәжірибелік зерттеулер 

бірқатар белгілер бойынша жіктеледі (4.1 кесте). 
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Кесте 4.1 - Тәжірибе  әдістерінің жіктелуі 
Әдістің 

атауы 

Әдістің мақсаты 

1 2 

Шарттарды қалыптастыру әдісі бойынша 

Табиғи ол зерттеу объектісінің табиғи жағдайында тәжірибелер жүргізуді қамтиды 

(көбінесе биологиялық, әлеуметтік, педагогикалық және психологиялық 

ғылымдарда қолданылады). 

Жасанды жасанды жағдайлар қалыптасады (жаратылыстану және техникалық 

ғылымдарда кеңінен қолданылады). 

Зерттеу мақсаттары бойынша 

Түрлендіргі

ш 

(шығарма

шылық) 

гипотезаға сәйкес зерттеу объектісінің құрылымы мен функциясының 

белсенді өзгеруін, зерттелетін объект пен қоршаған орта арасындағы 

объект компоненттері арасындағы жаңа байланыстар мен қатынастардың 

қалыптасуын қамтиды. Ол объектінің жаңа қасиеттері мен қасиеттерін 

қалыптастыруға ықпал етуі керек жағдайларды әдейі жасайды. 

Айқындау

шы 
белгілі бір болжамдарды тексеру үшін. Оның процесінде зерттеу 

объектісіне әсер ету мен нәтиже арасында белгілі бір байланыстың болуы, 

белгілі бір фактілердің болуы анықталады. 

Бақылауш

ы 

зерттеу объектісіне оның жай-күйін, әсер ету сипатын және күтілетін әсерді 

ескере отырып, сыртқы әсер ету нәтижелерін бақылауға дейін азаяды. 

Іздеу бұл алдын-ала жеткілікті деректердің болмауына байланысты зерттелетін 

құбылысқа әсер ететін факторларды жіктеуде қиындықтар туындаған 

жағдайда жүзеге асырылады. Оның нәтижелері бойынша параметрлердің 

маңыздылығы анықталады,маңыздылары жоқ. 

Шешуші екі немесе бірнеше гипотезалар көптеген құбылыстарға бірдей сәйкес 

келген жағдайда іргелі теориялардың негізгі ережелерінің әділдігін тексеру 

үшін қойылады. Оның мақсаты-ең әділ гипотезаны анықтау. 

Өткізуді ұйымдастыру бойынша 

Зертханалы

қ (заттай) 

Зертханалық жағдайларда үлгілік аспаптарды, арнайы үлгілеуші 

қондырғыларды, стендтерді, жабдықтарды және т.б. қолдана отырып 

жүргізіледі; объектінің өзі емес, оның үлгісі зерттеледі; басқаларды 

түрлендірген кезде бір сипаттамалардың әсерін зерделеуге, уақыт пен 

ресурстардың ең аз шығынымен ғылыми ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Бірақ мұндай тәжірибе зерттелетін процестің нақты барысын толық 

модельдей алмайды. ол табиғи жағдайда және нақты объектілерде жүзеге 

асырылады, көбінесе өндірілген жүйелерді сынау процесінде қолданылады. 

Сынақ жүргізілетін жерге байланысты заттай тәжірибелер өндірістік, 

далалық, полигондық, жартылай заттай және т.б. болып бөлінеді. Іс жүзінде 

барлық жағдайларда оның негізгі ғылыми проблемасы – тәжірибе 

жағдайларының жасалып жатқан объект жұмыс істейтін нақты жағдайға 

сәйкестігін қамтамасыз ету. Негізгі міндеттер-қоршаған ортаның объектіге 

әсер ету сипаттамаларын зерттеу, объектінің статистикалық және 

динамикалық параметрлерін сәйкестендіру, объектінің жұмыс істеу 

тиімділігін бағалау және оның белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. 
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4.1 кестенің жалғасы 

1 2 

Зерттелетін объектілер мен құбылыстардың құрылымы бойынша 

Қарапайым қарапайым функцияларды орындайтын және тармақталған құрылымы жоқ 

өзара байланысты және өзара әрекеттесетін элементтердің саны аз 

объектілерді зерттеу. 

Күрделі көптеген өзара байланысты және өзара әрекеттесетін элементтері бар және 

күрделі функцияларды орындайтын құбылыстарды немесе объектілерді 

зерттейді. Элементтердің қосылуының жоғары дәрежесі кез-келген 

элементтің немесе байланыстың күйінің өзгеруі жүйенің көптеген басқа 

элементтерінің күйінің өзгеруіне әкеледі. 

Зерттеу объектісіне сыртқы әсер ету сипаты бойынша 

Заттық зерттеу объектісінің жай-күйіне физикалық денелер әсерінің әсерін 

қарастырады. 

Энергетика

лық 

зерттеу объектісіне әртүрлі энергия түрлерінің әсерін зерттеу үшін 

(электромагниттік, жылу, механикалық және т.б.). Жаратылыстану 

ғылымдарында кең таралған. 

Ақпаратты

қ 

белгілі бір ақпараттың зерттеу объектісіне әсерін зерттеу үшін; көбінесе 

биологияда, психологияда, кибернетикада және т. б. қолданылады. 

Зерттеу құралдарының зерттеу объектісімен өзара әрекеттесу сипаты бойынша 

Кәдімгі 

(немесе 

классикал

ық) 

экспериментаторды танымдық субъект ретінде, сондай-ақ эксперименттік 

зерттеу объектісі немесе пәні және оны жүзеге асыру құралдары (құралдар, 

аспаптар, эксперименттік қондырғылар) қамтиды, өйткені эксперименттік 

құралдар зерттеу объектісімен тікелей өзара әрекеттеседі. 

Модельдік зерттелетін объектінің моделімен айналысады. Модель тек зерттеу 

объектісін ғана емес, сонымен бірге белгілі бір объектіні зерттейтін 

жағдайларды алмастыратын эксперименттік қондырғының бөлігі болып 

табылады. Модель мен нақты объект арасындағы айырмашылық 

қателіктердің көзі бола алады, бұл қосымша уақытты қажет етеді және 

модель қасиеттерін теориялық негіздейді. 

Тәжірибеде зерттелетін модельдердің түрі бойынша 

Материалд

ық 

зерттеудің материалдық объектілері қолданылады. 

Ойлау 

(ақыл) 

зерттелетін объектілердің немесе құбылыстардың психикалық модельдері 

(сенсорлық бейнелер, бейнелі-символдық модельдер, символдық 

модельдер). Оны идеализацияланған немесе елестетілген эксперимент деп 

те атайды. Бұл ақыл-ой әрекетінің бір түрі, оның барысында нақты 

эксперименттің құрылымы қиялда жаңғыртылады. Ойлау тәжірибесінің 

шындықпен ұқсастығы көбінесе кез-келген нақты тәжірибені іс жүзінде 

жасамас бұрын алдымен адам ақыл-оймен (ойлау және жоспарлау арқылы) 

жүргізетіндігімен анықталады. Сондықтан ойлау тәжірибесі көбінесе нақты 

тәжірибенің мінсіз жоспары ретінде әрекет етеді. 

Бақыланатын шамалар бойынша 

Пассивті объектіні оның жұмыс істеуіне жасанды араласусыз бақылау нәтижесінде 

тек таңдалған көрсеткіштерді (параметрлерді, айнымалыларды) өзгертуді 

көздейді. Шын мәнінде, бұл бақылау, ол аспаптық өлшеумен немесе 

зерттеу объектісі жағдайының таңдалған көрсеткіштерін белгілеумен бірге 

жүреді. Абырой-сенімділік. Негізгі кемшілік-ақпарат тым кеш", яғни кері 

байланыс уақыты өте ұзақ. Бұл кемшілікті жою, сенімділік туралы жедел 

ақпарат алу: аяқталмаған сынақтардың нәтижелерін арнайы математикалық 

әдістерді қолдана отырып өңдеу, енжарлы тәжірибенің алдын-ала 

нәтижелері негізінде статистикалық модельдеу әдістерін қолдану. 



174 

4.1 кестенің жалғасы 

1 2 

Актив кіріс сигналдарын (факторларды) таңдаумен байланысты және зерттелетін 

жүйенің кірісі мен шығуын бақылайды. Бұл жағдайда зерттеуші 

тәжірибенің барысын ұйымдастырады және белсенді түрде әсер етеді, 

әртүрлі жүктемелерді орнатады, олардың әсер ету ұзақтығын өзгертеді, 

кіріс параметрлерінің саны мен түрлерін және олардың өзгеруін өзгертеді. 

Әр түрлі факторлардың саны бойынша 

Бір 

факторлы 
бұл маңызды емес факторларды алып тастауды, маңызды факторларды 

бөлуді және олардың кезектесіп өзгеруін қамтиды. 

Көп 

факторлы 

барлық айнымалылар бір уақытта өзгереді және әрқайсысының әсері осы 

тәжірибелер сериясында жүргізілген барлық тәжірибелердің нәтижелері 

бойынша бағаланады. 

 

 Әрине, жіктеу үшін басқа белгілерді де қолдануға болады. Тәжірибелік 

зерттеулердің жоғарыда аталған жіктелуі толық деп таныла алмайды, өйткені 

ғылыми білімнің кеңеюімен тәжірибелік әдісті қолдану аясы да кеңейеді. 

Сонымен қатар, эксперименттің міндеттеріне байланысты оның әртүрлі 

түрлері күрделі немесе аралас тәжірибесін  құра отырып біріктірілуі мүмкін. 

Қазіргі уақытта компьютерлік технологиялардың қарқынды дамуына 

байланысты есептеу тәжірибесі үлкен маңызға ие болды – математикалық 

модельдерді қолдану кезінде қолданбалы математика мен компьютерді 

техникалық база ретінде қолдануға негізделген зерттеу объектінің 

қасиеттерін көрсете алатын белгілі бір арнайы математикалық құрылымның 

көмегімен қалыптасатын зерттелетін объектілердің математикалық 

модельдерін құруға негізделген.ол әр түрлі тәжірибелік жағдайларда 

көрсеткен. Алынған математикалық құрылымдар объектінің тәжірибелік 

анықталған қасиеттеріне сәйкестігін сипаттаумен бірге зерттелетін 

объектінің моделі болып табылады. Модель нақты құрылғыға немесе оның 

кез-келген элементіне визуалды түрде сәйкес келуі мүмкін. 

 

4.3.2 Тәжірибені жоспарлау кезеңдері 

 

Зерттеуші тәжірибені  ұйымдастыруда белгілі бір логика мен 

кезеңдерді ұстануы керек. 

Тәжірибе жоспарына мыналар кіруі керек: 

1) Тәжірибенің мақсатын (сипаттамаларын, қасиеттерін және т.б. 

анықтау) және оның түрін (анықтау, бақылау, салыстыру, зерттеу) анықтау. 

2) тәжірибені жүргізу шарттарын нақтылау (орны, уақыты, қолда бар 

немесе қолжетімді жабдық, жұмыс мерзімдері, қаржы ресурстары, 

қызметкерлердің саны мен кадрлық құрамы және т.б.). Сынақ түрін таңдау 

(қалыпты, жылдамдатылған, зертхана жағдайында қысқартылған, стендте, 

полигондық, заттай немесе пайдаланушылық).  

3) алдын ала (априорлық) ақпаратты жинау және талдау негізінде кіріс 

және шығыс параметрлерін анықтау және таңдау. Кіріс параметрлері 

(факторлар) детерминистік, яғни тіркелетін және басқарылатын 
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(бақылаушыға тәуелді) және кездейсоқ, яғни тіркелетін, бірақ 

басқарылмайтын болуы мүмкін. Олармен қатар зерттелетін объектінің жай-

күйіне өлшеулер нәтижелеріне жүйелі немесе кездейсоқ қателікті енгізетін 

тіркелмейтін және басқарылмайтын параметрлер әсер етуі мүмкін (өлшеу 

жабдығының қателері, тәжірибе кезеңінде зерттелетін объектінің 

қасиеттерінің өзгеруі, мысалы, материалдың қартаюына немесе оның 

тозуына, қызметкерлердің әсеріне және т.б.).  

4) тәжірибені өткізу орны мен уақыты, оның көлемі; 

5) тәжірибеге қатысатын адамдардың мінездемесі; 

6) өлшеу нәтижелерінің (шығу параметрлерінің) қажетті дәлдігін, кіріс 

параметрлерінің мүмкін болатын өзгеру аймағын белгілеу, әсер ету түрлерін 

нақтылау. Үлгілердің немесе зерттелетін объектілердің түрі олардың 

жағдайы, құрылымы, пішіні, өлшемдері және басқа сипаттамалары бойынша 

нақты өнімге сәйкестік дәрежесін ескере отырып таңдалады. 

Дәлдік дәрежесінің мақсатына осы тәжірибелік деректер 

пайдаланылатын объектіні жасау және пайдалану шарттары әсер етеді. 

Өндіріс шарттары, яғни өндіріс мүмкіндіктері ең жоғары қол жетімді дәлдікті 

шектейді. Пайдалану шарттары, яғни объектінің қалыпты жұмысын 

қамтамасыз ету шарттары дәлдікке қойылатын минималды талаптарды 

анықтайды. 

Тәжірибелік  деректердің дәлдігі де сынақтардың көлеміне (санына) 

байланысты – сынақтар неғұрлым көп болса, нәтижелердің сенімділігі 

соғұрлым жоғары болады. Бірқатар жағдайлар үшін (факторлардың аз саны 

және оларды бөлудің белгілі заңы бар) сынақтардың ең аз қажетті санын 

алдын-ала есептеуге болады, оларды жүргізу қажетті дәлдікпен нәтиже алуға 

мүмкіндік береді; 

7) жоспар құру және тәжірибе жүргізу – сынақтардың саны мен тәртібі, 

деректерді жинау, сақтау және құжаттау тәсілі. 

Егер бір объектіні зерттеу кезінде кіріс параметрлері (факторлары) бір 

тәжірибе ішінде әртүрлі мәндерді қабылдаса, сынақтарды жүргізу тәртібі 

маңызды. Кейбір жағдайларда, жүйелі түрде жұмыс істейтін параметрлерді 

ескеру және бақылау қиын болған кезде, олар кездейсоқ сынақтарға арналған 

кездейсоқ тәртіпті (тәжірибелік рандомизациялау) ескере отырып, кездейсоқ 

болып өзгереді. Бұл статистикалық математикалық теория әдістерін 

нәтижелерді талдауға қолдануға мүмкіндік береді. 

Сынақ тәртібі іздеу процесінде де маңызды: таңдалған әрекеттер 

тізбегіне байланысты объект параметрлерінің немесе қандай да бір процестің 

оңтайлы арақатынасын тәжірибелік іздеуде көп немесе аз тәжірибе қажет 

болуы мүмкін.  

8) тәжірибе үшін пайдаланылатын материалдардың сипаттамасы. 

9) тәжірибе жүргізу әдістемесінің сипаттамасы. 

10) тәжірибе нәтижелеріне әсер етуі мүмкін қосымша айнымалылардың 

сипаттамасы. 

11) тәжірибе барысын бақылау әдістемесі. 
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12) тәжірибе  нәтижелерін статистикалық өңдеу, зерттелетін 

сипаттамалардың мінез-құлқының математикалық моделін құру. Өңдеу 

қажеттілігі жеке деректерді іріктеп талдау, қалған нәтижелерге байланысты 

емес немесе оларды дұрыс өңдемеу практикалық ұсыныстардың құнын 

төмендетіп қана қоймай, қате тұжырымдарға әкелуі мүмкін.  

13) тәжірибе қорытындыларын шығару және оның нәтижелерін қорыту 

алынған деректерді талдауды, жүйелеуді көздейді. Тәжірибе нәтижелері 

тәжірибелік жұмысты ұйымдастырушылар мен орындаушылардың, мүмкін 

субъектілердің қатысуымен шығарылады. Бұл кезеңде мыналар 

қарастырылған: 

- жүйенің соңғы күйінің сипаттамасы; 

- тәжірибе қолайлы нәтиже берген жағдайлардың сипаттамасы, ең 

тиімді педагогикалық құралдар; 

- уақыт, күш және қаражат шығындары туралы мәліметтер. 

- алынған нәтижелерді түсіндіру және оларды пайдалану бойынша 

ұсыныстарды тұжырымдау, тәжірибе жүргізу әдістемесін нақтылау. Бұл 

зерттеулерде инженердің үлкен жауапкершілігі бар: сынақтардың нақты 

мақсаттары және дұрыс қабылданған шешім өнімнің әлсіз жерін дәл табуға, 

шығындарды азайтуға және т. б. мүмкіндік береді. 

Тәжірибенің ерекшеліктеріне, оны жүргізу масштабына байланысты 

алынған мәліметтерге сараптама, зерттеу нәтижелері мен тұжырымдарды 

мекемеде талқылау жүргізілуі мүмкін [77-79]. 

Тәжірибе басталар алдында тәжірибеге қатысушыларға оны тиімді 

жүргізудің тәртібі мен шарттары туралы нұсқау беріледі [77-79]. 

 

4.3.3 Төтенше мәселелерді шешу үшін тәжірибелерді жоспарлау  

 

Шешілетін мәселелердің ішінен тәжірибелерді  жоспарлау әдісі 

төтенше мәселелерді шешуде тиімді қолданылады. Кокс химия өндірісіндегі 

мұндай зерттеулерге мыналар жатады: зарядтың оңтайлы құрамын, 

термиялық өңдеу тәртіптерін, кокстеу жағдайларын, кокстың механикалық 

беріктігін, кеуектілігін және басқаларын табу міндеттері [80]. 

Мұндай жағдайларда тапсырма шамамен келесідей тұжырымдалады: 

оңтайландыру параметрі белгілі бір математикалық өрнектің факторымен 

байланысты деп болжанады. 

Оңтайландыру параметрі-оңтайландыруды қажет ететін сипат. 

Факторлар-зерттелетін қасиеттің өзгеруіне әсер ететін тәуелсіз айнымалылар. 

Арнайы тұжырымдалған ережелерге сәйкес тәуелсіз айнымалылардың 

мәндерін өзгерте отырып, параметрдің оңтайлы мәндерінің ауданын тауып, 

оның математикалық моделін құру үшін, яғни жауап беру функциясы туралы 

түсінік алу үшін, ең аз мөлшерде тәжірибе жасау қажет: 

 

                =   (х1, х2,..., хk),   (4.1) 

 

мұнда   - оңтайландыру параметрі; x1, x2,..., хk факторлары. 
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Бұл теңдеу факторлардың көпөлшемді кеңістігіндегі белгілі бір бетті 

сипаттайды, көбінесе факторлық кеңістік деп аталады, сондықтан көп 

факторлы жүйені зерттеуді жауап беті деп аталатын сол беттің пішінін 

зерттеу ретінде қарастыруға болады. 

Оңтайландыру мәселесінің шешімі, жалпы айтқанда, функцияның 

максимумын (4.1) табуға сәйкес келетін жауап бетінің ең жоғары нүктесіне 

жету болып табылады. Егер бұл функцияның түрі оңтайландырылған 

құбылыстың механизмін білуге тең екендігі белгілі болса, функцияның 

максимумы қосымша эксперимент жасамай аналитикалық түрде ізделеді. 

Алайда, әдетте, мұндай мәселелерді шешкен кезде оңтайлы жағдайларды 

тәжірибе жүзінде табу керек. Содан кейін, жалпы түрде, функцияны құру 

үшін есепті шешу схемасы (4.1) алдымен оңтайландыру параметріне 

факторлардың әсерінен бақылауды, содан кейін олардың арасындағы 

байланысты іздеуді қамтиды. Жауап беру функциясы аналитикалық түрде 

көпмүшелікпен ұсынылады: 

 

 



ki

iiiji

kji

iji

ki

iо XXXX
1

2

11

...
,    (4.2) 

 

мұндағы о, i, ij, ii - тиісті айнымалылар үшін регрессия коэффициенттері 

деп аталады, олардың мәні зерттелетін аймақтағы жауап бетінің пішінін 

анықтайды. 

(4.2) теңдеу көбінесе регрессия теңдеуі деп аталады. 

Теңдеулер коэффициенттерінің шамасы бойынша негізгі немесе 

сызықтық эффекттер мен өзара әрекеттесу эффектілерін – тиісті 

факторлардың әсер ету дәрежесін және олардың өзара әрекеттесуін бағалауға 

болады. Факторлардың қасиеттерге әсер ету процесі "қара жәшік" түрінде 

ұсынылады, ал эксперимент жүргізуші бірінші кезеңде құбылыстың табиғаты 

мен әртүрлі факторлардың әсер ету механизмін қарастырмайды. Ол тек "қара 

жәшікке" кіруді өзгертеді және сәйкесінше одан шығудың әртүрлі мәндерін 

алады. Мұндай бақылаулар кірісті кірістермен байланыстыратын 

математикалық теңдеулерді құруға мүмкіндік береді. Жоспарлау әдісінің 

тиімділігі неғұрлым жоғары болса, жүйені зерттеу соғұрлым қиын болады.  

Классикалық тәсіл мен тәжірибелерді жоспарлау әдісін келесі 

мысалмен салыстырайық: қыздыру жылдамдығын (x1) және кокстеу кезіндегі 

қыздыру температурасын (x2) өзгерте отырып, домендік кокстың кеуектілігін 

(у) анықтау. 

Дәстүрлі тәжірибе кезінде зерттеуші көмір зарядының қыздыру 

жылдамдығын тұрақты температурада өзгерте бастайды, содан кейін 

қыздыру температурасының өзгеруі кокстеудің тұрақты жылдамдығымен 

жүреді. 4.1 суреттен бұл тәсілмен зерттеуші S1 нүктесінен бастап оңтайлы 

кеуектілікті таба алмауы мүмкін (S6 нүктесі), өйткені S1 нүктесінен кез-

келген бағытта түзу бойымен қозғалыс кокстың кеуектілігінің айтарлықтай 

төмендеуіне әкелмейді. 
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Егер тәжірибе жасаушы S2-нің басқа бастапқы нүктесіне ауыса алса, 

онда тек қыздыру жылдамдығы мен температурасын дәйекті түрде өзгерте 

отырып, ол кеуектіліктің ең жақсы мәнін табады, бірақ бұл жол өте ұзақ 

болады (S2-S3-S4-S5-S6). Осылайша, айнымалылардың кезектесіп өзгеруін 

болжайтын дәстүрлі тәжірибе уақыт пен қаражаттың ұтымсыз жұмсалуына 

әкеледі, әсіресе мұндай жұмыстан кейін алынған ақпараттың көп бөлігі 

көбінесе практикалық қызығушылық тудырмайды, өйткені ол оңтайлы 

жағдайлардан алыс аймаққа жатады. Тәжірибелерді жоспарлау әдісімен 

бірдей міндет келесідей шешіледі. 

S1 нүктесіне жақын жерде (әдетте тәжірибе кезінде табысқа жету 

мүмкін емес) төрт тәжірибенің шағын сериясы қойылады. Бұл 

тәжірибелердің мақсаты кокстың кеуектілігі үшін ең жақсы мәнді табу емес. 

Алғашқы төрт тәжірибенің кеуектілігін анықтау зерттеушіге теңдеудің 

регрессия коэффициенттерін есептеуге мүмкіндік береді: 

 

                      у = bо + b1х1 + b2х2  (4.3) 

 

Эксперименттердің нәтижелері бойынша табылған b1 және b2 

коэффициенттері кокстеу кезінде қыздыру жылдамдығы мен қыздыру 

температурасының өзгеру бағытын нақты анықтайды, бұл кокстың 

кеуектілігін тезірек төмендетуге әкеледі. Осы бағытта бірнеше тәжірибе 

жасағаннан кейін (жауап бетіне сызықтық жуықтау градиенті бағытында тік 

көтерілгеннен кейін), зерттеуші S7 жаңа бастапқы нүктесін таңдайды, оның 

жанында тағы төрт тәжірибенің ұқсас сериясын қояды, S7 нүктесіне жақын 

жаңа сызықтық жуықтау коэффициенттерін есептейді: 
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4.1 сурет - Температура 

мен қыздыру 

жылдамдығына 

байланысты кокстың (у) 

бірдей беріктігінің 

оқшауламасы 
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және осы бағыттың градиенті бойынша қозғалысты жүзеге асырады. 

Градиент бойымен қозғалыс оңтайлы аймаққа (дерлік стационарлық аймаққа) 

түскенге дейін жасалады, содан кейін осы аймақтың сызықты емес моделі 

жасалады және талданады. 4.1 суретте градиент оқшаулауға перпендикуляр 

түзумен, яғни осы нүктеден шыңға апаратын ең тік беткеймен сәйкес келеді. 

4.1 суретте көрсетілген жауап беті үшін тік көтерілу кезінде кокс 

кеуектілігінің ең қолайлы мәнін табу үшін екі серия жеткілікті болды. 

Жоғарыда сипатталған әдіс тік өрмелеу әдісі немесе бокс әдісі-Уилсон 

ретінде белгілі. Дәл осы әдіс қазіргі уақытта ең көп таралған. Бұрынғы КСРО 

– да алғашқы шолу жұмыстары 1960÷1963 жылдары, ал алғашқы 

эксперименттік жұмыстар 1963 жылы пайда болды. Қазіргі уақытта 

жоспарлау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі елдерде орындалатын барлық 

қолданбалы жұмыстардың төрттен бір бөлігі ТМД елдерінде жасалады. 

 

4.3.4 Тәжірибе жүргізу кезеңдері 

 

Тәжірибе жүргізу өз кезегінде бірнеше кезеңнен тұрады [77-79] (4.2 

сурет). 

 

4.4 Тәжірибелік деректерді өңдеу және талдау 

 

4.4.1 Тәжірибелік деректерді өңдеу 

 

Өлшеуді бастамас бұрын, жұмысты орындау әдістемесін мұқият оқып, 

тәжірибелік қондырғымен танысып, әр құрылғының мақсатын білу керек. 

Тәжірибе жүргізу кезінде оның нәтижелерін дұрыс жазу маңызды. 

Оларды алдын-ала өңдеусіз зертханалық журналға (арнайы дәптер) жазу 

керек. Нәтижелерді жазбас бұрын кез-келген, тіпті қарапайым, 

арифметикалық есептеулерді жүргізу мүмкін емес. Мысалы, егер құрылғыны 

бөлу бағасы бірлікке тең болмаса, онда өлшеу процесінде құрылғының 

көрсеткіштері тікелей жазылады, содан кейін сол кестеде өлшеулерден кейін 

нәтижелер құрылғының бөліну бағасын ескере отырып, өлшенетін шаманың 

тиісті бірліктерінде жазылады. Өлшеу процесінде әр жазбаны дереу тексеріп, 

қайтадан қарап шыққан жөн аспап, бастапқы өлшеу деректерін анықтап, 

сақтау керек. Өлшеу және есептеу нәтижелері әдетте кестеге енгізіледі. n 

бақылау сериясындағы белгілі бір шаманы өлшеу процесінде x1, x2, x3, ..., xn n 

нәтижелері алынсын. Айталық, оларда тек кездейсоқ қателер бар, ал 

қалғандары жойылады. 

Бақылау нәтижелерінің орташа мәні x :  
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Сурет 4.2 - Тәжірибе кезеңдерінің схемасы 

 

Қателіктер теориясында бірінші параметрдің ең жақсы бағасы бақылау 

нәтижелерінің арифметикалық орташа мәні (а= x ), екінші параметр – қатынас 

(дисперсия) арқылы анықталатын S жеке өлшеудің орташа квадраттық 

қателігі екендігі дәлелденді):  

 

Айқындаушы 

жүйенің бастапқы күйін зерттеу, 

алғашқы "кесу" диагнозы жүзеге 

асырылады 

білім мен дағдылардың бастапқы деңгейіне 

талдау жасалады, жеке тұлғаның немесе 

ұжымның белгілі бір қасиеттерін 

қалыптастырады және т. б. 

эксперимент жүргізілетін 

жағдайлардың бастапқы жағдайы 

зерттеледі 

Қалыптастырушы 

автор әзірлеген модельді 

(модельдерді) тексереді) 

тәжірибе бағдарламасы жүзеге 

асырылады, яғни зерттелетін мәселені 

шешу үшін қолданылатын 

құралдардың тиімділігі анықталады 

және тексеріледі 

тәжірибелік жағдайлар жасалады, 

тәжірибелік әсерлердің 

(технологиялар, әдістер, 

бағдарламалар және т. б.) тиімділігі 

бақыланады.) 

уақыттың, қаражаттың және күш-

жігердің ағымдағы шығындарын 

бағалау жүзеге асырылады  

тәжірибенің әсерінен объектілердің 

өзгеруін сипаттайтын аралық 

бөлімдер негізінде тәжірибе барысы 

туралы мәліметтер жазылады 

тәжірибе құралдарын сынау кезінде 

қиындықтар, қауіптер, мүмкін типтік 

кемшіліктер анықталады 

Бақылаушы 

қайта" кесу " диагностикасы жүзеге 

асырылады 

тәжірибе барысында болған өзгерістер 

өлшенеді 

негізгі көрсеткіштердің динамикасы 

тіркеледі 
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Шынайы мәнді ең жақсы бағалау-бұл бақылау нәтижелерінің 

арифметикалық ортасы, бірақ ол кездейсоқ шамаға айналады. Бұл дегеніміз , 

егер сіз бірнеше бақылау сериясын жасасаңыз және олардың әрқайсысы үшін 

орташа мәнді x  тапсаңыз, онда олар бір-біріне тең емес, бірақ нақты мәнге 

қатысты симметриялы түрде бөлінеді, бірақ, әрине, жеке бақылаулардың 

нәтижелеріне қарағанда әлдеқайда ықшам. Нақты мәнге қатысты орташа 

мәндердің таралуы орташа S x  квадраттық қатесімен сипатталады, ол S-ден 

n  бірнеше есе аз, яғни:  
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Сериядағы бақылаулар саны неғұрлым көп болса, нақты мәнге жақын 

болады. Берілген ықтималдылықпен өлшенетін шаманың нақты мәні 

болатын интервал – сенім аралығы. 

Сенімділік интервалының шамасы ∆ x  мына формула бойынша 

есептеледі:  

 

                           xStx *   (4.8) 

 

мұндағы t - бақылау санына байланысты студенттің коэффициенті сенімділік 

ықтималдығы деп аталады.  

Шынға қатысты орташа мәндердің x  таралуы S x   мәнімен 

сипатталады. Сериядағы n өлшемдерінің саны неғұрлым көп болса, x  нақты 

мәнге жақын болады. Интервалдың ені [ x -х, x +х], оның ішінде белгілі бір 

ықтималдық дәрежесімен Р шын мәні x =t*s x  болады. Студенттің 

коэффициенті t, демек, ∆x сериядағы n бақылауларының саны неғұрлым аз 

болса және өлшеу нәтижесінің сенімділігіне қойылатын талаптар төмен 

болса, яғни Р-нің сенімділік ықтималдығы соғұрлым аз болады. 

хn аспаптық қателігі аспаптың дәлдік сыныбы бойынша анықталады 

немесе аспаптың шкаласын ең аз бөлу бағасының жартысына тең 

қабылданады. Егер құрылғының көрсеткісі секірулермен қозғалса (бір 

бөлімнен екіншісіне), онда хn бөлу бағасына тең болады. Сонымен, атқыш 

секундомер үшін хn = 0,2 c [77-80]. 

Әдетте, хn қателігі құрылғының бүкіл шкаласы бойынша тұрақты 

болып қалады. хn -ның пайызбен көрсетілген өлшенетін шаманың шекті 

мәніне қатынасы (аспаптың шкаласы бойынша) аспаптың дәлдік класын 
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анықтайды.
np

n

x

x


 Мысалы, 0,5 шкаласы бар 10 А дәлдік класының 

амперметрі шкаланың кез-келген жерінде хn ≈10 A*0,005≈0,05 A абсолютті 

қателігін береді. 

Соңғы нәтиженің салыстырмалы қатесін есептеңіз: 

 

                           %100*
x

x
   (4.9) 

 

Өлшеу нәтижесінің дәлдігі неғұрлым аз болса [81]. 

Факторлардың немесе шығу параметрлерінің өзара байланыс дәрежесін 

бағалау үшін сынақ нәтижелеріне корреляциялық талдау жасалады. Өзара 

байланысты өлшеу ретінде корреляция коэффициенті қолданылады: тәуелсіз 

немесе сызықты емес тәуелді кездейсоқ шамалар үшін ол нөлге тең немесе 

жақын, ал оның бірлікке жақындығы шамалардың толық өзара байланысын 

және олардың арасында сызықтық тәуелділіктің болуын көрсетеді. 

Кестелік түрде ұсынылған тәжірибелік деректерді өңдеу немесе 

пайдалану кезінде аралық мәндерді алу қажеттілігі туындайды. Ол үшін 

сызықтық және сызықтық емес (көпмүшелік) интерполяция (аралық мәндерді 

анықтау) және экстраполяция (деректерді өзгерту аралығынан тыс мәндерді 

анықтау) әдістері қолданылады [82-85].  

 

4.4.2 Алынған нәтижелерді рәсімдеу 

 

Тәжірибе нәтижелерін көрнекі түрде көрсету үшін графиктер 

қолданылады. Графикке сәйкес сіз зерттелген тәуелділіктердің сипаттамалық 

ерекшеліктерін бірден көре аласыз. График теория мен тәжірибелік 

мәліметтердің сәйкестігін тез тексеруге, қажетті тәуелділік түрін 

эмпирикалық түрде алуға мүмкіндік береді у=f(x) және оның параметрлерін 

анықтауға мүмкіндік береді, бұл эксперименттің түпкі мақсаты болып 

табылады. Сондықтан графикалық материалды дұрыс өңдеу өте маңызды. 

График графикалық қағазға салынған. Абсцисса осі бойынша, әдетте, 

тәуелсіз айнымалы (аргумент), ординат осі бойынша – функция кейінге 

қалдырылады. Осьтер бойындағы айнымалылардың аралықтары мен мәндері 

бір-біріне тәуелсіз таңдалады, сондықтан зерттелетін шамалардың өзгеру 

аймағы ғана ұсынылады, ал графиктің өзі сызбаның барлық өрістерін алады. 

Бұл жағдайда координатаның басталуын диаграммаға қоюдың қажеті жоқ. 

Осьтер шкаласы оңай оқылуы керек. Осьтің жанында немесе соңында кейінге 

қалдырылған мән көрсетіледі. 

Шаманың кең аралығында өзгеруі кезінде әдетте логарифмдік 

координаталық шкалалар қолданылады. 

Тәжірибелік нүктелер бойымен сызық салу кезінде оларды сынған 

сызықпен байланыстыруға болмайды, өйткені физикалық тәуелділіктер 
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әдетте тегіс өзгеретін сызықтарға сәйкес келеді. Сызық тәжірибелік 

нүктелерді олардың сызықтың екі жағындағы жалпы ауытқулары бір-біріне 

тең болатындай етіп ортаға салуы керек. Бұл жағдайда сызық 

"антенналар"шегінде қалуы керек. 

Инженер мен зерттеушінің жұмыс нәтижелерін, зерттеулерін 

рәсімдеудің негізгі нысаны есеп болып табылады, ол жұмыстың мәні мен 

нәтижелерін жүйеленген және толық (толық) ұсыну болып табылады. 

ҒЗЖ есебінде жұмыс нәтижелерін ұсынуға қойылатын жалпы талаптар: 

- материалды баяндаудың анықтығы мен логикалық реттілігі; 

- дәлелдеудің дәлелділігі (дәлелділігі) ; 

- дұрыс емес, екіұштылық немесе дұрыс түсінбеу мүмкіндігін 

болдырмайтын тұжырымдардың қысқалығы мен дәлдігі; 

- жұмыс нәтижелерін баяндаудың нақтылығы;  

- ұсынымдар мен ұсыныстардың негізділігі. 

Есептің мақсаты-зерттеудің бүкіл процесін толық баяндау, барлық 

егжей-тегжейлерді құжаттау, нәтижелерді түсіндіруді, қорытындылар мен 

ұсынымдарды толық көрсету. Ғылыми-техникалық есеп әдетте мамандардың 

тар шеңберіне бағытталған. Бұл құжат құрғақ, эмоционалды емес стильде 

жазылуы керек.  

Ғылыми есеп форматы: 

- есеп әрқашан жұмыстың мақсаты мен міндеттерін тұжырымдаудан 

басталады. Есепті оқырман үшін жұмыстың мақсаты құпия болып қала 

береді, егер ол анық көрсетілмесе. Есептің бұл бөлігі бағдарламаны әзірлеу 

сатысында жасалған алдын ала жұмыстың нәтижелерін көрсетуі тиіс.  

- қолжетімді деректерге шолу және ахуалды талдау. Есепте 

пайдаланылған әдістер сипатталуы керек (немесе олардың сипаттамасы бар 

қол жетімді әдеби дереккөзге сілтеме берілген). Бұл ақпаратсыз ғылыми 

жұмыстың нәтижелерін бағалау мүмкін емес. Егер жұмыста өздігінен 

жасалмайтын зертханалық зерттеулер қажет болса және зерттеу 

зертханаларына жүгіну қажет болса, тапсырыс бойынша алынған 

нәтижелерді жобалаудың қатаңдығына ерекше назар аудару керек. 

Есепте барлық нақты материалдар болуы тиіс (сынамалар алу және 

зертханалық сынақтар хаттамаларын қоса алғанда). Есепті оқу үшін бастапқы 

құжаттаманы қосымшаларға енгізген дұрыс, ал негізгі бөлігінде нәтижелерді 

түсіндіруге ыңғайлы жиынтық кестелер түрінде ұсынған дұрыс. Нәтижелерді 

егжей – тегжейлі түсіндіру ғылыми есептің қажетті құрамдас бөлігі болып 

табылады.  

- қорытындылар мен ұсыныстар, бұл бөлім әсіресе маңызды болып 

саналады және кейде бүкіл есеп көлемінің үштен бірін құрайды; жұмыс 

нәтижелері қысқаша сипатталған, жағдайға жалпы баға берілген. Алайда, 

нәтижелерді мүмкіндігінше тиімді пайдалану үшін жағдайды жақсарту 

бойынша ұсыныстар беру қажет [86, 87]. 
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4.5 Өнім сапасын болжау  

 

4.5.1 Кокстың қасиеттері 

 

Өнімнің сапасы кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің 

маңызды көрсеткіштеріне жатады. 

Өнімнің сапасы-оның пайдалануға жарамдылығын анықтайтын өнім 

қасиеттерінің жиынтығы. Өнім сапасының бастапқы сипаттамасы үшін оның 

қасиеті қабылданады. Өнімнің қасиеті-бұл өнімнің объективті ерекшелігі, 

оны жасау, өндіру және тұтыну кезінде көрінеді [88]. 

Кез-келген ұйымның сәтті қызметі өнім сапасының деңгейін нақты 

болжау және оны жақсартуды жоспарлау жағдайында ғана мүмкін болады 

[89]. 

Кокстың сапасын бақылау оның мынадай сипаттамалары бойынша 

жүзеге асырылады. 

- техникалық талдау;  - гранулометриялық құрамы; 

- беріктігі;             - кеуектілік; 

- сусымалы масса;  - тұтану температурасы; 

- реактивтілік. 

4.2 кестеде металлургиялық кокстың қасиеттері және олардың мәні 

"АрселорМиттал Теміртау"АҚ домендік коксының мысалында келтірілген. 

 

Кесте 4.2 - Кокстың қасиеттері 
Қасиеті Сипаттың сипаттамасы [90] Мәні 

1 2 3 

Коксты 

техникалы

қ талдау 

Күкірт (S), күл (A), ұшпа заттар (ЛВ) және ылғал (W) туралы 

ақпарат беріледі. Кокстың маңызды сипаттамасы – көміртегі 

мөлшері (ұшпайтын) - мұнда анықталмайды. Ол СТВ = 100 – (A 

+ ЛВ + S) айырмашылығы бойынша табылған. 

СТВ=83,0 

Күкіртті Кокстегі күкірттің құрамы оның кокстеуге түсетін көмірдегі 

құрамымен анықталады. Домна пештерінің тәжірибесінде 

кокстегі күкірт құрамының 0,1% - ға артуы кокстың меншікті 

шығынының орташа есеппен 0,3% - ға артуымен, сонымен 

бірге пештің өнімділігінің төмендеуімен қатар жүретіні 

анықталды. 

1,5 

дейін% 

Күлдік Кокстегі күл балласт болып табылады және оның құрамы 

минималды болуы керек. Кокстегі күл шлактың шығуына және 

кокстың беріктігіне әсер етеді. Кокс бөліктерінің жойылуы 

оның күл қосындылары арқылы жүретіні белгілі. Кокс 

күліндегі кремнеземнің мөлшері көбінесе 50% немесе одан көп 

болғандықтан, қождың қажетті негізділігін алу үшін қоспаға 

негізгі оксидтерді енгізу қажет, бұл Домна пешінің балқыту 

жылдамдығын төмендетеді. Кокстегі күлдің көбеюінің әр 

пайызы пештің өнімділігін 1,0-ден 1,8% - ға дейін төмендетеді 

(кокстегі күл мөлшері сәйкесінше 10-нан 13% - ға дейін) және 

кокс шығынын 1,2-ден 2,0% - ға дейін арттырады. 

12,8-

15,5 

Ұшпа 

заттар 

Кокстегі ұшпа заттардың құрамы оның сапасын жанама түрде 

сипаттайды. Олардың мазмұны кезеңнің ұзақтығына және  
0,8-

1,2% 



185 

4.2 кестенің жалғасы 

1 2 3 
 кокстеудің соңғы температурасына байланысты. Кокстеудің 

көрсетілген параметрлері неғұрлым жоғары болса, кокста ұшпа 

заттар аз болады. Кокстегі ұшпа құрамның жоғарылауы 

кокстеу процесінің толық еместігін көрсетеді және оның 

сапасына теріс әсер етеді. Мұндай кокс "жетіспеді"деп аталды. 

Ол жақсы сапалы кокспен және механикалық беріктіктің 

төмендеуімен салыстырғанда күңгірт түсімен сипатталады. 

Ұшпа шығуды азайту кокстегі заттардың 0,5% - дан төмен 

болуы кокстеу кезеңінің жоғарылағанын көрсетеді, бұл 

сонымен қатар кокстың "күйіп кетуіне" және крекингтің 

жоғарылауына байланысты беріктіктің төмендеуіне әкеледі. 

 

Ылғалдыл

ық 

Пешке дымқыл кокс салынған кезде, пештен шығатын 

газдардың жылуына байланысты бұл ылғал буланып кетеді, 

пештегі газдың температурасы төмендейді. Балқытудың 

қалыпты технологиялық тәртібі үшін минималды ылғалдылық 

ауытқуы бар коксты қолдану өте маңызды. Пешке коксты тиеу 

масса бойынша жүзеге асырылатындықтан, ылғалдылықтың 

минималды ауытқуларымен балқытудың жылу режимінің 

тұрақтылығына кепілдік беріледі. 

4,0 

дейін% 

Грануломе

триялық 

құрамы 

Домна пешіндегі кокс шихта қабатының қозғалмалы газ 

ағынына газдинамикалық кедергісін анықтайды және үлкен 

болуы тиіс, сондай-ақ оның салғыштан мойнақты ошақтарға 

жылжуына қарай кесектердің мөлшерін сақтауы тиіс. 

Гранулометриялық құрам-бұл кокс бөліктерінің бастапқы 

сынаманың массасына пайызбен көрсетілген ірілік кластары 

бойынша таралуы. МЕСТ бойынша кокс бөліктерінің келесі 

градациясын қарастырады: >80 мм, 80-60 мм, 60-40 мм, 40-25 

мм және 25 мм. + 80 фракциясы жағымсыз, өйткені оның 

фракциясының 1% - ға артуы кокстың нақты шығынын 1,2% - 

ға арттырады. -25 фракциясы електен өткізіледі және домна 

пештерінде пайдаланылмайды. 

20-60 

мм 

Беріктік Бұл кокстың ең маңызды сипаттамасы, ол ең алдымен домна 

пешіндегі заряд материалдарының бағандарының газ-

динамикалық сипаттамаларын анықтайды. Нәзік коксты бұзу 

кезінде ұсақ-түйектердің пайда болуы пештегі зарядтың газ 

өткізгіштігін нашарлатып қана қоймайды, сонымен қатар 

Домна пешінің көлденең қимасында газ бөлуді де азайтады. 

Кокстың беріктігі оның барлық түрдегі деструктивті әсерлерге 

төтеп беру қабілетін білдіреді. Беріктік диаметрі 1 м және 

ұзындығы 1 м барабанда анықталады. Барабанның ішінде 100 

мм сөресі бар 4 бұрыш дәнекерленген. Барабанға 50 кг фракция 

коксы >25 мм тиеледі. Содан кейін барабан 4 минут ішінде 25 

айн/мин жылдамдықпен айналады, содан кейін кокс 

барабаннан шығарылады және 60х60 мм, 40х40 мм, 25х25 және 

10х10 мм ұяшықтары бар електерге таралады. 10 мм – ден кем 

кесектердің шығуы (М10 көрсеткіші) кокстың абразивтілігін 

сипаттайды, ал кокс кесектерінің шығуы 40 және 25 мм-ден 

асады (М40 және М25 көрсеткіштері) - оның механикалық 

беріктігін анықтайды. Абразивтілік 6-дан 11% - ға дейін 

өзгереді (барабанға салынған кокс массасынан), ал 25 мм-ден  

83,4-

87,6 
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4.2 кестенің жалғасы 

1 2 3 
 асатын шығу 84-98% құрайды.  
Кеуектілік 

 

Кеуектілік-бұл бөліктің кеуек көлемінің пайызбен көрсетілген 

бүкіл бөліктің көлеміне қатынасы. Кеуектілік кокстың жану 

жағдайларына әсер етеді: кеуектілік неғұрлым жоғары болса, 

кокстың жануы соғұрлым қарқынды болады, бұл фурмалық 

ошақтар көлемінің төмендеуіне әкеледі. Кеуектілік бастапқы 

қасиеттерге байланысты кокстеуге баратын көмір 

шихталарының құрамы да кокстеу режимімен анықталады 

және 35-50% аралығында ауытқиды. 

