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АЛҒЫСӨЗ 
 

"Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі бойынша оқу құралы 1001000 
"Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету"мамандығы бойынша 
жаңартылған үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленді. 

Бұл оқу құралын құрудың мақсаты оқытушылар мен студенттерге 
кәсіби модульдерді игеруде нәтижелер мен оларды бағалау критерийлеріне 
сәйкес кәсіби құзыреттілікке қол жеткізуде көмек көрсету болып табылады. 

Оқу құралының міндеттері: 
Оқыту: тау-кен жұмыстарын орындаудың заманауи технологияларын 

қолдана отырып, ғылыми негізде қалыптастыруға ықпал ету. 
Дамытушылық: практикалық жұмыстарды орындау кезінде зейін, есте 

сақтау, ойлау жетілдіріледі, танымдық белсенділік ынталандырылады, 
өйткені бұл тапсырмаларды орындау білім алушыдан түсіндірулерді, 
дәлелдемелерді, негіздемелерді талап етеді. 

Тәрбиелік: бәсекеге қабілетті, жауапты және құзыретті, өз кәсібін еркін 
меңгерген, мамандығы бойынша тиімді жұмыс істеуге қабілетті, тұрақты 
кәсіби өсуге, Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын маман тәрбиелеу. 

Бақылау-бағалау: сыни көзқарасты қалыптастыру және өзінің кәсіби 
қызметінің нәтижелерін жетілдіру. 

Осы оқу құралында теориялық материалдың қысқаша мазмұны бар - 
Домна пешінің конструкциясы, шойын мен қожды шығаруға арналған құю 
ауласының негізгі және қосалқы жабдығы, олардың құрылысы, әрекет ету 
принципі, қолдану саласы; шойын мен қожды шығарудың технологиялық 
операциялары; домна пешіндегі көрікшінің қызметі. Теориялық материал 
практикалық дағдыларды игеру үшін практикалық жұмыстардың әдістемелік 
әзірлемелерімен аяқталады. 

Оқу нәтижелерін бағалау үшін оқу құралында теориялық материалды 
тексеру және бекіту үшін бақылау сұрақтары мен тапсырмалар, сондай-ақ 
емтихан сұрақтары қарастырылған, өйткені модульдерді меңгергеннен кейін 
студенттерді қорытынды аттестаттауға арналған жаңартылған типтік оқу 
жоспары жұмыс мамандығын алуға біліктілік емтиханын жоспарлайды. 

Қазіргі заманғы домна пештері-бұл күрделі техникалық құрылымдар, 
олардың биіктігі кейде он қабатты үйден асады. Дайындалған кен жоғарғы 
бөлік арқылы пешке тиеледі, содан кейін ол ішінде ериді; бұл процесте қож 
металдан бөлінеді. Кокс арқылы өтетін балқытылған темір көміртекпен 
қаныққан; осылайша шойын пайда болады - қара металлургияның негізі. 
Балқытылған шойын пештің түбінде жиналады. Барлық шикізат ерігеннен 
кейін, көрікші саңылауларды ашады, яғни дайын шойын ағатын арнайы 
арналарды жабатын отқа төзімді массада тесік бұрғылайды. Домна пешінде 
бірнеше осындай жаз бар, сондықтан төменде бірнеше аға және оның 
көмекшілері жұмыс істейді. 

Қажетті кеңсе керек-жарақтары:  
қарындаш пен қағаз, жеке қорғаныс құралдары. 
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Алдын ала талаптар:   
Модульдерді оқуды бастамас бұрын, "жалпы білім беру пәндері" 

курсынан өтіп, курсты жоғарыдан төменге қарай игеру ретін сақтау 
ұсынылады. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша жүрген сайын 
жоғарылайды.  
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1-БӨЛІМ ПЕШ ПЕН ЖАБДЫҚТЫ ТЕКСЕРУ, ҚОЖДЫ ЖӘНЕ 
ШОЙЫНДЫ ШЫҒАРУ ҮШІН НАУАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ 

 
 
Кіріспе 
Аталған КМ01 модулі шойынды балқытудың технологиялық процесін 

орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды, шойынды 
технологиялық өндіру негіздерін; процестің физикалық-химиялық негіздерін, 
шойынды құю бойынша операцияларды жүзеге асыруды, домна пешінен 
шойын мен қожды шығару бойынша операцияларды жүзеге асыруды; 
шойынды талдау үшін сынамалар алуды сипаттайды.  