35% 

Сусымалы 

масса 

Жаппай масса-бұл көлем бірлігіндегі кокстың массасы. Домна 

пештері массасы аз кокста жақсы жұмыс істейді. Жаппай масса 

тек бөліктің геометриясымен ғана емес, сонымен қатар үлкен 

және кіші фракциялардың қабатындағы арақатынасымен де 

анықталады. Кокс гранулометриялық құрамы бойынша 

неғұрлым біртекті болса, оның массасы соғұрлым аз және газ 

өткізгіштігі жоғары болады. Домендік кокстың сусымалы 

массасы шектерде маңызды деп саналады. 

0,45-

0,47  

м
3
/м

3
 

Тұтану 

температу

расы 

Домна пешін үрлеу кезінде тұтану температурасы маңызды рөл 

атқарады. 
650-

750°С 

Реактивті

лік 

Кокстың реактивтілігі оның C+CO2=2СO-Q реакциясы арқылы 

көмірқышқыл газымен әрекеттесу қабілетін сипаттайды және 

оның жылдамдығын анықтайды. Кокстың реактивтілігінің 

жоғарылауы темірдің тікелей қалпына келу реакциясының 

дамуына және кокстың шамадан тыс тұтынылуына әкеледі. 

0,1-0,3 

сг

см
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4.5.2 Талдаудың физикалық-химиялық әдістері 
 

Талдаудың физика-химиялық әдістері, Химиялық әдістер сияқты, 

белгілі бір химиялық реакцияны жүргізуге негізделген [91]. Физика-

химиялық талдау әдістері заттың химиялық құрамын анықтауға бағытталған. 

Заттың химиялық құрамы адамзат қолданатын материалдардың 

маңызды сипаттамасы болып табылады. Оның нақты білімсіз өнеркәсіптік 

өндірістегі технологиялық процестерді қанағаттанарлық дәлдікпен 

жоспарлау мүмкін емес. Жақында заттың химиялық құрамын анықтауға 

қойылатын талаптар одан сайын күшейе түсті: өндірістік және ғылыми 

қызметтің көптеген салалары белгілі бір "тазалықты" қажет етеді – бұл 

нақты, бекітілген құрамның талаптары, сондай-ақ бөгде заттардың 

қоспаларына қатаң шектеулер. Осы бастамаларға байланысты заттардың 

химиялық құрамын анықтаудың прогрессивті әдістері жасалуда. Оларға 

материалдар химиясын дәл және жылдам зерттеуді қамтамасыз ететін 

спектрлік талдау әдісі кіреді [92]. 

Осы әдістер жіктелетін бірнеше белгілерді ажыратуға болады. 

Талдаудың физикалық-химиялық әдістерінің көптеген түрлері бар, бірақ 

спектрлік талдау әдістері көмір мен кокстың химиялық құрамын зерттеу 

үшін қолданылады: атом эмиссиясы, атом сіңіру, энергия дисперсиясы. 
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Физикалық-химиялық әдістерге тікелей қатысты барлық негізгі зерттеу 

әдістерін біріктіретін және қамтитын жалпы жүйе [93]: 
1. Өлшенетін параметр негізінде 

зерттеудің электрохимиялық әдістері: 

2. Спектрлік: 

 

- потенциометрия;   - вольтамперометрия;  

- полярография;       - осциллометрия;  

- кондуктометрия;    - электрогравиметрия;  

- кулонометрия;        - амперометрия;  

- диэлкометрия;  

- жоғары жиілікті кондуктометрия.  

- оптикалық;  

- рентген фотоэлектрондық 

спектроскопия;  

- электромагниттік және ядролық 

магниттік резонанс. 

4. Хроматографиялық: 3. Жылу: 

- газ;  

- шөгінді;  

- гельпроникатор;  

- айырбас;  

- сұйықтық. 

- термиялық;  

- термогравиметрия;  

- калориметрия;  

- энтальпиметрия;  

- делатометрия. 

 

4.5.2.1 Спектрлік талдаудың ерекшеліктері 

 

Спектрлік талдау үшін заттың өте аз мөлшері қажет. Бұл әдіс өте 

сезімтал және өте жылдам, бұл оны әртүрлі қажеттіліктер үшін ғана емес, 

сонымен қатар оны алмастырылмайтын етеді. Д. И. Менделеев кестесінің 

әрбір химиялық элементі белгілі. Өзіне ғана тән ерекше спектрді шығарады, 

сондықтан спектрлік талдау дұрыс жүргізілгенде қателесу мүмкін емес [92, 

94].  

4.3 суретте сәулелену спектрлерінің жіктелуі келтірілген [95]. 

 

 
Сурет 4.3 - Сәулелену спектрлері және олардың мінез-құлқы 

 

4.5.2.2 Спектрлік талдау түрлері 

 

Спектрлік талдау атомдық және молекулалық болып табылады. 

Атомдық талдау арқылы заттың атомдық құрамын, ал молекулалық талдау 

арқылы молекулалық құрамын анықтауға болады. 

1) атомдық-эмиссиялық әдіс. Атомдық эмиссия таңдалған атомдар 

немесе молекулалар қандай спектр шығаратынын зерттеу арқылы жүзеге 

https://www.13min.ru/wp-content/uploads/2013/07/Spektry-izluchenija.jpg
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асырылады; ол үшін оларға қуат беру керек, яғни оларды қоздыру керек. Зат 

атомдарын қоздыру үшін бірнеше жүз немесе тіпті мың градусқа тең жоғары 

температуралы қыздыру қолданылады-ол үшін заттың сынамасы жалынға 

немесе қуатты электр разрядтарының әсер ету өрісіне орналастырылады. 

Жоғары температураның әсерінен заттың молекулалары атомдарға бөлінеді. 

Артық энергия алатын атомдар оны әр түрлі толқын ұзындығындағы 

жарық кванттары түрінде шығарады, оларды алынған жарық спектрін көзбен 

бейнелейтін спектрлік аппараттар – аспаптар тіркейді [94, 95]. 

Атомдардың қозуы бір немесе бірнеше электрон неғұрлым алыс 

энергия деңгейіне өткен кезде пайда болады. Қалыпты жағдайда (ашылмаған) 

атом ең аз E0 энергиясына ие. Қоздырылған (тұрақсыз) күйде атом өте қысқа 

уақыт болуы мүмкін (10
-7

-10
-8

 сек) және әрқашан қалыпты бұзылмаған күйді 

алуға тырысады. Бұл жағдайда атом фотон сәулесі түрінде артық энергия 

береді. 

 

                                                                    (4.10) 

мұндағы E2, E1 - жоғарғы және төменгі деңгейдегі энергия;  

v - жиілік;  

с - жарық жылдамдығы;  

- сәулеленудің толқын ұзындығы;  

h - Планк тұрақтысы. 

Атомның жоғары энергия деңгейіне өтуі үшін оған энергияны беру 

керек-қозу потенциалы. Оның сыртқы валенттілік электронының ашылмаған 

атомынан бөліну үшін қажет ең аз энергия-иондану потенциалы (қозу 

энергиясы). 

Спектрлік сызықтың қарқындылығы (I) қозған бөлшектердің санына 

тура пропорционал (N*), өйткені атомдардың қозуы жылу сипатына ие. 

Қоздырылған және қоздырылмаған атомдар Больцман теңдеуімен 

сипатталған термодинамикалық тепе-теңдікте болады: 

 

                                                                                   (4.11) 

 

мұндағы N
0
-қоздырылмаған атомдар саны; 

g*, g – атомдардың қозған және қозбаған күйлерінің статикалық салмағы;  

E - қозу энергиясы;  

k - Больцман тұрақтысы;  

Т - температура. 

Осылайша, тұрақты температурада N* N-ге тура пропорционалды, 

яғни Сынамадағы осы атомдардың жалпы санына. Атомдардың жалпы саны 

Сынамадағы элементтің (с) концентрациясына тура пропорционал [96]. 

Әдістің сезімталдығы 10
-4

-10
-5

 дейін төмен. 
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2) атомдық-абсорбциялық әдіс. Атомдық сіңіру объектілерге 

бағытталған электромагниттік зерттеудің сіңіру спектрі бойынша жүзеге 

асырылады. 

Спектрлік талдау арқылы заттардың, бөлшектердің немесе тіпті үлкен 

физикалық денелердің (мысалы, ғарыш объектілерінің) көптеген 

сипаттамаларын өлшеуге болады. Сондықтан спектрлік талдау қосымша 

әртүрлі әдістерге бөлінеді. Белгілі бір тапсырма үшін қажетті нәтижеге қол 

жеткізу үшін дұрыс жабдықты, спектрді зерттеу үшін толқын ұзындығын, 

сондай-ақ спектрдің ауданын таңдау керек [94]. Бұл жағдайда зат жарық көзі 

мен спектрлік аппараттың арасына орналастырылады. Талданатын 

материалдан өтіп, шығарылған жарық кейбір толқын ұзындығында 

"шөгінділер" (сіңіру сызықтары) бар спектрлік аппаратқа жетеді – олар 

зерттелетін материалдың сіңірілген спектрін құрайды [95]. 

Спектрлік талдау талданатын зат шығаратын немесе сіңіретін 

жарықтың құрылымын зерттеуге негізделген. Зат жарық шығаруы үшін оған 

қосымша энергия беру керек. Содан кейін талданатын заттың атомдары мен 

молекулалары қозған күйге өтеді. Қалыпты күйге оралғанда, олар артық 

энергияны жарық түрінде береді. Қатты заттар немесе сұйықтықтар 

шығаратын жарықтың табиғаты әдетте химиялық құрамға өте аз тәуелді, 

сондықтан оны талдау үшін қолдануға болмайды. Газдардың сәулеленуі 

мүлдем басқа сипатқа ие. Ол талданатын үлгінің құрамымен анықталады. 

Осыған байланысты эмиссиялық талдау кезінде затты қоздырмас бұрын оны 

буландыру керек. 

Булану және қозу талданатын сынама енгізілетін жарық көздерінде 

жүзеге асырылады. Жарық көзі ретінде жоғары температуралы жалын немесе 

газдардағы электр разрядының әртүрлі түрлері қолданылады: доға, ұшқын 

және т. б. Қажетті сипаттамалары бар электр разрядын алу үшін генераторлар 

қолданылады. 

Жарық көздеріндегі жоғары температура (мыңдаған және ондаған мың 

градус) көптеген заттардың молекулаларының атомдарға ыдырауына әкеледі. 

Сондықтан эмиссиялық әдістер, әдетте, атомдық талдау үшін қызмет етеді 

және молекулалық үшін өте сирек кездеседі. 

Жарық көзінің сәулеленуі сынамада болатын барлық элементтер 

атомдарының сәулеленуінен тұрады. Талдау үшін әр элементтің сәулеленуін 

бөліп көрсету керек. Бұл оптикалық құрылғылардың көмегімен жүзеге 

асырылады – әртүрлі толқын ұзындығы бар жарық сәулелері кеңістікте бір-

бірінен бөлінетін спектрлік құрылғылар [96]. 

Бұл әдіс үлкен артықшылыққа ие: жоғары сезімталдық 10
-7

 дейін. 

3) энергия дисперсиялық талдау. Энергодисперсиялық рентгендік 

спектроскопия әдісі-оның рентгендік спектрінің эмиссиялық энергиясын 

талдауға негізделген қатты затты элементтік талдаудың аналитикалық әдісі; 

қатты күйдегі детектор мен көп арналы талдауышты қолдана отырып, 

рентгендік спектрлік талдау нұсқасы.  

Электрондардың (электронды микроскоптарда) немесе рентген 

сәулелерінің (рентгендік флуоресцентті талдауыш) көмегімен зерттелетін 



190 

үлгінің атомдары қозғалады, әр химиялық элементке тән рентген сәулесін 

шығарады. Мұндай сәулеленудің энергетикалық спектрін зерттей отырып, 

үлгінің сапалық және сандық құрамы туралы қорытынды жасауға болады.  

Энергетикалық дисперсиялық рентгендік спектроскопия әдісін 

сканерлеуші электронды микроскоптағы немесе трансмиссиялық электронды 

микроскоптағы объектілерді зерттеу кезінде қолдануға болады, онда 

объектіге бағытталған жоғары энергиялы электронды сәуле көмегімен 

зерттеу жүргізіледі.  

Микроскоп камерасында электрондардың ауа молекулаларымен 

әрекеттесуін азайту үшін жоғары вакуум (10
-7

 мБар) жасалады. Рентген 

детекторы салқындатуды қажет етеді, оны әдетте сұйық азот бар Дюара 

ыдысы немесе Пельтиер әсеріне негізделген құрылғы жасайды.  

Электрондық микроскоптың жұмысы кезінде электронды сәуле көзден 

– электронды зеңбіректен шығады және жоғары кернеумен жеделдетіледі. 

Нысанға тиген кезде электрондардың бір бөлігі элементтің реттік санына 

және оның кристалдық құрылымдағы айналасына байланысты шашырайды, 

бір бөлігі объектінің зат атомдарын қоздырады, сонымен бірге сипаттамалық 

сәулелену эмиссиясын тудырады. Электронды микроскоптың детекторын 

қолдана отырып, электронды сәуле мен объект атомдарының өзара 

әрекеттесуі кезінде пайда болатын шығарылған рентген сәулесінің энергия 

спектрін талдай отырып, оның құрамы да қосымша зерттеледі.  

Рентген спектрінің жекелеген максимумдарын олардың орналасуы 

бойынша (белгілі бір элемент эмиссиясының бір максимумының толқын 

ұзындығы) және қарқындылығы бойынша талдау, сондай-ақ жоғары 

сезімталдық және спектрлік бөлу қабілеті бар, бірақ экспрессі төмен толқын 

ұзындығы бойынша дисперсиялық рентген спектроскопиясының 

салыстырмалы әдісінде (толқын-дисперсиялық талдау) жүргізіледі [92].  

Мысалы, 4.4 суретте сканерлеуші электронды микроскоптың көмегімен 

алынған арнайы "рексил" коксының микроқұрылымының суреті берілген 

[44]. Энергия дисперсиялық спектрометрдің көмегімен осы учаскеден спектр 

алынды (4.5 сурет), сондай-ақ зерттелетін үлгіде элементтік үлестіру 

көрсетілді (4.6 сурет). 

 

 
4.4 сурет - Арнайы кокстың фрактографиялық микроқұрылымы,  

кокстеу жылдамдығы 50С/мин астам, х 400 
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4.5 сурет - "Рексил" коксының 

арнайы түрінің спектрі» 

4.6 сурет - "Рексил" арнайы кокстың 

зерттелетін аймақтың элементтік 

таралуы 

 

Бұл әдіс үлгілерді алдын ала дайындау бойынша арнайы қондырғылар мен 

әдістемелерді талап етпейді және үлгінің нақты кеуек құрылымының жалпы 

түрін, оның бетінің морфологиясын, сондай-ақ элементтік таралуын толық 

берумен сипатталады. Бұл әдісті қазіргі кезеңдегі ең ақпараттық әдіс деп 

санауға болады. 

Спектрлік талдау адамзатқа химиялық заттарды тіркеудің дәстүрлі 

әдістерімен анықталмайтын бірнеше элементтерді ашуға мүмкіндік берді. 

Бұл рубидий, цезий, гелий сияқты элементтер (ол күн спектроскопиясымен 

ашылды – Жер бетінде анықталғанға дейін), индий, галлий және басқалар. 

Бұл элементтердің сызықтары газдардың сәулелену спектрінде табылды және 

оларды зерттеу кезінде анықталмады. 

Бұл жаңа, әлі белгісіз элементтер екені белгілі болды. Спектроскопия 

металлургия және машина жасау өнеркәсібінің, атом индустриясының, ауыл 

шаруашылығының қазіргі түрінің қалыптасуына елеулі әсер етті, онда ол 

жүйелі талдаудың негізгі құралдарының біріне айналды [95]. 

 

4.5.3 Сапаны болжау әдістері  

 

Өнім сапасын болжау-бұл болашақта өнім сапасының деңгейі туралы 

ғылыми негізделген ақпарат. 

Өнім сапасын болжаудың екі жағы бар: 

- сапа-объект эволюциясының табиғатын, оның даму тенденцияларын, 

жылдамдығын, оның өзгеруінің уақытша және кеңістіктік аймақтарын, 

қолайсыз жағдайлардың туындауы, әртүрлі факторлардың әсерін күшейту 

немесе әлсірету туралы білім. Болжамның бұл сапалы ақпараты Объектіні 

басқару және болжамды өнімді шығаратын ұйымдардың стратегиялық 

шешімдер қабылдауын негіздеу үшін үлкен маңызға ие; 

- сандық-уақыт өте келе күтілетін сапа деңгейі туралы болжамның 

ықтималды деректері ұйымдарға күрделі салымдар, материалдық шығындар 
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және өнім сапасының күтілетін деңгейін қамтамасыз ету үшін алдын-ала 

есептеулер жүргізуге болатын ақпарат береді.  

Болжау дегеніміз-жинақталған тәжірибе мен оған қатысты қазіргі 

болжамдар негізінде болашақты болжау. 

Болжау-бұл күрделі процесс, оның барысында көптеген мәселелерді 

шешу қажет. Оны жүзеге асыру үшін болжаудың әртүрлі әдістерін қолдану 

керек, олар бүгінгі күні өте көп, бірақ іс жүзінде тек 15-20 қолданылады.  

Болжам әрқашан салыстырмалы: егер белгілі бір факторлар жиынтығы 

белгілі болса және белгілі бір процестердің өту шарттары белгілі болса, не 

күту керек деген сұраққа жауап беруі керек. 

Өнім сапасының деңгейін болжау кезінде жүйелі тәсіл пайдаланылады, 

бұл ретте сапа болжам объектісі ретінде "қажеттілік", "жоба", "Өндіріс", 

"өнімді өткізу" кіші жүйелерінен тұратын тұйық жүйені құрайды (4.7 сурет) 

[97]. 

Кері байланыс әрекеті орта мерзімді және әсіресе ұзақ мерзімді 

болжамдарды жасау кезінде ескерілуі керек. 

Сапа деңгейін болжай отырып, үш топқа біріктіруге болатын әртүрлі 

әдістерді қолданыңыз: 

а) үш түрді қамтитын экстраполяция әдістері – болжау объектісі 

параметрлерінің мөлшері туралы деректерді экстраполяциялау, бағалау 

функционалдық сипаттамаларын экстраполяциялау, жүйелік және 

құрылымдық сипаттамаларды экстраполяциялау; 

б) екі түрден тұратын сараптамалық бағалау әдістері-жеке 

сараптамалық бағалау және ұжымдық сараптамалық бағалау; 

в) үш түрді қамтитын модельдеу әдістері – бейненің логикалық 

модельдері, математикалық модельдер, ақпараттық модельдер [98, 99]. 

Экстраполятивті болжау-бұл объектінің, ұйымның және т. б. болашақ 

өмір сүруін болжаудың дәстүрлі тәсілі. Мысал: графикте көрсетілген 

көмірдің қыздыру жылдамдығы мен алынған кокстың кеуектілігі арасында 

тікелей байланыс бар (4.8 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8  сурет - Кокс кеуектілігінің көмірді қыздыру  

Жылдамдығынан схемалық тәуелділік графигі  
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Сурет 4.7 - Болжау кезінде ішкі жүйелер  

өнім сапасының деңгейі 

 

4.8 суретте көмірдің қыздыру жылдамдығының жоғарылауымен (V1 

және V2) кеуектілік мәні (P1 және P2) өсетіні көрсетілген. Егер сіз графикте 

жоғары және төмен түзу сызық жасасаңыз, яғни экстраполяция жүргізілсе, 

көмірді қыздыру жылдамдығы (V3 және V4) өзгерген кезде кокстың 

Болжанатын өнімді өндіру технологияларының даму үрдістеріне талдау және жаңа 

технологиялық процестерді пайдалану мүмкіндігін анықтау жүргізіледі. Өнімнің белгілі 

бір түрін өндіру технологиясының дамуын талдауды оның техникалық деңгейі тікелей 

байланысты болатын технологиялық салалардың дамуымен салыстыру қажет, 

болжамды өндіріс үшін өнеркәсіптік өндірістік тенденцияларға тән маңыздылығын 

бағалау қажет. 

"Өнімді сату» Мақсаты: өндірушіден тұтынушыға көшу арқылы дайын өнімнің 

сапалық деңгейінің өзгеруін болжау. 

Зауыт қақпасынан тұтынушыға ауысу процесінде өнім сапасына әсер ететін факторлар 

мен жағдайларды қамтиды. Бұл ретте тариф нысанының өзгеруінің негізгі үрдістеріне, 

қоймаларда өнімді сақтаудың ең аз және барынша мүмкін болатын мерзімдеріне, 

әртүрлі географиялық аймақтардағы климаттық жағдайлар айырмасының өнім 

сапасына әсер ету салдарларына талдау жүргізіледі. 

"Қажеттілік» Мақсаты: болжамды өнімнің сандық көлемін анықтау. 

Болжамды өнімнің әлеуметтік орындылығын анықтау оның нақты тұтынушысын, оның 

жынысын, жасын, кәсібін, ұлтын, яғни өнімнің нақты тұтынушысын анықтауды 

көрсетеді. 

Мақсаты: жаңа ғылыми жаңалықтарды, өнертабыстарды, 

патенттерді және жобалық-конструкторлық жұмыстарды талдау, 

болжамды кезеңде өнімнің жаңа теориялық мүмкін сапалық 

деңгейін анықтау. 

Өнімнің сапалық деңгейінің өзгеруіне әсер ететін ғылыми-техникалық прогрестің 

негізгі факторларын талдау негізінде өнімнің жаңа сапалық деңгейінің жобалық 

шешімінің болжамын әзірлеуді көздейді. 

Өндіру "» 

Мақсаты: өндіріс процесінде өнімнің сапалық деңгейінің 

өзгеруіне әсер ететін ғылыми-техникалық прогресс факторларын 

зерттеуді қамтамасыз ету және алынған мәліметтер негізінде 

өнім өндірісінің болжамын жасау. 

"Жоба» 
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кеуектілігінің жаңа мәндерін (P3 және P4) тәжірибе жасамай болжауға 

болады. 

Өнім сапасын жақсарту болжамының деректері өнім сапасын 

жақсартуды жоспарлаудың ғылыми негізін құрайды, онда жаңа өнімді өндіру 

мерзімдері мен күрделі салымдар көлемі болжамдық деректерді ескере 

отырып белгіленеді [97-101]. Болжамдардың үлкен қателігі мәндердің қатты 

ауытқуларында байқалады. Қысқа мерзімді болжамдар үшін экстраполяция 

әдістерін қолдану негізделген [102]. 

 

4.5.4 Кокстың қасиеттерін болжау әдістері  

 

Көмір ғылымының көптеген жылдар бойғы басты мәселелерінің бірі-

көмір қасиеттерінің көрсеткіштері бойынша кокстың қасиеттерін болжау 

әдістерінің теориялық негіздерін жасау. Бұл мәселені шешу кокс химиялық 

салада үлкен қолданбалы мәнге ие [103].  

Кокс сапасын болжау әдістерін құрудың ғылыми мәселесін шешу 

маңызды практикалық мақсаттарды көздейді: 

- берілген немесе белгілі қасиеттері бар кокс алу; 

- тапшы кокстелетін көмірдің ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану 

үшін оңтайлы құрамның шикіқұрамын жасау. 

Осы мақсаттарды орындау және мәселені шешу үшін технологтар 

алдына міндет қойылады: 

– математикалық теңдеулерді алу, мұнда функциялар ретінде Кокс 

қасиеттерінің көрсеткіштері, ал оның параметрлері (өзгермелі шамалар) 

ретінде-осы қасиеттердің қалыптасуына әсер ететін факторлар. Яғни, кокстеу 

процесінің математикалық моделін құру қажет. 

Кокс қасиеттерінің көрсеткіштерін, көмір қасиеттерінің әртүрлі 

параметрлерін есептеу үшін қолдану принципіне сәйкес кокс сапасын 

болжаудың әртүрлі әдістері екі топқа бөлінеді: 

1) көмірдің петрографиялық ерекшеліктері мен элементтік құрамының 

көрсеткіштері пайдаланылатын статикалық әдістер; оларда пайдаланылған 

параметрлер көмірге әсер ету тәсіліне тәуелді емес; 

2) ауаға қол жеткізбестен қыздыру кезінде, яғни кокстеу процесінде 

көмірдің әрекетін сипаттайтын параметрлер қолданылатын динамикалық 

әдістер. Осы әдістерде қолданылатын параметрлер көмірге белсенді жылу 

әсерінен алынады. 

Технологиялық факторлардың жиынтығын пайдалану тұрғысынан 

әдістер бөлінеді: 

1. Кокс пайда болған көмірдің (шихтаның) қасиеттерін ғана бағалайтын 

әдістер.  

2. Кокстеудің технологиялық тәртібінің көрсеткіштері де 

қолданылатын әдістер. 

Бірінші топтың әдістері петрологияны талдаумен анықталған көмір 

қасиеттерінің параметрлеріне негізделген (И.В. Ереминмен). Бұл әдіс 

химиялық жетілу (изометаморфты) тең дәрежеде көмірлер петрографиялық 
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құрамға сәйкес табиғи түрде өзгеретін механикалық беріктік көрсеткіштері 

бар кокс береді деген құбылысқа негізделген. 

Кокс қасиеттерінің көрсеткіштері бірдей петрографиялық құрамы бар 

метаморфизм факторынан табиғи түрде өзгереді. Осыған байланысты 

үйлесімді жүйе жасалды, оның негізінде кокстың қасиеттерін бастапқы 

көмірдің (зарядтың) петрографиялық ерекшеліктеріне сәйкес болжауға 

болады. Кокстың беріктігі (П) шағылысу коэффициентінің (10R) функциясы 

болып табылады, ол көмірдегі (шихтадағы) піспейтін (аршитын) 

компоненттердің құрамы арқылы көрінетін көмірдің және петрографиялық 

құрамның химиялық жетілу өлшемі ретінде қабылданады (     ): 

 

                                              П =f(     10R)             (4.12) 

 

Осылайша, көмірдің петрографиялық құрамы кокстеу процесінде оның 

термиялық өңделуіне әсер етеді, яғни көмірдің және олардың термиялық 

өзгеру өнімдерінің қасиеттері бастапқы көмірдің петрографиялық құрамымен 

және химиялық жетілу дәрежесімен анықталады. Жартылай кокстың, содан 

кейін кокстың кеуекті денесінің қасиеттерін қалыптастыру көмірдің 

пластикалық күйі сатысында жүреді. Сондықтан бұл процесс пластикалық 

массаның қасиеттерімен анықталады-пластикалық қабаттың қалыңдығы, 

тұтқырлығы (аққыштығы), газ өткізгіштігі, индексі және ісіну кезеңі, 

пластикалық күйдің температуралық аралығы және т.б. Барлық осы 

қасиеттер көмірдің петрографиялық құрамына байланысты және олардың 

абсолютті мәні олардағы ашылмаған компоненттердің құрамымен 

анықталады. Мысалы, көмірде піспейтін микрокомпоненттер құрамының 

артуымен пластикалық массаның тұтқырлық индексі, көмір пластикалық 

массасының газ өткізгіштігі артады, ал пластикалық массаның аққыштығы, 

индексі және ісіну кезеңі төмендейді. Сол сияқты, пластикалық қабаттың 

қалыңдығы көмірдің петрографиялық құрамына байланысты. 

Кокстың қасиеттерін анықтайтын құбылыстардың тағы бір тобы оның 

пайда болу сатысында жартылай кокстен өтеді, атап айтқанда: шөгу және 

онымен байланысты кокс денесіндегі кернеулер, оның сынуы мен бөліну 

мөлшерін анықтайды. [103] сәйкес, көмір құрамындағы шайғыш 

компоненттердің жоғарылауымен шөгу мөлшері төмендейді, сонымен бірге 

кокстың сынуы төмендейді. И. в. әдісіне енгізілген принциптерді дамыту. 

Еремин, Қарағанды бассейнінің көмірі үшін осындай әдістердің инварианты 

әзірленді; Кокс беріктігінің шағылысу коэффициентінен (10R) және көмірде 

(шихтада) піспейтін (жұқаратын) компоненттердің құрамынан өзара 

байланысын белгілейтін екінші ретті қарапайым математикалық теңдеулер 

алынды (     ): 

 

у1= -523,2683+6,5012х1+14,0069х2 – 0,0381  
  – 0,0638х1х2 - 0,60612  

  (4.13) 

 

у2 = 538,2963+2, 6437х1 – 11,4220х2 + 0,0315  
 -0,0397х1х2 + 0,0658  

  (4.14) 
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у3 = -288,2133+2,8390у1+6,7885у2 - 0,0103  
  – 0,0279х1х2 - 0,0307  

  (4.15) 

 

у4 = 274,0862+0, 9984х1-6, 0069х2 + 0,0043  
  – 0, 0124х1х2 + 0,0341  

  (4.16) 

 

мұндағы х1 - көмірде (шихтада) піспейтін (жұқаратын) компоненттердің 

болуы (     ); 

х2 - шағылысу коэффициенті (10R); 

у1 - үлкен масақты барабандағы қалдық, кг; 

у2 - таңбаланған өнімдегі класс құрамы 10 мм-ден кем, кг; 

у3 - М40, %;  

у4 - М10,%. 

Бұл әдісті зауыттық жағдайда қолданудың ыңғайлылығы үшін 

номограмма жасалды (4.3 кесте), ол арқылы шағылысу коэффициентін және 

бастапқы көмірдегі (зарядтағы) шайғыш компоненттердің құрамын біле 

отырып, кокстың сапасын анықтауға болады.Осындай математикалық 

теңдеулер Кузнецк бассейнінің көмірлері үшін де жасалды (А.С. Станкевич), 

олар бірқатар басқа факторларды ескереді, өйткені бұл бассейннің көмірі 

күрделі петрографиялық құрамға ие: 

 

у1 = 803,48-161,72R+10,86R
2
+314,92И–238,67И

2
+ 

                   +51,14И
3
+0,583Т - 0,451Н–0,0179Н

2
-2,35А

с
    (4.17) 

 

у2 = 173,12-15,07R-37,46И+20,80И
2
-0,154Т+0,368Н+2,69А

с
   (4.18) 

 

мұндағы R - шикіқұрамның шағылысу қабілетінің орташа динамикалық 

шамасы; 

И - жаю индексі, яғни көмірлердегі (шихталардағы) піспейтін 

(жаю) компоненттердің (     ) нақты құрамының оңтайлы 

құрамына қатынасы; 

T - қасиеттердің гетерогенділігі параметрі      ; 

Н - көмірдің петрографиялық құрамы бойынша айырмашылығының 

параметрі. 

Кокстың сапасын болжаудың петрографиялық әдістерінің 

кемшіліктері: Барлық осы әдістер зарядты алу үшін әртүрлі көмірді 

араластырған кезде, жоғарыда аталған пластикалық масса қасиеттерінің 

көрсеткіштері қоспа Заңына сәйкес өзгереді, өйткені заряд үшін шамалар       

мен 10R орташа динамикалық шамалар ретінде есептеледі. Бірақ қазіргі кокс 

химиялық зауыттарының құрамына тән әр түрлі метаморфизм дәрежесімен 

араласқан кезде, олардың құрамындағы газ көмірінің едәуір үлесіне 

байланысты пластикалық масса қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері 

аддитивтілік заңы бойынша есептелген мәннен күрт ауытқиды.  
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4.3 кесте - Көмірдің петрографиялық ерекшеліктері бойынша кокстың механикалық беріктігін анықтау 
10R 

шағылысу 

қабілеті, % 

О. к. тазарту компоненттерінің мазмұны, % 

16 19 22 25 28 31 34 37 

а б а б а б а б а б а б а б а б 

84 313/41 70,7/ 

10,4 

312/42 71,2/ 

10,6 

311/43 71,4/ 

11,1 

309/46 71,4/ 

11,6 

306/49 71,3/ 

12,1 

303/52 70,9/ 

12,7 

299/56 70,4/ 

13,5 

294/61 69,7/ 

12,3 

85 316/40 71,9/ 

9,9 

316/41 72,3/ 

10,2 

314/42 72,4/ 

10,6 

312/45 72,3/ 

11,0 

309/47 72,1/ 

11,5 

306/50 71,7/ 

12,1 

302/55 71,1/ 

12,8 

297/59 70,3/ 

13,5 

86 320/39 73,0/ 

9,5 

319/40 73,3/ 

9,8 

317/41 73,3/ 

10,1 

315/43 73,2/ 

10,5 

312/46 72,9/ 

11,0 

308/49 72,4/ 

11,5 

304/53 71,7/ 

12,2 

299/58 70,8/ 

12,9 

87 323/38 74,1/ 

9,2 

322/39 74,2/ 

9,4 

320/40 74,2/ 

9,8 

317/42 74,0/ 

10,1 

315/45 76,3/ 

10,5 

311/48 73,0/ 

11,0 

306/52 72,2/ 

11,7 

301/56 71,3/ 

12,4 

88 327/38 75,0/ 

9,0 

325/38 75,1/ 

9,2 

323/40 75,0/ 

9,4 

321/42 74,7/ 

9,8 

317/44 74,7/ 

10,2 

313/47 73,5/ 

10,6 

308/51 72,7/ 

11,2 

303/55 71,6/ 

11,9 

89 330/37 76,0/ 

8,8 

328/38 75,9/ 

8,9 

326/39 75,7/ 

9,2 

323/41 75,4/ 

9,5 

320/43 74,3/ 

9,9 

315/46 74,0/ 

10,3 

310/49 73,1/ 

10,8 

305/54 72,0/ 

11,5 

90 333/37 76,8/ 

8,7 

331/37 76,7/ 

8,8 

329/38 76,4/ 

9,0 

326/40 76,0/ 

9,3 

322/42 75,4/ 

9,5 

317/45 74,5/ 

10,0 

312/48 73,4/ 

10,5 

306/52 72,2/ 

11,1 

91 336/37 77,6/ 

8,7 

334/37 77,4/ 

8,7 

331/38 77,0/ 

8,8 

328/40 76,5/ 

9,1 

324/42 75,8/ 

9,3 

319/44 74,8/ 

9,8 

314/48 73,7/ 

10,3 

308/51 72,4/ 

10,8 

92 338/37 78,3/ 

8,7 

336/37 78,1/ 

8,7 

333/38 77,6/ 

8,8 

330/39 77,0/ 

9,0 

326/41 76,1/ 

9,2 

321/44 75,1/ 

9,6 

315/47 74,0/ 

10,1 

309/51 72,6/ 

10,6 

93 341/37 79,0/ 

8,8 

339/37 78,6/ 

8,8 

336/38 78,1/ 

8,9 

332/39 77,4/ 

9,0 

328/41 76,5/ 

9,3 

323/43 75,4/ 

9,5 

317/46 74,1/ 

9,9 

311/50 72,7/ 

10,4 

94 344/37 79,6/ 

8,9 

341/37 79,2/ 

8,9 

338/38 78,5/ 

8,9 

334/39 77,7/ 

9,1 

330/41 76,7/ 

9,3 

324/43 75,6/ 

9,5 

318/46 74,2/ 

9,9 

312/49 72,7/ 

10,3 

95 346/37 80,1/ 

9,2 

343/37 79,6/ 

9,1 

340/38 78,9/ 

9,1 

335/38 78,0/ 

9,2 

331/41 77,0/ 

9,3 

328/43 75,7/ 

9,6 

320/46 74,2/ 

9,9 

313/49 72,7/ 

10,3 

Ескертпе: а-Сунгрен барабанында сынау кезінде кокстың механикалық беріктігі: алымы-қалдық мөлшері, кг; бөлімі – ірілігі 0-10 мм 

сынып, кг; б – шағын барабанда сынау кезінде кокстың механикалық беріктігі: алымы – М40 көрсеткіші,%; бөлімі– М10 көрсеткіші, %. 
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Мұның себептері: 

а) метаморфизмнің төмен сатысындағы көмірдің термиялық ыдырауы 

кезінде өте реактивті радикалдар пайда болады, олар қатты заттардың пайда 

болуымен әр түрлі аралық өнімдермен қарқынды әрекеттеседі, ал 

пластикалық массаның сұйық фазасының шығымдылығы төмендейді; 

б) көмірдің пластикалық күйінің температуралық интервалдарының 

айтарлықтай сәйкес келмеуі кокстелген массада қатайған пластикалық масса 

орталықтарының пайда болуына әкеледі, сұйық өнімдердің кеуектерінде 

олардың бетіндегі адсорбция процестеріне жағдай жасалады, дәл осы кезеңде 

зарядтың термохимиялық түрлендірулерінің өнімдерінің негізгі бөлігі әлі де 

максималды ағым сатысында. 

Бұл құбылысты петрологияның физикалық әдістерімен ескеру мүмкін 

емес, сондықтан [103] көмір қоспаларының пластикалық массасының 

қасиеттері көрсеткіштерінің зияндылық құбылысын сипаттау үшін 

метаморфизмнің алғашқы кезеңдеріндегі көмір массасының бір бөлігі тозу 

компоненттеріне жататындығын ескере отырып, км түзету коэффициенті 

енгізілді. А.С. Станкевич тұжырымдаманы енгізді-әр түрлі көмірдің құрамдас 

бөліктерінің қасиеттерінің гетерогенділігі (Т параметрі) және көмірдің 

петрографиялық құрамы (Н) бойынша айырмашылығы. 

в) параметр – жентектелген       компоненттердің құрамы, яғни 

100*      изометаморфты көмірдің қасиеттерін біржақты түсіндіреді. Бұл 

болжамның әділдігі көмірде лейптинит (көмір бассейні) болған жағдайда 

бұзылады, өйткені бір көмірден лейптинит пен витринит термиялық ыдырау 

кезінде әртүрлі қасиеттермен сипатталатын сұйық өнімдердің әр түрлі 

мөлшерін қамтитын пластикалық масса түзеді.  

Сондай-ақ статикалық әдістерге С.И. Панченко әдісі жатады, ол 

Н*100/С шамаларын (көмірдің органикалық массасының жоғары 

молекулалық қосылыстарының поликонденсация дәрежесі және олардың 

термиялық ыдырау кезінде өнімнің белгілі бір мөлшерін бөліп алу қабілеті) 

және О/Н+0,5 Ѕорг (бөлінетін өнімдердің қасиеттері және көмірдің жоғары 

молекулалық қосылыстарының кокс затына айналу жылдамдығы) 

параметрлер ретінде қабылдаған классификациялық номограмма жасады. 

Яғни, мұндай пайымдау таза сипаттамалық сипатқа ие және автор әзірлеген 

жіктеу номограммасы, онда кокстеу кезінде белгілі бір күш беретін көмірлер 

(зарядтар) белгілі бір заңдылықпен орналастырылған, қанағаттанарлықсыз 

болып шықты. Әдістің өзі коксохимиялық өнеркәсіп практикасында кең 

қолданыс таппады. 

Динамикалық әдістер ХХ ғасырдың 50-ші жылдарында құрыла 

бастады. Мысалы, Е. М. Тайц Кокстың механикалық беріктігі Q үлкен торлы 

барабандағы қалдық бойымен көмір зарядының пластикалық массасының 

тұтқырлығы η және оны коксқа айналдыру λ кезінде жартылай кокстың 

шөгуі функциясы болатын формуланы шығарды : 

 

                                            
 

 
        (4.19) 
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Бұл кокстың сапасын болжау мәселесін шешуге бағытталған нақты 

қадам болды, бірақ автор параметрлерді эксперименттік анықтаудың нақты 

әдістерін берген жоқ, өндірістік жағдайда тәуелділікті нақтылау үшін нақты 

материалды жинақтаған жоқ. 

Осы уақытқа дейін ғалымдар кокстың сапасын болжау әдістерін ойлап 

тапты, бұл оның қалыптасу процестерін тереңірек зерттеуге мүмкіндік берді. 

Зауыттық зертханаларда және ғылыми-зерттеу институттарында 

таралған әдістер: 

1) пластикалық массаның тұтқырлығын анықтау (Н.С. Грязнов); 

2) Л.М. Сапожников аппаратының базасында үлкен пластометриялық 

аппаратты әзірлеу (М.Д. Шапиро, Л.С Альтерман); 

3) ісіну динамикасын зерттеу (Е.М. Тайц, Я.М. Обуховский және т.б.); 

4) Пластикалық массаны әртүрлі агрегаттық күй фазаларына бөлу (Ю. 

Бирюков, Л. Нестеренко); 

5) Кокс сапасын анықтауға арналған номограмма (Л. Ольшанский), 

оның негізгі параметрі коаксиалды цилиндрлері бар аппараттағы 

пластикалық массаның тұтқырлығын анықтау нәтижелері бойынша 

шығарылатын индекс (Н.С. Грязнов) және шөгудің орташа жылдамдығы λ` 

Индекс ϴ  пластикалық күй интервалының ∆t, пластикалық массасынан 

жартылай кокстың түзілу температурасының tзатв және оның тұтқырлық 

индексінің τ туынды шамасы болып табылады: 

 

                                             
        

 
                                    (4.20) 

 

6) Пластикалық қабат (у) қалыңдығы, оның үстіңгі tв және астыңғы 

температурасы tн және олардың айырмашылығы ∆t негізінде М40 және М10 

кокстың механикалық беріктігінің көрсеткіштерін болжаудың 

математикалық моделі жасалды (И.А. Протасеня және В. Ровенский): 

 

                            М40,М10=f (φ`, tв, tн, ∆t)                                 (4.21) 

 

7) дилатометрде түсірілетін Ив, Пн, Пв параметрлері негізінде регрессия 

теңдеуі (Я.М. Обуховский): 

 

                              М40, М10=f(Ив, Пн, Пв)    (4.22) 

 

Бұл пластикалық масса мөлшерінің өзгеруі басқа факторларға 

қарағанда кокс сапасына басым әсер ететіндігін көрсетеді.  

8) кокстың үйінді массасының Г газ өткізгіштігінің тәуелділігін 

анықтау (А.С. Брук және К.И. Сысков бойынша аэр) Қарағанды 

шихталарының пластикалық массасынан Ж
г
 сұйық бөлігінің шығуынан (В. 

Голощапова): 

 

                          аэр =1338,5-115,8 Ж
г
+2,77(Ж

г
)

2
    (4.23) 
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                            Г=-2756+244,1 Ж
г
-5,26 (Ж

г
)

2
    (4.24) 

 

9) Кокс сапасын болжау әдісі (В. Симонис), онда технологиялық 

факторлар ескеріледі: кокстеу кезеңі, көмірді ұнтақтау дәрежесі, кокстеу 

камерасының ені. Автор көмірдің (зарядтың) барлық қасиеттерін бір 

параметрмен білдірді G, пластикалық күйдің қалыптасуының басталу 

температурасына негізделген E, C; жартылай кокстың пайда болуының 

басталу температурасы V, ˚C; қысу t, мм; кеңейту δ, мм: 

 

                                            
   

 
 

   

     
                                        (4.25) 

 

Шын мәнінде, G сипаттамалық мәні зарядтың қасиеттеріне байланысты 

кокс түзілу процестерін анықтайтын жоғарыда сипатталған негізгі 

факторлардан айтарлықтай артықшылыққа ие емес. 

9а) кокстың беріктігін болжау теңдеуі (В. Симонис): 

                              

      М40=аК+b+(Ms),                                 (4.26) 

 

мұндағы а, b – шикізат сипаттамасының коэффициенттері V
d
 ұшпа заттардың 

шығу шамасы және G параметрі бойынша кестелер бойынша 

болады; 

К - кокстеу жағдайларын ескеретін параметр кокстеу кезеңінің 

шамасы, шикіқұрамның сусымалы массасы және кокстеу 

камерасының жарты ені бойынша кестелерде орналасқан; 

 - коэффициент шихта ірілігі кластарының нақты құрамының 

оңтайлы мәнінен жиынтық ауытқуына байланысты кокстың 

беріктігінің үлесін қосады. 

Әдістің кемшіліктері, оны өнеркәсіп үшін қолайсыз етеді: 

- жаппай массаның мөлшері 700-850 кг/м
3
 аралығында өзгерді, 

дегенмен коксохимиялық зауыттарда ол аздап өзгереді, ал коксирлеу 

камерасының енінің ұлғаюы сияқты, жаппай массаның жоғарылауына К 

коэффициентінің мәні теріс әсер етеді; 

- кокстеу кезеңі 19-24 сағат аралығында қабылданды, бұл тәжірибелі 

пештерге тән. 

10) пластографта, термогравиметрияда және дилатометрияда 

техникалық талдау деректері бойынша көмір қасиеттерін пайдалана отырып 

кокстың механикалық беріктігін болжау (И. Леман мен А. Майер). Модельде 

көмірдің қасиеттері мен кокстеу жағдайларын сипаттайтын тоғыз параметр 

қолданылды (V
d
 ұшпа заттардың шығуы, А

с
 күлі, пластикалық күйдің 

температуралық аралығы  t, пластикалық массасының тұтқырлығы Рмах, 

талдың ісіну индексі Ив, жартылай коксты коксқа айналдыру   
  сатысында 

пайда болған ұшпа заттардың олардың жалпы санынан үлесі, көмірдің 

құрамы 1 мм М, көмірдің сусымалы массасы G, кокстеу температурасы t): 
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М40=-198,15+5,43V
d
-0,428А

с
+1,73t+37,6Рmaх+ 

+0,0754( )
2
+1,76Ив+3,61М+411G+0,0221t-0,123(V

d
)

2
- 

-0,0155(t)
2
-4,2 -357G

2
-0,00208М

2
+0,00707МV

d
- 

              -0,0227Мt+0,0002Мt
2
-9,62МG+7,69G

2
-0,0171( )

2
t     (4.27) 

 

11) кокстың беріктігін анықтаудың математикалық моделін құру үшін 

(В. Борковский) көмірдің бірқатар сипаттамаларын қолданды (ұшпа 

заттардың шығуы V
d
, Рог бойынша пісіруі индексі – RI, Грей-Кингтің еркін 

ісінуі Wω, пластикалық массаның жартылай коксқа айналу температурасы tk, 

газдың бөліну температурасы (t2-t1) және жартылай кокстың коксқа айналу 

кезеңіндегі газдың шығуы, кокстеу температурасы C-мен сипатталады): 

 

                           М40=СКМ[100-2,924(V-14,5)(1-r)]                     (4.28) 

 

мұндағы К - Wω және RI шихтасының қасиеттері көрсеткіштерінің 

туындысы, ол мынадай формула бойынша айқындалады: 

 

                                             К=lg(  

 

    
 

 )                                     (4.29) 

 

М – қоспаларда кокстеу кезінде көмірдің өзара әрекеттесуін есепке алуға 

арналған модуль; 

r - формула бойынша есептелетін шама: 

 

                                                   
     

      
   (4.30) 

 

11а) Кокс беріктігінің көмір шихталарының құрамына және 

технологиялық факторларға тәуелділік теңдеулері: 

 

у1=279,8+22,2 -13,0z1,z2,z9-13,0z3,z4,z7+12,9 z9- 

                         -11,0z1,z5,z9+9,9z2,z9+7,5 ,z8-6,1z1z4z7;                (4.31) 

 

у2=65,8+16,4 -14,5z5,z6,z8+13,5z1,z2,z7-9,3z1,z8- 

                                -6,6z1,z6,z8+7,2z1,z8-6,5z3z4z7+6,4 ,                 (4.32) 

 

мұндағы z1, z2, z3 - зарядтың құрамына байланысты айнымалылар; 

z5 - кокстың механикалық өңдеу шамасы; 

z4 - пеш камерасының ені; 

z6 - кокс тортының осьтік жазықтығындағы температура; 

z7 - кокстеу камерасы қабырғаларының бастапқы температурасы; 

z8, z9 - шихта мен газ көмірін ұнтақтау. 

12) теңдеудің көмегімен П40 коксының беріктігін болжау (В. 

Журавлев): 
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                     П40= - 0,0049(              
  

  
      )             (4.33) 

 

Кокс сапасын болжаудың жоғарыда аталған әдістері бірқатар белгілі 

бір ережелерге сәйкес келмейді: 

- модельге көмірдің пластикалық күйі мен пайда болған жартылай 

коксты коксқа айналдыру кезеңдеріндегі негізгі құбылыстардың жиынтығын 

сипаттайтын маңызды параметрлер енгізілуі керек; 

- олардың физикалық мәні бойынша параметрлерде минималды 

байланыс және қарастырылып отырған процестің бір жағы туралы үлкен 

ақпарат болуы керек; 

- бүкіл мәселені шешу үш кезеңге бөлінуі керек: окс сапасының заряд 

кқұрамы арасындағы байланысын сипаттайтын математикалық модель құру, 

есепті жүзеге асыру тәсілдерін табу, кокстеудің технологиялық режимінің 

ерекшеліктерін сипаттайтын модель параметрлерін енгізу. 

  Кокстың осындай қасиеттерінің күрделі сипаттамасы ретінде беріктік 

көрсеткіштері қабылданады: 

а) денеде жарылған кокстерге арналған беріктік (у) оның L(x1) және 

кеуекті дененің беріктігі   
  (x2) функциясы болып табылады: 

 

                                    у= -13,54х1+1,73х2 + С    (4.34) 

 

мұндағы С - осы өндіріс үшін тұрақты мән, оның технологиясының қабілетін 

сипаттайды; 

L - Е.М. Тайц әдісімен анықталатын кокстың сынуы, м/м
2
. 

б) жарықтары жоқ кокстың кеуекті денесінің беріктігі пластикалық 

массаның қасиеттерімен және оның синтезделуімен анықталады. Н.С. 

Грязновтың заманауи теориясына сәйкес, агломерация процесі оның 

тұтқырлығына кері пропорционал болатын пластикалық масса ортасында 

қатты фазалық орталықтардың пайда болу жылдамдығымен сипатталады. 

Көмірді ыдырататын пластификацияланған өнімдердің агломерацияланған 

бөлшектері арасындағы байланыс аймағы және олардың агломерациясының 

беріктігі ортаның беткі кернеуі мен ағымына, яғни пластикалық массаға тура 

пропорционал. Пластикалық күй аралығы неғұрлым кең болса, көмір 

бөлшектері арасындағы жабысқақ байланыстың беріктігі соғұрлым жоғары 

болады. 

Осылайша, пластикалық массаның қажетті қасиеттері үш параметрмен 

сипатталады: 

- ондағы сұйық заттардың мөлшері Ж
г
; 

- оның қозғалғыштығы, бұл поликонденсация орталықтарының пайда 

болуына және Гизер әдісі бойынша кірістілік көрсеткішімен көрсетілген 

деструктивті қатты қалдықтармен байланысқа ықпал етеді; 

- Пв ісіну кезеңдерімен сипатталатын пластикалық күйдің ұзақтығының 

көрсеткіші. 
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Қарағанды бассейнінің көмірлері мен шихталарын зертханалық зерттеу 

деректері бойынша кокстың кеуекті денесінің беріктігінің жоғарыда аталған 

пластикалық масса қасиеттерінің көрсеткіштеріне тәуелділігі   
  анықталды: 

 

= А+0,303Ж
г
-0,009416 +0,0041-3,610

-7


2
+0,249Пв-0,000535 ,   (4.35) 

 

мұндағы А-көмір типімен байланысты шама (қарағандылық үшін А=50,4). 

 Көптеген зерттеулер, әсіресе кокс пештерінің геометриялық 

өлшемдерінің жоғарылауы жағдайында, мысалы, Кокс және Кокс түзілу 

процесінде жойылатын ұшпа заттардың маңыздылығын анықтады: 

- көмірдің (шихтаның) сіңірілуі және олардан ұшпа заттардың шығуы 

кокстың кеуекті денесінің беріктігіне оң да, теріс те әсер етеді; 

- зертханалық қондырғыларда және өндірістік пештерде алынған 

кеуекті кокс денелерінің беріктігі тек өндірістік пештерде ұшпа заттардың 

коксты синтездеу және қалыптастыру процестеріне қатысатындығымен 

ерекшеленеді, бұл "припек"деп аталады. Сондықтан өнеркәсіптік кокстың 

кеуекті денесінің беріктігі зертханалық кокстеу арқылы анықталады: 

 

                                                     
 =  

                                                (4.36) 

 

4.4 кестеде технологиялық фаторлардың кокс сапасына әсері 

көрсетілген. 

 

Кесте 4.4 - Кокстың физикалық-механикалық қасиеттеріне әртүрлі 

технологиялық факторлардың әсер ету әсері 
Технологиялық қабылдау немесе фактор Мәні Кокстың физикалық-механикалық 

қасиеттерінің көрсеткіштері, % 

М25 М10 сынып 

мазмұны 

60-25 мм 

Шикіқұрамды дайындау: 

А) сынып құрамы 3-6 мм кем, % 

 

60-90 

 

87,0-88,7 

 

8,2-7,6 

 

- 

б) біртектілік дәрежесі (араластыру), % 75-92 86,5-87,7 8,5-7,8 - 

Кокстеу шарттары: 

а) қыздыру жылдамдығы, С/мин 

 

2-6 

 

87,0-88,9 

 

8,3-7,4 

 

56,0-64,5 

б) кокстың соңғы температурасы, С 950-1050 88,0-87,3 8,4-8,0 62,0-63,2 

Механикалық өңдеу (Стандартты 

барабанның айналу саны) 

10-75 86,5-90,0 8,5-6,5 72,2-86,7 

 

Осылайша, келтірілген деректер кокстың физикалық-механикалық 

қасиеттеріне зарядтың қасиеттері ғана емес, сонымен қатар оны өндіру 

технологиясымен байланысты бірқатар факторлар да әсер ететіндігін 

көрсетеді. 

Бұл факторларды кокстеу процесінің математикалық моделін жасау 

кезінде ескеру қажет. 
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4.6 Зерттеу нәтижелерін өңдеуге және рәсімдеуге арналған 

қолданбалы бағдарламалар 

 

Статистикалық деректерді өңдеудің барлық бағдарламаларын кәсіби, 

жартылай кәсіби (танымал) және мамандандырылған (4.5 кесте) деп бөлуге 

болады [104]. 

 

Кесте 4.5 - Тәжірибелік деректерді өңдеудің қолданбалы 

бағдарламалары 
Атауы Мақсаты 

MS Excel бұл жеткілікті күшті математикалық мүмкіндіктері бар электрондық кесте, 

онда кейбір статистикалық функциялар қосымша кірістірілген формулалар 

болып табылады. 

JMR деректерді талдаудағы әлемдік көшбасшылардың бірі. 

NCSS статистикалық өңдеу саласындағы кәсіби емес адамдарға арналған. 

(Statistical 

Package 

for Social 

Science 

статистикалық мәліметтерді өңдеуге арналған компьютерлік бағдарлама, 

әлеуметтік ғылымдарда қолданбалы зерттеулер жүргізуге арналған 

коммерциялық статистикалық өнімдер саласындағы нарық 

көшбасшыларының бірі. Статистикалық есептеулердің барлық түрлеріне 

қолданылатын икемділікпен, қуатпен ерекшеленеді. Мүмкіндіктері: 

деректерді енгізу және сақтау; әр түрлі айнымалыларды пайдалану 

мүмкіндігі; белгілердің жиілігі, кестелер, графиктер, конъюгация кестелері, 

диаграммалар; бастапқы сипаттамалық статистика. 

STATISTI

CA 

жан-жақты статистикалық талдау пакеті: деректерді талдау, деректерді 

басқару, деректерді шығару, деректерді визуализациялау; 

мамандандырылған статистикалық модульдермен біріктірілген 250-ден 

астам кіріктірілген функцияларды қамтиды, кең графикалық мүмкіндіктерге 

ие. 

MATLAB техникалық есептеулер есептерін шешуге арналған қолданбалы 

бағдарламалар пакеті Linux, Mac OS, Solaris және MicrosoftWindows сияқты 

заманауи операциялық жүйелерде жұмыс істейді; пайдаланушыға 

математиканың барлық салаларын (көпмүшелер мен интерполяция, 

деректерді өңдеу, дифференциалдық теңдеулер және т.б.) қамтитын 

деректерді талдауға арналған көптеген (бірнеше жүз) функцияларды 

ұсынады. 

STADIA статистикалық талдау үшін барлық қажетті статистикалық функцияларды 

қамтиды. STADIA көмегімен жасалған графиктер мен диаграммалар қазіргі 

презентацияларда архаикалық көрінеді. 

STATA кәсіби статистикалық бағдарламалық пакет. 

SYSTAT дербес компьютерлерге арналған статистикалық жүйе. 

MINITAB 

14 

бұл жұмыс нәтижелерін визуализациялауға жақсы мүмкіндіктері бар өте 

ыңғайлы бағдарламалық пакет. 

STATGRA

PHICS 

PLUS 

өте қуатты статистикалық бағдарлама. Онда 250-ден астам статистикалық 

функциялар бар, түсінікті, теңшелетін есептер шығарады. 

PRISM бірнеше минут ішінде деректерді талдауға және сапалы графиктер құруға 

мүмкіндік береді. Бағдарламада көптеген зерттеулерде жеткілікті болатын 

негізгі жиі қолданылатын статистикалық функциялар бар. 
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4.9 суретте STATGRAPHICS PLUS қолданбалы бағдарламасының 

интерфейсі сипатталған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 4.9 - Қолданбалы интерфейстің сипаттамасы  

STATGRAPHICS PLUS бағдарламалары 

 

4.7 Нормативтік-техникалық әдебиеттермен жұмыс 

 

4.7.1 Нормативтік-техникалық құжаттаманың түрлері 

 

Нормативтік-техникалық құжаттама-өндірілетін тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасын реттейтін, оларды әзірлеу, дайындау 

стандартын, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын 

айқындайтын құжаттардың негізгі пакеті. Бір сөзбен айтқанда, 

Техникалық құжаттамаға сәйкес бүкіл өндірістік процесс жүзеге 

асырылуы тиіс [105]. Нормативтік-техникалық құжаттар: 

- белгілі бір қызмет түрлеріне немесе олардың нәтижелеріне қатысты 

ережелерді, жалпы қағидаттар мен сипаттамаларды (мемлекеттік 

стандарттар, кәсіпорын стандарттары, техникалық шарттар, техникалық 

сипаттамалар, құрылыс нормалары мен ережелері, нормативтер, рецептура 

және т. б.) белгілейді.);  

- тұтынушылардың кең ауқымына қол жетімді [106].  

STATGRA

PHICS 

PLUS 

"Сапаны бақылау" модулі 
өндірістік үдерістің барлық 
буындарының тиімділігін 

бағалауға және тиісті 
бақылау карталарын 

қалыптастыруға арналған 
 

"Тәжірибені жоспарлау" 

модулі тәжірибе жоспарының 

оңтайлылық өлшемін 

қалыптастыруға, ең жақсы 

жоспарды таңдауға, қажетті 

ақпаратты жинау мен өңдеуді 

ұйымдастыруға көмектеседі 
 

"Уақыт қатарларын талдау" 

модулінде сипаттамалық 

әдістер, қатарларды тегістеу 

рәсімдері, маусымдық 

ыдырау және болжау бар 
 

"Көпөлшемді әдістер" модулі 

көптеген факторлардың 

(айнымалылардың) өзара 

байланысын зерттеуге және 

ашуға арналған) 
 

StatFolio жұмыс нәтижелерін сақтау 

және пайдаланушының жеке 

статистикалық жобаларын жасау 

үшін қолданылады (деректерді 

талдаудың технологиялық тізбегі 

пиктограммалар жиынтығы түрінде 

көрсетіледі) 
 

Статистикалық есептерді жасауға 

арналған StatGallery 

 

StatAdvisor нәтижелерді түсіндіруді 

қамтамасыз етеді, маңызды 

әсерлерді анықтайды және талдауда 

мүмкін болатын кемшіліктерді 

анықтайды 
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Техникалық құжаттаманың негізгі түрлері: 

Мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ және ҚР СТ) - мемлекеттік 

деңгейде өндіріске қойылатын талаптарды қалыптастыратын құжат. 

Салааралық деңгейде пайдаланылатын өнімдерге қолданылады. МЕСТ 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының аймақтық стандарты болып 

табылады. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі 

Мемлекетаралық Кеңес (мак) мойындады. ҚР СТ-бұл тек Қазақстанда 

ғана күші бар мемлекеттік стандарт. 

Кәсіпорын стандарты-өндіріс процесін ұйымдастыру үшін жеке 

кәсіпорында дербес әзірленген ішкі құжаттама. Осы техникалық 

құжаттамада технологиялық процестің негіздері, құралға, 

материалдарға және техникаға қойылатын талаптар айқындалады.  

Техникалық сипаттама-дайындалған өнімге қойылатын 

техникалық талаптардың тізімін қамтитын құжат. Композиция 

компоненттерінің тізімін, визуалды деректерді және негізгі қасиеттерді 

қамтиды. 

Техникалық шарттар-өндіріс пен өнімге қатысты негізгі 

талаптарды реттейтін жергілікті құжаттама. Қасиеттер мен 

сипаттамалардың егжей-тегжейлі тізімін қамтиды. Көбінесе бұл 

тауарлар мен қызметтердің нақты тізіміне қолданылатын мемлекеттік 

стандартқа қосымша. Осы техникалық құжаттамада рәсімдер жазылған, 

олардың көмегімен жазылған талаптардың, стандарттар мен 

нормалардың сақталуы тексеріледі. Ол өндірушінің немесе сатып 

алушының бастамасы бойынша жасалады. ҚР техникалық  реттеу және 

метрология комитетінде міндетті тіркеуден өтеді және конструкторлық 

құжаттама жинағына енгізілген. 

Нормативтік-техникалық құжаттама қауіпсіздік техникасы мен 

пайдалану шарттарын сақтау жағдайында барынша үнемдеуді алу 

мақсатында жасалады және бекітіледі. Стандарттар мен нормалар әр 

нақты жағдайда және өндіріс саласында іс-қимыл тәртібін белгілеу 

ниетімен белгіленеді. Бұл стандарттаудың басты мақсаты – өндіруші-

тұтынушы тізбегіндегі барлық қатысушылардың пайдасы [105].  

Техникалық құжаттаманың түрлері: төлқұжаттар, нұсқаулықтар, 

нұсқаулықтар, техникалық әдебиеттер, СНиП, МЕСТ және СанПиН және т.б. 

[106]. 

 

4.7.2 Деректі ақпарат көздері  

 

Зияткерлік, ақыл-ой жұмысы оның көрінісінің кез-келген түрінде 

ақпарат іздеумен тығыз байланысты. Қоғамның дамуымен ақпаратты іздеу 

процестері күрделене түсуде, себебі әлемде баспа өнімдерін шығару тез 

өсуде, ақпараттық желі мен интернет дамуда. Мұндай жағдайда ақпаратты 

іздеу жүйесі едәуір күрделене түседі және біртіндеп ол кез-келген маман 

үшін осы салада барған сайын міндетті болып табылатын білімнің арнайы 
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саласына айналады. Осыған байланысты маманның дайындығы туралы 

түсінік келесі негізгі компоненттерден тұрады:  

- ғылыми-техникалық ақпараттың жалпы жүйесі және өз саласының 

ақпараттық органдарын пайдалану беретін мүмкіндіктер туралы нақты 

түсінік; 

- өз мамандығы бойынша барлық мүмкін ақпарат көздерін білу;  

- оның міндеттері мен шарттарына сәйкес іздеудің ең ұтымды схемасын 

таңдай білу;  

- қосымша библиографиялық және ақпараттық материалдарды 

пайдалану дағдыларының болуы.  

Ғылыми ақпарат көзі-қандай да бір арнайы хабарламадан тұратын 

құжат; ғылыми, оқытушылық және практикалық қызметте пайдаланылатын 

мәліметтердің негізгі көлемін қамтиды (4.10 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 сурет - Ғылыми ақпарат көздерінің түрлері 

 

Ақпараттың құжаттық көздерін бағалау деректердің толықтығы мен 

дұрыстығы, оларды жариялау мерзімдері, теориялық жалпылау мен сыни 

материалдардың болуы, оларды алудың нақтылығы сияқты өлшемдерді 

қамтиды.  

Екінші құжаттар мен басылымдардың жекелеген түрлерін сипаттай 

отырып, олардың барлығы мазмұны мен мақсаты бойынша ерекшеленетінін 

атап өткен жөн. Демек, зерттеушіге өзінің кәсіби қызметінің сапасын арттыру 

үшін өз саласындағы деректі ақпарат көздерін білу және оның жұмысына 

қажетті деректерді таңдай білу маңызды.  

 

4.7.3 Анықтамалық-ақпараттық қызметті ұйымдастыру  

 

Қажетті ақпараттық ақпаратты іздеген кезде зерттеуші оларды қайдан 

табуға болатындығын және осы мақсатта жұмыс істейтін ұйымдардың 

(кітапханалар мен ғылыми-техникалық ақпарат органдары) қандай 

мүмкіндіктері бар екенін нақты түсінуі керек.  

Кітапханалар ғылыми және арнайы болып табылады, олар ғалымдарға, 

оқытушыларға, мамандарға, студенттерге, әртүрлі профильдегі аспиранттарға 

қызмет көрсетуге арналған. Олардың мүмкіндіктері бойынша олар тең емес, 

бірақ соған қарамастан оқырмандарға қызмет көрсету формалары бірдей:  

- анықтамалық-библиографиялық қызмет көрсету үшін әрбір 

кітапхананың арнайы бөлімі (бюросы) бар, онда каталогтар мен картотекалар 

Ақпарат көзі 

Бастапқы құжаттар мен 

басылымдар жаңа ғылыми және 

арнайы мәліметтерден тұрады 

Екіншілік бастапқы құжаттарды 

аналитикалық-синтетикалық және 

логикалық өңдеу нәтижелерін қамтиды 
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жүйесіне қосымша белгілі бір тақырып бойынша әдебиеттерді іріктеумен, 

автордың тегін, ғылыми шығарманың атын нақтылаумен және т. б. 

байланысты сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік беретін кітапханадағы 

барлық анықтамалық басылымдар жинақталған. Библиографиялық 

бөлімдердің міндеті оқырмандарды кітапхана каталогтары мен 

библиографиялық көрсеткіштерді пайдалану ережелеріне үйрету болып 

табылады.  

- ғылыми және арнайы әдебиеттер, әдетте, салыстырмалы түрде 

шектеулі басылымдармен шығарылатындықтан, көптеген ғылыми және 

арнайы кітапханаларда қызмет көрсетудің негізгі түрі абонемент емес, оқу 

залы болып табылады.  

- кітапханааралық абонемент (МБА) елдің барлық ғылыми және арнайы 

кітапханаларының қорларын өзара пайдаланудың аумақтық-салалық жүйесін 

білдіреді. Белгілі бір кітаптың бар екенін біле отырып, бірақ оны 

пайдаланушыға қол жетімді кітапханада таба алмай, оны МБА-ға тапсырыс 

беруге болады.  

- Интернет мемлекеттер арасындағы шекараны кеңейтіп, әлемнің 

дамыған елдерінің университеттік кітапханаларында сақталған кітаптарға 

қол жеткізуге мүмкіндік берді.  

- сырттай абонементке кепілдік міндеттемесін толтырған, басқа қаладан 

келген оқырмандар қабылданады. Өтінімдер бойынша бұл жағдайда талап 

етілетін кітаптар оларға пошта арқылы жіберіледі.  

- фотокөшірмелер жасау, микрофильмдеу, қажетті ақпаратты магниттік 

тасымалдағыштарға жазу уақытты үнемдеуге және жұмыс үшін қажетті 

көздердің шынайы түрінде болуына мүмкіндік береді.  

 

4.7.4 Ғылыми-техникалық ақпарат органдары  

 

Ғылыми-техникалық ақпаратты жинауға, жинақтауға және таратуға 

арналған арнайы мекемелер желісін қамтитын бірыңғай мемлекеттік ғылыми-

техникалық ақпарат жүйесі (ГСНТИ). Ол кәсіпорындардың, ғылыми-зерттеу 

және жобалау ұйымдарының қызметкерлері болып табылатын ұжымдық 

ақпарат тұтынушыларына да, жеке тұлғаларға да қызмет етеді.  

Рефераттық журналдар (РЖ) – библиографиялық жазба мен рефераттан 

тұрады.  

Сигнал ақпаратының бюллетендері (БСИ) белгілі бір білім салалары 

бойынша шығатын әдебиеттердің библиографиялық сипаттамаларын 

қамтиды. Олардың негізгі міндеті-барлық ғылыми және техникалық 

жаңалықтар туралы жедел ақпарат беру.  

Жедел ақпарат-бұл бастапқы дереккөзге жүгінбеуге мүмкіндік беретін 

мақалалардың кеңейтілген рефераттары, өнертабыстардың сипаттамалары 

және басқа жарияланымдары бар басылымдар.  

Аналитикалық шолулар-бұл ғылымның немесе техниканың белгілі бір 

саласының (бөлімінің, проблемасының) жай-күйі мен даму үрдістері туралы 

түсінік беретін ақпараттық басылымдар.  
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Рефераттық шолулар тұтастай алғанда аналитикалық мақсаттармен 

бірдей, бірақ олардан айырмашылығы, шолудағы ақпаратты бағаламай, 

сипаттамалық сипатта болады.  

Баспа библиографиялық карталарында ақпарат көзінің толық 

библиографиялық сипаттамасы бар.   

 

4.7.5 Каталогтармен және картотекалармен жұмыс істеу әдістері. 

Деректі ақпарат көздерін іздеу  

 

Каталогтар мен картотекалар ғылыми-техникалық ақпарат бюросының 

(НТИ) кез келген кітапханасы мен анықтамалық-ақпараттық қорларының 

міндетті керек-жарақтары болып табылады.  

Каталог – осы кітапхана қорында немесе ғылыми-техникалық ақпарат 

бюросында бар деректі ақпарат көздерінің тізбесі.  

Картотека-бұл белгілі бір тақырып бойынша анықталған барлық 

материалдардың тізімі, әдетте олардың бірнешеуі бар – олар бір-бірімен 

байланысты және бірін-бірі толықтыратын каталогтар мен картотекалар 

жүйесі. Оларды құрудың жалпы принциптерін білу қажет.  

Алфавиттік каталог каталогтар мен картотекалар жүйесінде жетекші 

орын алады. Онда сіз кітапханада автордың қандай шығармалары немесе 

кітаптары бар екенін анықтай аласыз.  

Жүйелі каталог. Ондағы карталар білімнің жекелеген салалары 

бойынша логикалық ретпен топтастырылған. Осы каталогтың көмегімен 

кітапханада қандай шығармалар және қандай білім салалары бар екенін 

білуге, қажетті әдебиеттерді таңдауға, сондай-ақ кітаптың мазмұны белгілі 

болса, оның авторы мен атауын анықтауға болады. Жүйелік каталог 

карточкаларының орналасу реті әрқашан белгілі бір библиографиялық 

жіктеуге сәйкес келеді.  

Осындай екі жіктеу қолданылады, олардың құрылу принциптері жүйелі 

каталогтарды мағыналы пайдалану үшін белгілі болуы керек:  
Әмбебап ондық жіктеу (ӘОЖҰ/УДК) Кітапханалық-библиографиялық 

жіктеу (ББК) 

Бұл халықаралық жіктеудің негізі ондық принцип 

болып табылады, оған сәйкес білім мен қызмет 

бағыттарының барлық жиынтығы ӘОЖ кестелерінде 

шартты түрде он бөлімге, ал өз кезегінде он бөлімге 

және т. б. бөлінеді. Сонымен қатар, әрбір жаңа 

тұжырымдама өзінің сандық индексін алады. ӘОЖ 

негізгі кестелеріне сәйкес жасалған индекстер 

қарапайым деп аталады. Айтылу ыңғайлылығы үшін 

олардағы әр үш сан сол жақта саналып, келесі 

нүктеден бөлінеді (мысалы, 533.76). Әмбебап ондық 

жүйе ғылыми-техникалық кітапханалардың жүйелі 

каталогтарын ұйымдастыру үшін жаратылыстану 

ғылымдары мен технологиялар бойынша 

библиографиялық және реферативтік басылымдар 

үшін негіз болады. 

Ғылыми кітапханалар үшін 

қолданылады. Бұл жіктеуде ғылым 

атаулары сыртқы әлем құбылыстарына 

объективті түрде тән ретпен 

орналасады. Ондық жүйедегі сияқты, 

ББК – нің негізгі кестелері бүтіннің 

бөліктерге, жалпы ұғымдардың 

түрлерге, құрылымдардың құрамдас 

элементтерге бөлінуін көрсетеді. 

Индекстер сандық белгіні алады. 

Негізгіден басқа, жіктеу типтік және 

көмекші бөлімдер жүйесін қамтиды: 

жалпы аумақтық және басқалар.  
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Сондай-ақ, салалық функцияларға сәйкес қолданылатын және кодтық 

белгілеудің өзіндік ерекшеліктері мен құрылымына ие көптеген 

ведомстволық, салалық жіктеуіштер бар. Мысалы, ғылыми-техникалық 

ақпарат салаларын жүйелеу үшін қабылданған қоғамдық білім салаларының 

әмбебап иерархиялық жіктемесі болып табылатын ғылыми-техникалық 

ақпараттың мемлекеттік айдары (ГРНТИ) бар. ГРНТИ коды жүргізілетін 

зерттеулердің бағыттары мен тақырыптары бойынша мамандардың тиісті 

бағдарлануы үшін ғылыми-зерттеу жұмысының (НИР) нақты білім саласына 

жататындығын анықтау үшін параметр ретінде пайдаланылады.  

Пәндік каталог. Бұл каталогтың міндеті, сондай-ақ жүйелі, әдебиеттерді 

оның мазмұны бойынша топтастыру болып табылады. Алайда, жүйелік 

каталогтан айырмашылығы, белгілі бір мәселе бойынша әдебиеттер қай 

позициядан көрсетілгеніне қарамастан, бірыңғай айдарлармен жинақталған. 

Сондықтан тақырыптық каталогта бір жерде жүйелі каталогта әртүрлі 

қораптарға шашыраңқы материалдар бар. Пәндік каталогтардың айдарлары 

білімнің барлық салалары бойынша бар "айдарларға" сәйкес жүргізіледі. 

Пәндік каталогтың айдарлары, әдетте, алғашқы сөздердің алфавиттік реті 

бойынша орналастырылған, сондықтан бір алфавиттік қатарда логикалық 

тұрғыдан бір-бірімен байланысты емес заттар бар. Нәтижесінде,  пәндік 

каталогта анықтамалық-анықтамалық аппарат ерекше мәнге ие болады. Ол 

жүйелік каталогтың анықтамалық аппаратымен бірдей элементтерден 

тұрады: сілтеме, сілтеме және анықтамалық карталар.  

Қосалқы каталогтар мен картотекалар. Каталогтар мен 

картотекалардың құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Ешқандай бірыңғай 

талаптарды жөнінде қатар, олар болуы тиіс ретінде салынған жоқ. Мұны 

олармен жұмыс істей бастағанда ескеру керек. Библиографиялық 

көрсеткіштер-белгілі бір принцип бойынша жасалған әдебиеттер тізімі. 

Библиографиялық дереккөздердің алуан түрлілігіне байланысты кез-келген 

маман олардың арнайы (салалық) және жалпы түрлері туралы түсінікке ие 

болуы керек.  

Осылайша, негізінен жалпы және әмбебап қазіргі библиографиялық 

көрсеткіштерге шолу жасалады. Олардан басқа, әр маман міндетті түрде 

өзінің білім саласының барлық библиографиялық басылымдарының, өз 

мамандығы бойынша және ол тікелей айналысатын барлық мәселелердің 

егжей-тегжейлі тізіміне ие болуы керек. Сіз оларды еркін бағдарлауыңыз 

керек, сондықтан қызығушылық тудыратын мәселе бойынша материалдарды 

іздеу орынды болатын адамдармен дәл байланысыңыз.  

 

4.8 Тәжірибелік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 

 

Әрбір химиялық зертхана қажетті жабдықтармен және реактивтермен, 

түрлі аспаптармен жабдықталған, олардан қауіпсіздік техникасы ережелерін 

міндетті түрде сақтау қажет. Желдету құрылғылары зертхананың өзінде 

жақсы жұмыс істеуі керек, зиянды, жағымсыз иісті заттармен жұмыс істеуге 
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арналған сорғыш шкаф болуы керек. Су құбырының, канализацияның, электр 

тогының сымдарының міндетті болуы. Зертханада суды айдауға арналған 

қондырғы және жұмыс үстелдерінен басқа, жазу үстелдері, шкафтар және 

ыдыс-аяқ пен реактивтерді сақтауға арналған тумбочкалар болуы тиіс [107].  

Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары: 
- арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарын кию; 

- сору-сыртқа тарату желдеткішінің жарамдылығын тексеру және көз 

жеткізу; 

- жұмыс орнындағы аспаптардың жарамдылығын және реактивтері бар 

бөтелкелер мен шыны сауыттарда анық жазулардың болуын тексеру; 

- шыны ыдыстардың, бюреткалардың, пипеткалардың болуын және 

бүтіндігін, электр аспаптарының және олардың жерге тұйықталуының, 

аспаптардың жарамдылығын, бақылау датчиктерінің жұмыс істеп тұрған 

жабдыққа дұрыс қосылуын, титрлеу үстелдерінің, реактивтер мен 

реагенттердің жай-күйін тексеру. 

Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Зертхана үй-жайлары таза 

және тәртіпте ұсталуы тиіс. 

Уытты немесе өрт, жарылыс қаупі бар булар мен газдардың бөлінуімен 

байланысты барлық жұмыстар жергілікті желдеткіш қосылған кезде сору 

шкафтарында ғана орындалуы тиіс. 

Әйнектері сынған немесе желдеткіші ақаулы сору шкафтарын 

пайдалануға, сондай-ақ сору шкафтарын орындалатын жұмысқа байланысты 

емес ыдыстармен, аспаптармен және зертханалық жабдықпен үймелеуге 

тыйым салынады. 

Тез тұтанатын еріткіштер, реактивтер зертханадан тыс орналасқан және 

сору желдеткішімен жабдықталған және өрт қауіпсіздігі қағидаларына жауап 

беретін арнайы үй-жайда сақталуы тиіс. 

Зертханада жұмыс істеу үшін қажетті реактивтерді тәуліктік 

қажеттіліктен аспайтын мөлшерде сақтауға жол беріледі. 

Сынамалар мен реактивтерді сақтау үшін тек герметикалық жабылатын 

ыдыс пайдаланылады. Жанғыш сұйықтықтарды жұқа қабырғалы шыны 

ыдыста сақтауға тыйым салынады. 

Химиялық заты бар әрбір ыдысқа өнім көрсетілген заттаңба 

жапсырылуы тиіс. 

Агрессивті сұйықтықтарды сақтауға арналған бактарды, шөлмектерді 

және басқа да сыйымдылықтарды уақытша қалдыруға және жұмыс 

үстелдерінде, өту жолдарында және жалпы пайдалану орындарында орнатуға 

жол берілмейді. Агрессивті сұйықтықтары бар сыйымдылықтар орналасқан 

жерлер жергілікті сору желдеткішімен қамтамасыз етіледі. 

Агрессивті сұйықтықтары бар сыйымдылықтарды 

механикаландырылған айлабұйымдарды пайдалана отырып, арнайы 

зембілдерде, қос түбі бар себеттерде тасымалдау керек. 

Агрессивті сұйықтықтарды құю және порциялық құю кезінде шеттері 

майысқан және ауа шығаратын түтікшелері бар арнайы қауіпсіз 
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құйғыштарды пайдалану қажет. Толып кету жағдайында сұйықтық 

бейтараптандырылуы және төгілу орны сумен жақсы жуылуы тиіс. 

Қышқылдар мен сілтілерді құю және өсіру орындары, сондай-ақ 

оларды қолдану орындары жергілікті сору желдеткішімен жабдықталуы, таза 

шүберекпен және сүлгімен, қол жууға арналған резеңке шлангі бар су 

гидрантымен және көзді жууға арналған фонтанмен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қышқылдармен және сілтілермен жұмыс істеу кезінде резеңке 

қолғаптарды пайдалану және қорғаныс көзілдірігін кию қажет. 

Пайдаланылған реактивтер мен улы заттар арнайы ыдысқа құйылады 

және регенерация немесе жою үшін беріледі. Бұл сұйықтықтарды тұрмыстық 

кәрізге төгуге тыйым салынады. 

Сілтінің, қышқылдың қалдықтарын және суды бір ыдысқа төгуге 

тыйым салынады. Шыны ыдыстарды сұйықтықпен тасымалдаған кезде 

оларды екі қолмен ұстау керек – біреуі түбінен, екіншісі мойыннан. 

Зертханалық ыдыстарды Жеке пайдалану үшін пайдалануға болмайды. 

Қолды жылы сумен және сабынмен жуып, сүлгімен құрғату керек. 

Заттың иісін мұқият анықтап, буларды қолдың жеңіл қимылымен өзіне 

бағыттап, оларды толық кеудемен дем алмастан анықтау керек.  

Барлық химиялық бақылау аспаптарының (рН-метр, калориметр, 

муфельді пештер, кептіргіш шкафтар және т.б.) жерге тұйықтағыш 

қорғағышы болуы тиіс. 

Барлық электр қыздырғыш аспаптар қабырғадан 300 мм қашықтықта 

болат табақтармен қорғалған үстелдерге орнатылуы тиіс.  

Сығылған немесе сұйытылған газдарды пайдаланған жағдайда, бірінші 

кезекте баллон мен редуктордың жарамды күйде екендігіне және баллонның 

жарамдылық мерзімі өтпегеніне көз жеткізу қажет. Баллонды үй-жайдан тыс 

жәшікке орнатады, ал газ зертханаға арнайы құбырмен жеткізіледі. 

Зертхана үй-жайында тыйым салынады: 

- тазаланбаған төгілген реактивтерді қалдыруға; 

- ашық отты пайдалану; 

- жеке қорғаныс құралдарынсыз химиялық эксперименттер жүргізу 

(көзілдірік, алжапқыш, қолғап және т.б.); 

- жарықтары бар, шеттері сынған шыны ыдысты пайдалану; 

- сору-сыртқа тарату желдеткішінсіз химиялық талдаулар жүргізу; 

- пайдалануға электр қондырғыларына жоқ жерге; 

- бөгде адамдарға болуға; 

- ақаулы аспаптар мен зертханалық жабдықтарды пайдалануға; 

- реактивтерге тым жақын, олардың үстіне еңкейіңіз; 

- лас ыдыста тәжірибе жүргізу. Ыдыс-аяқтарды жұмыс аяқталғаннан 

кейін дереу жуу керек; 

- жұмыс істеп тұрған зертханалық қондырғыларды, сондай-ақ қосылған 

аспаптарды қараусыз қалдыруға; 

- химиялық заттардың дәмін татыңыз; 

- заттаңбасы жоқ ыдыстан жасалған заттарды пайдалануға;; 
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- тұтанған газ жанарғыларын және қосылған электр плиталарын 

қалдыруға; 

- жарықшақтарға қышқылдардың, сілтілердің, тез тұтанатын және 

жанғыш сұйықтықтардың қалдықтарын құю, раковиналарға қағаз, сіріңке, 

құм және басқа да қатты заттарды лақтыру; 

- осы үшін арналған автоклавтардан басқа, тығындалған ыдыстар мен 

аппараттардағы сұйықтықты қыздыру.  

Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары:  
- электр қыздырғыш аспаптар мен оттықтарды сөндіруге; 

- су және газ крандары мен шұраларын жабу; 

- реактивтері, тез тұтанатын заттары бар банкілерді жабу; 

- ыдыс-аяқ пен басқа зертханалық жабдықтарды жуу және оларды 

сақтау орындарына қою; 

- жұмыс орнын ретке келтіру [108]. 

 

4.8.1 Өрт қауіпсіздігі ережелері 

 

Химиялық зертханада өрт қауіпсіздігі ережелері де сақталуы керек:  

- зертханада өрт шыққан жағдайда барлық от қауіпті және жарылыс 

қауіпті заттар қауіпсіз жерге көшірілуі тиіс және дереу өрт сөндіру қызметіне 

қоңырау шалу керек; 

- кіру есігінде сұйық немесе көмірқышқылды өрт сөндіргіш болуы тиіс; 

- тез тұтанатын материалдарды сөндіру үшін зертханада құрғақ құм 

мен металл қалақшасы бар ашық жәшік болуы тиіс [107]. 

Газдармен жұмыс жүргізу кезінде зертханалардағы қауіпсіздік 

техникасы ережелері. Газ өрттің, жарылыстың немесе уланудың себебі 

болуы мүмкін. Осыған байланысты барлық газ аспаптары, баллондар мен 

желілер зақымданбағанын үнемі тексеріп отыру қажет. Крандардың, 

жанарғылардың, сондай-ақ плиталардың жарамдылығын зерттеу басталғанға 

дейін және ол аяқталғаннан кейін бақылау қажет. Мұны зертханашы немесе 

жауапты адам жасайды. 

Зертханадағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес: 

- барлық газ баллондары мен басқа да сыйымдылықтарды 

қақпақтармен жабдықтау қажет; 

- шығару клапандарын мықтап жабу керек; 

- сұйыққоймалармен немесе газ баллондарымен жұмыс істеу кезінде 

кенеттен қозғалыстарды болдырмау керек, зертханашы мүмкіндігінше абай 

болу керек; 

- газ баллондарын жылыту немесе жылыту құрылғыларынан жеткілікті 

қашықтықта ғана сақтауға жол беріледі; 

- барлық баллондарда газдардың түрі мен толтыру күні көрсетілген 

таңбалау болуы тиіс [109]. 

Апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары: 
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- қышқыл теріге немесе көзге тиген кезде оны дереу мол су ағынымен 

жуыңыз, содан кейін бір пайыздық ас содасының ерітіндісімен шайыңыз, 

содан кейін болған жағдай туралы басшыға хабарлаңыз; 

- теріге немесе көзге сілті түскен жағдайда оны мол су ағынымен жуып, 

бор қышқылының үш пайыздық ерітіндісімен шаю қажет; 

- жазатайым оқиға кезінде зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету, 

жедел медициналық көмек шақыру немесе зардап шегушіні медициналық 

мекемеге жіберу, кәсіпорын әкімшілігіне хабарлау [108]. 

 

4.8.2 Химиялық тәжірибелерді орындау кезінде ескерту және 

тыйым салу белгілері 

 

Химиялық сынақтарды жүргізу кезінде бар ескерту және тыйым салу 

белгілері [110] 4.6 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 4.6 - Химиялық зертханалардағы қауіпсіздік белгілері 
Белгісі Мақсаты 

1 2 

 Заттарды ыдысқа еңкеймей, буды немесе газды баяу 

қол қозғалысымен өзіне қарай абайлап бағыттай 

отырып және толық кеудемен тыныс алмай иіскеуге 

болады 

 Заттарды қолмен алуға болмайды 

 

Сілтілермен және фосфорлы ангидридпен жұмыс 

кезінде көзілдірік киіңіз 

 Бір спиртті тікелей екіншісінен тұтатуға тыйым 

салынады. Спиртті тұтату үшін сіріңкені пайдаланады. 

Алкогольді тек бір жолмен сөндіру керек-білектің 

жалынын қақпақпен жабыңыз. Қақпақ әрқашан 

қолында болуы керек 

 Әртүрлі реактивтері бар ыдыстардағы тығындарды 

немесе тамшуырларды ауыстыруға тыйым салынады 

  Ішуге, жеуге, зертханадағы және зертханадағы жұмыс 

үстелдеріне өнімдерді қоюға, сондай-ақ кез келген 

заттардың дәмін татуға тыйым салынады. 
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4.6 кестенің жалғасы 

1 2 

 Реактивтері бар банкілерді ашық қалдыруға тыйым 

салынады 

 

Модуль бойынша қорытындылар 

 

1.  Бұл бөлімде көмір мен кокстың қасиеттерін зерттеудің негізгі 

әдістері, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін өңдеу және жобалау әдістері 

қарастырылған. 

2. Ғылыми тәжірибелердің әртүрлі әдістерін білу және қолдану арқылы 

техник-технолог дайын өнімнің сапасын жақсарту және болжау үшін қолдана 

алатын зерттеу нәтижелерін ала және өңдей алады. 
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№ 1 практикалық жұмыс 

 

«Өлшенетін шаманың орташа арифметикалық және орташа 

графикалық мәнін анықтау» тақырыбы 

 

Теориялық бөлім 

 

Бір шамадағы бірқатар бақылаулардың нәтижелері бір-бірінен 

ерекшеленетін сандар жиынтығы болып табылады. Өрескел қателіктерді 

жойғаннан кейін қалған бақылау нәтижелері арасындағы айырмашылық 

кездейсоқ қателіктердің болуымен түсіндіріледі. Бастапқы түрінде мұндай 

өлшеулерді тек өте жақын түрде ұсынуға және бағалауға болады, яғни 

шамалардың таралуы қаншалықты үлкен екенін және, демек, қателіктерді 

анықтауға болады. Бұл үлестірімнің кез-келген үлгісін көзге және сандарға 

түсіру өте қиын.  

Алайда, математикалық өңдеу кезінде бірқатар өлшемдердің дәйектілік 

сияқты белгісі жоғалады. Теориясы кездейсоқ қателіктердің салынды деген 

әрбір дара өлшеу өз бетімен қызғаныш басқа, ал, демек, байланысты емес 

және реттілігі. 

Шындығында, бірізділік факторынан бас тартып, әр өлшеу нәтижесінің 

заңдылығын теңестіре отырып, біз бүкіл серияның осындай сипаттамаларын 

бағалау мүмкіндігін жоғалтамыз: 

- бақылаудың мұқияттылығы; 

- өлшеу шарттарының өзгермеуі және т.б. 

Бұл ерекшеліктерді анықтау бірқатар бақылау нәтижелерін олардың 

нақты тізбегінде графикалық түрде көрсетуге көмектеседі. 

 

Практикалық бөлім 

 

Бірқатар өлшеу нәтижелерінің графикалық бейнесі үшін қажетті қисық 

олар алынған ретпен өлшеу санының n негізінде жасалады. 

Абсцисса осі бойынша өлшеу нөмірлері ретімен, ординат осі бойынша 

– өлшеу нәтижелері кейінге қалдырылады. Графиктің ортасындағы көлденең 

сызық осы өлшеу қатарының орташа арифметикалық мәніне сәйкес келеді. 

Өлшеу шарттары бойынша қателер кездейсоқ деп танылды, бірақ 

график табиғаты бойынша амплитудалық тербелістердің жазбаларына алыс 

ұқсастыққа ұқсайды. Нәтижелердің бұл ауытқулары физиологиялық 

қабілеттерінде өлшеуді мұқият қадағалай алмайтын бақылаушының 

"назарының ауытқуын" көрсетеді деп болжауға болады. 