 

 
 

 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
домна пешінің құрылысын; шойынды алудың технологиялық процесі 
операцияларының кезектілігін; домна пешінің профилін; домна пешінің 
салқындату жүйелерінің құрылысы мен күту ережесін; пештің механизмдері 
мен машиналарының сыныптамасын; құю ауласының жабдықтарын 
техникалық пайдалану ережесін; негізгі және қосалқы жабдықтың қозғалыс 
түрлері мен қозғалыс түрлендіретін механизмдерін; домна цехының негізгі 
және қосалқы жабдығына қойылатын талаптарды; қозғалтқыштардың, негізгі 
қосалқы жабдықтың құрылымын, жұмыс істеу және қызмет көрсету 
принципін; науалардың, негізгі қосалқы жабдықтың құрылымын, шойын 
және қожды ағын, фурмалық аспаптың құрылысы және жұмыс істеу 
принципі, тиеу құрылғысы. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мамандық бейіні бойынша 
сызбаларды, технологиялық схемаларды, ерекшеліктер мен технологиялық 
құжаттаманы оқуды үйренеді; пешті қарауды орындайды; құю ауласының 
жабдығымен қызмет көрсетуді жүргізеді; шойын алу үшін материалдар мен 
технологиялық құралды дайындау бойынша операцияларды жүзеге асырады; 
қосалқы жабдықты жөндеу бойынша операцияларды жүзеге асырады 
;негізгі және қосалқы жабдыққа жоспарлы режимде қызмет көрсетеді; негізгі 
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Аталған КМ01 модулі шойынды балқытудың технологиялық процесін 

орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды, шойынды 
технологиялық өндіру негіздерін; процестің физикалық-химиялық негіздерін, 
шойынды құю бойынша операцияларды жүзеге асыруды, домна пешінен 
шойын мен қожды шығару бойынша операцияларды жүзеге асыруды; 
шойынды талдау үшін сынамалар алуды сипаттайды.  

 

 
 

 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
домна пешінің құрылысын; шойынды алудың технологиялық процесі 
операцияларының кезектілігін; домна пешінің профилін; домна пешінің 
салқындату жүйелерінің құрылысы мен күту ережесін; пештің механизмдері 
мен машиналарының сыныптамасын; құю ауласының жабдықтарын 
техникалық пайдалану ережесін; негізгі және қосалқы жабдықтың қозғалыс 
түрлері мен қозғалыс түрлендіретін механизмдерін; домна цехының негізгі 
және қосалқы жабдығына қойылатын талаптарды; қозғалтқыштардың, негізгі 
қосалқы жабдықтың құрылымын, жұмыс істеу және қызмет көрсету 
принципін; науалардың, негізгі қосалқы жабдықтың құрылымын, шойын 
және қожды ағын, фурмалық аспаптың құрылысы және жұмыс істеу 
принципі, тиеу құрылғысы. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мамандық бейіні бойынша 
сызбаларды, технологиялық схемаларды, ерекшеліктер мен технологиялық 
құжаттаманы оқуды үйренеді; пешті қарауды орындайды; құю ауласының 
жабдығымен қызмет көрсетуді жүргізеді; шойын алу үшін материалдар мен 
технологиялық құралды дайындау бойынша операцияларды жүзеге асырады; 
қосалқы жабдықты жөндеу бойынша операцияларды жүзеге асырады 
;негізгі және қосалқы жабдыққа жоспарлы режимде қызмет көрсетеді; негізгі 

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Шойынды балқытудың технологиялық 
процесін жүзеге асыру 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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және қосалқы жабдықты жөндеуді орындайды; құю машинасын дайындауды, 
техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді орындайды.  

 
1.1 тақырыбы Домна пешінің жалпы сипаттамасы 
 
Домна пеші қуатты және жоғары өнімді қондырғы болып табылады, 

онда заряд пен Үрлеудің үлкен мөлшері жұмсалады. Қазіргі заманғы, көлемі 
бойынша ең үлкен домна пеші тәулік сайын шамамен 23000 тонна 
шикіқұрамды, 18000 тонна үрлеуді, 1700 тонна табиғи газды тұтынады және 
12000 тонна шойын, 4000 тонна қож және 27000 тонна салғыш газын береді. 
Осылайша, үлкен Домна пешінде әр минут сайын шамамен 9 тонна шойын 
балқытылады. Көптеген материалдардың үздіксіз берілуін және шығарылуын 
қамтамасыз ету үшін пештің дизайны қарапайым және өте сенімді болуы 
керек [3]. 