 

 

 

 

 

 



217 

Тапсырма  

 

4.7 кестеде келтірілген болат негізіндегі бояу қабатының қалыңдығын 

өлшеу нәтижелерінің графикалық кескінін құру және орташа арифметикалық 

мәнін табу. Егер өлшеу саны n=50 болса және жүйелік қателер өлшеу 

нәтижелерінен алынып тасталса. 

 

Кесте 4.7 - Бояу қабатының қалыңдығын өлшеу мәндері 
№ 

өлше

у 

Мәні 

№ 

өлше

у 

Мәні 

№ 

өлше

у 

Мәні 
№ 

өлшеу 
Мәні № өлшеу Мәні 

1 3,975 11 3,955 21 3,970 31 3,965 41 3,949 

2 3,975 12 3,950 22 3,960 32 3,968 42 3,954 

3 3.965 13 3,950 23 3,967 33 3,969 43 3,960 

4 3,965 14 3,990 24 3,955 34 3,960 44 3,965 

5 3,970 15 3,985 25 3,962 35 3,970 45 3,968 

6 3,980 16 3,980 26 3,969 36 3,973 46 3,976 

7 3,977 17 3,975 27 3,972 37 3,975 47 3,980 

8 3,973 18 3,970 28 3,975 38 3,973 48 3,985 

9 3,965 19 3,967 29 3,978 39 3,975 49 3,985 

10 3, 960 20 3,962 30 3,982 40 3,943 50 3,989 

 

Қисықтың "шыңдары" арасында көлденең сызық салу арқылы өлшеу 

нәтижелерінің орташа графикалық мәнін анықтаңыз. 

Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу басталғанға дейін 

мәліметтерге ұқсас графиктерді салған жөн. Олар осы қатардың 

математикалық өңдеуге жарамдылығы туралы мәселені шешуге негіз береді. 
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№ 1 зертханалық жұмыс [111] 

 

Тақырыбы " спектрлік талдау негіздері» 

 

Мақсаты: спектрлік сызықтарды визуалды зерттеу және олардың 

толқын ұзындығын анықтау. 

4.11 суретте спектрлік аспаптың принциптік сызбасы келтіріледі. 

 

 

К - коллиматор; Т - көру құбыры; О2 - объектив;  

Z - есептеу құрылғысы; Р - призма  

4.11 сурет - Спектрлік талдауға арналған қондырғы 

 

Коллиматор спектрлік бөлінбеген сәулеленудің параллель сәулесін 

алуға арналған. Коллиматордан шыққан жарық призмаға түсіп, спектрге 

ыдырайды (дисперсия құбылысы). Призмадан шыққан кезде жарық спектрдің 

бейнесін беретін визуалды түтіктің объективіне түседі. Спектрлік 

сызықтардың өзара орналасуын өлшеу үшін Z шкаласы қолданылады, оның 

бейнесі түтік объективінің фокустық жазықтығындағы спектрмен бір уақытта 

алынады. 

Белгісіз элементтің сәулелену толқындарының ұзындығын анықтау 

және оны анықтау үшін: 

1) жарықшақтың алдында сәуле көзін орнату және оның спектрінің 

оңтайлы көрінуіне қол жеткізу; 

2) рет-ретімен, окулярлық түтікті микроскопиялық жылжыту арқылы 

бүкіл спектрді қарап, спектрдің барлық сызықтарының орнын белгілеңіз 

(масштабты бөлімдерде). Егер сызық кең болса, сызықтың ортаңғы 

позициясы есептеледі. Сызықтардың түсін, жарықтығын және басқа да 

ерекшеліктерін бекітіңіз; 

3) қарама-қарсы бағытта спектрді қарап, өлшеулерді қайталаңыз. 

Нәтиже ретінде орташа мәнді алыңыз; 

4) N (λ) графигі бойынша алынған шкаланың есептеулеріне сәйкес 

келетін толқын ұзындығын табыңыз. Толқын ұзындығының жиынтығы λ` 

және спектрлік сызықтардың сипаттамалары зертханада бар элементтердің 

спектрлік сызықтарының кестелерімен салыстырылады. Деректер 4.8-4.10 

кестелеріне енгізіледі. 
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Кесте 4.8 - Спектрлік сызықтар 
№ Сызық түсі Сызықтың 

жарықтығы 

Толқын 

ұзындығы, нм 

Шкала 

бойынша санау 

 

Кесте 4.9 - Зерттеу нәтижелері 
№ Сызық 

түсі 

Сызықтың 

жарықтығы 

Шкала 

бойынша санау 

Өлшенген 

толқын 

ұзындығы, λ` 

` Кестелік 

толқын 

ұзындығы 

 

1 2 ср. 

          

 

Кесте 4.10 - Сынақ нәтижелері 
№ Шкала бойынша 

санау 

Толқын 

ұзындығы 

n R R 

1 2 ср. 
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Бақылау сұрақтары 

 
1. "Тәжірибені жоспарлау"дегеніміз не? 

a) тәжірибе жоспары 

b) тәжірибені тиімді қоюға бағытталған іс-шаралар кешені 

c) химиялық реактивтерді сатып алуға арналған бастапқы құжат 

d) 4) тәжірибе жүргізу үшін ақпарат іздеуге бағытталған іс-шаралар кешені 

2. Температура дегеніміз не? 

a) дененің жылу күйін сипаттайтын және дене молекулаларының орташа 

кинематикалық энергиясына пропорционал статистикалық шама 

b) қатты дененің қыздыру күйі 

c) қатты қыздыру жылдамдығы 

d) қатты дененің ішінде жиналған жылу мөлшері 

3. Температураны өлшейді: 

a) ротаметрмен, манометрмен  

b) манометрмен, пирометрмен 

c) термопарамен, ротаметроммен   

d) термопарамен, пирометрмен 

4. Газ ағындарының жылдамдығын қалай өлшейді? 

a) ротаметр   

b) манометр  

c) пирометр  

d) индикатор 

5. Газ қысымын не анықтайды? 

a) термопара   

b) манометр  

c) пирометр  

d) ротаметром 

6. "Техникалық тапсырма"дегеніміз не? 

a) техникалық объектіні (бұйымды) жобалауға арналған бастапқы құжат, онда оны 

жүргізудің шарттары мен тәртібі, тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді 

көрсету және оларды қабылдау көрсетіледі 

b) жобалауды жүргізу жоспары 

c) жаңа объектіні (бұйымды) әзірлеуге арналған техникалық нұсқаулық) 

d) жаңа объектіні жобалауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

7. Өнімнің сапасын болжау кезінде қандай жүйелік науқан қолданылады? 

8. "Өндіріс" ішкі жүйесі қандай мақсатты анықтайды? 

9. "Іске асыру" ішкі жүйесі қандай мақсатты анықтайды? 

10. Өнімнің сапасын болжау кезінде қандай әдістер қолданылады? 

11. Ғалымның суретін қараңыз. Тәжірибе кезінде ол қандай қауіпсіздік ережелерін 

сақтайды? 

 
 

12. "Қажеттілік" ішкі жүйесі қандай мақсатты анықтайды? 

13. "Жоба" ішкі жүйесі қандай мақсатты анықтайды? 

14. Өнімнің сапасын болжау қандай құндылыққа ие? 

15. Болжамдар мақсатты мақсатқа байланысты қалай жіктеледі? 
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16. Тәжірибе кезінде ерекше талаптарды білдіретін қауіпсіздік белгілеріне назар 

аударыңыз. Белгілерді тапсырмада көрсетілген ретпен орналастырыңыз. 

а) заттарды қолмен алуға тыйым салынады 

б) резеңке қолғаптарды қолдану 

в) заттарды тек қажетті мөлшерде қабылдау ұсынылады 

г) қалдық заттарды қалдықтарға арналған ыдысқа жинаңыз 

д) жеуге, ішуге, дәмін татуға тыйым салынады 

е) тәжірибені тек үстелдің үстінде орындаңыз 

ж) қорғаныс көзілдірігін пайдалануға 

з) жиналмаған шашылған немесе сынған реактивтерді қалдыруға тыйым салынады 

и) газды немесе буды өзіне қолмен абайлап бағыттау 

 

 
 

17. Қауіпсіздік белгілерінің түсіне назар аударыңыз. Қызыл сызылған шеңбер [112] 

нені білдіреді? 

18. Кокс сапасын болжаудың қандай әдістерін білесіз? 

19. Сіз ғылыми институттың қызметкері екеніңізді елестетіп көріңіз және 

студенттеріңізбен бірге айналаңызды зерттеп, бедерлі, жануарлар мен өсімдіктер әлемінің 

өкілдерін зерттеуіңіз керек. 

- зерттеу тақырыбын анықтаңыз; 

- зерттеу жоспарын жасаңыз; 

- тәжірибе жүргізу әдістемесін жасаңыз; 

- тәжірибелерді орындау кезінде қауіп көздерін анықтаңыз;  

- тәжірибелерді орындау кезінде қабылданатын қауіпсіздік шараларын 

қарастырыңыз; 

- тәжірибе нәтижелерін постер түрінде жасаңыз және сабақта беріңіз. 

20. 4.11-кестеде колледж кафедраларының бірі 10 жыл бойы қысқы сессияларда 

емтихандарды "өте жақсы" тапсырған 3 курс студенттерінің динамикасы көрсетілген. Оқу 

үлгерімін жоғарылату үрдісі бар-жоғын анықтау қажет [83, 85].  

Кесте 4.11-факультеттің 10 жылдық жұмысы үшін төртінші курс үздіктері 

пайызының динамикасы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оқу жылы %  

1995-96  10,8  

1996-97  16,4  

1997-98  17,4  

1998-99  22,0  

1999-00  23,0  

2000-01  21,5  

2001-02  26,1  

2002-03  17,2  

2003-04  27,5  

2004-05  33,0  
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5 БӨЛІМ. БАҒЫНУШЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТЫ 

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСЫН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Мақсаты 

Осы модульден өткеннен кейін білім алушы:  

1. Еңбек ұжымын басқару әдістері мен құралдарын ажырату. 

2. Әңгімелесу кезінде менеджмент негіздерін білу. 

3. Кәсіби этика туралы ақпаратты меңгеру. 

4. Ұйым қызметін жоспарлау туралы ақпаратты меңгеру. 

5. Ұйым экономикасының негіздерін түсіну.  

6. Қажетті ақпаратты табу және пайдалану. 

 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар 

5.1 өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау 

5.2 менеджмент негіздері 

5.3 Экономикалық теория негіздері 

5.4 КПТҮ және коксохимиялық өндірістегі еңбекті қорғау  

 

Шолу 

"Кокс химиялық өндіріс" мамандығы бойынша техник-технолог 

өндірісті жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі ережелерін, менеджмент 

негіздерін түсінуі, төтенше жағдайларда шешім қабылдай білуі, жанжалды 

жағдайларды шеше білуі; қызметкерлердің жалақысын, өндірістің 

рентабельділігі мен өзін-өзі ақтауын, дайын өнімнің өзіндік құнын есептеу 

үшін Экономикалық теория негіздерін меңгеруі; тіршілік қауіпсіздігі 

негіздерін білуі, жеке қорғаныс құралдарын пайдалана білуі тиіс. 

 

Кәсіби терминдер 

Өндірісті ұйымдастыру            Өндірісті жоспарлау 

Менеджмент    Рентабельділік 

Өтелімділік    Өзіндік құн 

Тіршілік қауіпсіздігі 

 

Қажетті оқу материалдары: 

Қарындаш, сызғыш, қағаз парақтары, өшіргіш, калькулятор. 

 

Алдын ала талаптары: 

Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушыға "Кокс 

химиясы өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 

"кокстелетін шикіқұрамды термоөңдеу аппаратшысы" және "Кокс пештерінің 

газшысы" біліктілігінің базалық модульдері мен кәсіби модульдері бойынша, 

сондай-ақ "Кокс және кокс химиясы процестері өндірісінің технологиялық 

процесінің параметрлерін бақылау және реттеу", "Технологиялық жабдықтың 
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жұмысын бақылау және реттеу", "шикізаттың, жартылай фабрикаттар мен 

дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру" және "жаңа технологиялық 

процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысу" 

коксохимиялық өндірістің технологы.  

 

Кіріспе 

 

Бұл модуль өндірісті жоспарлау, Өндірісті ұйымдастыру негіздері, 

менеджмент негіздері, экономикалық теория негіздері және тіршілік 

қауіпсіздігі бойынша білім алуға бағытталған. 

 

5.1 Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау 

 

5.1.1 Өндірісті ұйымдастыру 

 

Өндірісті ұйымдастыру кәсіпорынның тиімді жұмысының кепілі болып 

табылады, өйткені ол еңбек ұжымдарының жоғары өнімділігіне, сапалы өнім 

шығаруға, кәсіпорын ресурстарын оңтайлы пайдалануға, сондай-ақ жұмыс 

барысында ұйымдастырушылық мәдениет пен жеке тұлғаны дамытуға 

мүмкіндік береді. Кәсіпорынды басқару иерархиясының барлық 

деңгейлерінде жүзеге асырылады.  

Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру келесі қызмет түрлерін 

қамтиды: 
- кәсіпорын құрылымын анықтау, негіздеу және үнемі жетілдіру; 

- өнімді әзірлеуден бастап тұтынушыға тікелей жеткізуге дейінгі 

барлық өндірістік процестердің өзара байланысты жұмысын жоспарлау және 

қамтамасыз ету; 

- өндірістік инфрақұрылымның құрылымдық бірліктерін ұйымдастыру 

практикасын жоспарлау және іске асыру; 

- уақыт өте келе өндірістің барлық компоненттерінің оңтайлы 

үйлесімін қамтамасыз ету; 

- процестің тікелей қатысушылары үшін жұмыс күші мен еңбек 

құралдарын барынша тиімді біріктіруді білдіретін осындай еңбек 

жағдайларын жасау; 

- өндірісті жүргізудің оңтайлы ұйымдастыру нысандары мен 

экономикалық әдістерін үйлестіру.  

Өндірісті ұйымдастырудың міндеттері өндіріс процесінде қатынастар 

мен байланыстарды реттеу, қызметкерлердің шығармашылық сипатын 

арттыру және жұмыс нәтижесінде ұжымдық және жеке қызығушылықты 

қамтамасыз ету арқылы еңбек ресурстарын үнемдеу болып табылады. Бұл 

қызметкерлерді материалдық және материалдық емес ынталандыру болуы 

мүмкін. Сондай-ақ кәсіпорынның өндірістік қызметінің барлық бағыттарын 

іске асыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету маңызды міндет болып 

табылады.  

Өндіріс түрлері: 
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Жеке-

дара 

әр түрлі және тұрақсыз номенклатурадағы бұйымдарды бөлшектеп шығару; 

қолдан жасалған жұмыстың үлкен көлемі, технологиялық мамандану, ұзақ 

цикл, жұмысшылардың жоғары кәсіби деңгейі, әмбебап жабдықты пайдалану 

Серия-

лық 

ұзақ уақыт бойы қайталанатын өнімдердің кең ассортиментінің сериясымен бір 

уақытта өндіріс; бір уақытта қайталанатын өнімдердің едәуір үлкен 

номенклатурасы жасалады, қолмен жасалатын жұмыстың аз мөлшері, жұмыс 

орындарының мамандануы, қысқа цикл, бөлшектердің бірігуі 

Жап-

пай 

өнімнің шектеулі номенклатурасын көп мөлшерде үздіксіз өндіру; 

шығарылатын өнімнің номенклатурасы қатаң шектеулі, өндіріс көлемі үлкен, 

жұмыс орындарының мамандануы, жұмысшылардың жоғары кәсіби деңгейі, 

қысқа дайындық және қорытынды уақыт, нақты шығындар төмен, жабдықты 

толық пайдалану, жоғары еңбек өнімділігі 

 

Өндірісті ұйымдастыру нысандары: 

Нүктелік. Өндірісті ұйымдастырудың осы түріндегі егжей-тегжейлі 

жұмыс бір жұмыс орнында толық көлемде жүреді. Өнім оның негізгі бөлігі 

орналасқан жерде шығарылады.  

Технологиялық. Бұл форма еңбек объектілерінің дәйекті берілуімен цех 

құрылымымен сипатталады.  

Тікелей ағын. Еңбек заттарының жеке берілуімен сызықтық құрылымға 

ие. Бұл форма процестерді ұйымдастырудың негізгі принциптерін жүзеге 

асырады: мамандану, дәлдік, сабақтастық, параллелизм. Тікелей ағынды 

форманы қолдану цикл ұзақтығының төмендеуіне, үлкен тиімділікпен жұмыс 

күшін пайдалануға және аяқталмаған өндіріс көлемінің төмендеуіне әкеледі. 

Пәндік. Өндірісті ұйымдастырудың бұл формасы еңбек объектілерінің 

дәйекті немесе параллель-дәйекті берілуімен жасушалық құрылымға ие. 

Өндірістік учаскелердің пәндік құрылысы тура ағынды және цикл 

ұзақтығының төмендеуін, сондай-ақ заттарды қоймаға тасымалдаусыз бір 

операциядан екіншісіне беруді қамтамасыз етеді.  

Интеграцияланған. Өндірістің бұл формасы негізгі және көмекші 

операцияларды еңбек объектілерінің параллель-дәйекті немесе дәйекті 

берілуімен жасушалық құрылыммен немесе сызықтық кеңістіктік 

құрылыммен бір интеграцияланған процеске біріктіруді қамтиды. Осы нысан 

орын алған учаскелерде қоймалау, тасымалдау, басқару, өңдеу сияқты 

процестерді бірыңғай өндірістік процеске байланыстыру қажет. Бұған барлық 

жұмыс орындарын Автоматты көлік-қойма жүйесінің көмегімен біріктіру 

арқылы қол жеткізіледі [113]. 
 
5.1.2 Өндірісті жоспарлау  

 
Өндірісті жоспарлау-мақсатқа жету үшін ресурстарды оңтайлы бөлу. 

Адамдардың қатысуымен кез-келген ұйымның (кәсіпорынның) өмірінде 

маңызды рөл атқарады. 

Кәсіпорындағы жоспарлау түрлері [114]: 
Егжей-тегжейін ашу сипаты бойынша 

техникалық-экономикалық-ұйымның 

дамуының негізгі көрсеткіштерін 

жедел-өндірістік-құрылымдық бөлімшелер 

үшін ағымдағы тапсырмалар 
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жоспарлау құрастырылады 

Белгісіздік дәрежесі бойынша 

детерминистік-басталу ықтималдығы 

бірлікке жақын және сенімді ақпаратпен 

расталған оқиғаны жоспарлау 

ықтималдық-белгілі бір көрсеткіштердің 

одан әрі дамуы туралы қорытынды жасауға 

болатын ағымдағы ақпаратқа негізделген 

(мысалы, вариация коэффициенті) 

Мазмұны бойынша жоспарлар 

бизнес-жоспарлау ұйымдастыру-технологиялық әлеуметтік-еңбек 

Дәлдік дәрежесі бойынша 

нақтыланған                       іріленген 

 

Өндірісті жоспарлау кезінде қолданыстағы заңнама нормаларының 

сақталуын қамтамасыз ету қажет.  

 
5.1.3 Кокс химиялық өндіріс саласындағы заңнамалық және 

құқықтық актілер 

 

Төменде келтірілген нормативтік құжаттама "АрселорМиттал 

Теміртау"АҚ кокс-химия өндірісінде пайдаланылады. 
Қолданыстағы технологиялық нұсқаулықтардың тізбесі: 

ТИ КК1-01-2019 №1 телімдегі кокс цехында кокс өндіру 

ТИ КК2-01 - 18 №2 телімдегі кокс цехында кокс өндіру 

ТИ КХ1-01-18 №1 бөлімшеде кокстеудің химиялық өнімдерін ұстау 

ТИ КХ2-01-19 №2 бөлімшеде кокстеудің химиялық өнімдерін ұстау 

ТИ КС-01-2016 таскөмір шайырын қайта өңдеу 

ТИ КР-02-15 фенолды ағынды суларды екінші тазартудан биохимиялық тазарту 

ТИ КХ2-02-18 химиялық ұстау цехының №2 бөлімшесіндегі аммиакты ұстау және 

ыдырату бөлімшесі 

ТИ КУ-01-16 көмірді кокстеуге дайындау 

ТИ КУ2-01-16 көмір байыту цехында көмір флотоконцентратын алу 

ТИ КУ-2-02-16 көмір байыту цехында гидроклассификаторда концентрат алу 

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ өнімдері шығарылатын нормативтік-

техникалық құжаттамалар тізімі» 

МЕМСТ 1928-79 Таскөмірлі сольвент. ТШ 

МЕМСТ 2770-74 ағашты сіңдіруге арналған көмір майы. ТШ 

МЕМСТ 4641-80 жол құрылысына арналған таскөмір Дегттер. ТШ 

МЕМСТ 8448-78 таскөмір және тақтатас бензолы. ТШ 

МЕМСТ 8935-77 Кокс жаңғағы. ТШ 

МЕМСТ 10200-83 Таскөмір электродты Пек. ТШ 

МЕМСТ 11126-88 техникалық көміртекті өндіруге арналған кокс химиялық 

шикізат. ТШ 

СТ 16-1930-12 ақ (ТМ)-014-08-2012 таскөмір металлургиялық Кокс 

СТ 16-1930-12 ақ (ТМ)-014-08-2013 графит негізін өндіруге арналған кокс 

химиялық шикізат 

Ақ СТ 16-1930-12 ақ (ТМ)-014-20-2015 тазартылмаған техникалық кокс химиялық 

Нафталин 

СТ АҚ 38428679-24-2010 таскөмір шайыры 

СТ АҚ 38428679-25-2010 таскөмір полимерлері 

СТ АҚ 951140000042-37-2010 аммоний сульфаты 

СТ АҚ 951140000042-38-2010 кокстеуге арналған көмір шихтасы 
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ҚР СТ 1923-2014 Қарағанды бассейнінің көмірі. ТШ 

ЗТУ 180-2015 домендік кокс 

ЗТУ 204-2019 жылытуға арналған кокс газы 

ЗТУ 212-2015 №№1,2 көмір фабрикаларының өнеркәсіптік өнімі 

ЗТУ 215-2015 таскөмір шайыры 

ЗТУ 279-2015 көмір шихтасы, кокстеуге арналған концентрат 

ЗТУ 219-2015 таскөмір сіңіргіш майын регенерациялау полимерлері 

ЗТУ 230-2015 таскөмір жоғары температуралы пек 

ЗТУ 236-2019 отындық мазутты алмастырғыш 

СТ 16-1930-12 ақ (ТМ)-014-52-2015 шикі таскөмір бензолы 

ЗТУ 309-261-98 шахталық пештерде әк жағуға арналған кокс 

ЗТУ 264-2016 0-10 мм фракциялы кокс және агроөндіріске арналған кокс шламы 

ЗТУ 291-2015 мастика өндіруге арналған таскөмір қарамайы 

ЗТУ 292-2015 дегтебетон қоспасын өндіруге арналған таскөмірлі қарамай 

ЗТУ 293-2019 домна цехының сусыз ұшу массасын өндіруге арналған 

препаратталған шайыр 

ЗТУ 311-2016 Конвертерлік цех үшін 0-10 мм фракциялы кокс 

Анықтамалық құжаттар: шикізатқа, материалдарға, өнімге арналған 

өндірістік нұсқаулықтар, нормалар, жұмыстарға бағалар, еңбекақы төлеу 

туралы ережелер, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама журналы; Телефон 

анықтамалығы. Көмекші құжаттар: рапорттар кітабы; Көтеру-тасымалдау 

жабдығының баулық кітабы, шебердің кітабы. 

 

5.1.4 Өндірістік процесті ұтымды ұйымдастыру принциптері 
 

Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру-өндірістің экономикалық және 

әлеуметтік тиімділігіне қол жеткізу мақсатында өндірістік процестің барлық 

құрамдас бөліктерін бірыңғай кешенге біріктіру, олардың ұтымды өзара іс-

қимылын және үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет түрі. 

Ұйым нысандары: 

Ұйымдастыру құрылымы бойынша коксохимиялық кәсіпорындар жеке 

коксохимиялық және коксогазды зауыттар ретінде немесе металлургиялық 

зауыттар мен комбинаттардың құрамында коксохимиялық өндіріс ретінде 

жұмыс істейді. Кокс химиялық кәсіпорындардың құрамында негізгі, қосалқы 

цехтар және зауытты басқару бар. Цех кәсіпорынның негізгі өндірістік 

бөлімшесі болып табылады. Телімдер мен бөлімшелер дербес бөлімшелер 

ретінде жұмыс істейді және цехтардың құрамында болуы мүмкін [115, 116]. 

5.1 суретте кокс химиялық зауыттың бас жоспарының үлгі схемасы 

келтіріледі. 

Технологиялық процесті цехтар бойынша бөлу: 

1) әрбір цехты онда орындалатын жұмыстардың сипатына сәйкес 

станоктармен, тетіктермен, құрылғылармен неғұрлым ұтымды жабдықтау; 

2) цехта ондағы жұмыс ерекшеліктерін ескере отырып, ең жақсы еңбек 

жағдайларын жасау; 

3) цехтың үй-жайы мен жабдығын осы жұмыс түрлеріне қойылатын 

қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өртке қарсы күзет талаптарына 

сәйкес жұмыстарды орындауға бейімдеуге міндетті; 
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4) цехтың жұмысын неғұрлым жедел және білікті басқаруға, жұмысқа 

сапалы бақылауды толық жүзеге асыруға; 

5) жұмыс орындарын ұтымды ұйымдастыру. 

Технологиялық процесті өңдеу кезеңдері бойынша бөлу: 

1) Станоктарды, механизмдерді және басқа да жабдықтарды ең жақсы 

өндірістік ретпен орналастыруға, оларға материалдардың 

механикаландырылған берілуін қамтамасыз етуге; 

2) Еңбекті бригадалармен және буындармен ұйымдастыру [117]. 

Негізгі цехтар мен қосалқы қызметтер, жалпы зауыттық құрылыстар 

материалдар, жартылай фабрикаттар, дайын өнімдер, энергиямен жабдықтау, 

көлік қозғалысының ең қысқа жолдары қамтамасыз етілетіндей етіп 

орналастырылады. Бұл ретте өртке қарсы нормалардың сақталуы және 

өндірісті кеңейту мүмкіндігі қамтамасыз етіледі [118]. 

 

5.1.5 Тактикалық тәсілді қолдана отырып жедел жоспарлау 

 

Көмір дайындау цехының өндірістік бағдарламасын жоспарлау. 

Цех бағдарламасының негізгі көрсеткіштері ретінде: 

1) байытуға жататын қатардағы көмірдің маролық құрамы, сапасы және 

Саны; 

2) байытылған шихтаның фракциялық құрамы мен сапасы; 

3) басқа байыту өнімдерінің шығуы, саны және сапасы. 

Көмір дайындау цехының өндірістік бағдарламасын жоспарлау кезінде 

маңызды көрсеткіштердің бірі нақты массаның қатардағы көмір бойынша 

орташа сағаттық өнімділік болып табылады. Бұл көрсеткіш келесі формула 

бойынша анықталады: 

 

1 - көмір қоймалары; 2 - көмір 

байыту цехы; 3 - көмір дайындау 

цехы; 4 - кокс цехы; 5 - машина- 

конденсация бөлімшесі; 6 - аммиак-

сульфат бөлімшесі; 7 - бензол 

бөлімшесі; 8 – күкіртсіздендіру; 9 - 

бензолды ректификациялау; 10 - 

шайыр айдау цехы; 11 - фенол-

крезол өнімдері цехы; 12 - кумарон 

шайырларының цехы; 13 - пиридин 

негіздерінің цехы; 14 - пек-кокс 

қондырғысы; 15 - энергетикалық 

цех; 16 - сумен жабдықтау цехы; 17 

- көлік цехы; 18 - механикалық цех; 

19 - сарқынды суларды тазарту 

(фенолсыздандыру) қондырғысы 
5.1 сурет - Бас жоспардың үлгі схемасы  

кокс химиялық зауыт 
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                                                   (5.1) 

 

мұндағы    қатардағы көмір бойынша байыту фабрикасының орташа 

мұнда сағаттық өнімділігі, т; 

  
   қатардағы көмірдің нақты салмағы, т; 

    байыту фабрикасы жұмысының тәулігіне орташа ұзақтығы, сағ; 

    жоспарланған кезеңдегі күнтізбелік күндер саны.  

Тұқымның шығымдылығы келесі формула бойынша анықталады: 

 

       (             )                       (5.2) 

 

мұндағы   - тұқымның шығуы қайда, %; 

  - шикіқұрамның шығуы, %; 

   - шламның шығуы, %; 

    өндірістік өнімнің шығуы, %; 

  - қатардағы көмірдің шығуы, %. 

Тау жынысының күлі формула бойынша анықталады: 

 

   
  
                  

  
 

               

  
                   (5.3) 

 

мұндағы      - тау жынысының күлі, %; 

Аш – шихтаның күлдігі ,% 

    - қождың күлдігі, %; 

    - өнеркәсіптік өнімнің күлдігі, %; 

     - көмірдің шығындардағы күлдігі,%. 

Егер көмір дайындау цехында көмір байыту фабрикасы болмаса, кокс 

өндіруге жұмсалатын көмірдің мөлшері кокстың шикіқұрамнан шығуы 

негізінде анықталады. 

Кокстеу кезеңі жоспарға сәйкес әрбір батарея үшін ай сайын 

белгіленеді және әрбір батарея үшін бекітілген ең аз рұқсат етілген 

мөлшерден кем болмауға тиіс. Әрбір пештен коксты беру уақыты беру 

кестесімен анықталады. Кокс химиялық өндіріс циклдік беру кестесі 

бойынша жұмыс істейді. Бұл кестені құрудың негізгі ережелері-пештің 

айналымы жұмыс және жөндеу бөліктеріне бөлінеді. Тоқтатылғаннан кейін 

беру әрдайым бірдей пештен басталуы керек және циклдің жұмыс бөлігі 

үшін барлық батарея пештері сериялық болуына қарамастан шығарылуы 

керек [119]. 

Кокс цехының өндірістік бағдарламасын жоспарлау 

Кокс цехының өндірістік бағдарламасында келесі негізгі көрсеткіштер 

белгіленеді: 

1) құрғақ массадағы жалпы кокс өндірісі 

Жалпы кокстың жалпы саны    мына формула бойынша анықталады 
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    ,                                        (5.4) 

 

мұндағы   -пеш камерасына тиелетін құрғақ шихтаның массасы, Т; 

   - құрғақ шихтадан құрғақ жалпы кокстың шығуы, %; 

Т - тәулік ұзақтығы, сағ; 

t - пеш циклінің (айналымының) ұзақтығы, сағ; 

  - жұмыс істеп тұрған пештердің саны; 

  - жоспарланған кезеңдегі күнтізбелік күндер саны. 

Көрсетілген формуланың құрамына кіретін әрбір көрсеткіштің мәні 

анықталады: 

- пешке тиелетін құрғақ шихтаның массасын анықтау; 

- құрғақ шикіқұрамнан жалпы құрғақ кокстың шығуын анықтау. 

Құрғақ шикіқұрамнан жалпы құрғақ кокстың шығуы: 

 

   
      

      
100+ ,                                   (5.5) 

 

    шихтадағы ұшпа заттардың шығымы, құрғақ массаға %;  
   кокстегі ұшпа заттардың шығымы, құрғақ массаға %; 

  кокстың құрғақ массасына ішінара пиролизакокс газының әсерінен Кокс 

массасының өсуі. 

2) жұмыс істеп тұрған пештердің санын анықтау. Жоспарлау 

тәжірибесінде пештерден коксты беру мөлшері де белгіленеді, ол формула 

бойынша анықталады: 

 

   
   

 
                                            (5.6) 

 

    жұмыс істеп тұрған пештердің саны қайда; 

   пештердің бір жылдағы жұмыс уақыты, сағ; 

О-пештің айналымы (орташа), с. 

3) фракциялар бойынша құрғақ кокс өндірісі. Жалпы кокстың 

жалпы мөлшері әр фракцияның пайызына көбейтіледі.    мысалы, егер 

фракция, мм: 

40-тан астам . . . . . . .  87,5 

25-40 . . . . . . . . . .   7,5 

10-25 . . . . . . . . . .   1,4 

0-10 . . . . . . . . . . .   3,6 

Осы деректер кезінде құрғақ кокстың жылдық өндірісі фракция 

бойынша 40 мм-ден асатын болады,     0,875 көбейтіндісі ретінде 

анықталады.  
4) кокстеуге арналған шихтаға қажеттілікті айқындау. Кокс 

өндіруге арналған құрғақ салмақтағы зарядтың жалпы қажеттілігі екі жолмен 

анықталады: 
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1) пештерден коксты жылына беру санын пешті бір рет тиеуге көбейту 

арқылы; 

2) жалпы құрғақ кокстың мөлшерін зарядтың шығыс коэффициентіне 

көбейту арқылы. 

5) Кокс газын өндіру және тұтыну. Газ өндіруді қалыпты жағдайға 

келтірілген мөлшерде анықтайды (температура 0С және қысым 100 кН/м
2
 

(760 мм рт.ст.) және 16,8 МДж/   (400 ккал/  ) тең шартты жану жылуына.  

Газдың шығуы формула бойынша анықталады: 

 

   
    

    
                                                      (5.7) 

 

мұнда     келтірілген газ шығымы,   ; 

   қалыпты жағдайға келтірілген газ көлемі,   ;                   

   газдың нақты төменгі калориялық мәні, МДж/  . 

6) Кокс пештерін жылыту. Іс жүзінде кокстеу үшін жылу тұтынудың 

келесі көрсеткіштері бөлінеді: 

Ылғалды шикіқұрамды кокстеуге жұмсалатын жылу шығыны мына 

формула бойынша анықталады: 

 

   
    

  
 ,                                                 (5.8) 

 

    ылғалды көмірді кокстеуге жұмсалатын жылу шығыны қайда; 

    жылыту газының шығысы; 

  - жылыту газының жануының төменгі жылуы; 

   сол уақыт аралығында кокстеуге жұмсалған нақты ылғалдылықтың 

зарядының мөлшері. 

       Құрғақ шихтаның 1 кг-на қатысты жылу шығыны іс жүзінде жұмсалған 

жылу және кокстеуге жұмсалатын құрғақ шихта мөлшері бойынша 

анықталады: 

 

     
    

  
                                                   (5.9) 

 

7) шайыр өңдеу цехының құбырлы пештерін жылыту. Газдың 

практикалық шығыны формула бойынша анықталады: 

 

  
 

  
                                                     (5.10) 

 

   газдың жану жылуы; 

   пайдалы әрекет коэффициенті жағу. 

8) пештерді жылытуға арналған Домна газының шығыны әрбір 

батареяны жылыту негізінде есептеледі. 
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9) 1 кг құрғақ шихтаны кокстеуге жұмсалатын жылу шығыны шихта 

ылғалының булануына жылуды шегере отырып, мынадай формула бойынша 

айқындалады:   

 

    
        

      
                                          (5.11) 

 

    шихтаның жұмыс ылғалдылығы, %.  
 

5.1.6 Қызметкерлердің функционалы 

 

Кокс химиялық өндірістің техник-технологтары негізгі цехтарда еңбек 

етеді – олар кокс және коксохимиялық өнімдер өндірумен айналысады. 

Көмір дайындау цехында олар көмірді кокстеуге қабылдауды, сақтауды және 

дайындауды жүзеге асырады. Кокс цехында-көмір шихтасын өңдейді, кокс 

және газ тәрізді химиялық өнімдер алады. Техниканы ұстау цехтарында 

тікелей кокс газы салқындатылады және одан бағалы химиялық өнімдердің 

бөлінуін бақылайды. Өңдеу цехтарында аулау цехында алынған химиялық 

өнімдерді одан әрі өңдеу жүргізіледі [120, 121]. 

Техник-технологтың кәсіби қызмет саласы: коксохимиялық өндірістің 

технологиялық процестерін әзірлеу және енгізу; құрылымдық бөлімшенің 

жұмысын ұйымдастыру  

5-6 дәреже аясында мамандықты игерген маман басқарушы лауазымға 

ие бола алады-мысалы, көмір және кокс сапасын басқару бастығы. Алайда, 

кәсіби дағдылардан басқа, оған коксохимиялық өнімдерді сатудың жаңа 

арналарын дамыту үшін нарықты білу қажет болады. Жоғары білім алғаннан 

кейін маман бас технолог, зертхана бастығы немесе техникалық бақылау 

бөлімінің (ТББ) бастығы бола алады [122, 124]. 

Кокс химиясы өндірісінің техник-технологтары кокс химиясы 

саласында, сондай-ақ мұнай-химия және газ салаларында ғылыми-

техникалық прогрестің дамуына байланысты сұранысқа ие. 

Техник-технологтың лауазымдық міндеттері. Әзірленетін 

жобалардың техникалық тапсырмаларға және жобалау бойынша 

қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкестігін, өнімнің жоғары сапасын 

сақтауды, оны дайындауға арналған материалдық және еңбек шығындарын 

қысқартуды қамтамасыз ете отырып, өнімнің қарапайым түрлеріне немесе 

оның элементтеріне өндірістің прогрессивті технологиялық процестерін және 

оңтайлы режимдерін әзірлейді. Бөлшектерді өңдеудің және оларды дайындау 

процесінде бұйымдарды құрастырудың пооперациялық бағытын және 

технологиялық кезектіліктің барлық операциялары бойынша бақылауды 

белгілейді. Технологиялық процестің карталарын, маршруттық және 

материалдық карталарды, жабдықтау тізімдемелерін және басқа да 

Технологиялық құжаттаманы жасайды. Патенттік зерттеулер жүргізуге және 

техника мен технологияның жобаланатын объектілерінің техникалық 

деңгейінің көрсеткіштерін анықтауға, әзірленген технологиямен көзделген 
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айлабұйымдарды, жарақтарды және арнайы құралдарды жобалауға арналған 

техникалық тапсырмаларды жасауға, цехтарда технологиялық процестерді 

енгізуге, өнімнің ақау себептерін анықтауға, оның алдын алу және жою 

жөнінде ұсыныстар дайындауға қатысады. Өндірістің технологиялық 

процестері мен тәртіптерін түзетуге байланысты техникалық құжаттамадағы 

өзгерістерді ресімдейді және оларды ұйымның бөлімшелерімен келіседі. 

Техникалық негізделген уақыт (өндіру) нормаларын әзірлеуге қатысады, 

егжей-тегжейлі және по-операциялық нормативтерді, шикізат, материалдар, 

құрал-саймандар, Отын және энергия шығыстарының нормаларын, 

жобаланатын технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін 

есептейді. Ұйымның өндірістік бөлімшелерінде технологиялық тәртіптің 

және жабдықты пайдалану ережелерінің сақталуын бақылайды. 

Технологиялық жабдықтарды сынауға, жобаланатын технологиялық 

процестер мен өндіріс тәртіптерін тексеру және игеру бойынша тәжірибелік 

жұмыстарды жүргізуге қатысады [125, 126]. 

Білуге тиіс. Өндірісті технологиялық дайындау жүйесі, стандарттар, 

техникалық шарттар, Технологиялық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және 

ресімдеу жөніндегі нормативтік, әдістемелік және басқа да басшылық 

Материалдар, технологиялық процесс немесе өндіріс тәртібі әзірленетін 

бұйымның конструкциясы немесе өнімнің құрамы, Жобаланатын объектінің 

техникалық сипаттамалары және оған қойылатын талаптар, ұйым шығаратын 

өнімнің өндіріс технологиясы, ұйымның негізгі технологиялық жабдығы 

және оның жұмыс қағидаттары, үлгілік технологиялық процестер мен өндіріс 

тәртіптері, патенттік зерттеулер жүргізу әдістері, технологиялық процестер 

мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастырудың негізгі 

талаптары, экономика, Еңбек. 

Біліктілікке қойылатын талаптар. I санаттағы техник-технолог: 

тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және кәсіптік (орта 

арнайы, орта кәсіптік) білім және II санаттағы техник-бағдарламашы 

лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл. 

II санатты техник-технолог: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 

техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім және санатсыз 

техник лауазымында жұмыс стажы кемінде 2 жыл [125, 126]. 

 

5.1.7 Корпоративтік мәдениеттің мазмұны 

 

Әрбір ұйым өз қызметкерлері үшін маңызды құндылықтарға сәйкес өз 

қызметін жүзеге асыра отырып, жұмыс орнындағы қызметкерлердің 

күнделікті мінез-құлқын басқаратын ережелер мен ережелер жиынтығын 

әзірлейді. Ұйымдастырушылық мәдениеттерді құра отырып, елдің әлеуметтік 

мұраттары мен мәдени дәстүрлерін ескеру қажет. Сонымен қатар, ұйым 

қызметкерлерінің құндылықтарды неғұрлым толық түсінуі және игеруі үшін 

ұйым ішіндегі корпоративтік құндылықтардың әр түрлі көрінісін қамтамасыз 

ету қажет. Ұйым мүшелерінің осы құндылықтарды біртіндеп қабылдауы 

ұйымның дамуында тұрақтылық пен үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік 
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береді. Әкімшілік оларды тиісті сыйақылармен немесе қызметтегі 

жоғарылатулармен көтермелейді. 

Корпоративтік құндылықтардың негізгі нысандары: 

1) идеалдар-басшылық әзірлеген және ұйым қызметінің әртүрлі 

көріністері мен салаларындағы жетілдіру туралы олармен бөлісетін 

жалпылама идеялар; 

2) ұйым ішіндегі қызметкерлердің қызметі мен мінез-құлқындағы осы 

мұраттарды іске асыру; 

3) ұйым қызметкерлерінің жеке басының ішкі мотивациялық 

құрылымдары, олардың мінез-құлқы мен қызметінде корпоративтік 

құндылық мұраттарын жүзеге асыруға итермелейді [127]. 

Корпоративтік мәдениет ұйымның ішкі интеграциясы мен сыртқы 

бейімделу функцияларын орындайды. Ол ұйымның миссиясын, мақсаттары 

мен стратегиясын анықтайды және біріктіреді. Корпоративтік мәдениеттің 

арқасында ұйым ортақ тіл, мінез - құлық ережелері, көтермелеу және жазалау 

жүйелерін дамытады, қызметкерлер арасында тығыз байланыс қамтамасыз 

етіледі-негізгі сәлемдемелер және белгілі бір адам итермелейтін теориялық 

ережелер [128].  

Өнеркәсіптік өндірісті жетілдіру еңбек өнімділігінің өсуімен және 

өнімнің өзіндік құнының төмендеуімен байланысты. 

Цехтар мен жеке қондырғылардың өнімділігі жоғары жұмыс істеуі 

үшін келесі жағдайлар қажет: 

1) аппаратураның өндірістік қуатын барынша пайдалану, оның 

жөндеуаралық жұмыс мерзімін ұзарту; 

2) ұстау және алу процесінде де, оларды сақтау және жөнелту кезінде 

де кокстеу өнімдерінің шығынын азайту; 

3) шикізат, қосалқы материалдар, бу, су, электр энергиясы және газ 

бойынша шығыс көрсеткіштерін төмендету; 

4) Дайын өнімнің сапасын арттыру. 

Корпоративтік этикаға сәйкес, кокс химиялық өндірістің әр қызметкері 

жоғарыда аталған шарттарды сақтай отырып, тиімді жұмыс істеуі керек. 

 

5.1.8 Қызметкерлерді еңбекке бейімдеу 

 

Бейімделу-бұл қызметкердің жаңа кәсіби, әлеуметтік және 

ұйымдастырушылық-экономикалық еңбек жағдайларында біртіндеп жұмыс 

істеуіне негізделген қызметкер мен ұйымның өзара бейімделуі. 

Кәсіптік бейімделу кәсіптік мүмкіндіктерді (білім мен дағдыларды) 

қосымша игерумен, сондай-ақ жеке тұлғаның кәсіби қажетті қасиеттерін, өз 

жұмысына оң көзқарасын қалыптастырумен сипатталады. Әдетте, жұмысқа 

қанағаттану белгілі бір нәтижелерге қол жеткізгенде пайда болады, ал 

соңғысы қызметкер белгілі бір жұмыс орнында жұмыс ерекшелігін игерген 

кезде пайда болады. 

Психофизиологиялық бейімделу процесінде жұмыс кезінде 

қызметкерге әртүрлі психофизиологиялық әсер ететін барлық жағдайлардың 
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жиынтығы дамиды. Бұл жағдайлар мыналарды қамтуы керек: физикалық 

және психикалық жүктемелер, монотондылық деңгейі, өндірістік ортаның 

санитарлық-гигиеналық нормалары, жұмыс ырғағы, жұмыс орнының 

ыңғайлылығы, сыртқы әсер ету факторлары (шу, жарық, діріл және т.б.). 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу процесінде қызметкер ұжымның 

дәстүрлерімен, өмір сүру нормаларымен, құндылық бағдарларымен қарым-

қатынас жүйесіне қосылады. Осындай бейімделу барысында қызметкер 

ұжымдағы және жеке ресми және бейресми топтардағы іскерлік және жеке 

қатынастар жүйесі, топтың жекелеген мүшелерінің әлеуметтік позициялары 

туралы ақпарат алады. Ол бұл ақпаратты белсенді түрде қабылдайды, оны 

өзінің өткен әлеуметтік тәжірибесімен, құндылық бағдарларымен 

байланыстырады.  

Ұйымдастырушылық және әкімшілік бейімделу процесінде қызметкер 

басқарудың ұйымдастырушылық механизмінің ерекшеліктерімен, жалпы 

жүйеде және ұйымдық құрылымдағы бөлімше орны мен лауазымымен 

танысады. Бұл бейімделу кезінде қызметкер жалпы өндіріс процесінде өзінің 

рөлін түсінуі керек.  

Экономикалық бейімделу қызметкерге ұйымды басқарудың 

экономикалық механизмімен, экономикалық ынталандыру және мотивтер 

жүйесімен танысуға, еңбекақы мен түрлі төлемдердің жаңа жағдайларына 

бейімделуге мүмкіндік береді. 

Санитарлық-гигиеналық бейімделу процесінде қызметкер еңбек, 

өндірістік және технологиялық тәртіптің жаңа талаптарымен, еңбек тәртібі 

ережелерімен игеріледі. Ол гигиеналық және санитарлық нормаларды, 

қауіпсіздік техникасы мен денсаулықты сақтау талаптарын сақтай отырып, 

сондай-ақ қоршаған ортаның экономикалық қауіпсіздігін ескере отырып, 

ұйымда қалыптасқан өндіріс жағдайларында жұмыс орнын еңбек процесіне 

дайындауға дағдыланады. 

Озық тәжірибемен алмасу жұмысшылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға айтарлықтай әсер етеді. Жұмысшылардың техникалық 

шығармашылығы өнертапқыштық және рационализаторлық қызметте өз 

көрінісін табады [129]. 

 

5.2 Менеджмент негіздері 

 

5.2.1 Менеджмент функциялары 

 

Менеджмент-бұл нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік немесе 

экономикалық жүйелерді басқару, тиімді пайдалану және бақылау. 

Менеджменттің басты мақсаты: ұйымның үйлесімді және үйлесімді жұмысы, 

оның сыртқы және ішкі элементтерінің тиімді жұмыс істеуі. 

Көмекші міндеттерге мыналар жатады: 

- ұйымның дамуы, өзінің нарықтық орнын сақтау және ықпал ету 

саласын кеңейтуге бағдарлану; 
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- алға қойылған нәтижелерге қол жеткізу, пайданың нақты деңгейін 

қамтамасыз ету; 

- ұйымның тұрақты жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау; 

- тәуекелдерді жеңу және компания үшін қауіпті жағдайларды болжау; 

- ұйымның тиімділігін бақылау. 

Өндірістік менеджмент компания ұсынатын қызметтер мен 

тауарлардың бәсекеге қабілеттілігіне жауап береді. Мұндай қызметтің 

тиімділігі стратегиялық болжамдардың дәлдігімен, өндірісті 

ұйымдастырумен, сауатты инновациялық саясатпен анықталады [130]. 

Басқару функцияларының тізімі шешілетін мәселелер ауқымымен 

анықталады: 

- ұйымның мақсаттар жүйесін негіздеу (нақты жиынтық, басымдықтар 

жүйесі, міндеттерге қол жеткізу дәйектілігі және т.б.); 

- қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін шешілуі қажет міндеттерді 

бөліп көрсету, міндеттерді шешу әдістері мен тәсілдерін негіздеу; 

- ресурстарға қажеттілікті және міндеттерді шешу мерзімдерін 

анықтау; 

- ұйым құрылымын, жекелеген қызметкерлер мен бөлімшелердің 

қызмет түрлерін және міндеттерін негіздеу; 

- топтар мен нақты қызметкерлерді тапсырылған жұмыстарды 

жоспарланған мерзімде орындауға ынталандыру; 

- қойылған міндеттерді шешуді реттеу мен бақылауды жүзеге асыру 

[131]. 

 

5.2.2 Стандартты емес және даулы жағдайларда оңтайлы 

шешімдерді жоспарлау және анықтау 

 

Сарапшылар Томас-Килменн әдісі деп аталатын жүйеге негізделген 

ұйымдағы қақтығыстарды басқарудың бес негізгі стратегиясын анықтайды. 

Қызметкердің жанжалдағы мінез-құлық стилі жеке адам (әлеуметтік топ) 

өзінің мақсаттары мен қарсыластың мақсаттарын қанағаттандыруды 

жоспарлайтын белгілі бір өлшеммен анықталады. Егер сіз бұл процесті 

графикалық нұсқада ұсынсаңыз, онда біз Томас-Килменн деп аталатын торды 

аламыз, бұл қақтығысты шешудің бес мүмкін стратегиясының әрқайсысының 

кеңістіктік орналасуы мен атауын анықтауға мүмкіндік береді.  

Жалтару стилі қарсыластың сындарлы шешімі бойынша басқалармен 

бірігуге деген объективті ниетінің болмауымен байланысты. Бұл стильді 

жанжалға қатысушылар кәсіби немесе тұлғааралық проблема соншалықты 

өзекті болмаған кезде және қызметкер оны шешудің мүмкін нұсқаларын 

іздеуге күш пен уақытша ресурстарды жұмсағысы келмеген жағдайда 

қолданады. Бұл стиль сондай-ақ әлеуметтік-психологиялық шиеленістерге 

және ұжымдағы қақтығыстарға қатысушының бас тартуымен байланысты 

болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда адамның жанжалдан аулақ болу әрекеті 

оның қарқындылығын төмендетуі мүмкін. Алайда, қарама-қайшылықтарды 

толығымен елемеу қарсыластарға одан да наразылық пен агрессияны 
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тудыруы мүмкін. Жанжалды шешуге осындай көзқараспен жанжалдың екі 

жағы да жоғалатыны анық.      

Бәсекелестік стилі бір қарсыластың жанжалды жоюға деген үлкен жеке 

қызығушылығымен сипатталады, алайда басқа қарсыластың позициясын 

ескерместен. Бұл стиль кейбір жағдайларда қақтығысқа қатысушыларға жеке 

мақсаттарына жетуге көмектеседі.  

Ынтымақтастық стилі оған жеке тұлғалардың жеке қатысуының 

жоғары деңгейімен, қарсыластардың жанжалды сындарлы шешу үшін күш 

біріктіруге деген күшті ниетімен сипатталады. Жанжалдағы мінез-құлықтың 

осы стилімен Тараптардың әрқайсысы жеңеді.  

Стиль құрылғылар білдіреді мұндай мінез-құлық оппоненттер, ол 

сипатталады ұмтылысын қызметкерлерінің кооперацияға біріктіру отырып, 

басып озды, бірақ қосу кооперацияны өзінің күшті қызығушылық немесе 

дәлел. Бұл стильді жүзеге асыру іскерлік келіссөздермен байланысты, оның 

барысында жанжалға қатысушылар белгілі бір жеңілдіктерге барады.  

Ымыраға келу жанжалды шешу процесінде кеңінен қолданылады, 

өйткені көптеген жағдайларда бұл стиль қақтығысты тез шешуге мүмкіндік 

береді, әсіресе қарсыластардың бірі айқын артықшылықтарға немесе жоғары 

дәрежеге ие болған жағдайларда.  

Осылайша, ұйымдастырушылық қақтығыстарды шешу үшін еңбек 

ұжымының мүшелері келесі мінез-құлық стратегияларын қолдана алады: 

бәсекелестік, бейімделу, аулақ болу, ымыраға келу және ынтымақтастық 

[132]. 

 

5.2.3 Еңбек ұжымын басқару әдістері мен құралдары 

 

Менеджмент әдістері болады: 

- экономикалық (ұйымдар қызметін мемлекеттік реттеу, нарықты 

реттеу); 

- әкімшілік (тәртіп пен жауапкершілікке негізделген тікелей әрекет ету 

әдістері); 

- әлеуметтік-психологиялық, қызметкерлерді моральдық 

ынталандыруға негізделген. 

Бір кәсіпорынның ішінде басқарудың әртүрлі әдістерін қазіргі жағдайға 

байланысты біріктіруге және қолдануға болады [133]. 

Көшбасшылық стильдері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ оларды бірнеше 

топқа бөлуге болады: авторитарлық (мәжбүрлеу тәртібі оған жауап береді), 

демократиялық (саналы тәртіп), жоғары деңгейдегі демократиялық (өзін-өзі 

бақылау пәні), либералды (өзін-өзі бақылау пәні немесе тәртіптің болмауы).  

5.1 кестеде әр түрлі нұсқаулық стильдерінің ерекшеліктері көрсетілген: 
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Кесте 5.1 - Әр түрлі көшбасшылық стильдерге тән белгілер 
Көшбасшылық 

стилінің 

ерекшеліктері 

Көшбасшылық стилі 

авторитарлық демократиялық демократиялық 

жоғары деңгей 

либералды 

 

1 2 3 4 5 

Кім шешім 

қабылдайды?  

Барлығы-

басшы 

Бас - жетекші, 

екінші-

бағынышты 

Шешімдер 

бірге 

қабылданады, 

басшы 

жолдайды

 оларды 

талқылау 

Екінші-

көшбасшы, 

негізгі 

шешімдерді 

шешуден 

жалтарады 

Шешімдердің 

мағынасы түсіндіріле 

ме? 

Әдетте-жоқ Міндетті түрде  Мағынасы 

бәріне белгілі 

Әрқашан 

емес 

Бағыныштылардың 

бастамасына 

қатынасы 

Теріс немесе 

скептикалық 

Көңіл Өте үлкен 

назар 

Көтермелене

ді, бірақ 

бағытталмайд

ы 

Билік күшін 

әкімшілендіруді, 

бұйрықты қолдану 

Басшылықты

ң негізгі 

құралы 

Ақылға 

қонымды 

шектерде 

Сирек 

жағдайларда 

Өте дәйекті 

емес 

Жаза кімнен келеді? Тек басшыдан Ұжыммен 

қолдау 

көрсетілетін 

басшыдан 

Ұжымнан Басшыдан  

Тапсырмалар мен 

нұсқаулардың сипаты 

қандай? 

Өте егжей-

тегжейлі, 

бастама 

құқығы жоқ 

Бастама 

құқығымен 

негізгі 

көрсеткіштер 

бойынша 

Ойға жетелеу Тізбекті емес 

Бақылаудың қандай 

сипаты қажет? 

Мұқият, ұсақ Соңғы 

нәтижелер 

бойынша 

Өзін-өзі 

бақылау 

Негізінен 

өзін-өзі 

бақылау 

Адамдарды 

ынталандырудың 

басым түрі 

Жазадан 

қорқу және 

ақша табуды 

қалау 

Іске деген 

қызығушылық, 

оны түсіну 

және ақша 

табуға деген 

ұмтылыс 

Қызығушылық 

кейіннен іспен 

өзін-өзі 

дамытуына 

және еңбек 

 

Көшбасшылық стилі 

ең тиімді болатын 

еңбек ұжымының 

дайындық деңгейі, 

ұйымдастырылуы 

Төмен Жеткілікті 

жоғары  

Өте жоғары Тек өте 

жоғары - 

әйтпесе 

тәртіптің 

болмауы 

 

Авторитарлық көшбасшылық стилінде, тіпті нашар дайындалған 

адамдар да белгілі бір қайтарым береді-жазадан қорқу оларды жұмыс істеуге 

мәжбүр етеді. Жақсы және өте жақсы дайындалғандар сәл үлкен табыс 

әкеледі: олардың бастамасы қызықтырмайды, олар түсініксіз шешімдер 

қабылдауға мәжбүр, оларға сенбейді, олардың дайындығы көрінбеуі мүмкін. 
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Және солай бола тұра авторитарлық басқару стилін пайдалану қажет, әсіресе, 

нашар дайындалған, жауапсыз қызметкерлермен жұмыс істеген жағдайда, 

бірақ, осы ретте,  бағынушы қызметкерлердің деңгейін арттыруға 

бағытталған, олардың іске деген қызығушылығын, өзіндік артықшылық 

сезімін, жұмыста өзін іске асыруын қалыптастыруға бағытталған 

жұмыстарды жүргізу қажет. 

Демократиялық көшбасшылық стилінде нашар дайындалған адамдар 

нашар жұмыс істейді – оларға қажет қатаң бақылау әлсіреді; жақсы 

дайындалған адамдардың қайтарымы күрт артады-олардың қабілеттері мен 

мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. Ұжымдағы демократиялық 

көшбасшылық стилі мен саналы тәртіп авторитарлық көшбасшылық стилінен 

үлкен артықшылықтарға ие. Бұл, ең алдымен, еңбек ұжымының әр мүшесінің 

бизнеске мүлдем басқаша көзқарасы, еңбек өнімділігі салыстырмалы түрде 

жоғары. 

Авторитарлықтан демократиялық басшылыққа көшу маманнан ұжымда 

болып жатқан процестерді, адамдар мен ұжымдағы өзгерістерді терең 

талдауды талап етеді. Асығыс қауіпті, бірақ кеш болу қауіпті. Саналы 

тәртіпке дайындалған адамдардың авторитарлық басшылығы олардың 

наразылығын тудырады, қақтығыстарға әкеледі. 

Басшылықтың либералды стилінде нашар дайындалған адамдар іс 

жүзінде жұмысын тоқтатады, жақсы дайындалған адамдардың қайтарымы 

айтарлықтай төмендейді, өйткені олар өзін-өзі басқаруға дайын емес. 

Сонымен қатар, мұндай жағдайда дайындық пен ұйымдастырушылық 

деңгейі өте жоғары адамдар үлкен қайтарымды береді. 

Осылайша, таңдау кезінде басшылық стилі маманға тиесілі бағалау, 

сонымен қатар оны ұжым және жекелеген бағынатын? Жалпы ұжымға және 

оның әр мүшесіне қатысты жеке, жеке көшбасшылық стилі қажет. 

Көшбасшының беделін арттыру үшін мыналар маңызды: 

- шешім қабылдауға және олар үшін жауап беруге дайын болу; 

- кез-келген ұжымда беделді басшы талапшыл және әділ; 

- келешекті көру және оны көрсету мүмкіндігі. Кез-келген жұмыста 

монотонды және скучно көп, бірақ болашақта олардың жұмысының ықтимал 

оң нәтижелері көрінетін болса, адамдар жақсы жұмыс істейді; 

- өзінің техникалық білімін баспау қабілеті. Командаға бәрін білетін 

және бәрін білетін шебер емес, жақсы дайындалған және тәуелсіз топ 

мүшелері қажет; 

- жұмысқа кедергі келтіретін нәрсеге ымырасыздық және адамдардың 

жеке ерекшеліктеріне төзімділік; 

- табандылық. 

Жақсы жұмыс істейтін топтардың тәжірибесі басты шарт-құқықтар мен 

міндеттерді нақты анықтау, әрқайсысының жауапкершілік шаралары екенін 

көрсетеді. Әрбір қызметкер мұндай мәселелерді шешетінін білуі керек, ал 

басқа ешкім оның шешімін кім және кім келісуі керек екенін біледі. 

Лауазымдық нұсқаулық тиіс қағазбен, оны көрсетеді тексеруші 

комиссияларға. Лауазымдық нұсқаулық-технолог пен оның 
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бағыныштыларының құқықтары мен міндеттерін белгілейтін және, әрине, 

сақталатын құжат. Нақты, толық түсінікті құқықтар мен міндеттерсіз саналы 

тәртіп болуы мүмкін емес. 

Еңбек және технологиялық тәртіпті өрескел бұзу, әдетте, кішігірім 

бұзушылықтар байқалмайтын жерде болады. Сонымен қатар, көптеген 

технологияларда, әсіресе коксохимиялық өнеркәсіпте технологиялық 

регламент нормаларын дәл сақтау қажет. Оңтайлы режимнен тіпті кішігірім 

ауытқулар өнім сапасының нашарлауына, шикізат пен энергияның шамадан 

тыс тұтынылуына, экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеліп соғады және 

авариялардың себебі болуы мүмкін. Сондықтан олардың қауіптілігін 

түсіндіре отырып, бұзушылықтардың жолын кесу керек.  

Бақылаудың қажетті және жеткілікті деңгейі. Бағыныштылардың 

жұмысын бақылау әр бағынушыға ол туралы барлық ақпаратты келесі 

шешімдерді қабылдау кезінде шебер қолданатыны анық болған кезде ғана 

тиімді болады. Екінші жағынан, алынған ақпарат бағынышты адамның 

жағдайы мен жұмысы туралы түсінік алу үшін жеткілікті болуы керек, ал 

оның мөлшері оны нақты пайдалануға болатындай болуы керек. Мұнда "Мен 

бәрін білгім келеді" қағидасы қолданылмайды – бағыныштылардың 

әрқайсысын қайталау мүмкін емес, сондықтан шебер технологияны, 

адамдардың міндеттерін егжей-тегжейлі талдап, бағыныштылардың жұмысы 

туралы қажетті және жеткілікті ақпаратты таңдауы керек. Егер ақпарат 

қолданылмаса, онда бағыныштылар оған байыпты қарамайды және ақпарат 

сенімсіз болуы мүмкін. Сонымен, сағаттық және ауысымдық есептер 

журналдарына технологиялық регламенттердің талаптарына жауап беретін, 

бірақ істің нақты жағдайына сәйкес келмейтін деректер жазылатындығымен 

күресуге тура келеді. 

Отандық және шетелдік тәжірибе көрсеткендей, ең жақсы жабдықтар 

тиімсіз жұмыс істейді, егер қызметкерлер оны сауатты пайдалануға 

қызығушылық танытпаса, Егер өндіріс мәдениеті, еңбек және технологиялық 

тәртіп деңгейі төмен болса және көшбасшы бағыныштылар арасында беделге 

ие болмаса, тез бұзылады. 

Егер адамдар өздері жасаған жұмысқа қызығушылық танытса, егер 

олар жеке мүдделері мен өздері жұмыс істейтін бизнестің бірлігін ішкі 

сезінсе, егер олар еңбек жақсарған сайын басқалардың көз алдында олардың 

маңыздылығы мен құндылығы артып келе жатқанын сезсе, жұмыс сапасы 

түбегейлі жақсарады. "Жақсы өндірістік жұмысшы – бұл бақытты 

жұмысшы", – дейді американдық және жапондық менеджмент мамандары. 

Өз міндеттерін орындау кезінде психологиялық қанағаттану, психологиялық 

жайлылық-білікті басшы қол жеткізеді.  

Төмендегілерді ескеру өте маңызды: 

1. Еңбек ұжымында белгілі бір топтық мінез-құлық нормалары мен 

құндылықтар бар, олар айтарлықтай тұрақтылыққа ие және еңбек ұжымының 

және оның әр мүшесінің жұмысына айтарлықтай әсер етеді. 

2. Басшының жұмысындағы ең бастысы-топ активін таңдау және 

тәрбиелеу. 
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3. Егер актив жақсы таңдалған және тәрбиеленген болса, егер топта 

мінез-құлық пен құндылықтардың оң нормалары болса, онда ол жоғары 

еңбек сапасымен, тамаша технологиялық және еңбек тәртібімен сипатталады, 

өйткені тәртіп бұзушылар бүкіл еңбек ұжымының қысымына ұшырайды. 

 

5.3 Экономикалық теория негіздері 

 

5.3.1 Экономикалық теория пәні  

 

Экономикалық теория немесе теориялық экономика – бұл адамдардың 

қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін шектеулі ресурстар 

жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін әлеуметтік ғылым. Көптеген 

мектептер мен бағыттардан тұрады.  

Экономикалық теорияның негізгі міндеті-шындық модельдерін қолдана 

отырып, экономикалық өмірдегі оқиғаларды түсіндіру, нақты экономиканы 

көрсету.  

Экономикалық теорияны зерттеу пәні-белгілі бір экономикалық жүйе 

жағдайындағы адамның, кәсіпорынның, адамдар тобының немесе тұтастай 

қоғамның мінез-құлқы немесе қызметі [134]. 

Экономика-бұл әр түрлі экономикалық қатынастардың күрделі жүйесі. 

5.2 суретте "экономика" ұғымына және қатынастар тобына көзқарастар 

келтіріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Сурет-иелену нысандары немесе меншік нысандары. 

 

Экономикалық ғылым жеке өндірістік буынның – кәсіпорынның, 

фирманың (микро деңгей), сондай-ақ бүкіл ұлттық немесе халықаралық 

шаруашылықтың (макро деңгей) жұмыс істеуінің жиынтығын қамтиды [135]. 

 

 

 

Қарым-қатынас топтары 

техника мен өндіріс технологиясына 

байланысты техникалық-

экономикалық қатынастар 

өндірісті ұйымдастыру мен 

басқаруға, экономиканың 

институционалдық құрылымына 

байланысты ұйымдық-

экономикалық 

әлеуметтік-экономикалық 

қатынастар (меншік және кірістерді 

бөлу қатынастары) 

Экономика ұғымына көзқарас 

Экономикалық қызмет адамдар 

өмірінің ерекше саласы ретінде,  

 Экономика ғылым ретінде 

экономика басқару процесінде 

туындайтын адамдар арасындағы 

қатынастар ретінде 
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5.3.2 Меншік түрлері 

 

Меншік-білім беру күрделі және көп өлшемді. Бұл экономикалық 

жүйенің негізі. 

Меншіктің немесе меншіктің әртүрлі нысандары бар: 

"Экономика" ұғымына және қатынастар тобына көзқарастар: 

- жеке иемдену нысандары- (жеке, жеке еңбек, жеке капиталистік); 

- ұжымдық меншіктеу нысандары- (серіктестік, кооперативтік, 

акционерлік, бірлескен өндіріс); 

- нысандары қоғамдық беру – (жалпымемлекеттік, муниципалды) [135].  

 

5.3.3 Өндірісті ұйымдастырудың жалпы түрлері 

 

1) күнкөріс шаруашылығы – бұл ұйымдық-экономикалық 

қатынастардың жүйесі, онда адамдар өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

өнімдер жасайды. 

Күнкөріс шаруашылығына тән: 

- ұйымдастыру-экономикалық қатынастар жүйесінің оқшаулануы; 

- жеке түрлерге бөлуді болдырмайтын әмбебап қол еңбегі; 

- өндіріс пен тұтыну арасындағы тікелей экономикалық байланыстар.  

Ол "өндіріс – бөлу – тұтыну" формуласы бойынша дамиды, яғни 

құрылған өнім биржаны айналып өтіп, өндіріске қатысушылар арасында 

бөлінеді және тұтынуға өтеді. 

2) тауар шаруашылығы – бұл пайдалы өнімдер оларды нарықта сату 

үшін жасалатын ұйымдық-экономикалық қатынастар жүйесі. 

Тауар шаруашылығына тән: 

- ұйымдастыру-экономикалық қатынастар жүйесінің ашықтығы; 

- еңбек бөлінісі және соның салдарынан тауарлармен алмасу; 

- өндіріс пен тұтыну арасындағы жанама, жанама байланыстар.  

Ол "өндіріс – алмасу – тұтыну" формуласы бойынша дамиды. 

Өндірілген өнім нарыққа басқа өнімдерге айырбастау үшін келеді, 

содан кейін ғана тұтыну саласына енеді. Нарықтық алмасу тауар өндірушілер 

мен тұтынушылар арасында экономикалық байланыс орнатады.  

Тауар өндірісінің даму себептері: 

- қоғамдық еңбек бөлінісі; 

- шаруашылық жекелендіру адамдар. 

Тауар шаруашылығының нәтижесі тауар болып табылады-бұл нарықта 

басқа тауарға балама айырбастауға арналған еңбек құрған әлеуметтік 

пайдалылық. 

Баламалы өнімге айырбастау кезінде тауар нарықта айырбастау құнын 

алады. Айырбастау құны-бұл белгілі бір мөлшерде басқа пайдалы заттармен 

алмасу мүмкіндігі. 

Айырбастаудың пропорциясы тауарларға енгізілген құнның мөлшеріне 

байланысты. Осылайша, өнімнің екі қасиеті бар: пайдалылығы мен құны.  
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5.3.4 Шаруашылық-құқықтық нысандар  

 

Фирмалардың төрт негізгі түрі бар:  
жеке 

фирмалар 

жеке адамға тиесілі. Компанияның иесі оны толығымен басқарады, оны өзі 

басқарады және барлық таза пайдаға құқылы. Ол шығындар үшін толық 

жауап береді 

серіктесті

к 

бұл адамдар тобына тиесілі компания. Олардың әрқайсысы оған 

капиталдың өз үлесін (пайын) салады, оның міндеттемелері бойынша жауап 

береді және пайдың шамасына сәйкес келетін пайдың үлесін алады. 

Серіктестік түрлері: - толық серіктестік; - ЖШҚ; - Сенім серіктестігі немесе 

сенім серіктестігі 

кооперат

ивтер 

өндірістік және шаруашылық қызметті бірлесіп жүргізу үшін мүшелік 

негізінде азаматтардың ерікті бірлестігі. Кооперативтер әдетте шағын 

өндірушілерді біріктіреді. Кооперативтің мүлкі пайларға бөлінеді, бірақ 

серіктестіктен айырмашылығы, кооператив мүшелері әдетте оның 

қызметіне жеке еңбек үлесін қосады 

Акционер

лік 

қоғамдар 

акционерлік қоғамның капиталы акцияларды шығару және сату арқылы 

қалыптасады – олардың иесі компания иелерінің бірі екенін және пайда – 

дивидендтің бір бөлігін алуға құқығы бар екенін растайтын ерекше 

құжаттар. Осылайша, науқанның иелері-оның барлық акция иелері 

(акционерлер). 

 

Табыс дегеніміз-белгілі бір уақыт аралығында алынған немесе басқа 

жолмен алынған ақшаның белгілі бір сомасы. Кірістер: 

- бастапқы (рента, жалақы) – өндірістің бастапқы факторларын: жер, 

табиғи ресурстар, еңбек ресурстарын пайдалану есебінен алынатын кірістер; 

- қайталама (пайыз) - өндірістің қайталама факторларын пайдаланудан 

алынатын кірістер: күрделі игіліктер [136]. 

Өндіріс шығындары. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы тауарлардың 

өндірісі мен қозғалысын екі аспект бойынша қарастыруға болады: шығындар 

тұрғысынан және нәтиже тұрғысынан. Өнімді құру және қызмет көрсету 

белгілі бір шығындармен байланысты. Шаруашылық жүргізу үшін өндіруші 

немесе кәсіпорын қажетті компоненттерді сатып алады: машиналар, 

жабдықтар, шикізат және отын ресурстары, электр энергиясы және т. б. 

Қаражаттың белгілі бір бөлігі еңбекақы төлеуге жұмсалады [137]. 

Өндіріс шығындары-бұл компанияның өнімді нарыққа шығару қабілеті 

мен ұмтылысын анықтайтын маңызды фактор. Экономикалық (жүктелген) 

шығындар-бұл ресурстарды балама өндірістерде пайдаланудан алшақтату 

үшін фирма жасауға міндетті төлемдер немесе компания ресурстарды 

жеткізушіге қамтамасыз етуге міндетті кірістер.  

Өндіріс шығындарын формула арқылы білдіруге болады: 

 

                               C + V = K                                                    (5.12) 

 

мұндағы С - материалдық шығындар, яғни жұмсалған өндіріс құралдарының 

құны; 

V - еңбекке ақы төлеу жөніндегі шығыстар. 
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Өндірістің тиімділігі. Прогресс өндірістің тиімділігін – экономикалық 

қызметтің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін арттыруға негізделген. 

Тиімділікті анықтау кезінде алынатын нәрсенің күтілетін құнын эоғалтатын 

нәрсенің күтілетін мәнімен салыстыру қажет. 

Практикалық есептеулерде бұл көрсеткіш өндіріс нәтижелерінің 

шығындарға қатынасы арқылы анықталады: 

 

Э = 
  

   
                                            (5.13) 

 

мұндағы Э - тиімділік; 

РП - өндіріс нәтижелері (өнімдер мен қызметтердің құны); 

ЗФП - өндіріс факторларының шығындары (өндірістік 

жұмыстардың өзіндік құны). 

Мұндай күрделі және жан-жақты процесті экономикалық прогресс 

ретінде бағалау үшін бір индикатор, тіпті ең керемет болса да, жеткіліксіз. 

Оның әр түрлі жақтары үшін өлшеу жүйесі қажет. Тірі еңбекті пайдалану 

сипаттамалары үшін еңбек өнімділігінің көрсеткіші қолданылады. Ол 

өндірілген өнім құнының жұмыспен қамтылған жұмысшылардың орташа 

жылдық санына, яғни тірі еңбек шығындарына қатынасы арқылы есептеледі. 

Экономикалық тиімділіктің барометрінің бір түрі-пайда нормасы. 

Қор беру көрсеткіші негізгі өндірістік қорларды пайдалану 

тиімділігінің деңгейін сипаттайды және өнім құнын қорлар сомасына 

бөлумен айқындалады: 

 

                                                        ФО = 
Ф

ЦV 2
 (5.14) 

 

Өнімнің қор сыйымдылығы кері шама болып табылады: 

 

                                                       ФЕ = 
22 ЦV

Ф


 (5.15) 

 

Өнімнің материал сыйымдылығы мен энергия сыйымдылығы өнім 

бірлігін өндіруге арналған материалдардың немесе электр энергиясының 

шығын деңгейін сипаттайды. Өндіріс тиімділігін арттыру факторлары: 

1. Ғылыми-техникалық прогресті жеделдету. 

2. Халық шаруашылығын құрылымдық қайта құру. 

3. Экономикалық механизмді жетілдіру. 

4. Халықтың әлеуметтік белсенділігін арттыру [137]. 

 

5.3.5 Ақша 

 

1) ақшаның пайда болуы және мәні. Ақша-бұл ерекше тауар, ол жалғыз 

әмбебап балама болып табылады. Өйткені алтын болды жалпыға танылған 
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мойындады, құнын, бұл әрекет өз кезегінде эталон – өлшеуіші бар сөздерді 

құны. 

Ақшаның пайда болуымен формула бойынша жасалған қарапайым 

сауда:  

 

Т1-Т2                                                   (5.16) 

 

формула бойынша өтінішпен ауыстырылды:  

 

Т1-Д-Т2                                                (5.17) 

 

мұндағы Т-тауар; Д-ақша. 

Ақша бір тауарды екіншісіне айырбастауда таптырмас және ықпалды 

делдалға айналды. 

Ақшаның экономикалық рөлі олардың функцияларында көрінеді: 

- құн шаралары - барлық тауарлардың құнын өлшейді. Ақшамен 

көрсетілген заттың құны-оның бағасы. Өнімнің бағасын анықтау үшін 

ақшаның өзі қажет емес, өйткені тауарды сатушы оның бағасын ақылмен 

белгілейді (ақшаның құнын өте жақсы білдіреді); 

-формула бойынша жасалатын айналыстағы делдал: Т-Д-Т. Бұл 

жағдайда ақша сатып алушылар мен сатушылардың қолында ұзақ тұрмайды 

және қарастырылып отырған функцияны тез арада орындай отырып, қолдан-

қолға ауысады; 

- қазынаны қалыптастыру құралдары-ақша жалпы байлықтың өкілі 

ретінде жиналады; 

- төлем құралы-тауарларды несиеге сату кезінде (кейінге қалдырылған 

төлеммен қарызға); 

– барлық елдердің экономикалық қатынастарындағы әмбебап балама-

халықаралық саудада. Әлемдік ақшаның функциясы ұзақ уақыт бойы 

алтынмен орындалды. ХХ ғасырдағы алтын монеталардың орнына жасанды 

ақша бірлігі келді. 

Нарықтық экономикада инфляция процестері ақшаға байланысты.  

Инфляция  - бұл ұлттық экономиканың нақты қажеттілігінен асатын 

айналым саласын толтыру; бұл көбею процесінің бұзылуын сипаттайтын 

және қағаз-ақша айналымын қолданатын экономикаға тән күрделі көп 

факторлы құбылыс. 

Инфляцияның екі түрі бар: 

 
Ашық Басылған 

еркін бағалар әрекет ететін нарықтарда 

орналастырылған, бағаның біркелкі 

көтерілмеуі нарықтық механизмді бұзады, 

бірақ жоймайды. Экономика нарықтық 

сигналдарға жауап беруді және әртүрлі 

нарықтардың тепе-теңдігі бағытында өзін-

өзі реттеуді жалғастыруда 

жағдай басқаша. Бағаның өсуіне 

алаңдаған мемлекет бұл құбылысқа 

қарсы тұруда. Ол бағалар мен кірістерге 

жалпы әкімшілік бақылауды белгілейді, 

оларды белгілі бір деңгейде тоқтатады 
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Инфляция кезінде қағаз ақша құнсызданады:  

а) алтынға (алтын стандартпен) - қағаз ақшадағы алтынның нарықтық 

бағасы көтеріледі; 

б) тауарларға-тауарлардың бағасы өседі;  

в) шетел валюталарына – ұлттық валютаның шетел ақша бірліктеріне 

қатысты бағамы төмендейді [135]. 

2) ақша жүйелерінің түсінігі және түрлері. Ақша жүйесі-бұл ақша 

айналымын ұйымдастырудың әр елде тарихи қалыптасқан және мемлекет 

заңмен белгілеген нысаны. 

Айналыстағы ақша түріне байланысты ақша айналымы жүйесінің екі 

түрі бөлінеді: 
металл ақшаны айналысқа жіберу 

жүйесі 

кредиттік және қағаз ақша айналымы 

жүйесі 

толық алтын және күміс монеталар 

айналымда, ал несие ақшасы ақша 

металына (құймалар немесе монеталар) 

еркін айырбасталады) 

алтын айналымнан шығарылады, 

сондықтан несиелік және қағаз ақшаны 

алтынға айырбастауға болады 

 

Қазіргі заманғы ақша айналымы-бұл сыртқы түрде пайда болатын ақша 

қаражатының жиынтығы: қолма-қол және қолма-қол ақшасыз. Көлемі 

бойынша қолма-қол ақша банктік шоттардағы ақша қаражаттарынан едәуір 

төмен: банкноттар мен ұсақ монеталар қазіргі жағдайда барлық ақша 

қаражаттарының тек 10% құрайды. 

Ақша массасы-халық шаруашылығында тауарлар мен қызметтердің 

айналымын қамтамасыз ететін қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда 

шаруашылықтағы барлық ақша қаражатының жиынтығы. Ақша экономикаға 

түседі, бұл оның тиімді жұмыс істеуіне және дамуына мүмкіндік береді 

(айналымға шығарылады). 

Экономикалық айналымдағы ақша айналымы ақша нарығын құрайды. 

Ақша нарығында пайыздық мөлшерлеме нормасы, бір жағынан, ақшаға деген 

сұраныспен және олардың ұсынысымен анықталады, ал екінші жағынан, 

нарық дегеніміз – ақша сұранысы мен ұсынысының өзара әрекеттесуін 

қамтамасыз ететін қаржы институттарының желісі [135]. 

 

5.3.6 Капитал түрлері 

 

Өндірістік капитал (қорлар) екі бөліктен тұрады, олардың құны бүкіл 

айналым циклынан өтеді және кәсіпкерге мүлдем басқа мерзімде ақшалай 

түрде қайтарылады. Осы бөліктерінде болып табылады:  
Негізгі капитал Айналым капиталы 

өндіріске толық ұзақ мерзім бойы қатысатын 

өндірістік капиталдың үлесі. Бірақ ол өз құнын 

дайын өнімдерге біртіндеп аударады және 

ақшалай түрде бөліктерге қайтарылады. Оған 

еңбек құралдары – зауыт ғимараттары, 

машиналар, жабдықтар және т.б. олар дереу 

сатып алынады және олардың құны тозған 

өндірістік капиталдың тағы бір бөлігі, 

оның құны толығымен құрылған 

өнімге ауыстырылады. Ол бір айналым 

ішінде ақшалай түрде қайтарылады. 

Бұл еңбек объектілері және тез 

тозатын (бір жыл ішінде) құрал 

туралы. Іс жүзінде айналым капиталы 
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кезде жасалған өнімге ауыстырылады жалақыны қамтиды 

 

Өндіріс саласында жұмыс істейтін негізгі және айналым қорларынан 

басқа, кәсіпорындарда айналым қорлары бар – сатуға арналған ақша 

қаражаттары мен тауарлар. Айналым қорлары мен айналым қорлары әр 

айналымнан кейін қайта басталады. Олардың арасында тығыз байланыс бар-

айналым қаражаттары өндіріс процесінде айналым қорларына (дайын өнімге, 

содан кейін ақшаға) айналады, және керісінше, өнімді сатудан түскен ақша 

айналым қаражаттарының элементтеріне – шикізатқа, отынға және т.б. 

айналады. 

3. Инвестицияның мәні мен түрлері. Кәсіпорындағы кеңейтілген 

өндіріс капитал мөлшерін ұлғайтуды білдіреді. Ол үшін инвестиция қажет. 

Инвестициялау-бұл капитал қорын құру немесе толықтыру процесі. 

Қолданыстағы капиталдың өсуі жинақтау есебінен жүреді. 

Капиталдың жинақталуы-бұл кеңейтілген көбеюге кететін ақша мен 

материалдық қаражаттың өсуі. Мұндай қосымша капиталды болашаққа 

инвестиция деп атауға болады, өйткені ол қазіргі және кейінгі ұрпақтардың 

өмірін жақсартуға бағытталған. 

Жинақтау тетігі ең алдымен кеңейтілген өндірісті қаржыландыру 

көздерін қамтиды. Қаржыландыру - қаражат бөлу-қосымша капиталдың 

сыртқы және ішкі көздері есебінен жүзеге асырылады.  

СК кәсіпорнында жинақтау, әдетте, мынадай негізгі құрылымға ие: 

ЖТ-ның өндірістік жинақталуы; Ғн-ның өндірістік емес жинақталуы; 

қосымша қызметкерлерді тартуға және барлық жұмыспен қамтылған ҒЖ-ның 

біліктілігін арттыруға арналған жинақталуы: 

 

Нк = Нп + Нн + Нр                                      (5.18) 

 

Инвестициялар: өндіріс құралдарының санын ұлғайтуға (өндірістік 

алаңдарды кеңейтуге және жаңа ғимараттар мен құрылыстар салуға, 

станоктар, жабдықтар сатып алуға және т.б.); материалдық қорлардың 

(резервтер мен сақтандыру қорларының) өсуіне жұмсалады. 

Инвестицияларды жіктеудің келесі түрлері бар:  

- жалпы-бұл капитал қорының жалпы ұлғаюы; 

- таза-бұл өтеуге кететін қаражатты шегергендегі жалпы инвестициялар 

[135].  

 

5.3.7 Еңбекақы 

 

Еңбек-бұл өндіріс факторы, ал жалақы – қызметкердің еңбегін 

пайдалану бағасы. Жалақыны ажыратыңыз: 
Номиналды  Нақты 

жалдамалы қызметкер 

алған ақша сомасы 

сатып алу қабілетін ескере отырып, осы ақшаға сатып 

алуға болатын тауарлар мен қызметтердің жиынтығы 
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Мінсіз бәсекелестік жағдайында еңбек бағасы кез-келген басқа 

тауардың бағасына ұқсас қалыптасады. Мінсіз бәсекелестік жағдайында 

жалақы деңгейі ең жоғары-жұмысшы тариф бойынша толық еңбек өнімін 

алады: 

Зт=ЧЧСт,                                                   (5.19) 

 

мұнда Ст - сағаттық тарифтік мөлшерлеме, тг; 

ЧЧ - адам-сағаттың жалпы саны. 

Жалақы қорынан төленетін сыйлықақылар: 

 

Зпр=ЗтКпр,                                                  (5.20) 

 

мұндағы Кпр - сыйлықақы коэффициенті. 

Кестені қайта өңдегені үшін қосымша ақылар: 

 

Зпг=КперСтПг,                                               (5.21) 

 

мұндағы Кпер - кесте бойынша қайта өңдеу үшін қосымша ақының 

коэффициенті, Кпер =0,35. 

Түнгі уақыттағы жұмыс үшін үстеме ақы: 

 

Зн=НвСтКноч,                                               (5.22) 

 

мұнда Кноч - түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақының коэффициенті, 

Кноч=0,5.   

Мереке күндеріндегі жұмыс үшін үстеме ақы: 

 

Зп=ПвСт                                                 (5.23) 

 

Толық жалақы: 

 

                                   Зполн=Зт+Зпр+Зпг+Зн+Зп       (5.24) 

 

Еңбек демалысының төленуі: 

 

Потп=ЗтКотп,                                              (5.25) 

 

мұндағы Котп -демалысты төлеу коэффициенті, Котп =0,12. 

Жалақының бүкіл қоры анықталады: 

 

                                              Фзп=Зполн+Потп (5.26) 

 

 Кәсіпорынның еңбекке шекті шығындары жалақыға тең. Мінсіз 

бәсекелестік жағдайында шекті табыс шығарылым бағасына тең [135].  
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Қазіргі жалақы жүйелерінде кәсіпорын мен жұмысшылардың 

мүдделері бір-біріне қарама-қайшы емес, сәйкес келеді деген қағиданы 

білдіруге деген ұмтылыс байқалады. Табыстың бір бөлігін жұмысшы 

акциялар түрінде ала алады [137]. 

 

5.3.8 Пайда 

 

Пайда-сыртқы шығындарды шегергендегі кәсіпорынның жалпы кірісі. 

Экономикалық пайда-бұл барлық шығындарды шегергендегі жалпы кіріс 

[136]. 

 

ЭП=ОВ-ВИ                                               (5.27) 

 

мұндағы ЭП - экономикалық пайда;  

ОВ - жалпы түсім;  

ВИ - барлық ресурстарға уақытша шығындар 

Пайда-бұл компанияның кірісі. Кәсіпкер пайданың массасына көбірек 

қызығушылық танытады-барлық тауарларды сатудан алынған жалпы пайда. 

Жалпы (жалпы, жиынтық) пайданы есептеу кезінде, ең алдымен, сату сомасы 

анықталады (белгілі бір кезеңде өндірілген барлық тауарларды сатудан 

түскен ақшалай кіріс, айталық, бір жыл). Бұл соманы өнімнің орташа бағасын 

сатылған тауарлардың жалпы санына көбейту арқылы есептеуге болады: 

 

(TR = P x Q)                                           (5.28) 

 

PF жалпы пайда массасы-бұл сату сомасы (TR) мен өндірістің жалпы 

құны (TC) арасындағы айырмашылық [135]:  

 

PF = TR – TC                                              (5.29) 

 

Іс жүзінде пайда–бұл капитал шығындарынан артық кіріс. Пайда-бұл 

әр кәсіпкер ұмтылатын нақты мақсат, ал өндіріс шығындары – осы мақсатқа 

жету шығындары. Кәсіпорынның табыстылық деңгейі пайданың алынған 

сомасының шығыстарға пайыздық қатынасымен анықталады [137]: 

 

Р =                                          (5.30) 

Пайда нормасы (P) деп пайданың жылдық нормасы түсініледі: бір 

жылда алынған пайданың барлық аванстық капиталға қатынасы. 

Пайда нормасының мәні негізгі экономикалық фактормен анықталады-

пайда массасының мөлшері. Бұл массаны көбейтетін барлық нәрсе бизнестің 

пайда деңгейіне тікелей әсер етеді. 

Пайданы бөлу 5.3 суретте схемалық түрде көрсетілген.  
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5.3 сурет - Жалпы пайданы бөлу 

 

Қаражаттың қалған бөлігі таза пайда әкеледі. Ол кәсіпорынның 

өндірістік және әлеуметтік қажеттіліктеріне, оның ішінде жинақтауға 

(өндірісті кеңейтуге), қоршаған ортаны қорғауға, кадрларды даярлау мен 

қайта даярлауға, кәсіпорын қызметкерлерінің әлеуметтік қажеттіліктеріне 

және басқа мақсаттарға пайдаланылады. 

Қазіргі жағдайда қалыптасқан жалпы пайданы бөлу кезінде оның 

мөлшерінің ұлғаюымен кәсіпкерлер мен мемлекеттің меншігі артады, 

сонымен қатар әр кәсіпорынның қызметкерлерін ғана емес, сонымен қатар 

мемлекет пен кәсіпорындардан қоғамдық тауарлар мен түрлі жеңілдіктер 

алатын қоғамның басқа мүшелерін де жеке тұтынуға кететін кірісті көбейту 

мүмкіндігі пайда болады [135]. 

 

5.3.9 Өзіндік құн  

 

Өзіндік құн-тауарды өндіру (немесе оны тасымалдау, сатып алу) 

кезінде жұмсалған сома. 

Экономика ғылымында және қолданбалы міндеттер үшін өзіндік 

құнның бірнеше түрі бөлінеді: 
толық 

(орташа)  

толық шығындардың жиынтығы (коммерциялық шығындарды қосқанда) 

шекті әрбір келесі өндірілген өнім бірлігінің өзіндік құны 

Технология-

лық 

шикізат пен материалдарға, жиынтықтауыштарға, қайтарымды 

қалдықтарға, жұмысшылардың жалақысына, салықтар мен жалақыдан 

аударымдарға, сондай-ақ жабдықтарға арналған шығыстарға арналған 

шығындармен айқындалады 

цехтық бұл тауарлар мен қызметтердің белгілі бір жиынтығын жасау процесіне 

тікелей қатысқан барлық шеберханалар мен басқа да өндірістік 

құрылымдардың шығындарымен ұсынылған 
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өндірістік цехтың өзіндік құнына жалпы зауыттық және нысаналы шығыстарды қосу 

жолымен айқындалады 

толық ұйымның өнім шығаруға және өндірістік процесті ұйымдастыруға ғана 

емес, оны іске асыруға, яғни нарыққа түпкілікті тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге арналған шығындарын қамтиды 

 

Дайын өнімнің құны оны өндірудегі шығындар көлеміне байланысты 

өзгереді.  

Калькуляция баптары бойынша өзіндік құн құрылымы: 

1) материалдар, басқалар (компоненттер, жартылай фабрикаттар, 

агрегаттар, түйіндер және т.б.); 

2) өндіріске жіберілетін отын, энергия; 

3) негізгі өндірістік қорлардың амортизациясы (негізгі өндірістік 

қорлар, немесе негізгі құралдардың екінші тобы: жабдықтар, станоктар, 

техника және т.б.); 

4) негізгі қызметкерлердің негізгі жалақысы (жалақы, тариф); 

5) негізгі қызметкерлердің қосымша жалақысы (тарифтік 

мөлшерлемелерге және лауазымдық айлықақыларға үстемеақылар, қосымша 

ақылар); 

6) бюджеттен тыс қорларға аударымдар (зейнетақы қоры, әлеуметтік 

сақтандыру қоры; негізгі жалақының пайызымен есептеледі); 

7) жалпы өндірістік шығыстар (өткізуге арналған шығыстар, ішкі 

өндірістік шығындар, жөндеу; 

8) іссапар шығыстары – билеттердің құны, тәуліктік шығыстар, тұрғын 

үйге ақы төлеу; 

9) бөгде ұйымдардың (контрагенттердің) жұмыстары; 

10) Әкімшілік шығыстар-басқару аппаратын ұстауға арналған 

шығыстар. 

Әрбір өндіріс дайын өнімнің өзіндік құнын жеке есептейді. Бұл икемді 

шығындар құрылымының арқасында мүмкін болады. Өзіндік құн шамасы 

тұрақсыз. Оған инфляция әсер етеді; несие ставкалары (егер кәсіпорында бар 

болса); өндірістің географиялық орналасуы; бәсекелестер саны; заманауи 

жабдықты пайдалану және т.б. 

Өндірістегі өнімнің өзіндік құнын есептеуді екі тәсілмен жүргізуге 

болады [138]. 

1. Шығындарды есептеу-бұл өнім бірлігіне келетін шығындар мен 

шығындардың мөлшерін есептеу. Бұл жағдайда шығындар баптар бойынша 

топтастырылады, соның арқасында есептеулер жүргізіледі. Ол көбінесе 

қолданылады, өйткені ол өнімнің өзіндік құнын дәл және тез анықтауға 

мүмкіндік береді. 

2. Көп деңгейлі бөлу әдісі. 

Өндірістің қызметіне және оның шығындарына байланысты 

калькуляцияны бірнеше әдіспен жүргізуге болады (5.2 кесте). 

Өнімнің толық құнын есептеу формуласының жеңілдетілген нұсқасы: 
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Кесте 5.2 - өзіндік құнды анықтау әдістерінің түрлері 

Әдісі Мәні 

Директ-

костинг 

бұл нарықтық экономика жағдайында пайда болған және дамыған өндірістік 

есеп жүйесі. Осылайша шектеулі құны есептеледі. Яғни, есептеу кезінде тек 

тікелей шығындар қолданылады. Жанама сату шотына есептен шығарылады 

Тапсыры

стық 

өнімнің әр бірлігінің өндірістік құнын есептеу үшін қолданылады. Ол бірегей 

жабдықтар шығаратын кәсіпорындарда қолданылады. Күрделі және көп 

уақытты қажет ететін тапсырыстар үшін әр өнім үшін шығындарды есептеу 

ұтымды. Мысалы, жылына бірнеше кеме шығаратын кеме жасау зауытында 

әрқайсысының өзіндік құнын жеке есептеу ұтымды 

Шекті  сериялық өндірісті жүзеге асыратын кәсіпорындар қолданылады, ал өндіріс 

процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Өндіріс құны өндірістің әр кезеңі үшін 

есептеледі. Мысалы, бір цехтағы наубайханада қамыр иленеді, екіншісінде 

нан өнімдері пісіріледі, үшіншісінде олар оралған және т. б. Бұл жағдайда әр 

процестің өзіндік құны бөлек есептеледі 

Үдерістің өндіруші кәсіпорындар немесе қарапайым технологиялық процесі бар 

компаниялар қолданылады (мысалы, асфальт өндірісінде) 

 

ПС = ПСИ+ЗР                                      (5.31) 

 

мұнда ПС - толық құны; 

ПСИ - өнімнің өндірістік құны; 

ЗР - іске асыруға арналған шығындар 

Формула бойынша сату құнын есептеңіз: 

 

ПСТ = ПФ+МО+МВ+Т+Э+РС+А+ЗО+НР+ЗД+ОСС+ЦР       (5.32) 

 

мұнда: ПФ – жартылай фабрикаттарды сатып алуға арналған шығыстар; МО 

– негізгі материалдарды сатып алуға байланысты шығыстар; МВ – ілеспе 

материалдар; ТР – көлік шығыстары; Э – энергия ресурстарын төлеуге 

арналған шығыстар; РС – дайын өнімді өткізуге байланысты шығыстар; а – 

амортизациялық шығыстар; ЗО – негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы 

төлеу; НР – өндірістік емес сипаттағы шығындар; ЗД – жұмысшыларға 

үстемақы; ЗР – зауыт шығыстары; ОСС – сақтандыру аударымдары; ЦР – цех 

шығыстары. 
Өзіндік құнды есептеу мысалы. Өндіріске қажетті шикізат пен материалдарды 

сатып алуға байланысты барлық шығындарды қосыңыз: 

1. Энергия ресурстарына қанша ақша жұмсалғанын есептеңіз; 

2. Жалақыны төлеуге байланысты барлық шығындарды қосыңыз. Қосымша 

жұмыстарға 12% және әлеуметтік жұмыстарға 38% қосуды ұмытпаңыз. оқудан шығару 

және медициналық сақтандыру; 

3. Амортизациялық шығындарға аударымдарды құрылғылар мен жабдықтарды 

ұстауға байланысты басқа шығындармен қосыңыз; 

4. Өнімді сатуға байланысты шығындарды есептеңіз; 

5. Басқа өндірістік шығындарды талдаңыз және ескеріңіз. 

Зауытта пластикалық құбырлар 1000 метр құнын есептеңіз. 5.3 кестеде келтірілген 

келесі деректер бар. 
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5.3 кесте - өзіндік құнды есептеуге арналған бастапқы деректер 

1 Шикізат 3000 тг. 

2 
Отын және электр энергиясына 

арналған шығыстар 
1500 тг. 

3 Негізгі қызметкерлердің жалақысы 2000 тг. 

4 
Жұмысшылардың еңбек ақысына 

арналған қор аударымдары 
40% 

5 Жалпы шаруашылық шығындар 
Негізгі қызметкерлердің жалақы 

мөлшерінің 20%  

6 Жалпы өндірістік шығындар 
Негізгі қызметкерлердің ақшалай сыйақы 

шамасының 10%  

7 Буып-түю және жөнелту шығындары 
1000 м пластикалық құбырларға жалпы 

өндірістік сипаттағы шығындарға 5%  

 

Бастапқы деректер мен өзіндік құнды калькуляциялау баптары 

негізінде есептеулер жүргізіледі [139]: 

Шығыстар санаты  тармақ №  Есептеу 
Қорытын

ды мәні 

Қор аударымдары 
Бастапқы деректердің 4-

тармағы 
2000*40/100 800 тг. 

Жалпы өндірістік 

шығындар 

Бастапқы деректердің 6-

тармағы 
2000*10/100 200 тг. 

Жалпы шаруашылық 

шығындар 

Бастапқы деректердің 5-

тармағы 
2000*20/100 400 тг. 

Өндірістік өзіндік құны 

1000 м3 

1-6 Шығыс тармақтарының 

сомасы. деректер 

3000+1500+2000

+800+200+400 
7900 тг. 

Өткізу шығындары 

  

Бастапқы деректердің 7-

тармағы 
7900*5/100 

395 тг. 

  

Толық құны 
Өндіріс сомасы. Өткізу 

шығыстары мен шығыстары 
7900+395 8295 тг. 

 

5.3.10 Рентабельділік 

 

Табыстылық - экономикалық тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші. 

Рентабельділік материалдық, еңбек және ақша ресурстарын, сондай-ақ 

табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігінің дәрежесін жан-жақты 

көрсетеді. Табыстылық коэффициенті пайданың активтерге, ресурстарға 

немесе оны құрайтын ағындарға қатынасы ретінде есептеледі. Бұл салынған 

қаражаттың бірлігіне пайдада да, алынған әрбір ақша бірлігі әкелетін пайдада 

да көрсетілуі мүмкін. Табыстылық көрсеткіштері көбінесе пайызбен 

көрсетіледі.  

Өндіріс немесе сату процесінде көптеген ресурстар қолданылады: 

- еңбек (жалдамалы қызметкерлер, персонал); - экономикалық; 

- қаржылық;      - табиғи. 

Олардың ұтымды және дұрыс жұмыс істеуі пайда мен тұрақты табыс 

әкелуі керек. Көптеген кәсіпорындар үшін рентабельділік көрсеткіштерін 

талдау белгілі бір (бақылау) уақыт кезеңіндегі жұмыс тиімділігін бағалау 

болуы мүмкін. 
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Қарапайым сөзбен айтқанда, бизнестің табыстылығы – бұл өндіріс 

процесі мен нәтижесінде алынған пайда арасындағы байланыс. Егер кезең 

(тоқсан немесе жыл) болған жағдайда, бизнес-жоба пайда әкелсе, онда ол 

иесі үшін пайдалы және пайдалы деп аталады.  

Кәсіпорынның табыстылық факторлары. Әрі қарайғы қызметтегі 

көрсеткіштерді дұрыс есептеу және болжау үшін рентабельділікке әртүрлі 

дәрежеде әсер ететін факторларды білу және түсіну қажет: 

 
экзогендік эндогендік (ішкі) 

- мемлекеттегі салық саясаты; 

- сату нарығының жалпы конъюнктурасы; 

- кәсіпорынның географиялық орналасуы 

(яғни шикізат көздеріне немесе тұтынушы 

клиенттерге жақындығы); 

- нарықтағы бәсекелестік деңгейі; 

- елдегі саяси жағдайдың ерекшеліктері 

- кез-келген деңгейдегі қызметкерлер үшін 

жақсы жұмыс жағдайлары (бұл өнімнің 

сапасына оң әсер етеді); 

- фирманың логистика және маркетинг 

саясатының тиімділігі; 

- басшылықтың жалпы қаржылық және 

басқарушылық саясаты. 

 

Ең үлкен және жалпыланған көрсеткіш-бұл кәсіпорынның кірістілік 

деңгейі. Оны есептеу үшін белгілі бір кезеңдегі бухгалтерлік және 

статистикалық құжаттама ғана қолданылады. Жеңілдетілген нұсқада 

кәсіпорынның кірістілік формуласы: 

 

Р = БП / СА*100%                                     (5.33) 

 

мұндағы Р - кәсіпорынның негізгі пайдалылығы; 

БП - баланстық пайда көрсеткіші. Ол алынған түсім мен өзіндік құн 

арасындағы айырмаға (ұйымдастыру және басқару шығындарын 

қоса алғанда) тең, бірақ салық шегерілгенге дейін; 

СА - барлық айналымдағы және айналымнан тыс активтердің, 

өндірістік қуаттар мен ресурстардың жиынтық құны. Ол 

бухгалтерлік баланстан және оған қосымшалардан алынады. 

Есептеу үшін амортизациясы қызметтерге немесе тауарларға сату 

бағасын қалыптастыруда қолданылатын барлық материалдық активтердің 

орташа жылдық құны қажет болады. 

Егер кәсіпорынның кірістілігін бағалау төмен болса, онда жағдайды 

жақсарту үшін белгілі бір басқару шаралары қабылдануы керек: өндіріс 

шығындарын түзету, басқару әдістерін қайта қарау немесе ресурстарды 

ұтымды пайдалану қажет.  

Кәсіпорынның кірістілік көрсеткіштерін толық талдау әр түрлі 

активтерді пайдалану тиімділігін есептемей мүмкін емес. Бұл барлық 

активтердің қаншалықты толық пайдаланылатынын бағалауға, олардың 

пайдаға әсерін түсінуге көмектесетін келесі маңызды кезең. Бұл көрсеткішті 

бағалау кезінде оның деңгейіне назар аударыңыз. Төмен капитал мен басқа 

активтер жеткіліксіз жұмыс істейтіндігін көрсетеді, ал жоғары деңгей 

басқарудың дұрыс тактикасын растайды. 
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Іс жүзінде активтердің кірістілік көрсеткіші (ROA) активтердің бір 

бірлігіне келетін ақша сомасын білдіреді, яғни ол бизнес-жобаның қаржылық 

қайтарымын көрсетеді. Активтердің барлық түрлері бойынша есеп жүйелі 

түрде жүргізілуі қажет. Бұл объектіні іске асыру, жалға беру немесе жаңарту 

үшін қайтарым немесе пайда әкелмейтін объектіні уақтылы анықтауға 

көмектеседі. 

Активтердің кірістілігін есептеу формуласы: 

 

ROA = P/A                                                 (5.34) 

 

мұндағы Р - барлық талданатын кезеңдегі пайда; 

А - осы уақыт ішінде активтердің түрлері бойынша орташа шама. 

Бұл коэффициент көшбасшы үшін ең индикативті және ақпараттық 

үштікке кіреді. Нөлден аз мән алу кәсіпорынның шығынға ұшырағанын 

көрсетеді. 

Активтерді есептеу кезінде негізгі құралдардың кірістілік 

коэффициенті бөлек бөлінеді. Оларға бастапқы нысанын өзгертпестен өндіріс 

процесіне тікелей немесе жанама қатысатын әртүрлі еңбек құралдары кіреді. 

Оларды пайдалану мерзімі бір жылдан асуы керек, ал амортизация мөлшері 

қызметтердің немесе өнімнің өзіндік құнына кіреді. Мұндай негізгі 

құралдарға мыналар жатады: 

- цехтар, кеңселер, зертханалар немесе қоймалар орналасқан кез келген 

ғимараттар мен құрылыстар; 

- құрал-жабдықтар; 

- ауыр жүк машиналары және тиегіштер; 

- кеңсе және жұмыс жиһазы; 

- жеңіл автомобильдер және жолаушылар көлігі; 

- қымбат құрал. 

Негізгі қорлардың рентабельділігін есептеу бизнес-жобаның 

экономикалық қызметінің қаншалықты тиімді екенін көрсетеді: 

 

R = (ТЖ/ОС)*100%                                          (5.35) 

 

мұндағы ТЖ - белгілі бір кезеңдегі таза пайда; 

ОС - негізгі қорлардың құны. 

Бұл экономикалық көрсеткіш өндірістік кәсіпорындар үшін өте 

маңызды. Ол салынған негізгі құралдардың бір теңгесіне келетін пайда үлесі 

туралы түсінік береді. 

Коэффициент тікелей кірістілікке байланысты және нөлден кем 

болмауы керек: бұл кәсіпорын шығындармен жұмыс істейді және өзінің 

негізгі құралдарын ұтымсыз пайдаланады дегенді білдіреді. 

Сатылған өнімнің табыстылығы (ROM) фирманың табыстылығы мен 

табыстылығының деңгейін анықтау үшін маңызды көрсеткіш болып 

табылады: 

ROM = ТЖ/С                                            (5.36) 
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мұндағы С - өзіндік құн. 

Алынған коэффициент өндірілген өнімді сатудың тиімділігін анықтауға 

көмектеседі. Іс жүзінде сатудан түскен табыс пен оны дайындауға, өлшеп-

орауға және өткізуге жұмсалған шығындардың осы арақатынасы әрбір 

жұмсалған теңгенің пайыздық мәнде қанша пайда әкелетінін айқын 

көрсетеді. 

Сату маржасы немесе кірістілігі-бұл өнімнің немесе қызметтің бағасын 

белгілеудегі тағы бір маңызды сипаттама. Бұл жалпы кірістің кәсіпорынның 

пайдасына қанша пайызы келетінін көрсетеді: 

 

ROS = (Р/С)*100%                                       (5.37) 

 

мұндағы П - пайда; В - кіріс. 

Кейде сарапшылар сатылымның кірістілігін кірістілік нормасы деп 

атайды. Бұл сатудан түскен жалпы кірістегі пайданың үлес салмағының 

үлесін көрсету қабілетіне байланысты. Ол сонымен қатар бірнеше 

кезеңдердегі өзгерістерді бақылау үшін динамикада есептеледі. 

Көптеген өндірістік кәсіпорындар үшін кірістілік шегін есептеу үлкен 

маңызға ие. Бұл сатудың ең аз көлемін (немесе дайын өнімді сатуды) 

білдіреді, онда алынған түсім өндіріске және тұтынушыға жеткізуге 

жұмсалатын барлық шығыстарды жабады, бірақ пайданы есепке алмай. Іс 

жүзінде рентабельділік шегі кәсіпорын шығынсыз жұмыс істейтін (бірақ 

пайда таппайтын) сату санын алуға көмектеседі. 

Бұл маңызды көрсеткіш "сыну нүктесі" немесе "сыни нүкте"деген 

атпен кездеседі. Бұл табыс алуға болады тек жеңу бұл шектен және көтеру 

коэффициентін. Тауарларды формула бойынша алынған көлемнен асатын 

мөлшерде сату қажет: 

                                                 ПР=ПЗ / Квм     (5.38) 

 

мұндағы ПР - рентабельділіктің шегі (нормасы); 

ПЗ - сатуға және өндіруге арналған тұрақты шығындар; 

Квм - жалпы маржа коэффициенті: 

 

                                         Квм=(В – Зпр)*100%                              (5.39) 

 

мұндағы В - кәсіпорынның кірісі; 

Зпр - барлық ауыспалы шығындардың сомасы. 

Рентабельділік шегінің коэффициентіне әсер ететін негізгі факторлар: 

- бір бірлік үшін тауардың бағасы; 

- осы тауарды (қызметті) өндіру мен сатудың барлық кезеңдеріндегі 

ауыспалы және тұрақты шығындар. 

Кез-келген кәсіпорын дамуға және қуаттылықты арттыруға, қызметтің 

жаңа бағыттарын ашуға тырысады. Инвестициялық жобаларға олардың 

тиімділігін анықтауға және инвестицияларды түзетуге көмектесетін егжей-
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тегжейлі талдау қажет. Бұл жағдайда жобаның рентабельділігі формула 

бойынша есептеледі: 

 

РП=(ТЖ + жобаға инвестициялардың амортизациясы/сомасы) * 100% (5.40) 

 

мұндағы ТЖ - жаңа бизнес-жобадан таза пайда [140]. 

 

5.3.11 Өтелу мерзімі 

 

Өтелу мерзімі (мерзімнің өтелуі) – инвестициялармен 

генерацияланатын кірістердің инвестиция шығындарын жабуы үшін қажетті 

уақыт кезеңі. Мысалы, егер инвестициялық жоба 2 млн.теңгеге 

инвестицияларды (Шығыс ақша ағыны) талап етсе және бұл инвестициялар 

жылына 1 млн. теңгеден қайтарылатын болса, онда жобаның өзін-өзі ақтау 

мерзімі 2 жылды құрайды деп айтуға болады. Бұл ретте ақшаның уақытша 

құны ескерілмейді. Бұл көрсеткіш жобаның әр кезеңі үшін таза кірісті дәйекті 

есептеу арқылы анықталады. Таза кіріс оң мәнді алатын нүкте өтелу нүктесі 

болады. 

Көрсеткіш жобалық тәуекелдің өлшемі бола алады: жобаның өтелу 

мерзімі неғұрлым ұзақ болса, тәуекел соғұрлым жоғары болады [140].  

Өтелу мерзімін есептеудің екі нұсқасы стандартты түрде бөлінеді: 
Қарапайым Динамикалық (дисконтталған) 

қарапайым және мөлдір. Көрсеткіш 

неғұрлым көп болса, инвестиция 

соғұрлым қауіпті болады, соғұрлым 

инвесторға инвестиция салу 

соғұрлым тиімді болады, өйткені ол 

үлкен бөліктермен және қысқа 

мерзімдермен инвестициялардың 

қайтарылуына сене алады. Бұл 

компанияның өтімділік деңгейін 

ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Кемшіліктері: ақша қаражатының 

құнын, жобадан түсетін пайданы 

ескермейді 

дисконттауды ескере отырып, салымнан 

қаражатты қайтаруға дейінгі уақыт. Таза 

ағымдағы құны теріс емес болатын және одан 

кейін солай қала беретін уақыт сәті туралы сөз 

болады Бұл әдіс қаржы .  өзгеруін есепке алуды 

білдіреді, ол қарапайым әдіспен есептеу кезінде 

коэффициенттен көп болады 

Формуласы: 

1) өтелу мерзімі = инвестиция 

мөлшері / таза жылдық пайда     

2) РР = К0 / ПЧсг,   

мұндағы РР-жылдармен көрсетілген 

өтелу мерзімі; 

К0 - салынған қаражат сомасы;  

ПЧсг-жылына орташа таза пайда 

Формуласы: 

1) kd = 1/((1+d)
nd

),    (*) 

мұндағы kd-дисконт коэффициенті; d-пайыздық 

мөлшерлеме; nd-уақыт. 

2) дисконтталған мерзім: 

 (**) 

мұндағы DPP-өтелімділіктің динамикалық 

(дисконтталған) мерзімі; r-дисконттау 

мөлшерлемесі; Іо-жобаға инвестициялар; СF – t 

кезеңіндегі ақшалай түсімдер; n-өтелімділік 

мерзімі 
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Мысал 1. Сізге жобаға 150 ден бірлік мөлшерінде инвестиция салу ұсынылады. 

Және осы жоба орта есеппен жылына 50 мың таза ден бірлік табыс әкеледі делінеді. 

Жобаны жүзеге асыру кезінде жыл сайын әр түрлі шығындарға шамамен 20 мың ден 

бірлік жұмсалады. Өтелу мерзімін анықтаңыз. 

Шешім алгоритмі: 

- жиынтық табыс жобаға жұмсалған (инвестицияланған) қаражат сомасына 

барынша жақын болу үшін қажет болатын жылдардың тұтас саны бар); 

- пайдамен жабылмаған салымдардың сомасы бар (бұл ретте жыл ішінде кірістер 

бірқалыпты түсетіні фактісі ретінде қабылданады); 

- толық өтелуге келу үшін қажетті айлар саны бар. 

Мысал 2. Шарттары ұқсас. Жобаға 150 мың ден бірлік салу керек. .бірінші жыл 

ішінде табыс 30 мың ден бірлік болады деп жоспарлануда, екінші жылы -50 мың бірлік. 

Үшіншісінде - 40 мың ден бірлік.ал төртінші жылы -60 мың ден бірлік. 

Үш жылдағы кіріс есептеледі— 30+50+40 = 120 мың ден.бірл. 

4 жыл ішінде пайда мөлшері 180 мың ден бірл. болады. 

Олар 150 мың инвестиция салғанын ескере отырып, өтелу мерзімі жобаның үшінші 

және төртінші жылының арасында болатынын көруге болады. Бірақ мәліметтер қажет. 

Сондықтан екінші кезеңге өтіңіз. Үшінші жылдан кейін жабылмаған қаражаттың бір 

бөлігін табу керек: 

 

150000 (салымдар) - 120000 (3 жылдағы кіріс) = 30000 ден.бірл. 

 

Үшінші кезеңге өтіңіз. Төртінші жылға бөлшек бөлігін табу керек. 30 мың жабу 

қалады, ал биылғы жылғы табыс 60 мың болады. Сонымен, 30000 60000-ға бөлінеді және 

0,5 (жылдары) алынады. 

Осылайша, кезеңдер бойынша ақшаның біркелкі емес ағынын ескере отырып (бірақ 

кезең ішіндегі айлар бойынша біркелкі), салынған 150 мың рубль үш жарым жыл ішінде 

өтеледі (3 + 0,5 = 3,5). 

Дисконтталған әдіспен өтелу мерзімі бірдей есептеуден айтарлықтай ерекшеленеді, 

бірақ қарапайым түрде. Бірақ сонымен бірге, ол көрсетілген сандар мен шарттарда алатын 

нақты нәтижені шынайы көрсетеді [141].  

Жобаның өтелу мерзімін есептеу үшін ақшалай қаражат салынған 

сәттен бастап олардың өтелу сәтіне дейінгі кезеңді есептеуге мүмкіндік 

беретін формула қолданылады: 

 

                                                     Т=К / П                                            (5.41) 

 

мұндағы Т - жобаның өтелу мерзімі; 

К - салымдар (инвестициялар) сомасы); 

P - пайда сомасы. 

Жобаның өтелу мерзімі жылдармен есептеледі. 

Жобаның өтелу мерзімін есептеудің бұл формуласы бірнеше 

шарттарды сақтай отырып, барынша дәл: 

- бірнеше балама жобаларды олардың өмір сүру мерзімі тең болған 

жағдайда ғана салыстыру; 

- салымдар бір жолғы жағдайда, басында жүзеге асырылады; 

- инвестицияланған қаражаттан түскен табыс біркелкі және бірдей 

мөлшерде түседі. 
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Жобаның өтелу мерзімін есептеу формуласы (5.30) күрделі 

салымдарды есептеу кезінде жиі қолданылады. Өтелу мерзімінің көрсеткіші 

өндірістік қайта құрудың немесе жаңғыртудың тиімділігін бағалайды, 

күрделі салымдар сомасынан асып кеткен үнемдеу мен қосымша пайданың 

пайда болу кезеңін көрсетеді. 

Жобаның өтелу мерзімін есептеу формуласы инвестициялардың 

тиімділігі мен орындылығын бағалау кезінде де қолданылады. Бұл жағдайда 

коэффициенттің өте үлкен мәні бар, сіз осы инвестициялардан бас тартуыңыз 

керек. 

Жабдықтың өтелу мерзімін есептеу барысында қандай да бір өндірістік 

агрегатқа салынған қаражат оны пайдалану кезінде алынған пайда есебінен 

қайтарылатын уақыт аралығы туралы ақпарат алуға мүмкіндік бар [142]. 

 

5.3.12 Амортизациялық аударымдарды есептеу 

 

Амортизациялық аударымдар амортизация нормалары бойынша негізгі 

қорлардың теңгерімдік құны бойынша есептеледі:  

 

                                              
        

        
 (5.42) 

 

А - амортизация сомасы, тг; 

ОФ - жабдықтың құны; 

На – амортизация нормасы құрайтын 10%; 

tp - жабдықты пайдалану уақыты, сағат. 

 

5.4 Кокс химиялық өндірістегі БТЖ  
 

5.4.1 Тәуекелдерді бағалау және басқару 

 

Тәуекелдерді бағалау-бұл төмендегі суретте көрсетілгендей 

тәуекелдерді басқару тәсілінің бір ғана аспектісі.  

Қауіпсіздік техникасы бағдарламасы мен стратегиялардың мысалдары 

5.4 суретте келтірілген. Тәуекелді бағалауды негізгі стратегия ретінде 

қарастыруға болады; дегенмен, ол тәуекелдерді басқарудың басқа 

стратегияларының құрамдас бөлігі ретінде пайдалы (5.5 сурет). 

Тәуекелдерді бағалау қадамдары: 

1-қадам: процестің / жабдықтың / тапсырманың зиянды 

факторын(лерін) анықтау. 

2-қадам: әрбір зиянды фактор үшін қорғаныс құралдарын қолданбай 

жарақаттанудың ең нашар сенімді деңгейін анықтау. Кейде бұл қиын болуы 

мүмкін, өйткені қорғаныс құралдары, инженерлік немесе әкімшілік, көбінесе 

жұмыс жобаларында қиылысады. 
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5.4 сурет - Қауіпсіздік техникасы бағдарламасының сызбасы 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 сурет - Тәуекелдерді басқару схемасы 

 

Тәуекел деңгейлері келесідей анықталады: 

- жоғары: қолайсыз қиындық; басшылықтың шешімі қажет; 

- орташа: қажетсіз қиындық; басшылықтың шешімі қажет; 

- төмен: басшылықтың қарауымен қолайлы; жақсартулар болуы 

мүмкін; 

- өте төмен: басшылықтың қарауынсыз қолайлы. 

Тәуекелдерді бағалау матрицасы (5.6 сурет) жекелеген зиянды 

факторлардың тәуекел деңгейлерін салыстыруды қамтамасыз ету үшін 

қолданылуы мүмкін. Бұл алдын-алу және түзету әрекеттерінің 

басымдылығын анықтауға негіз болып табылады. 

Тәуекелдің жарамдылығы дегеніміз-белгілі бір пайда алу мақсатында 

жеке адам, топ, ұйым немесе мәдениет қабылдағысы келетін ауырлық пен 

ықтималдық тұрғысынан тәуекелдің дәрежесі. Жоғарыда келтірілген 

тәуекелдер матрицасы неғұрлым консервативті көзқараспен, сондықтан 

Зиянды 
факторларды 
анықтау және 

талдау 

Зиянды 
Факторды Жою 

Тәуекелдің 
Қолайлылығы 

 

Тәуекелді 

Тәуекел туралы 
хабарлама 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

Байсалдылы

қ 

Тәуекелдер 

Матрицасы 

Басымдықтарды 
Анықтау 

Ықтималдығ

ы 
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тәуекелдің қолайлылығы төмен болды. Бұл, ең алдымен, тәуекелдің жоғары 

және орта деңгейлерінің анықтамаларына байланысты, сәйкесінше, қолайсыз 

және жағымсыз, олардың екеуі де басшылық тарапынан әрекет етуді талап 

етеді. 

 
Байсалдылық Ықтималдығы 

Қашықтан Жоқ, бәлкім Кездейсоқ Бәлкім Өте 

Ықтимал 

Апаттық Төмен Жоғары Жоғары Жоғары Жоғары 

Маңызды Төмен Орташа Жоғары Жоғары Жоғары 

Орташа Өте төмен Өте төмен Төмен Орташа Орташа 

Болмашы Өте төмен Өте төмен Өте төмен Төмен Орташа 

Айқын Әсер Жоқ Өте төмен Өте төмен Өте төмен Өте төмен Өте төмен 

 

5.6 сурет – тәуекелдерді бағалау матрицасы 

 

Сондай-ақ, жарақаттық ауырлықтың апатты және ауыр деңгейлерімен 

байланысты зиянды факторлар әр түрлі ықтималдылықта жоғары тәуекел 

деңгейінде қалады және ешқашан өте төмен тәуекел деңгейінде болмайды. 

Зиянды факторды жою. Белгілі бір зиянды факторға қатысты алдын-

алу немесе түзету әрекетінің басымдығы мен түрі, әдетте, тәуекелдер 

матрицасына негізделген. Орындалуға жататын әрбір ұсынылған іс-әрекет 

оның тәуекелді төмендетудегі әлеуетінің негізінде не ауырлық деңгейіне 

және/немесе ықтималдылыққа ықпал ету арқылы бағалануға тиіс. Мысалы, 

егер қауіп жоғары деңгейден төмендесе (апатты x өте ықтимал) төмен 

(апатты x алыс), бұл тек ықтималдылыққа әсер етеді немесе өте төмен 

(шамалы x мүмкін емес) ауырлық пен ықтималдылыққа қатысты өзгерістерге 

байланысты. 

Тәуекел туралы хабарлама белгілі бір зиянды фактормен байланысты, 

бірқатар артықшылықтарды ұсынады: 

- жалпы хабардарлықты қалыптастырады және қауіпсіздік техникасы 

бөлімі қолданатын тәуекелді басқару тәсілінің сенімділігін белгілейді; 

- зиянды факторды анықтау/растау бойынша әрекеттердің 

маңыздылығын арттырады; 

- зиянды факторларды бақылауға қатысты танысу және/немесе 

дайындау мүмкіндігін береді; 

- тәуекелдің қолайлылығына қатысты үміттерді растайды. 

3-қадам: қорғау құралдарын қолданбай пайда болу ықтималдығын 

анықтау (ықтималдықтың ең жоғары сенімді деңгейі). 

4-қадам: қорғаныс құралдарын қолданбай тәуекел деңгейін бағалау. 

Бұл зиянды факторға жататын тән тәуекелдерді негізгі санаттауды 

қамтамасыз етеді. 

5-қадам: зиянды фактор үшін 2-4 қадамдарды олардың тәуекелді 

төмендетудегі тиімділігін анықтау, содан кейін зиянды факторға жататын 

қалдық тәуекелді анықтау мақсатында қорғау құралдарын ағымдағы қолдана 
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отырып қайталау. Бұл әр қорғаныс құралы үшін әсерді жеке бағалауды қажет 

етуі мүмкін. 

6-қадам: қалдық тәуекел жоғары және орташа тәуекел деңгейі 

жағдайлары үшін сияқты қолайлы деңгейден асатын қосымша қорғау 

құралдарына қатысты ұсынымдар беру. 

7-қадам: қажет болған жағдайда қауіпті төмендетудегі олардың 

тиімділігін анықтау, содан кейін зиянды факторға жататын қалдық тәуекелді 

анықтау мақсатында ұсынылған қорғаныс құралдары бар зиянды фактор 

үшін 2-4-қадамдарды қайталау. Болашақта одан әрі тексеруді қажет ететін 

"ұсынылған" тиімділікті бағалау және тәуекелдердің жоғары немесе зиянды 

деңгейлеріндегі жағдайлар басым бола берсе, 6-қадамды қайталау қажеттілігі 

ғана мүмкін болады. 

 

5.4.2 Зиянды және қауіпті факторлардың адам денсаулығына әсері 

 

Өндірістік қауіптер мен зиянды факторлардың негізгі көзі негізгі өнім 

(кокс) шығарылатын негізгі жабдық (кокс батареялары) болып табылады, 5.3-

кестеде көрсетілген. 

 

5.3 кесте - Зиянды өндірістік факторларды талдау 

Фактор  
Көрсеткіш 

шамасы 

Адамның тыныс-тіршілігіне 

әсері 

Іс-шаралар және қорғау 

құралдары 

Көмір шаңы 

және Кокс 

шаңы 

20 мг/см
3
 

артық 

емес 

Жұтылған кезде ас қорыту 

және тыныс алу жүйелерімен 

асқынулар болуы мүмкін. 

Күнделікті ылғалды 

тазалау, респираторлар, 

сүт өнімдерін беру 

Жұмыс 

аймағының 

жоғары 

температурасы 

20С 
Шаршаудың жоғарылауы, 

сананың жоғалуы мүмкін 

Арнайы киім, табиғи 

желдету 

Кокс газы 

30 мг/м
3
 

артық 

емес 

Өлімге дейін улану 

Есіктер мен 

тікқұбырларды күтіп 

ұстауды бақылау, 

тығыздау және тазалау 

СО 

20 мг/м
3
 

артық 

емес 

Сана мен өлімге дейін денені 

улану 

СО құрамын сағаттық 

бақылау 

 

Зауытта техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылау жүйесі 

жұмыс істейді. 

Жұмыс орны бойынша кәсіби зиянды факторлар: 
Көмір дайындау цехы жоғары ылғалдылық және шаң  

Кокс пештері жоғары ауа температурасы және қарқынды сәулелі жылу. 

Ауаға кокс газының компоненттері (көміртегі тотығы, 

аммиак, күкіртсутек, бензол, циан және т. б.) және шаң 

шығарылуы мүмкін  

коксты сұрыптау шаң, газдар, көміртегі тотығы, күкірт диоксиді, аммиак, 

жоғары температура және жоғары ылғалдылық 

коксты өңдеудің ұшпа аммиак, бензол, күкіртсутек және цианид қосылыстары ауаға 
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өнімдерін ұстағанда шығарылуы мүмкін  

бензолды аршу кезінде бензол, оның гомологтары және көміртегі дисульфиді ауаға 

шығарылады  

күкіртсіздендіру кезінде ауаға күкірт сутегі мен күкірт қышқылының ангидридтері 

немесе күкірт сутегі мен цианисті қосылыстар (қарапайым 

күкірт алынған жағдайда)  

шайырды қайта өңдеу 

кезінде 

ауаға бензолды көмірсутектер, нафталин, фенол, пиридин, 

антрацен бөлінеді 

кумарон шайырларын алу 

кезінде 

дайын өнімнің көмірсутектері мен шаңы  

 

Кокс химиялық өндірістің буы, газы және шаңы зиянды әсер етуі 

мүмкін. Шайыр айдау және пекококк цехтарының жұмысшыларында терінің 

кәсіби өзгерістері (гиперкератоздар, телеангиэктазия, пигменттеу) пайда 

болуы мүмкін; ақ қан жүйесінде ерекше өзгерістер орын алады; Көмір 

дайындау цехтарында жұмыс істейтіндерде атрофиялық фарингиттер, 

бронхиттер және өкпе эмфиземасы байқалады.  

Газдармен, шаңмен және жылумен күресу жөніндегі сауықтыру іс-

шаралары технологиялық процесті жетілдіруге бағытталуы тиіс:  

- мерзімді процестерді үздіксіз процестермен алмастыру,  

- шағын вакуумда процестерді жүргізу,  

- пештерді түтінсіз тиеу және коксты құрғақ сөндіру,  

- пеш есіктерін ашуды механикаландыру,  

- пештер мен пеш жақтауларын механикалық тазалау,  

- жабдықты герметизациялау,  

- сорғылардың тығыздамаларын, ернемектерді және т. б. тығыздау.  

Шаңмен күресу үшін жабдықтар мен тасымалдауыш құрылғылары 

жабық болуы және жабындардан механикалық аспирациясы болуы тиіс. 

Сәулелі жылумен күресудің тиімді шаралары: пештерді, люк 

қақпақтарын жылу оқшаулау, газ шығаратын көтергіштерді қаптау және 

экрандау. Артық жылу аэрация арқылы жойылады. Терінің зақымдануының 

алдын алу үшін дененің ашық бөліктерін майлау үшін индифферентті 

пасталарды және тас көмір шайырларының, қышқылдардың, бензолдың, 

сондай-ақ сәулелі жылудың әсерінен қорғайтын арнайы киімді пайдалану 

ұсынылады [143]. 

 

5.4.3 Кокс химиялық өндірістегі жұмыс кезіндегі қауіпті және 

зиянды факторлар 

 

Жарылыс және өрт қауіпсіздігі. Кокс цехы жарылғыш және өрт қаупі 

бар А санатына жатады. 

Жану (өрт) процесінің пайда болуы және дамуы үшін: жанғыш зат, 

оттегі және тұтану көзі – жалын, ұшқын немесе өздігінен жанатын заттардың 

болуы қажет. Егер осы шарттардың біреуі болмаса, жану пайда болмайды. 

Өрт пен жарылыстың алдын алудың барлық жүйесі бір уақытта осы үш 
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шарттың өзара әрекеттесуіне жол бермеуге негізделген. Жану жарылыс 

түрінде пайда болуы мүмкін.  

Өнім мен материалдың өрт және жарылыс қауіптілігі тұтану 

температурасымен, тұтану және өздігінен тұтану температурасымен, ауамен 

қоспадағы булар мен газдардың жарылу шектерімен айқындалады. 

Жанғыш заттар мен газдар мен ауа буларының қоспасы ондағы 

жанғыш зат немесе газдың белгілі бір құрамымен ғана жарылғыш болады. 

Егер газ қоспасында ауа мөлшерімен салыстырғанда отын өте аз болса, онда 

мұндай қоспасы жарылмайды, өйткені тұтану нүктесінде шығарылған 

барлық жылу қоршаған ауамен салқындатылады және жану процесін дамыту 

үшін қолданылатын жылу жеткіліксіз болады. Егер ауа мөлшері аз болса, 

қоспасы да жарылмайды, өйткені лезде жану үшін оттегі жеткіліксіз болады. 

Мұндай қоспасы тыныш жануы мүмкін. 

Жарылыс болуы мүмкін ауадағы газдың немесе будың және жанғыш 

сұйықтықтың ең аз концентрациясы жарылыстың төменгі концентрация шегі 

деп аталады, ал жарылыс әлі де мүмкін ауадағы будың аз концентрациясы 

жарылыстың жоғарғы концентрация шегі деп аталады. 

Кейбір заттар мен газдардың тұтану температурасы мен жарылу 

шектері 5.4 кестеде көрсетілген. 

 

5.4 кесте - Кокс цехтарында қолданылатын газдар мен заттардың 

тұтану температурасы және жарылу шегі 
Зат Тұтану 

температурасы, °С 

Ауадағы жарылғыштық шегі, %  

төменгі жоғары 

Кокс газы 600-650 6,0 30,0 

Домна газы 600-650 16,5 75,5 

Табиғи газ 570-600 6,0 15,0 

Сутегі  — 4,0 75,0 

Бензол 15,0 1,1 9,5 

Бензин 4 0,8 5,1 

Соляр  160 - - 

 

Жоғарғы концентрациялық шектері шаңның жарылғыштығы 

соншалықты үлкен, іс жүзінде оған жету мүмкін емес. Бірақ көмір шаңы 

көмірдің түріне байланысты ауада 15-тен 340 г/м
3
-ге дейін болған кезде 

жарылып кетеді. 

Кейбір заттар ауаның оттегін қатты сіңіру қабілетіне ие, ал Тотығу 

реакциясы жылу шығарумен бірге жүреді. Егер жылу шығару қиын болса, 

температура тез көтеріліп, жануы мүмкін. Мұндай процесс өздігінен жану 

деп аталады.  

Кокс химия өндірісі жағдайында көбінесе тұтанудың нүктелік 

импульстері пайда болады-әр түрлі шыққан ұшқындар мен ашық от, 

қыздырылған беттермен жанасу. Ұшқындар үйкеліс, соққы немесе электр 

тогымен пайда болады. Электр ұшқындары ең қауіпті, өйткені олардың әсер 

ету ұзақтығы мен энергиясы тұтану үшін жеткілікті.  
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Кокс цехының ғимараттары мен үй - жайларының өрт және жарылыс 

қауіптілігі санаттары бойынша сипаттамасы 5.5 кестеде келтірілген. 

 

5.5 кесте - өрт және жарылыс қауіптілігі бойынша үй-жайлардың 

сипаттамасы 

Үй-жайдың атауы 
Өрт-жарылыс 

қауіптілігі санаты 

Үй-жайда 

айналатын 

материалдардың 

сипаттамасы 

Өрт сөндіру 

құралдары, өрттен 

қорғау жөніндегі 

іс-шаралар 

Тоннельдер және 

шеткі және аралық 

алаңдардың 

астындағы үй-жайлар 

Г: кокс газының ағуы 

және қыздырылған 

беттер болуы мүмкін 

Кокс газы ауадан 

жеңіл (тығыздығы 

0,45 г/см
3
), ПВ=6-

30% 

Газ өткізгіш темір 

арқауды уақтылы 

тексеру 

Мата асты үй-жайы 

А: кокс газы ауамен 

жарылғыш қоспаны 

құра алатын 

мөлшерде 

Кокс газы ауадан 

жеңіл (тығыздығы 

0,45 г/см
3
), ПВ=6-

30% 

Газ өткізгіш темір 

арқауды уақтылы 

тексеру 

Электр сүзгіш 
А: кокс газы және 

электр тогы 

Кокс газы ауадан 

жеңіл (тығыздығы 

0,45 г/см
3
), ПВ=6-

30% 

Газдың ағып 

кетуіне арналған 

электр сүзгілерін 

тексеру 

 

Электр сымдарына арнайы талаптар қойылады. Мұндағы негізгі алдын-

алу шаралары-сымдардың тығыз байланысы және олардың бөлімдерінің 

сәйкестігі.  

От пен жарылыстың импульсі ашық от болуы мүмкін. Кокс пештерінде 

бұл пештерден және тіреулерден отты шығару, пеш туннеліндегі алау. 

Жөндеу жұмыстары кезінде электрогазды дәнекерлеу, сондай-ақ металды 

кесу қолданылады. Сондай-ақ, статикалық электр қуатын, яғни құбырлар 

арқылы сұйықтықтар мен газдардың өтуі кезінде электр энергиясының 

жиналуын, сондай-ақ найзағайдың пайда болу қаупін ескеру қажет. 

Статикалық электр энергиясынан қорғаудың өлшемі-жерге қосу, найзағайдан 

– найзағайдан қорғау. Найзағай кезінде атмосфераға газ жинау өнімдерін 

шығарумен, тіпті бу немесе азотпен де жабдықты үрлеуге тыйым салынады. 

Өрт сөндірудің ең көп таралған құралы-су. Өрт аймағына кіргенде су 

буланып кетеді, сондықтан аймақтың температурасын төмендетеді. Сонымен 

қатар, пайда болған бу жану ошағын ауа оттегінен оқшаулайды. Алайда,  

кейбір жағдайларда өртті сумен сөндіруге болмайды. 

Өрт сөндірудің тиімді құралы - су буы. Көлемі 500 м
3
 аспайтын 

бөлмелерде тиімді. Атмосферада будың 35%-дан астамы болған кезде жану 

тоқтатылады. Суды пайдалану мүмкін болмаған жағдайда өрт сөндірудің 

тиімді құралы көбік болып табылады. Көбік адамдар үшін зиянсыз, іс 

жүзінде электр өткізбейді, үнемді, оны өрт кезінде алуға болады.  

Жалынның температурасы мен көлемі аз болған кезде бастапқы 

кезеңде жануды жою оңай. Сондықтан өндірістің әрбір қызметкері қолда бар 

өрт сөндіру құралдарымен жануды жоюды бастауға міндетті. Өрт сөндірудің 
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ең көп таралған жеке құралдары-көбік, көмірқышқыл газы, ұнтақты өрт 

сөндіргіштер. Отты сөндіру үшін құм, дымқыл саз, Шұға – көрпелер мен киіз 

қолданылады. Киімдер көбінесе киім өртенген адамды сөндіру үшін 

қолданылады. Сонымен қатар, ешқандай жағдайда адамның жүгіруіне жол 

бермеу керек, өйткені жалын жарылып, күйік аймағы артады. 

Техник-технолог өзінің жұмыс орнында өрт және жарылыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды білуі және орындауы тиіс. 

Барлық үй-жайлар өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы және өрт 

сөндіру құралдары, өрт сөндіру жеңдері бар өрт крандары (бір қабатқа 

кемінде бір) болуы тиіс. Әрбір жұмыс үй-жайында өрт сөндіргіштер мен құм 

болуы тиіс.  Үй-жайда көрінетін жерде өрт туындаған жағдайда 

қызметкерлерді эвакуациялау жоспары ілінуі тиіс. 

Барлық қызметкерлер өрт және жарылыс қаупі бар заттармен, газ 

аспаптарымен жұмыс істеу ережелерін білуі тиіс, сондай-ақ зертханада бар 

газтұтқышпен, өрт сөндіргішпен және басқа да өрт сөндіру құралдарымен 

жұмыс істей білуі тиіс.  

Үй-жайларда және оларға тікелей жақын жерлерде (дәліздерде, 

сатылардың астында) жанғыш материалдарды сақтауға және өту жолдары 

мен өрт сөндіру құралдарына кіруге бөгет жасайтын заттарды орнатуға 

тыйым салынады. Өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз ету 

үшін:тиісті белгімен белгіленген арнайы бөлінген орындарда және металл 

урнамен және суы бар ыдыспен жабдықталған жерлерде ғана темекі шегуге, 

ашық отты, ақаулы электр қыздырғыш аспаптарын қолдануға, жұмыс 

орнында өрт сөндіру құралдарының болуын және жарамдылығын 

қадағалауға, өрт сөндіру құралдарын мақсатсыз пайдалануға жол бермеуге, 

өрт сөндіру құралдарына, жабдықтарға және қосалқы шығуларға өту 

жолдарын бөгемеуге, тез тұтанатын материалдарды, сондай-ақ жанғыш және 

жағармай заттарын сақтау,   

ОХВП өрт сөндіргіштерде цех, брахват типті өрт сөндіргіштің нөмірі 

көрсетілген биркалар болуы тиіс – 1 жыл, ОУ типті өрт сөндіргіштер – 2 

жыл, содан кейін өрт сөндіргіштер қайта зарядталады. 

Өрт туындаған, жанғыш заттар тұтанған кезде қызметкерлер болған 

оқиға туралы тікелей басшысына немесе оның орынбасарына дереу хабарлап, 

өрттің, жанғыш заттардың тұтануының нақты орнын көрсетіп, бұл ретте 

желдеткішті сөндіріп және осы үй - жайдағы электр қоректенуін сөндіріп, 

жалпы газ кранын жауып, үй-жайдан өрт және жарылыс қаупі бар заттары 

бар ыдыстарды эвакуациялай отырып, алғашқы өрт сөндіру құралдарымен 

отты сөндіруге кірісуі тиіс. Зиянды газдар пайда болған кезде қызметкер 

жұмысын тоқтатып, тыныс алу органдарын жеке қорғаудың қажетті 

құралдарын киюі тиіс [144, 145]. 

Электр қауіпсіздігі. Газ шаруашылығына жататын барлық Үй-жайлар 

электр тогымен зақымдану қаупі жоғары үй-жайларға жатады, өйткені 

олардағы ылғалдылық 60%-дан асады, температура 35С-тан жоғары, тоқ 

өткізетін шаң мен тоқ өткізетін едендер бар. 
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Кокс химия кәсіпорындарының электр техникалық қондырғылары 

"тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 

қағидаларына", "тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына", "Электр қондырғыларын 

орнату қағидаларына" (ЭОЕ), сондай-ақ өндірістің сипатын, жабдықтың, 

технологияның ерекшеліктерін және т.б. ескере отырып әзірленген әрбір 

кәсіп үшін еңбекті қорғау жөніндегі жергілікті нұсқаулықтарға сәйкес 

пайдаланылуы тиіс. 

Электр жабдығын жарылыс қаупі бар үй-жайларда және сыртқы 

қондырғыларда пайдалану (монтаждау) жарылыс қаупі бар аймақтардың 

электр жабдығын, күш және жарық беру желілерін монтаждау жөніндегі 

нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 

Электр желілерін орнатуға жоғары талаптар қойылады. Цехішілік желі 

қорғаныш қабықтары механикалық беріктігі бойынша, сондай-ақ химиялық 

және жылу әсерлеріне қатысты тұрақтылығы бойынша оларды кокс-химия 

өндірісінде пайдалану шарттарына сәйкес келетін оқшауланған сымдардан 

немесе кабельдерден орындалуы тиіс. 

Қондырғыны шамадан тыс жүктемелерден қорғау үшін 

сақтандырғыштар қолданылады, олар ол арқылы ток өткен кезде номиналды 

мәннен 25% жоғары болады, сақтандырғыштың балқытылған кірістері ериді 

және электр тізбегі үзіледі. 

Электр жарақаттарының алдын алу мақсатында тыйым салынады:  

1. ақаулы электр аспаптары мен қондырғыларда жұмыс істеу;  

2. электр желісін артық жүктемеу;  

3. қосылған электр аспаптарын тасымалдауға және қараусыз 

қалдыруға; 

4. Электр қондырғыларының ашық бөліктеріне жақын жерде жұмыс 

істеу, оларға қол тигізу; 

5. электр құрылғыларына жақындау.  

Сымдарды оқшаулаудағы барлық анықталған ақаулар, 

ажыратқыштардың, штепсель айырларының, розеткалардың, сондай-ақ жерге 

тұйықтау мен қоршаулардың ақаулары туралы электрикке хабарлау керек. 

Электр энергиясын беруде үзіліс болған жағдайда электр аспаптары дереу 

ажыратылуы тиіс. Бір жұмыс орны шегінде "0" сыныпты электр аспаптарын 

және Жерге тұйықталған электр жабдығын пайдалануға тыйым салынады, 

сондай-ақ зақымдалған аспаптың корпусына немесе оқшаулағышы бұзылған 

ток өткізгіш бөліктерге және бір мезгілде жерге тұйықталған жабдыққа 

(жұмысқа жарамды Жерге тұйықталған басқа аспап, су құбыры құбырлары, 

жылыту батареялары) жанасуға немесе ылғал еденде тұрып, зақымдалған 

аспапқа жанасуға қатаң тыйым салынады.  

Қызметкер электр тогымен зақымданған жағдайда зардап шегушіні 

электр қондырғысының зардап шегушіге тиетін бөлігін ажыратып, токтың 

әсерінен дереу босату керек. Электр қондырғысын ажыратқыштардың, 

ажыратқыштардың немесе басқа да ажыратқыш аппараттың көмегімен, 

сақтандырғыштарды, штепсельдік қосылым ажыратқышын алып тастау 



268 

арқылы ажырату қажет. Барлық жағдайларда көмек көрсетуші зардап 

шегушіге тиісті сақтық шараларынсыз тимеуге тиіс. Көмек көрсетуші тоқ 

өткізгіш бөлігімен және қадамдық кернеумен жанаспауын қадағалауы тиіс. 

Зардап шегушіні электр тогының әсерінен босатқаннан кейін және 

зардап шегушіде тыныс алудың болмауы анықталғаннан кейін дереу 

жасанды тыныс алуды және бір мезгілде Жүректің сыртқы массажын 

қолдану керек. Жасанды тыныс алу және жүрек массажы табиғи тыныс 

қалпына келгенше немесе дәрігер келгенге дейін жасалады. Зардап шегуші 

есінен танып қалғаннан кейін электрлік күйік орнына стерильді таңғыш салу 

және механикалық зақымдануларды (көгерулер, сынықтар) жою жөнінде 

шаралар қабылдау қажет. Электр жарақатынан зардап шеккен адамды 

дәрігерге жіберу керек [145, 146]. 

 

5.4.4 Өндірістік санитария 

 

Өндірістік санитария-жұмыс істейтіндерге зиянды өндірістік 

факторлардың әсер етуін болдырмау жөніндегі санитарлық-техникалық іс-

шаралар мен құралдарды ұйымдастыру және олардың жүйесі. 

Өндірістік үй-жайлардың үй-жайлары өнеркәсіптік кәсіпорындар мен 

елді мекендерді құрылыстық жобалаудың өртке қарсы нормаларының және 

өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормаларының 

қолданыстағы талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Үй-жайларда сору-сыртқа тарату желдеткіші, газ құбырлары, суық 

және ыстық суы бар су құбыры, кәріз, жылыту, жарық беру және күштік 

электр желісі қалыпты жұмыс істеуі тиіс. 

Әрбір жұмыс үй-жайындағы газ және су құбырларында оңай қол 

жетімді жерде жалпы магистральдан тармақтарға орнатылған жарамды тиек 

крандары болуы тиіс. 

Үй-жайларда зиянды және жанғыш булардың бөлінуімен, сондай-ақ 

газбен қоса жүретін жұмыстарды орындау кезінде сору шкафтарынан ауаны 

мәжбүрлі соруды қамтамасыз ететін жарамды желдету құрылғылары болуы 

тиіс. Жұмыс үй-жайларының ауасындағы улы газдардың, булардың және 

шаңның шоғырлануы өнеркәсіп кәсіпорындарын жобалаудың қолданыстағы 

санитарлық нормаларында көрсетілген шекті рұқсат етілген нормалардан 

аспауы тиіс.  

Сору шкафтары герметикалық арматурада жарылыстан қорғалған 

электр шамдарымен жабдықталуы тиіс. Ажыратқыштар мен штепсельдік 

розеткалар сору шкафынан тыс болуы тиіс. Сору шкафтарындағы электр 

сымдары будың, қышқылдардың, сілтілердің және еріткіштердің әсерінен 

оқшауланады. Сорғыш шкафтарда жарылғыш заттармен жұмыс істеу кезінде 

сақтандырғыш экрандар орнатылуы тиіс; шкаф жармалары сынбайтын 

шыныдан дайындалады немесе оларды металл торлармен қорғайды. 

От қауіпті заттармен жұмыс істеуге арналған жұмыс үстелдері мен сору 

шкафтары отқа төзімді материалмен, ал қышқылдармен және сілтілермен 

жұмыс істеу кезінде жегідеге қарсы материалмен жабылуы тиіс[147]. 
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Өндірістік ортаның микроклиматы ауа температурасынан, оның 

ылғалдылығынан және қозғалыс жылдамдығынан, сондай-ақ қыздырылған 

заттардың сәулеленуінен тұрады. Метеорологиялық жағдайлар адамның әл-

ауқаты мен жұмысына үлкен әсер етеді. Қоршаған орта температурасы 

шамамен 35-39°C, әсіресе ауыр физикалық жұмыс кезінде адам ағзасы қызып 

кетеді және дене температурасы 40-42°C дейін көтерілгенде, есін жоғалтумен 

жылу соққысы пайда болуы мүмкін.  

Қоршаған ортаның жоғары ылғалдылығы дененің қызып кетуін 

күшейтеді. Ауа ағындарының жоғары жылдамдығы адам ағзасына, әсіресе 

ауыспалы биіктіктер мен төмен температура жағдайында теріс әсер ететін 

жобаларды жасайды. Санитарлық нормаларда жабдықтың қыздырылған 

беттері мен қоршауларының температурасы 45°С – тан аспауы керек, бұл 

мүмкін болмаған жағдайда оқшаулағыш экрандар-стационарлық немесе 

жылжымалы экрандар қолданылуы керек. Үлкен мәні бар желдету. 

Жоғары температуралы өндірістерде жұмысшылар тұзды сумен 

қамтамасыз етіледі, бұл мол терлеу кезінде дененің тұзды жоғалтуын өтейді. 

Денені өндіріс жағдайларының зиянды әсерінен қорғау үшін жұмыс киімдері 

үлкен маңызға ие. Ол келесі шарттарды қанағаттандыруы керек:  

- зияндылықтан ең жақсы қорғаныс беру, оны қорғауға арналған;  

- гигиенаны, атап айтқанда, сыртқы орта мен адам денесі арасындағы 

қалыпты жылу мен ауа алмасуды қамтамасыз ету;  

- киюге, киюге және онымен жұмыс істеуге ыңғайлы болу. 

Бұл шарттар тиісті материалды таңдау және жұмыс киімдерін жобалау 

арқылы қол жеткізіледі [145]. 

 

5.4.5 Кокс цехында болуы мүмкін апаттық жағдайларды талдау 

[145] 
 

Кокс цехындағы ықтимал төтенше жағдайларды талдау 5.6 кестеде 

келтірілген. 

 

5.6 кесте - Ықтимал апаттық жағдайларды талдау 
Апаттардың 

түрлері және 

олардың 

туындау 

орындары 

Адамдарды құтқару және апаттарды жою жөніндегі іс-шаралар 

1 2 

Электр 

энергиясын 

апаттық 

ажырату 

1 гидравликалық немесе электронды газ тарту және қысым 

реттегіштеріндегі КДУ крандары дереу бейтарап күйге орнатылады; 

2 тәртіпті электрлік емес құрылғылар арқылы тексеріңіз, қажет болған 

жағдайда тәртіпті дроссельдер мен шиберлердің көмегімен түзетіңіз, 

содан кейін оларды бекітіңіз. Екі жағынан газ қысымы кем дегенде 50 

мм су болуы керек. 

3 ауысым бастығын шақыру, КХП диспетчеріне хабарлау, электр 

энергиясы ажыратылған уақытты нақтылау; 

4 газ жинағыштардағы қысымды 15 мм су деңгейінде қолмен  
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 ұстаңыз (150 Па); 

5 сору тоқтатылған жағдайда-газ жинағыштарда ағызу шырақтарын ашу 

және шығарылатын газды тұтату; 

6 15 минутқа жиектемені шамадан тыс ұстағанда. Екі жағынан қысымды 

50 мм суға дейін төмендету арқылы газ беруді азайтыңыз.одан әрі тоқтап 

қалған жағдайда, жүкарбаны қолмен айналдыра отырып, жылытуды 

тоқтатыңыз (500 Па); 

7 цех бастығына, жылу жөніндегі орынбасарға, аға электрикке хабарлау 

Кокс 

пештерінің 

тоннельдері: 

кран мен кран 

астындағы 

келте құбырды 

(бөгеткіш 

кран) бұзу) 

1 барлық қызмекерлерді тоннельден тыс қауіпсіз қашықтыққа шығару; 

тоннельге кіреберісте бекеттер қою, газ құтқарғыштарды шақыру; 

2 жиектеу автоматикасын өшіру; жиектеу шығырын токтан ажырату; 

3 кокс газының қысымын бүйіріне 50 мм суға дейін төмендетіңіз Б.; 

4 газ қорғау аппараттарын қораптан алып, тоннельге түсіңіз; 

5 жанып тұрған газды саңылауды сазбен жауып тастаңыз, оған 

тұншықтырғышты салыңыз (немесе егер ол зақымдалмаса, құлыптау 

кранын жабыңыз); 

6 күшейтілген желдету үшін тоннельдегі терезелерді ашыңыз; 

7 КХП диспетчеріне, цех бастығына, бастықтың орынбасарына хабарлау 

жылыту цехтары; 

8 егер газ кран сынған кезде тұтанбаса, барлық жұмыстар газдан қорғау 

аппаратурасында жүргізіледі; 

9 әкелуі мүмкін қатты өрт болған жағдайда 

конструкцияның деформациясы, өрт командасын шақыру; 

10 егер өрт тез сөндірілсе, өрт сөндіру тобы 

жану жағдайы туралы хабардар етіледі 

Газ беретін газ 

құбырының 

үзілуі 

1 басқаларға қауіп туралы ескертіңіз; 

2 газдан қорғау аппаратурасында газдан құтқарушыларды және өрт 

сөндіру командасын шақыру; 

3 үзіліс болған блокта беруді тоқтату, кокстеу камераларына есіктерді 

қою, газ шығаратын тіреулерді, кокстеу камераларының люктерін жабу; 

4 блокта жылытуды тоқтатыңыз, онда алдымен қысқа мерзімді схема 

бойынша, содан кейін ұзақ уақытқа;  

5 жарылу орнынан кейін ысырманы толығымен, жыртылу орнына дейін 

ішінара жабыңыз, бір уақытта екі жағынан да бу беріңіз; 

6 будың үзіліс орнына дейін үлкен көлемде берілетініне көз 

жеткізгеннен кейін, кіріс клапанын толығымен жабыңыз. Кері кокс 

газының газ құбырлары зақымданған жағдайда кіру ысырмасы №78 

бағанада болады; 

7 КХП диспетчеріне, цех бастығына, цех бастығының жылыту жөніндегі 

орынбасарына хабарлау, цехқа жөндеу бригадасын шақыру; 

8 газ құбырын жөндеу бригадасының цехына және штепсель 

қондырғысына келу үшін бумен пісіру керек. Содан кейін булау және 

ауамен үрлеу жанғыш заттар 0,5%-дан аспағанға дейін жалғасады. Содан 

кейін жөндеу жұмыстары басталады 

Газды 

тұтандыра 

отырып 

жылытуға газ 

беретін газ 

құбырының  

1 басқаларға қауіп туралы ескертіңіз; 

2 цехқа өрт сөндіру командасын және газдан қорғау аппаратурасы бар 

газдан құтқарушыларды шақыру; 

3 жеткізуші газ құбыры үзілген блокта беруді тоқтату, газ шығаратын 

көтергіштер мен тиеу люктерін жабу, есіктерді кокстеудің ашық 

камераларына қою; 
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үзілуі 4 жылытуды алдымен қысқа мерзімді схемаға, содан кейін ұзақ уақытқа 

тоқтатыңыз; 

5 газ құбырына үзілгенге дейін және одан кейін көп мөлшерде бу беріңіз, 

содан кейін газ құбырындағы оң қысымды сақтай отырып, жарылу 

орнынан кейін ішінара өртті азайту үшін ысырманы толығымен 

жабыңыз. Осы жұмыстарды жүргізу кезінде өзімен бірге газдан қорғау 

аппаратурасы болуы тиіс. Өрт сөндіру тобы бұл уақытта өрт 

ауданындағы тіректер мен коммуникацияларды, газ құбырларын 

ажырату орнынан екі жағынан (ажырату орнынан басқа) суарады); 

6 будың жыртылу орнына дейін көп мөлшерде берілетініне және 

жалынның атылғанына (сөнгеніне) көз жеткізгеннен кейін ысырманы 

жыртылу орнына дейін толығымен жабу керек. Жылыту кокс газына 

арналған кіру ысырмалары; 

7 КХП диспетчеріне, цех бастығына, цех бастығының жылыту жөніндегі 

орынбасарына хабарлау, цехқа жөндеу бригадасын шақыру; 

8 отты жойғаннан кейін газ құбыры жөндеу персоналы келгенге дейін 

және бітеуіш орнатылғанға дейін буланады. Содан кейін булау және 

үрлеу жанғыш заттардың құрамы 0,5%-дан аспайынша, ауамен 

жалғасады, содан кейін жөндеу жұмыстары басталады 

Тікелей газ 

құбырының 

үзілуі 

1 газ үрлегіштің машинистіне апат туралы дереу хабарлау, оған соруды 

азайтуға команда беру; 

2 батареяда немесе блокта кокс шығаруды тоқтатыңыз (егер алшақтық 

болса 

газ құбырында), газ құтқарушыларды шақыру, бекеттер қою; 

3 КХП диспетчеріне хабарлау, өрт командасын шақыру; 

4 газ жинағышта газ шығаратын шамдарды ашып, газдануды азайту 

үшін оларды отқа қойыңыз, газ жинағыштағы қысымды 15-20 мм су 

ұстаңыз (150-220 Па); 

5 цех бастығына, цех бастығының жылыту жөніндегі орынбасарына 

хабарлау, цехқа жөндеу бригадасын шақыру; 

6 Егер аммиак суы үзік арқылы машина жағындағы көтергіштерде 

суаруды бөгесе, машина жағынан газ жинағыштың қызып кетуіне қарсы 

шаралар қолданса, ол үшін не газ жинағыштың ұштарына бу берсе, не 

машина жағынан көтергіштерді газ жинағыштан ажыратса 

Газ соруды 

апаттық 

тоқтату 

1 шқп диспетчеріне газдың таралу бағытын көрсете отырып хабарлау, 

соруды тоқтату себебін анықтау; 

2 газ жинағышта газ шығаратын шырақтарды ашу және егер олар газ 

жинағыштағы артық қысымды алу үшін жеткіліксіз болса, оларды өртеу-

жаңа тиеу пештерінің көтергіштерін ашу; 

3 Кокс беруді тоқтатыңыз, адамдарды газдалған аймақтан шығарыңыз 

Аммиак суын 

беруді апаттық 

тоқтату 

1 аккумулятордағы аммиак суының жалпы клапанын жабыңыз; 

2 шқп диспетчеріне хабарлау, телефон арқылы су беру уақытын 

анықтау; 

3 пештердің бір бөлігінде көтергіштерді ашу (кокстеу кезеңінің 1 

жартысы) газ жинақтағыштардағы температураны 200˚С-тан аспайтын 

аспаптар бойынша бу арқылы бу беру арқылы қамтамасыз ету; 

4 ұзақ тұрып қалған кезде (20 минуттан астам) техникалық су беру 

керек, ол үшін бітеуіштерді алып тастау және авариялық су 

құбырларындағы ысырмаларды ашу керек; 

5 сорғыны қосқан кезде суару жалпы ашаны біртіндеп ашумен қосылады 



272 

5.6 кестенің жалғасы 

1 2 

Бу беруді 

авариялық 

тоқтату 

1 жылытуды тоқтату; 

2 шқп диспетчеріне, газ шаруашылығы ауысымының бастығына 

хабарлау 

 

5.4.6 Кокс химиялық өндірістің қоршаған ортаға әсері  

 

Қоршаған ортаны кокс химиялық кәсіпорындарының зиянды 

шығарындыларымен ластанудан қорғау қазіргі уақытта маңызды 

проблемалардың біріне айналды. Кокс өндіру, химиялық өнімдерді аулау 

және өңдеу процесі қоршаған ортаны ластау көзі болып табылатын қатты 

және сұйық қалдықтардың, ағынды сулардың және атмосфераға газ тәрізді 

шығарындылардың пайда болуымен бірге жүреді. 

 Қоршаған ортаны қорғау проблемасын шешудегі негізгі бағыт 

технологиялық процестерді оларды қалдықсыз немесе қалдығы аз өндіріске 

дейін жеткізе отырып жетілдіру болып табылады. 

Өзендердің, көлдердің, су қоймаларының коксохимиялық 

кәсіпорынның қалдықтарымен ластануы. Коксохимиялық өндіріс әрқашан 

пайда болған ағынды сулардың көптігімен байланысты, сондықтан оларды 

тазарту мәселесі коксохимиялық кәсіпорындардың қоршаған ортаға зиянды 

әсерін азайту жолындағы маңызды қадам болып табылады. Басқа улы 

элементтермен қатар, фенолдар кокс зауыттарының ағынды суларында көп 

мөлшерде кездеседі.  

Бүгінгі таңда фенолдарды терең тазартудың барлық әдістері екі топқа 

бөлінеді: регенеративті және деструктивті. Бұл ретте экстракция, булану 

және сорбция жататын тазартудың регенеративті әдістерін қолдану судағы 

фенолдардың концентрациясы 2 г/л жоғары болған кезде экономикалық 

тұрғыдан орынды болады. Төмен концентрацияда, әдетте, деструктивті 

тазарту әдістері қолданылады: биологиялық немесе химиялық тотығу. 

Орташа алғанда, әртүрлі ағынды сулардағы фенолдардың концентрациясы 5 

мг/л-ден 30 г/л-ге дейін. 

Кокс химиялық өндірістер үшін сарқынды сулардың негізгі көздері 

көмірдің ылғалдылығы, кокстеу процесінің пирогенетикалық суы, конденсат 

болып табылады. Ең қарқынды ағын су-бұл шихта ылғалын, 

пирогенетикалық суды және бу шығаратын конденсатты қамтитын су. Оның 

ластаушы қоспалары аммиактан басқа (концентрациясы 10 г/л дейін), 

роданидтерден (0,4-0,6 г/л дейін) және цианидтерден (0,005-0,15 г/л дейін) 

1,5-2,0 г/л концентрациясы бар фенолдарды қамтиды. 

Фенолдан босату үшін ластанған бу оларды сілті ерітіндісімен суару 

жолымен фенолсыздандыратын скрубберлерде тазартылады. Бұл ретте 

фенолды бөліп алудың тиімділігі 90-93%-ды құрайды, ал қалдық 

концентрациялары 200-300 мг/л-ден аспайды. Скрубберлерде тауарлық өнім-

натрий фенолаттары алынады. Алайда, қазіргі жағдайда алынған фенолаттар, 

өкінішке орай, химия өнеркәсібі өндіретін фенол бар өнімдермен бәсекелесе 
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алмайды ‒ негізінен негізгі заттың аздығы, әртүрлі фенолдардың қоспасы 

құрамының ауытқуы, қоспалардың көп мөлшері және өндіріс 

шығындарының жоғары болуы. 

Кокс химиялық кәсіпорындар үшін мұндай суларды тазартудың негізгі 

әдісі биохимиялық болып табылады. Ол органикалық заттармен қоректеніп, 

оларды ыдырататын белгілі бір микроорганизмдерді қолданудан тұрады. 

Мұндай тазартудың тиімділігі, әдетте, 10-50 мг/л қалдық концентрациясында 

80-90% жетеді. 

Өкінішке орай, бұл әдіс қалалық кәрізге жіберілуі мүмкін суды алуға 

мүмкіндік бермейді, сондықтан оны әдетте коксты дымқыл сөндіру арқылы 

тастайды. Бұл ретте биохимиялық тазарту дәрежесі сөндіру мұнараларынан 

атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың мөлшеріне тікелей әсер етеді. 

Ағынды суларды тазартудың заманауи қондырғыларын пайдалану қоршаған 

ортаға теріс әсердің төмендеуімен байланысты. 

Кокс химиялық кәсіпорынның қалдықтарымен топырақтың 

ластануы. Қазіргі өнеркәсіптік қызмет биосфераға жанама өнімдерді 

шығарумен қатар жүреді. Өнеркәсіптің қатты қалдықтары түрінде жыл сайын 

20-30 млрд.т түрлі заттар түседі, оның 50%-ы органикалық заттар. Күкірттің 

топыраққа және өсімдік бетіне антропогендік түсуі күкірт диоксиді және 

басқа да газ тәрізді қосылыстар түрінде және қышқыл жаңбыр түрінде 

болады. Ауа құрғақ топырақтар 1-5, ал ылғалды 9-67 мг ЅО2 топырақты 

сіңіреді. Сондай-ақ, қалпына келтірілген күкірт қосылыстары топырақты 

сіңіреді: күкіртсутек, метилмеркаптан, көміртегі дисульфиді және т. б. 

Атмосферадағы күкірт диоксиді күкірт триоксидіне тотығады. 

Техногенез процесінде бөлінетін күкірт және азот оксидтері сұйық 

фазада бұлттар мен тұмандар еріген кезде қышқылдарға айналады және 

тұнбаға түседі. Күкірт қышқылының шығарындылары көбінесе ауыр 

металдардың, азот оксидтерінің және азот қышқылының ерітінділерінің, хлор 

қосылыстарының, органикалық компоненттердің және т.б. 

шығарындыларымен біріктіріледі. Бұл комбинациялар қышқыл жаңбырдың 

әсерін күшейтеді (азот және тұз қышқылдарымен, ауыр металдармен) немесе 

оны әлсіретеді. Фондық аумақтардың сад-подзолиялық топырақтарындағы 

суда еритін күкірттің мөлшері 5-7 мг/100 г құрайды, өнеркәсіптік 

өндірістердің жанында ол 100 г топыраққа 20 және одан да көп мг дейін 

артады. 

Диоксид пен күкірт үштігін ауа массалары шығарындылар көзінен 

ондаған және жүздеген шақырым қашықтықта тасымалдай алады. 

 Металлургия зауыттарының шығарындыларымен сілтілі, сілтілі жер 

және ауыр металдар, сондай-ақ тыңайтқыштар шығаратын зауыттардың 

шығарындыларымен аммиак түскен кезде топырақты сілтілеу жүреді. Бұл 

процестердің ауқымы қышқылдану процестеріне қарағанда әлдеқайда аз, ал 

теріс салдары да онша маңызды емес. Топырақтың сілтілігінің жоғарылауы 

көптеген ауылшаруашылық өсімдіктері үшін қолайсыз. Сонымен қатар, 

ортаның сілтілік реакциясы және жуу тәртібі жағдайында органикалық 
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заттардың қозғалғыштығы күрт артады, бұл топырақтың қарашірікпен 

сарқылуына әкеледі [145]. 

 

Модуль бойынша қорытынды 

1. Өндірісті жоспарлау мен ұйымдастырудың негіздерін және 

экономикалық теорияны зерттеу технологқа еңбек қызметінде еңбек, 

өндірістік және табиғи ресурстарды үнемдеу, оларды тиімді үйлестіру, 

өндіріс тиімділігіне қол жеткізу, өндіріс өнімділігі мен кәсіпорынның 

экономикалық пайдасын арттыру мақсатында ұтымды бөлуге көмектеседі. 

2. Тіршілік қауіпсіздігі мен экологиялылықтың негізгі аспектілерін 

зерттеу техник-технологқа апаттық жағдайларды болдырмау, қауіпті және 

зиянды факторлардың жұмысшылардың денсаулығы мен қоршаған ортаға 

әсерін азайту туралы білім береді. 
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№ 1 практикалық жұмыс 

 

"Кәсіпорынның, цехтың қуатын есептеу және негіздеу" 

тақырыбына» 

 

Мақсаты: кәсіпорынның қуатын негіздеу және есептеу мүмкіндігі. 

 

Теориялық бөлім 

 

Өндірістік қуат (кәсіпорын, цех, бөлімше) алдыңғы қатарлы 

технологияларды пайдалану және өндіріс пен еңбекті ғылыми ұйымдастыру 

кезінде бір жыл ішінде өнімнің барынша мүмкін болатын шығарылуымен 

айқындалады. 

Озық технология деп барлық ресурстарды неғұрлым толық 

пайдалануға, өнімді жақсартуға ықпал ететін осы жағдайлар үшін ең тиімді 

технологиялық процестерді қолдану түсіндіріледі. 

Өндірістік қуатты есептеу әдістемесі өндірістің сипатымен 

анықталады. Есептеу үшін жетекші жабдықтың сағаттық өнімділігін және 

жабдықтың жұмыс уақытының жылдық тиімді қорын білу қажет. Үздіксіз 

және периодтық процестерде есептеу формулалары келесідей: 

 

                                                М=K * Tp * P (5.43) 

 

                                                 M = K * * З * В
  

  
                            (5.44) 

 

мұндағы М - цехтың қуаты; 

К - бір үлгідегі жабдық бірліктерінің саны; 

Тр - жоспарлы-алдын алу жөндеулеріне, технологиялық 

аялдамаларға және телімнің  жұмыс тәртібі бойынша 

аялдамаларға (үздіксіз тәртіп кезіндегі жалпы шығыс, мереке 

күндері) кететін уақытты шегергендегі күнтізбелік уақытқа тең 

сағаттардағы жылдық тиімді уақыт қоры); 

 - жетекші жабдық бірлігінің Сағаттық өнімділігі; 

Т  - өндірістік циклдің ұзақтығы; 

 - шикізатты аппаратқа бір жолғы тиеу; 

 - дайын өнімнің шикізаттан шығу коэффициенті. 

Жабдықтың жұмыс уақытының жылдық қоры (Тр) күнтізбелік қорға 

(Тк), оның негізінде тәртіптік немесе номиналды қор (Тн) белгіленетін 

кәсіпорынның (цехтың) жұмыс тәртібіне және жабдықтың (үш) ППР-ға 

бөлінетін уақытқа және технологиялық жабдықты (Тт) тазалауға сүйене 

отырып айқындалады. Бұл ретте үздіксіз өндірістерде Тн=Тк, үзік 

өндірістерде - Тн Тк-тен демалыс (Тв) және мереке күндерінің (Тп) санымен 
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ерекшеленеді және тәулігіне ауысым санын және әр ауысымның сағатпен 

ұзақтығын ескере отырып есептеледі. 

Жабдықтың жұмыс уақытының жылдық қоры сағатпен: 

 

                                         Тр = Тн - Трем - Тт (5.45) 

 

                                          Тн = Тк - Тв - Тп (5.46) 

және 5.7 кестеге келеді. 

 

5.7 кесте - Үздіксіз өндіріс кезінде жабдықтың жұмыс уақытының 

тиімді қорын есептеу мысалдары 
№ 

п/п 

Көрсеткіштер Өлш. бірл. Мәні 

1 Күнтізбелік уақыт күндері 365 

2 Жетекші жабдықтың тұрып қалуы, барлығы оның 

ішінде: күндері 26 

 - күрделі жөндеу  күндері 14 

 - ағымдағы жөндеу күндері 2 

 - технологиялық себептер бойынша тоқтату күндері 10 

3 Жетекші жабдықтың жұмыс уақытының тиімді қоры күндері 339 

4 Жетекші жабдықтың жұмыс уақытының тиімді қоры сағат 8136 

 

Бір жабдықта бірнеше өнім шығарылған кезде, көп қабатты өндірістің 

қуатын есептеу кезінде сіз білуіңіз керек: әр өнім үшін жабдықтың сағаттық 

өнімділігі (  ), оның бірліктерінің саны (  ) және өнімнің әр түрін шығару 

үшін Жоспарланған жұмыс уақыты (  ). 

I-ші өнім бойынша цехтың қуаты () тең:М  

 

                                          М  =    *    *    (5.47) 

 

Т шамасын анықтау шығарылымның жоспарлы құрылымына сүйене 

отырып, яғни өндірістік бағдарламаның көрсеткіші болып табылатын өнімнің 

жоспарланған сұрыпталымы негізінде жүргізіледі [148]. 
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№ 2 практикалық жұмыс 

 

"Жобаланатын цехта өндірісті ұйымдастыру және басқару" 

тақырыбына 

 

Мақсаты: цех құрылымын жобалауды, өндірістік процесті 

ұйымдастыруды және материалдық-техникалық ресурстарды зерттеу. 

 

Теориялық бөлім 

 

1. Цехтың өндірістік құрылымын жобалау және шеберхананы 

басқаруды ұйымдастыру 

Өндірістік құрылым-бұл цехтың негізгі, көмекші және қызмет көрсету 

бөлімшелерінің құрамы мен өзара байланысы.  

Цехтың өндірістік құрылымы оған әсер ететін факторларды ескере 

отырып жобаланады, олардың негізгілері: цех өнімін өндіру бағдарламасы, 

өндірісті мамандандыру және кооперациялау деңгейі мен нысандары; 

өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру деңгейі; 

өндірісті ұйымдастыру деңгейі және басқа да факторлар болып табылады. 

 Өндіріс құрылымы шеберхананың орналасуын, сонымен қатар өндіріс 

түрі мен масштабын, басқа факторларды – шеберхананы басқару жүйесін 

дамытуға негіз болады. Басқару аппаратының ұйымдық құрылымы 

келтіріледі, басқару функциялары бойынша басқарушы персоналдың саны 

айқындалады. 

2. Өндірістік процесті ұйымдастыру 

Цехта өндірістік процесті жүзеге асыру ұйымның алдыңғы қатарлы 

қағидаттарына негізделуі керек. Жобаланған цехтағы өндіріс деңгейін 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштер мамандану деңгейі, өндіріс ырғағы, 

үздіксіздік деңгейі, механикаландыру және автоматтандыру деңгейі, жұмыс 

орындарының жабдықталуы болып табылады. 

Бұдан басқа, мыналар бойынша экономикалық негізделген шешімдер 

пысықталады және ұсынылады: цехта жұмыс орындарын қалыптастыру және 

орналастыру, жұмыс тәртібі және ауысымдар бойынша жұмыстарды беру 

тәртібі; ауысым ішінде регламенттелген үзілістердің ұзақтығы мен бөлінуі, 

еңбекті ұйымдастырудың бригадалық әдістері және т.б. 

Цехта өндірістік процесті ұйымдастыру мәселелерін шешу кезінде 

тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін барлық қажеттіліктермен негізгі және 

қосалқы өндірісті ұйымдастыру жүйесі жасалады. 

Атап айтқанда, келесі мәселелер қамтылуы керек: 

- зауыттың цехаралық және цехішілік байланыстарын ұтымды 

ұйымдастыруды әзірлеу, қойма үй-жайларының сыйымдылығын негіздеу 

және олардың орналасуы; 

- цехты энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету, олардың 

қажеттілігі, параметрлері. 
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3. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру 

Бұл бөлімде шеберханада өнімнің сапасын бақылауды 

ұйымдастырудың қабылданған немесе дамыған жүйесі негізделген. Бұл 

өнімнің сапасын басқарудың белгілі жүйелерін талдауды және оларды одан 

әрі жетілдіру жолдарын ескереді; 

- өнім сапасын бақылау әдістері; 

- некеден өндірістегі шығындарды есепке алу, талдау және анықтау 

тәртібі; 

- шикізат пен материалдардың, жабдықтар мен жарақтардың, сапаны 

бақылау құралдарының сапасын бақылау тәртібі; 

- бақылау операцияларын механикаландыру және автоматтандыру 

бақылаушыларының жұмыс орнын ұйымдастырудың ұтымды әдістері; 

- өнім сапасын арттыруды ынталандыру мәселелері және оның 

сапасына қойылатын талаптардан ауытқулары бар өнімді дайындау үшін 

Санкциялар. 

4. Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру  

А) жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру 

Цехтың жобасында:  

- жабдықты жөндеу жүйесін таңдауды негіздеу; жөндеу 

бригадаларының ұтымды құрамын және жөндеу жұмыстарын орындау үшін 

әртүрлі мамандықтар мен біліктіліктегі жұмысшыларға қажеттілікті 

айқындау тәртібі; 

- жөндеу өндірісіндегі еңбекке ақы төлеу және ынталандыру тәртібі; 

- жөндеу қызметінің ұйымдық құрылымы, оның зауыт бөлімшелерімен 

өзара байланысы. 

Б) энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру: 

- өндірістік бағдарламаны орындауға жұмсалатын әр түрлі энергия 

түрлерінің шығын нормаларын құндық және заттай мәнде есептеу; 

- энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануды есепке алу және 

бақылау тәртібі; 

- жөндеу бригадаларының құрамын және жөндеу жұмыстарын орындау 

үшін әртүрлі мамандықтар мен біліктіліктегі жұмысшылардың 

қажеттіліктерін анықтау тәртібі. 

В) материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру:  

- материалдық ресурстар нормаларын есептеу тәртібі;  

- жоспарды орындау үшін қажетті негізгі, қосалқы материалдарға 

қажеттілікті есептеу; 

- материалдық ресурстарды неғұрлым толық пайдалануды қамтамасыз 

ететін іс-шаралар [148]. 
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Бақылау сұрақтары 

 
1. Өндірісті ұйымдастырудың міндеттері қандай? 

a) өндіріс процесінде қатынастар мен байланыстарды реттеу арқылы еңбек 

ресурстарын үнемдеу 

b) қызметкерлердің шығармашылық сипатын арттыру және жұмыс нәтижесінде 

ұжымдық және жеке қызығушылықты қамтамасыз ету 

c) өндіріс процестерін ұйымдастыру 

d) дұрыс жауаптар 1 және 2 

2. "Өндірісті жоспарлау" дегеніміз не? 

a) мақсатқа жету үшін ресурстарды оңтайлы бөлу 

b) жұмыс жоспарын жасау 

c) лауазымдық нұсқаулықтарды жасау 

d) жабдықтың жұмысын жоспарлау 

3. "Кәсіпорындағы өндірісті ұйымдастыру"дегеніміз не? 

a) өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігіне қол жеткізу мақсатында 

өндірістік процестің барлық құрамдастарын бірыңғай кешенге біріктіру, сондай-ақ 

олардың ұтымды өзара іс-қимылын және үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет 

түрі 

b) 2) өндірістік процестің барлық құрамдастарын бірыңғай кешенге біріктіру 

жөніндегі қызмет түрі 

c) 3) өндірістердің экономикалық және әлеуметтік тиімділігіне қол жеткізу 

мақсатында олардың ұтымды өзара іс-қимылын және үйлесімділігін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызмет түрі 

d) өндірісті ұйымдастыру процесі 

4. "Бейімделу"дегеніміз не? 

a) қызметкердің жаңа кәсіби, әлеуметтік және ұйымдастырушылық-экономикалық 

еңбек жағдайларында біртіндеп жұмыс істеуіне негізделген қызметкер мен ұйымның 

өзара бейімделуі 

b) қызметкер мен ұйымның өзара бейімделуі 

c) қызметкер мен басшылықтың өзара бейімделуі 

d) қызметкер мен жабдықтарды өзара бейімдеу 

5. "Менеджмент"дегеніміз не? 

a) нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік немесе экономикалық жүйелерді 

басқару, барынша тиімді пайдалану және бақылау 

b) басқару процесі 

c) басқару әдісі 

d) ресурстарды барынша тиімді пайдалану 

6. "Лауазымдық нұсқаулық"дегеніміз не? 

a) техник-технологтың және оның қол астындағылардың құқықтары мен 

міндеттерін белгілейтін және сақталатын құжат 

b) Техник-технолог құқығын тіркейтін құжат 

c) техник-технологтың міндеттерін белгілейтін құжат 

d) техник-технологтың жауапкершілігі көрсетілген құжат 

8. "Капиталды жинақтау"дегеніміз не? 

a) кеңейтілген молықтыруға кететін ақша және материалдық қаражаттың өсуі 

b) ақшалай қаражаттардың үстелуі 

c) материалдық құралдардың өсуі 

d) ақша 

9. "Экономикалық теория"дегеніміз не? 

a) адамдардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін шектеулі ресурстар 

жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін әлеуметтік ғылым 
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b) көптеген мектептер мен бағыттардан тұратын ғылым  

c) экономикалық заңдарды қарастыратын теория 

d) бұл әлеуметтік ғылым 

10. Меншіктің қандай түрлерін білесіз? 

a) жеке 

b) ұжымдық, жеке 

c) қоғамдық, ұжымдық, жеке 

d) қоғамдық, ұжымдық  

11. "Өндіріс шығындары" дегеніміз не? 

a) кәсіпорынның өнімді нарыққа шығару қабілеті мен ұмтылысын анықтайтын 

маңызды фактор 

b) кәсіпорынның пайдасының болмауы 

c) бұл кәсіпорынның пайдасы 

d) кәсіпорынның Қытайда өндірілген тауарларды нарыққа шығару қабілеті мен 

ұмтылысын анықтайтын фактор 

12. Капитал айналымының формуласы қандай? 

a) Д-Т  

b) Т2-Д-Т1 

c) Т-Д  

d) Т1-Д-Т2     

13. "Инфляция"дегеніміз не? 

a) бағаның өсуі 

b) бағаға пайыз 

c) көбею процесінің бұзылуын сипаттайтын және қағаз-ақша айналымын 

қолданатын экономикаға тән күрделі көп факторлы құбылыс 

d) өсімін молайту процесінің бұзылуы 

14. "Өзіндік құн"дегеніміз не? 

a) тауарды өндіру (немесе оны тасымалдау, сатып алу) кезінде жұмсалған сома) 

b) баға процесі 

c) тауардың ең төменгі құны 

d) өнімді сатып алу кезінде жұмсалған сома 

15. Кроссвордты шешіңіз. Көлденеңінен: 1. Экономикалық тиімділіктің 

салыстырмалы көрсеткіші материалдық, еңбек және ақша ресурстарын, сондай-ақ табиғи 

ресурстарды пайдалану тиімділігінің дәрежесін жан-жақты көрсетеді. 3. Осы компания 

иелерінің санына жатпайтын жеткізушінің ресурстары үшін төлем. 4. Құрылған 

тауарлардың өндірісі мен айналымы процесін қамтитын және капиталды бастапқы ақша 

формасына қайтарумен аяқталатын капитал қозғалысының бір циклі 5. Кәсіпорын 

жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталған қазіргі заманғы технологиялардың, 

принциптердің, әдістердің, құралдар мен басқару нысандарының жиынтығы. 6. Тауардың 

бағасы, сатып алу шығындары. 7. Негізгі құралдардың құнын олардың тозуына қарай 

өндірілген және өткізілген өнімнің құнына біртіндеп көшіруді көрсететін процесс. 8. 

Адамдардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін шектеулі ресурстар 

жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін әлеуметтік ғылым. 9. Басқарылатын жүйенің 

мақсаттарын анықтауға байланысты басқарушылық қызмет түрі. 10. Кезең үшін қажетті 

уақыт, сонымен қатар кірістер шоғырланған инвестицияларды жапты жұмсалатын 

инвестициялар. 11. Мемлекет қызметін қаржылық қамтамасыз ету мақсатында ұйымдар 

мен жеке тұлғалардан алынатын міндетті төлем. 12. Кокс химиялық өндірістің дайын 

өнімі. 13. Жеке тұлғалар немесе топтар болуы мүмкін екі немесе одан да көп тараптар 

арасында келісімнің болмауы. 14. Сыртқы шығындарды шегергендегі кәсіпорынның 

жалпы кірісі. 

Тігінен: 2. Тауарды өндіру (немесе оны тасымалдау, сатып алу) кезінде жұмсалған 

сома. 
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1
Р Е Н Т. А Б Е Л Ь Н О 2

С Т.  Ь        

        3
И З Д Е Р Ж К И     

     4
К Р У Г О О Б О Р О Т.     

        5
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т.   

     6
С Т. О И М О С Т. Ь       

       7
А М О Р Т. И З А Ц И Я   

         8
Э К О Н О М И К А   

       9
П Л А Н И Р О В А Н И Е  

     10
О К У П А Е М О С Т. Ь     

        11
Н А Л О Г        

        12
К О К С         

    13
К О Н Ф. Л И К Т.         

     14
П Р И Б Ы Л Ь         

 
16. "Тәуекелдерді бағалау"дегеніміз не? 

a) тәуекелдерді басқару тәсілінің бір ғана аспектісі 

b) 2) тәуекелдерді басқару тәсілінің тек екі аспектісі 

c) апат деңгейін бағалау 

d) жабдықта жұмыс істеу кезіндегі қауіптерді бағалау 

17. Өндірістік санитария дегеніміз не? 

a) жұмыс істеушілерге зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін болдырмау 

жөніндегі санитарлық-техникалық іс-шаралар мен құралдарды ұйымдастыру жүйесі 

b) санитарлық нормалар мен ережелер жүйесі 

c) зиянды және қауіпті факторлар  

d) зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсері 
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Глоссарий 

 

КУС-көмір шайыры; 

ПК пештері – тарату арналары бар пештер 

ПВР пештері - жұптық тік пештері 

АБЖ ТП-технологиялық үдерісті басқарудың автоматты жүйесі 

Бейімделу-бұл қызметкердің жаңа кәсіби, әлеуметтік және 

ұйымдастырушылық-экономикалық еңбек жағдайларында біртіндеп жұмыс 

істеуіне негізделген қызметкер мен ұйымның өзара бейімделуі 

Антрацит-қазбалы көмірден пайда болған кезде ең терең жылынған 

көмір, көмірден графитке ауысу формасы 

Болометр-өткізгіш материалдардың фольгасынан немесе жартылай 

өткізгіштерден (термисторлар) жасалған қарсылық термометрі. 

Сенімділік ықтималдығы-бақылау санына байланысты студенттің 

коэффициенті  

Вертикальдар-жылыту газдары жанатын тік арналар.  

Домна газы-кокстың жануы және домна пешінің әртүрлі аймақтарында 

жүретін қалпына келтіру процестері нәтижесінде алынады. Құрамы,%: Н2 – 

5,15÷5,81; О2 – 0,08÷0,4; СН4 – 0,2÷0,5; N2 – 53,49÷56,2; СО – 23,48÷27,3; СО2 

-13,6÷16,3. 

Құрамы, %: Н2 – 56÷61; О2 – 0,32÷0,73; СН4 – 24,5÷26,87; N2 – 

2,63÷4,89; СmHn  – 2,03÷3,02; СО – 5,7÷8,0; СО2 -1,65÷3,0  

Кері кокс газы-H2 (55-60%), CH4 (25-30%), CO (5-7%), көмірсутектер 

(2-3%), CO2, O2, N2 қоспаларынан тұратын заттардың қоспасы. 

Тікелей кокс газы-газ тәрізді және бу тәрізді заттардың күрделі 

қоспасы; H2, CH4, C2H4 және басқа көмірсутектер, CO, CO2, N2, шайыр, NH3, 

бензол және оның туындылары, күкірт қосылыстары, цианид қосылыстары, 

су және қатты бөлшектерден тұрады. 

Гранулометриялық құрам-бұл бастапқы сынаманың массасына 

пайызбен көрсетілген ірілік кластары бойынша Кокс кесектерінің таралуы  

Нормативтік-техникалық құжаттама-бұл өндірілетін тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасын реттейтін, оларды әзірлеу, дайындау 

стандартын, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын 

айқындайтын құжаттардың негізгі пакеті. 

СМЖ құжаттамасы-бұл ұйымның сапа менеджменті жүйесінің одан әрі 

жұмыс істеуі және оны жақсарту үшін құжаттаманың құрамы мен 

құрылымын анықтауға бағытталған процесс 

Табыс дегеніміз-белгілі бір уақыт аралығында алынған немесе басқа 

жолмен алынған ақшаның белгілі бір сомасы 

Шой таспен толтыру-қыздыру жаймалары, лақтырғыш арналар мен 

люктер арасындағы кеңістікті толтыру үшін шамот ерітіндісінде шамот 

немесе қызыл кірпішпен толтыру. 

Техникалық тапсырма-тапсырыс берушінің сатып алу объектісіне 

қойылатын талаптарын қамтитын, оған сәйкес тауарларды жеткізу, 

жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету және оларды қабылдау жүзеге 
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асырылатын мемлекеттік немесе муниципалдық қажеттіліктерді қамтамасыз 

ету үшін оны жүргізу шарттары мен тәртібін айқындайтын техникалық 

объектіні (бұйымды) жобалауға арналған бастапқы құжат 

Кокс күлі (күлдік) – кокстегі минералдық заттардың қыздырылған 

қоспасы, ол жанғыш компоненттер құрамының азаюы салдарынан, сондай-ақ 

минералдық массаны қыздыру мен балқытуға жұмсалатын жылу 

шығысының ұлғаюы есебінен оның жану жылуын төмендетеді 

Өндіріс шығындары - компанияның өнімді нарыққа шығару қабілеті 

мен ұмтылысын анықтайтын маңызды фактор 

Экономикалық шығындар (есептелген) – бұл компания жасауға 

міндетті төлемдер немесе компания ресурстарды жеткізушіге осы 

ресурстарды балама өндірістерде пайдаланудан алшақтату үшін қамтамасыз 

етуге міндетті кірістер 

Инвестициялау-бұл капитал қорын құру немесе толықтыру процесі 

Кәсіпорындағы инновациялар-микро деңгейдегі ғылыми-техникалық 

прогрестің көрініс формасы 

Лауазымдық нұсқаулық-технолог пен оның бағыныштыларының 

құқықтары мен міндеттерін белгілейтін және, әрине, сақталатын құжат 

Сенімділік аралығы-белгілі бір ықтималдылықпен өлшенетін шаманың 

нақты мәні болатын интервал  

Инфляция (ентігу) - бұл айналыс саласын ұлттық экономиканың нақты 

қажеттілігінен тыс толтыру; бұл көбею процесінің бұзылуын сипаттайтын 

және қағаз ақша айналымын пайдаланатын экономикаға тән күрделі көп 

факторлы құбылыс 

Ғылыми ақпарат көзі-қандай да бір арнайы хабарламадан тұратын 

құжат; ғылыми, оқытушылық және практикалық қызметте пайдаланылатын 

мәліметтердің негізгі көлемін қамтиды 

Сапа жөніндегі нұсқаулық-ұйымның бүкіл сапа менеджменті жүйесін 

сипаттайтын құжат  

Шығындарды есептеу-бұл өнім бірлігіне келетін шығындар мен 

шығындардың мөлшерін есептеу 

Каталог-осы кітапхана қорында немесе ғылыми-техникалық ақпарат 

бюросында бар деректі ақпарат көздерінің тізбесі 

Алфавиттік каталог-кітапханада автордың қандай шығармалары немесе 

кітаптары бар екенін анықтауға болатын каталог.  

Өнім сапасы-оның пайдалануға жарамдылығын анықтайтын өнім 

қасиеттерінің жиынтығы 

Ковариация-екі кездейсоқ шаманың сызықтық тәуелділігінің өлшемі 

Кокс-көмірді кокстеу арқылы алынған сұр түсті қатты кеуекті өнім.  

Ине коксы-төмен жылу кеңею коэффициенті, жоғары электр 

өткізгіштік, жоғары нақты тығыздық, жоғары механикалық беріктік, жоғары 

графит мөлшері және күкірт, азот және күлдің төмен деңгейі сияқты қажетті 

қасиеттері бар және жоғары нақты ток жүктемелерінде жұмыс істейтін өте 

сенімді графиттелген электродтарды жасау үшін қолданылатын шикізат 
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Домналық кокс (металлургиялық) – тас көмірді кокстеу арқылы 

алынатын сұр түсті қатты берік кеуекті өнім 

Құю коксы-бөлшектердің мөлшері доменнен үлкен, 60-80 мм-ден аз 

бөліктері бар өнім ретінде ең қолайлы, болат пен ферроқорытпа өндірісі үшін 

маңызды шикізат 

Мұнай коксы-мұнайды немесе мұнай өнімдерін қайта өңдеудің қатты 

қалдығы 

Пек коксы (электрод) – көміртегі пек ыдырауынан алынған көміртекке 

бай қатты қалдық 

Кокс шымтезек-шымтезектің термиялық ыдырауының қатты өнімі 

Қабатты кокстеу-қыздыру қабырғалары арқылы жылу берілетін 

кокстеу процесі 

Кокстеу термо-тотықтырғыш-бұл термиялық ыдырау кезінде пайда 

болған Ұшпа өнімдердің жану жылуына байланысты көмірді қыздыру 

процесі 

Қалыпталған кокстеу-фазааралық поликонденсация және қатаю 

нәтижесінде химиялық байланыстар кезінде байланыс орнату, Кокс 

бөлшектері арасындағы пластикалық байланысқа мәжбүрлеп қол жеткізу 

принципіне негізделген процесс 

Кокстеу-бұл белгілі бір беріктігі мен гранулометриялық құрамы бар 

коксты кокстеу кезінде пайда болатын көмірдің қасиеті 

Корнур-кокс газын тігінен жеткізуге қызмет ететін дөңгелек қималы 

газ арнасы. 

Оңтайлылық коэффициенті-көмір шихтасының өндірістік маркалық 

құрамын базалық оңтайлы құрамға жақындату өлшемі 

Жалпы пайда массасы - бұл сату сомасы мен өндірістің жалпы құны 

арасындағы айырмашылық 

Ақша массасы-шаруашылықта қолма-қол және қолма-қол ақшасыз 

нысанда болатын, халық шаруашылығында тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің айналысын қамтамасыз ететін барлық ақша қаражатының 

жиынтығы 

Сусымалы масса-белгілі бір көлемді толтыратын бос орындар мен кокс 

бөліктерінің жиынтығы өзінің сандық сипаттамасына ие-кокстың сусымалы 

массасының мөлшері, яғни көлем бірлігіндегі кокс бөліктерінің массасы 

Менеджмент-бұл нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік немесе 

экономикалық жүйелерді басқару, барынша тиімді пайдалану және бақылау 

Тік көтерілу әдісі-толық немесе бөлшек факторлық экспериментті 

жауап беру функциясының градиентіндегі қозғалыспен үйлестіретін 

эксперименттік оңтайландыру әдісі 

Капиталдың жинақталуы-бұл кеңейтілген көбеюге кететін ақша мен 

материалдық қаражаттың өсуі 

Техникалық сипаттама-дайындалған өнімге қойылатын 

техникалық талаптардың тізімін қамтитын құжат 

Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру-бұл өндірістік процестің барлық 

құрамдас бөліктерін бірыңғай кешенге біріктіру, сондай-ақ өндірістің 
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экономикалық және әлеуметтік тиімділігіне қол жеткізу мақсатында олардың 

ұтымды өзара әрекеттесуі мен үйлесімін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет 

түрі 

Тәуекелдерді бағалау-бұл тәуекелдерді басқару тәсілінің бір ғана 

аспектісі 

Пиролиз-көмірсутектердің оттегісіз жоғары температуралы ыдырауы.  

Экспериментті жоспарлау-эксперименттерді тиімді қоюға бағытталған 

іс-шаралар кешені 

Оңтайландыру параметрі-оңтайландыруды қажет ететін сипат  

Өндірісті жоспарлау-мақсатқа жету үшін ресурстарды оңтайлы бөлу 

Көрінетін тығыздық-кесек кокстың бірлік көлемінің массасы 

Сапа саласындағы саясат-ұйымның стратегиялық құжаттарының бірі  

Жартылай кокс-кокстеу температурасынан екі есе төмен температурада 

оттегісіз қыздырылған қайта өңделген қатты отын (тас, қоңыр көмір және 

антрацит, тақтатас, шымтезек).  

Кеуектілік айқын немесе көрінетін-сумен толтырылған Кокс 

кеуектерінің көлемінің зерттелетін кокс бөліктерінің көлеміне қатынасы 

Төменгі концентрациялық жарылғыштық шегі-жарылыс болуы мүмкін 

ауадағы газдың немесе будың және жанғыш сұйықтықтың ең аз шоғырлануы  

Жарылыс шегі жоғарғы концентрация-ауадағы будың аз 

концентрациясы, онда жарылыс әлі де мүмкін 

Пайда-сыртқы шығындарды шегергендегі кәсіпорынның жалпы кірісі 

Экономикалық пайда - бұл барлық шығындарды шегергендегі жалпы 

кіріс 

Тәуекелдің қолайлылығы дегеніміз-белгілі бір пайда алу мақсатында 

жеке адам, топ, ұйым немесе мәдениет қабылдағысы келетін ауырлық пен 

ықтималдық тұрғысынан тәуекелдің деңгейі 

Болжау дегеніміз-жинақталған тәжірибе мен оған қатысты қазіргі 

болжамдарға негізделген болашақты болжау 

Кокстың беріктігі-кокстың барлық түрдегі деструктивті әсерлерге 

төтеп беру қабілеті 

Ректификация - бу мен сұйықтық арасындағы қарама-қарсы масса 

алмасуға байланысты көп компонентті қоспаларды бөлу 

Рентабельділік-экономикалық тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші 

Сапа жөніндегі нұсқаулық-ұйымның бүкіл сапа менеджменті жүйесін 

сипаттайтын құжат  

Өздігінен жану-кейбір заттардың ауа оттегін қатты сіңіру қабілеті, ал 

Тотығу реакциялары пайда болады, олар жылу шығарумен бірге жүреді; егер 

жылу шығару қиын болса, температура тез көтеріліп, жану пайда болуы 

мүмкін  

Өндірістік санитария-жұмыс істеушілерге зиянды өндірістік 

факторлардың әсерін болдырмау жөніндегі санитарлық-техникалық іс-

шаралар мен құралдарды ұйымдастыру және ұйымдастыру жүйесі 

Өзіндік құн-тауарды өндіру (немесе оны тасымалдау, сатып алу) 

кезінде жұмсалған сома) 
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Ақша жүйесі-бұл ақша айналымын ұйымдастырудың әр елде тарихи 

қалыптасқан және мемлекет заңмен белгілеген нысаны 

Сапа менеджменті жүйесі-өнім немесе қызмет сапасының 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін және тұтынушының қанағаттанушылығын 

арттыратын кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің құрамдас бөлігі 

Көмір шайыры-хош иісті және гетероциклді қосылыстары бар тұтқыр, 

қара-қоңыр сұйықтық. 

Меншік- күрделі және жан-жақты түсінік 

Спекуляция-бұл 450-500°C-тан жоғары температураға дейін ауаға қол 

жеткізбестен қыздырылған кезде көмірдің сұйық фазаның бөлінуімен 

пластикалық күй сатысына өтіп, температураның одан әрі жоғарылауымен 

кокстың қалдықтары пайда болады 

Реакциялық қабілеті - қатты отындардың СО2+С2СО реакциясына 

белсенділігі 

Отынның жылу қабілеті - 1 кг отынды толық жағу кезінде бөлінетін 

жылу мөлшері 

Өтелу мерзімі – (мерзімнің өтелуі) - инвестициялармен туындайтын 

кірістердің инвестицияларға арналған шығындарды жабуы үшін қажетті 

уақыт кезеңі 

Мемлекеттік Стандарт (МЕМСТ және ҚР СТ) – мемлекеттік 

деңгейде өндіріске қойылатын талаптарды қалыптастыратын құжат 

Кәсіпорын стандарты-өндіріс процесін ұйымдастыру үшін жеке 

алынған кәсіпорында дербес әзірленген ішкі құжаттама  

Айырбастау құны-бұл белгілі бір сандық пропорцияда басқа пайдалы 

заттармен алмасу мүмкіндігі 

Экономикалық теория немесе теориялық экономика-бұл адамдардың 

қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін шектеулі ресурстар 

жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін әлеуметтік ғылым. Көптеген 

мектептер мен бағыттардан тұрады  

Тауар-бұл нарықта басқа тауарға балама айырбастауға арналған еңбек 

жасаған әлеуметтік пайдалылық 

Термометр-температураны өлшеуге арналған аспап 

Кокстың сынуы-бөліктің бетіндегі жарықтардың саны мен ұзындығы 

Қоңыр көмір-шымтезектен түзілген қатты қазбалы көмір 

Тас көмір-жер планетасы дамуының әртүрлі геологиялық 

дәуірлеріндегі Ғаламдық тектоникалық катаклизмдер салдарынан Жер 

планетасының бетіне төгілген битум массаларының терең метаморфизмінің 

өнімі болып табылатын тау жынысы 

Техникалық шарттар-өндіріс пен өнімге қатысты негізгі 

талаптарды реттейтін жергілікті құжаттама 

Факторлық кеңістік-факторлардың көпөлшемді кеңістігіндегі белгілі 

бір бетті сипаттайтын теңдеу 

Факторлар-зерттелетін қасиеттің өзгеруіне әсер ететін тәуелсіз 

айнымалылар 
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Қаржыландыру-ақша қаражатын бөлу-қосымша капиталдың сыртқы 

және ішкі көздері есебінен жүзеге асырылады 

Флотация-пайдалы қазбаларды байыту әдістерінің бірі, ол белгілі бір 

беттік энергиядағы айырмашылыққа байланысты минералдардың 

интерфазалық бетінде қалу қабілетінің айырмашылығына негізделген 

Табиғи экономика-бұл ұйымдық-экономикалық қатынастардың жүйесі, 

онда адамдар өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өнімдер жасайды  

Тауарлық экономика-бұл пайдалы өнімдер оларды нарықта сату үшін 

құрылатын ұйымдық-экономикалық қатынастар жүйесі 

Сапа саласындағы мақсаттар-бұл ұйым сапа саласында қандай 

нәтижелерге қол жеткізгісі келетінін анықтайтын құжат  

Шихта-тиісті сападағы коксты алу үшін белгілі бір арақатынаста 

әртүрлі маркалы көмір қоспасы. 

Өндірістің тиімділігі – шаруашылық қызметтің экономикалық және 

әлеуметтік нәтижелілігі 

 

  



289 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

1. Сайт https://chem21.info/article/30433. 

2. Сайт https://helpiks.org/3-88559.html. 

3. Сайт https://studopedia.ru/3_191377_koksovanie-uglya.html. 

4. Сайт https://studopedia.org/13-109969.html. 

5. Сайт https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks. 

html. 

6. 6. Сайт https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya 

7. Николаев А.Л. Технологии основных производств в 

природопользовании: Учеб. пособие / НФИ КемГУ; Под ред. проф., д-ра 

техн. наук В.В. Сенкуса. – Новокузнецк, 2003. – 158 с. 

8. Сайт https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya. 

9. Сайт https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks/ 

1605-tekhnologicheskie-skhemy-uglepodgotovki.html. 

10. Сайт http://emchezgia.ru/syrye/1.4_process_koksovaniya.php. 

11. Справочник коксохимика, т. 2 – М.: Химия, 1965. 

12. Тайц Е.М. Свойства каменных углей и процесс образования кокса – 

М.: Металлургия, 1961. 

13. Сысков К.И., Королев Ю. Г. Коксохимическое производство – М.: 

Металлургия, 1969.  

14. Гофтман М.В. Прикладная химия твердого топлива – М.: 

Металлургия, 1963.  

15. Справочник по химии и технологии твёрдых горючих ископаемых / 

под ред. А.Н. Чистякова. – СПб: изд. комп. «Синтез». 1996. 

16. Сайт https://fabricators.ru. 

17. Саранчук В.И., Ильяшов М.А., Ошовский В.В., Саранчук Е.В. 

Углерод: неизвестное об известном. – Донецк: УК Центр. – 2006. – 400 с. 

18. Эйдельман Е.Я. Основы технологии коксования углей. – К.: Вища 

школа, 1985. – 192 с. 

19. Улавливание и переработка химических продуктов коксования. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Государственное научно-техническое 

издательство. 

20. Лейбович Р.Е., Яковлева Е.И., Филатов А.Б. Технология 

коксохимического производства. Изд.третье, перераб и доп. – М.: 

Металлургия, 1982. – 360 с. 

21. Справочник коксохимика, т. 5. Под ред. Шелкова А.К. – М.: 

Металлургия, 1966. – 455 с. 

22. Сайт https://www.cta.ru/cms/f/352099.pdf. 

23. Сайт https://metallurgist.pro/koksovaya-pech. 

24. Сайт http://www.kbkxm-kbk.com/RUS/KM.html#DM. 

25. Сайт https://www.nehudlit.ru/books/tekhnologiya-proizvodstva-

koksa.html. 

26. Сайт http://www.gosthelp.ru/text/PB1121998Pravilabezopasno.html. 

27. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki. 

https://chem21.info/article/30433/
https://helpiks.org/3-88559.html
https://studopedia.ru/3_191377_koksovanie-uglya.html
https://studopedia.org/13-109969.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks.%20html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks.%20html
https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya%0dНиколаев%20А.Л.%20Технологии%20основных%20производств%20в%20природопользовании:%20Учеб.%20пособие%20/%20НФИ%20КемГУ;%20Под%20ред.%20проф.,%20д-ра%20техн.%20наук%20В.В.%20Сенкуса.%20–%20Новокузнецк,%202003.%20–%20158%20с.
https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya%0dНиколаев%20А.Л.%20Технологии%20основных%20производств%20в%20природопользовании:%20Учеб.%20пособие%20/%20НФИ%20КемГУ;%20Под%20ред.%20проф.,%20д-ра%20техн.%20наук%20В.В.%20Сенкуса.%20–%20Новокузнецк,%202003.%20–%20158%20с.
https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya%0dНиколаев%20А.Л.%20Технологии%20основных%20производств%20в%20природопользовании:%20Учеб.%20пособие%20/%20НФИ%20КемГУ;%20Под%20ред.%20проф.,%20д-ра%20техн.%20наук%20В.В.%20Сенкуса.%20–%20Новокузнецк,%202003.%20–%20158%20с.
https://ribalych.ru/2014/03/31/kak-proisxodit-koksovanie-uglya%0dНиколаев%20А.Л.%20Технологии%20основных%20производств%20в%20природопользовании:%20Учеб.%20пособие%20/%20НФИ%20КемГУ;%20Под%20ред.%20проф.,%20д-ра%20техн.%20наук%20В.В.%20Сенкуса.%20–%20Новокузнецк,%202003.%20–%20158%20с.
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks/%201605-tekhnologicheskie-skhemy-uglepodgotovki.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks/%201605-tekhnologicheskie-skhemy-uglepodgotovki.html
http://emchezgia.ru/syrye/1.4_process_koksovaniya.php
https://www.cta.ru/cms/f/352099.pdf
https://metallurgist.pro/koksovaya-pech.
http://www.kbkxm-kbk.com/RUS/KM.html#DM
https://www.nehudlit.ru/books/tekhnologiya-proizvodstva-koksa.html
https://www.nehudlit.ru/books/tekhnologiya-proizvodstva-koksa.html
http://www.gosthelp.ru/text/PB1121998Pravilabezopasno.html
https://ru.wikipedia.org/wiki.


290 

28. Справочник коксохимика, т. 1. – М.: Металлургия, 1963. – 455 с. 

29. Сайт https://studfile.net/preview/578154/page:11. 

30. Сайт https://vbgi.ru/diseases-of-the-ear/tehnicheskii-analiz-uglya-

letuchie-veshchestva-uglya. 

31. Сайт https://stavklass.ru/vedenie/deistvuyushchii-gost-na-kamennyi-

ugol-pokazateli-tehnicheskogo-analiza-uglya.html. 

32. Сайт http://vunivere.ru/work22237?screenshots=1. 

33. Иванов Е.Б., Мучник Д.А. Технология производства кокса – К.: 

Вища школа, 1976. – 232 с. 

34. Завалишин Д.А. Оценка угольного сырья, его влияние на качество 

кокса и ход доменной плавки / Д.А. Завалишин, Л.Д. Никитин, Л.С. Белая, 

Г.Р. Гайничева // Бюллетень Черная металлургия ОАО “Черметинформация”. 

– 2010. – №1. – с. 18-24.  

35. Степанов Ю.В. Влияние оптимизации состава шихты и ее 

зольности на показатели качества кокса / Ю.В.Степанов, Р.Р. Гилязетдинов, 

Н.К. Попова, Л.А. Махортова // Кокс и химия. – 2005. – №7. – с. 14-18. 

36. Васильев Ю.С. Совершенствование процесса коксового 

производства с целью улучшения качества энерговосстановителей и 

обеспечения эффективной работы доменных печей / Ю.С. Васильев, А.Г. 

Старовойт, И.Г. Зубилин // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. – 2000. – №3. – с. 13-15. 

37. Торяник Э.И. Состояние и развитие сырьевой базы коксования 

Украины / Э.И. Торяник, Б.И. Штромберг, Ю.С. Кафтан и др. // Кокс и 

химия. – 1977. – №11. – с. 31-33. 

38. Улановский М.Л. Оценка угольных шихт заводов Украины по 

коэффициенту оптимальности марочного состава / М.Л. Улановский, А.Н. 

Лихенко// Кокс и химия. – 2008. – №7. – с. 14-18. 

39. Киселев Б.П. Сырьевая база коксования России. 1. Ретроспектива/ 

Б.П.Киселев, В.А. Леушин // Кокс и химия. – 1999. – №11. – с. 2-9. 

40. Киселев Б.П. Варианты перспективной базы коксования и 

возможный состав производственных угольных шихт / Б.П. Киселев, Л.И. 

Серебренников // Бюллетень Черная металлургия ОАО “Черметинформация”. 

– 2004. –№10. – с. 38-41. 

41. Штарк П.В. Об оценке оптимальности состава угольной шихты / 

П.В. Штарк, Ю.В. Степанов, Н.К. Попова, Д.В. Ворсина // Кокс и химия. – 

2007. – №3. – с. 2-6. 

42. Чернышов Ю.А. Использование петрографических характеристик и 

новых комплексных показателей для оценки свойств углей и 

межбассейновых шихт ОАО “Запорожкокс” / Ю.А. Чернышов, С.А. 

Овчинникова, А.В. Подлубный и др. // УглеХимический журнал. – 2009. – 

№1-2. – с. 12-20. 

43. А.А. Анищенко, И.Л. Голенко, А.Ю. Майстренко, В.Н. Огий, Т.Н. 

Хандрос Изменение пористой структуры экибастузского слабоспекающегося 

и подмосковного бурого углей в процессе их термической обработки // 

Химия твердого топлива, 1991, №4, с. 5761. 

https://stavklass.ru/vedenie/deistvuyushchii-gost-na-kamennyi-ugol-pokazateli-tehnicheskogo-analiza-uglya.html
https://stavklass.ru/vedenie/deistvuyushchii-gost-na-kamennyi-ugol-pokazateli-tehnicheskogo-analiza-uglya.html
http://vunivere.ru/work22237?screenshots=1


291 

44. Ульева Г.А. Исследование физико-химических свойств 

специальных видов кокса и его применение для выплавки высококремнистых 

сплавов. Дисс. на соискание ученой степени к.т.н. – Екатеринбург: УрФУ, 

2013. – 151 с. 

45. Сайт http://1slovar.ru/big_soviet_enc/79908. 

46. Сайт https://www.syl.ru/article/429167/koks-formula-vidyi-primenenie. 

47. Сайт https://xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai/igolchatyiy-

koks-ego-proizvodstvo-i-primenenie. 

48. Сайт http://ogne-upor.ru/koks-liteynyy-i-domennyy. 

49. Бутырин Г.М. Высокопористые углеродистые материалы – М.: 

«Химия», 1976. – 189 с. 

50. Грязнов Н.С. Основы теории коксования – М.: «Металлургия», 

1976. – 312 с. 

51. Е.А. Буланов, В.Н. Зайнутдинов, В.Я. Кузнецов, Л.А. Зиновьева 

Прогноз горячей прочности (CSR) и реакционной способности (CRI) кокса // 

Кокс и химия, 2005, №5, с. 2326. 

52. С.А. Косогоров, Л.А. Коган, А.А. Кауфман, Я.Б. Куколев 

Реакционная способность (CRI) и прочность кокса после 

высокотемпературной газификации СО2 (CSR): методика измерения и 

факторы влияния (Обзор) // Кокс и химия, 2006, №7, с. 1625. 

53. М.Г. Скляр, В.Х. Данг, Л.П. Каширская Дериватографическое 

исследование химической активности коксов, полученных из углей 

различной степени метаморфизма // Кокс и химия, 2004, №12, с. 2123. 

54. Ю.В. Дьяченко, В.Х. Данг, А.М. Яковенко Влияние 

гранулометрического состава угольны шихт на свойства кокса // Кокс и 

химия, 1990, №7, с. 3739. 

55. В.М. Страхов. Взаимосвязь реакционной способности кокса с 

основными показателями выплавки ферросилиция // Кокс и химия, 1998, 

№11÷12, с. 1721. 

56. Д.В. Мирошниченко, М.Л. Улановский Реакционная способность 

кокса: способы измерения и факторы влияния (Обзор) // Кокс и химия, 2004, 

№5, с. 2131. 

57. Б.С. Жирнов, Ф.Р. Муртазин, С.А. Ахметов, М.М. Ахметов, В.В. 

Борзилова Метод оценки реакционной способности коксов // Химия твердого 

топлива, 1991, №3, с. 9395. 

58. В.В. Титов, О.С. Морозов, В.И. Юхименко Зависимость показателя 

CR от прочности пористого тела коса CВS и химического состава его золы // 

Кокс и химия, 2004, №12, с. 2122. 

59. Щукин П.А. Исследование свойств металлургического кокса. – М.: 

«Металлургия», 1971 – с. 184. 

60. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%. 

61. Сайт https://www.iksystems.ru/a406. 

62. Сайт https://www.iksystems.ru/a518. 

63. Сайт http://5fan.ru/wievjob.php?id=42012</t3. 

http://1slovar.ru/big_soviet_enc/79908/
https://www.syl.ru/article/429167/koks-formula-vidyi-primenenie
https://втораяиндустриализация.рф/igolchatyiy-koks-ego-proizvodstvo-i-primenenie/
https://втораяиндустриализация.рф/igolchatyiy-koks-ego-proizvodstvo-i-primenenie/
http://ogne-upor.ru/koks-liteynyy-i-domennyy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%25
https://www.iksystems.ru/a406/
https://www.iksystems.ru/a518/
http://5fan.ru/wievjob.php?id=42012


292 

64. Сайт www.grandars.ru. 

65. Сайт https://www.zakon.kz/5002440-gosprogramma-industrialno.html. 

66. Жуков А. М. Исследование воздушной среды и вентиляции 

смолоперегонного цеха, Гиг. труда и проф. заболев., № 12, с. 43, 1971. 

67. Капитульский В. Б. и Липлавк И. Л. Гигиеническая характеристика 

пекококсового производства, Гиг. и сан., № 6, с. 111, 1967, библиогр. 

68. Клипиницeр И.Л. и др. Исследование бенз(а)пирена в продуктах 

антраценовой фракции каменноугольной смолы, Гиг. труда и проф. заболев., 

№ 3, с. 47, 1977. 

69. Пeтрова Н.И., Еремеев А. Д. Ртутная опасность в коксохимическом 

производстве, Гиг. труда и проф. заболев., № 11, с. 45, 1972. 

70. Сайт https://www.himhelp.ru/section33/6233.html. 

71. Сай тhttps://habr.com/ru/post/300420. 

72. Хорошев А.Н. Введение в управление проектированием 

механических систем: Учебное пособие. – Белгород: 1999. – 372 с.  

73. Сайт https://pnproject.ru/stati/razrabotka-tekhnicheskogo-zadaniya-na-

proektirovanie. 

74. Сайт http://www.alexcouncil.com/tehnicheskoe-zadanie. 

75. Сайт https://blog.calltouch.ru/wp-content/themes/calltouchblog/assets/ 

img/calltouch-platform.svg"alt="caltouch-platform". 

76. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Структура и правила оформления – 

М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2002 – 17 с. 

77.  Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – 

Минск: Изд-во БГУ, 1982. – 302 с. 

78. Ермаков С. М. Математическая теория планирования 

эксперимента. – М: Наука, 1983. – 392 с. 

79. Григорьев Ю. Д. Методы оптимального планирования 

эксперимента: линейные модели: Учебное пособие. – С-Пб: Издательство 

«Лань», 2015. – 320 с. 

80. Ульева Г.А. Методология выбора материалов. Учебно-

методическое пособие. – Алматы: Эверо, 2019. – 156 с. 

81. Булыгина С.М., Ульева Г.А. Технологические измерения и методы 

обработки экспериментальных данных. Методическое пособие. – Алматы: 

издание РИК по учебной и методической литературе, 2007. – 82 с. 

82. Сайт https://allasamsonova.ru/statistika/korreljacionnyj-analiz. 

83. Сайт https://tsput.ru/res/informat/mop/lections/lection_7.htm. 

84. Сайт https://www.matematicus.ru/matematicheskaya-statistika 

/korrelyatsionnyj-analiz.  

85. Налимов В.В. Применение математической статистики при 

анализе вещества. Государственное издательство физико-математической 

литературы – М.: Физматгиз, 1960. – 430 с. 

86. Сайт https://infourok.ru/organizaciya-eksperimentalnoj-raboty-

konspekt-4065936.html. 

https://www.zakon.kz/5002440-gosprogramma-industrialno.html
https://www.himhelp.ru/section33/6233.html
https://habr.com/ru/post/300420/
https://pnproject.ru/stati/razrabotka-tekhnicheskogo-zadaniya-na-proektirovanie
https://pnproject.ru/stati/razrabotka-tekhnicheskogo-zadaniya-na-proektirovanie
https://blog.calltouch.ru/wp-content/themes/calltouchblog/assets/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://allasamsonova.ru/statistika/korreljacionnyj-analiz/
https://tsput.ru/res/informat/mop/lections/lection_7.htm
https://www.matematicus.ru/matematicheskaya-statistika%20/
https://www.matematicus.ru/matematicheskaya-statistika%20/
https://infourok.ru/organizaciya-eksperimentalnoj-raboty-konspekt-4065936.html
https://infourok.ru/organizaciya-eksperimentalnoj-raboty-konspekt-4065936.html


293 

87. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Требования к оформлению документов. – М.: 

СТАНДАРТИНФОРМ, 2019. – 32 с. 

88. Ульева Г.А., Фомина Т.А. Дефекты металлов и контроль качества 

металлопродукции. Методическое пособие. – Алматы: издание РИК по 

учебной и методической литературе, 2009. – 154 с. 

89. Сайт www.up-pro.ru. 

90. Сайт https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/ 

domennaya-pech/397-trebovaniya-pred-yavlyaemye-k-kachestvu-shikhtovykh-

materialov.html. 

91. Сайт https://poznayka.org/s61527t1.html. 

92. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki. 

93. Сайт https://www.syl.ru/article/179191/new_fiziko-himicheskie-

metodyi-analiza-prakticheskoe-primenenie. 

94. Сайт https://www.kakprosto.ru/kak-835877-chto-takoe-spektralnyy-

analiz-. 

95. Сайт https://www.13min.ru/nauka/spektralnyj-analiz-vidy-spektralnogo-

analiza. 

96. Сайт https://studwood.ru/1104927/matematika_himiya_fizika/spisok_ 

literatury. 

97. Сайт http://5fan.ru/wievjob.php?id=85264. 

98. Сайт http://bibliotekar.ru/upravlenie-3/62.htm. 

99. Сайт https://students-library.com/library/read/7966-metody-ekspertnyh-

ocenok-v-planirovanii-i-prognozirovanii. 

100. Сайт http://finance-and-business.ru/marketing/primery-resheniya-

zadach/primer-resheniya-zadachi-po-analizu-i-prognozirovaniyu-rynka-metodom-

ekstrapolyacii-na-osnove-srednego-urovnya-dinamicheskogo-ryada.html. 

101. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. – М.: 

Издательство "Март", 2004. – 656 с. 

102. Сайт https://www.stud24.ru/marketing/metod-jekspertnyh-ocenok 

/29366-91593-page1.html. 

103. Глущенко И.М. Теоретические основы технологии твердых 

горючих ископаемых. Учебное пособие для вузов. – К.: Вища школа, 1980. – 

256 с. 

104. Сайт https://studfile.net/preview/5443793/page:21. 

105. Сайт https://kazexprom.kz/blog/chto-takoe-normativno-

tekhnicheskaya-dokumentatsiya. 

106. Сайт http://www.steps.ru/article/normativno-tehnicheskaya_ 

dokumentatsiya. 

107. Сайт http://ebooks.semgu.kz/content.php?cont=d;2709. 

108. Сайт https://library.fsetan.ru/doc/ipbot-009-2008-instruktsiya-po-

promyishlennoj-bezopasnosti-i-ohrane-truda-dlya-laboranta-himicheskogo-analiza-

v-laboratorii-burovyih-rastvorov. 

109. Сайт https://www.gluvexlab.com/pravila-techniki-bezopasnosti-v-

laboratorii. 

https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/%20domennaya-pech/397-trebovaniya-pred-yavlyaemye-k-kachestvu-shikhtovykh-materialov.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/%20domennaya-pech/397-trebovaniya-pred-yavlyaemye-k-kachestvu-shikhtovykh-materialov.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/%20domennaya-pech/397-trebovaniya-pred-yavlyaemye-k-kachestvu-shikhtovykh-materialov.html
https://poznayka.org/s61527t1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.syl.ru/article/179191/new_fiziko-himicheskie-metodyi-analiza-prakticheskoe-primenenie
https://www.syl.ru/article/179191/new_fiziko-himicheskie-metodyi-analiza-prakticheskoe-primenenie
https://www.kakprosto.ru/kak-835877-chto-takoe-spektralnyy-analiz-
https://www.kakprosto.ru/kak-835877-chto-takoe-spektralnyy-analiz-
https://studwood.ru/1104927/matematika_himiya_fizika/spisok_%20literatury
https://studwood.ru/1104927/matematika_himiya_fizika/spisok_%20literatury
http://5fan.ru/wievjob.php?id=85264
http://bibliotekar.ru/upravlenie-3/62.htm
https://students-library.com/library/read/7966-metody-ekspertnyh-ocenok-v-planirovanii-i-prognozirovanii
https://students-library.com/library/read/7966-metody-ekspertnyh-ocenok-v-planirovanii-i-prognozirovanii
http://finance-and-business.ru/marketing/primery-resheniya-zadach/primer-resheniya-zadachi-po-analizu-i-prognozirovaniyu-rynka-metodom-ekstrapolyacii-na-osnove-srednego-urovnya-dinamicheskogo-ryada.html
http://finance-and-business.ru/marketing/primery-resheniya-zadach/primer-resheniya-zadachi-po-analizu-i-prognozirovaniyu-rynka-metodom-ekstrapolyacii-na-osnove-srednego-urovnya-dinamicheskogo-ryada.html
http://finance-and-business.ru/marketing/primery-resheniya-zadach/primer-resheniya-zadachi-po-analizu-i-prognozirovaniyu-rynka-metodom-ekstrapolyacii-na-osnove-srednego-urovnya-dinamicheskogo-ryada.html
https://www.stud24.ru/marketing/metod-jekspertnyh-ocenok/29366-91593-page1.html
https://www.stud24.ru/marketing/metod-jekspertnyh-ocenok/29366-91593-page1.html
https://studfile.net/preview/5443793/page:21/
https://kazexprom.kz/blog/chto-takoe-normativno-tekhnicheskaya-dokumentatsiya
https://kazexprom.kz/blog/chto-takoe-normativno-tekhnicheskaya-dokumentatsiya
http://www.steps.ru/article/normativno-tehnicheskaya_%20dokumentatsiya
http://www.steps.ru/article/normativno-tehnicheskaya_%20dokumentatsiya
http://ebooks.semgu.kz/content.php?cont=d;2709


294 

110. Сайт https://infourok.ru/pravila_tehniki_bezopasnosti_pri_ 

provedenii_himicheskogo_eksperimenta-304490.htm. 

111. Сайт http://vunivere.ru/work1243/page3. 

112. Сайт https://www.opiq.kz/kit/2/chapter/65. 

113. Сайт http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-proizvodstva. 

html. 

114. Сайт https://fb.ru/article/235521/planirovanie---chto-takoe-vidyi-i-

metodiki-planirovaniya. 

115. Лейбович Р.Е., Обуховский Я.М., Сатановский С.Я. Технология 

коксохимического производства. – М.: Металлургия, 1966. 

116. Сайт https://studopedia.net/1_64800_klassifikatsiya-tsehov-

koksohimicheskogo-predpriyatiya.html. 

117. Сайт https://center-yf.ru/data/Menedzheru/tehnologicheskiy-

process.php. 

118. А.А. Кауфман, А.З. Смелянский, Г.Д. Харлампович, Н.В. 

Браун.Мастер коксового производства – М.: Металлургия, 1994. 240 с. 

119. Сайт http://neftelib.ru/neft-slovar-list/k/606/index.shtml. 

120. Духан В.И. Мастер коксового производства. – М.: Металлургия, 

1964. 

121. Справочник коксохимика, т. 3. Под ред. Шелкова А.К. – М.: 

Металлургия. – 1966. – 455 с. 

122. Сайт https://chem21.info/page/1242411950. 

123. Сайт makpek.com. 

124. Сайт https://barnaul.ucheba.ru/for-abiturients/speciality/50796. 

125. Гомельский А.З. Аппаратчики коксохимического производства. –

М.: Металлургиздат, 1949. 

126. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. 

127. Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной 

культуры / Сухорукова М.// Управление персоналом – 2001 –№4 – С.56, с. 41. 

128. Сайт https://studbooks.net/1409760/menedzhment. 

129. Сайт https://helpiks.org/7-69005.html. 

130. Сайт https://hiterbober.ru/business-terms/chto-takoe-menedzhment-

opredelenie.html. 

131. Сайт http://www.smartcat.ru/Referat/Management/Fundamentals 

OfManagementW.shtml. 

132. Сайт http://kursak.net/strategii-povedeniya-opponentov-v-konfliktnoj-

situacii. 

133. Сайт https://vuzlit.ru/2139221/metody_upravleniya_distsiplinoy_ 

trudovom_kollektive. 

134. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%. 

135. Сайт http://kzdocs.docdat.com/docs/index-22202.html?page=7. 

136. Сайт https://studentbank.ru/view.php?id=62567. 

137. Сайт http://www.aup.ru/books/m63.  

138. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%. 

https://infourok.ru/pravila_tehniki_bezopasnosti_pri_%20provedenii_himicheskogo_eksperimenta-304490.htm
https://infourok.ru/pravila_tehniki_bezopasnosti_pri_%20provedenii_himicheskogo_eksperimenta-304490.htm
http://vunivere.ru/work1243/page3
https://www.opiq.kz/kit/2/chapter/65
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-proizvodstva.%20html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-proizvodstva.%20html
https://fb.ru/article/235521/planirovanie---chto-takoe-vidyi-i-metodiki-planirovaniya
https://fb.ru/article/235521/planirovanie---chto-takoe-vidyi-i-metodiki-planirovaniya
https://studopedia.net/1_64800_klassifikatsiya-tsehov-koksohimicheskogo-predpriyatiya.html
https://studopedia.net/1_64800_klassifikatsiya-tsehov-koksohimicheskogo-predpriyatiya.html
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/tehnologicheskiy-process.php
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/tehnologicheskiy-process.php
http://neftelib.ru/neft-slovar-list/k/606/index.shtml
https://chem21.info/page/1242411950
https://barnaul.ucheba.ru/for-abiturients/speciality/50796
https://studbooks.net/1409760/menedzhment
https://helpiks.org/7-69005.html
https://hiterbober.ru/business-terms/chto-takoe-menedzhment-opredelenie.html
https://hiterbober.ru/business-terms/chto-takoe-menedzhment-opredelenie.html
http://www.smartcat.ru/Referat/Management/Fundamentals%20OfManagementW.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/Management/Fundamentals%20OfManagementW.shtml
http://kursak.net/strategii-povedeniya-opponentov-v-konfliktnoj-situacii.
http://kursak.net/strategii-povedeniya-opponentov-v-konfliktnoj-situacii.
https://vuzlit.ru/2139221/metody_upravleniya_distsiplinoy_%20trudovom_kollektive
https://vuzlit.ru/2139221/metody_upravleniya_distsiplinoy_%20trudovom_kollektive
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%25
http://kzdocs.docdat.com/docs/index-22202.html?page=7
https://studentbank.ru/view.php?id=62567
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


295 

139. Сайт https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/ 

chto-takoe-sebestoimost-kak-rasschitat. 

140. Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1. 

141. Сайт https://businessmens.ru/article/srok-okupaemosti-formula-i-

metody-rascheta-primer. 

142. Сайт http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ekonomike. 

143. Сайт http://medical-enc.ru/10/koksohimicheskoe_proizvodstvo.shtml. 

144. Сайт http://docs.cntd.ru/document/1200044235. 

145. Сайт https://studopedia.net/1_64803_vliyanie-koksohimicheskogo-

predpriyatiya-na-zdorove-cheloveka.html. 

146. Сайт http://zaeto.ru/nuda. 

147. Сайт https://dnaop.com/html/32114. 

148. Харламов А.Д. Методические указания по выполнению 

экономической части дипломного проекта. – Алма-Ата: РУМК, 1990. – с. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/%20chto-takoe-sebestoimost-kak-rasschitat
https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/%20chto-takoe-sebestoimost-kak-rasschitat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1
https://businessmens.ru/article/srok-okupaemosti-formula-i-metody-rascheta-primer
https://businessmens.ru/article/srok-okupaemosti-formula-i-metody-rascheta-primer
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ekonomike/
http://medical-enc.ru/10/koksohimicheskoe_proizvodstvo.shtml
http://docs.cntd.ru/document/1200044235
https://studopedia.net/1_64803_vliyanie-koksohimicheskogo-predpriyatiya-na-zdorove-cheloveka.html
https://studopedia.net/1_64803_vliyanie-koksohimicheskogo-predpriyatiya-na-zdorove-cheloveka.html
http://zaeto.ru/nuda
https://dnaop.com/html/32114