Домна пеші-шахта түріндегі пеш (сурет. 1.1). Жоғарыдан пешке 
шикіқұрам материалдары — агломерат (шекемтастар) және кокс 
порциялармен үздіксіз жүктеледі, олар баяу төмен түседі; олардың пеште 
болу ұзақтығы 4-6 сағатты құрайды (6-қосымша).  

Пештің төменгі бөлігі (жоғарғы жағы) фурмалар арқылы үрленеді - 
қыздырылған ауа; фурмаларда оттегінің әсерінен жылу шығаратын кокс 
жанады, ал ыстық жану өнімдері зарядтың бағанасы арқылы жоғары қарай 
жылжиды, оны қыздырады; пештегі газдардың болу уақыты 3-12 с 
құрайды.қыздырылатын зарядты төмендету кезінде темір оксидтерден 
азаяды, ол көміртектенеді, ериді және пештің төменгі бөлігінде 
тотықсызданған оксидтерден гөрі шойынға түседі (шахтаның төменгі жағы, 
булану) балқып, қож түзеді, ол да өркешке түседі [3]. 

Домна пеші-қысыммен жұмыс істейтін контейнер. Сондықтан оның 
төсемі металл корпусқа салынған. Қазіргі өндірісте үрлеу температурасы 
1300°C-қа жетеді, ал таудағы қысымы 0,4 МПа (4 ат.). Сонымен қатар, 
балқытылған шойын мен қождың (балқыту өнімдерінің гидростатикалық 
қысымы) пештің қабырғаларына беріледі. Сұйық шойынның (1500°с-қа 
дейін) және қождың (15500с-қа дейін) жоғары температурасы, қождың 
жоғары химиялық белсенділігі (қаптамалауды бұзу қабілеті) көрікші 
қаптамасының конструкциясын орындауға жауапты тәсілді қажет етеді [5]. 
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1-шойын құйма, 2-көрік, 3-фурма, 4 – кемершік, 5 – керме, 6 – шахта, 7 – 

салғыш, 8 – толтыру аппараты, 9 – жүк көтергіш, 10 – көпір, 11 – табан, 12-
қожды ағын су, [4]  

 
1.1-сурет-Екі конусты толтыру аппараты бар домна пешінің қимасы 
 
Екі конустық толтыру аппаратымен жабдықталған Домна пешінің 

жалпы көрінісі 1.2-суретте көрсетілген. Пеш 1 негізіне сүйенеді, оның көп 
бөлігі жерге көмілген.  Сыртта пеш қатты болат корпусқа салынған 9.  
Корпустың ішінде корпустың ішкі бетіне бекітілген тоңазытқыштармен 
салқындатылған 8 төсеніш бар.  Пештің (көріктің) төменгі бөлігінде 
шойынды шығаруға арналған 3 тесіктер және қожды шығаруға арналған 21 
тесіктер орналасқан.  
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1.2-сурет-Екі конусты толтыру аппараты бар домна пешінің жалпы түрі 
 

 
 
Пештің айналасында 6 сақиналы төселген ауа құбыры бар, оған ауа 

жылытқыштардан ыстық ауа (ауа) беріледі; сақиналы ауа құбыры пештің 

Домна пешінің профилі - футерлеумен шектелген жұмыс кеңістігінің 
кескіні. 
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айналасында орналасқан көптеген 5 арматуралық құрылғыларға үрлеу үшін 
қызмет етеді, ол арқылы үрлеу пештің жоғарғы бөлігіне түседі. Пештің 10 
салғышының үстінде салғыш құрылғысы орналасқан. Оған пештен домна 
газын шығаруға қызмет ететін 15, 19 газ бұрғыштары; толтыру (тиеу) 
аппараты және шикіқұрамды тиеумен және газды бұрумен байланысты 
бірқатар басқа механизмдер кіреді. Толтыру аппаратының элементтері 
көрсетілген: 11 шұңқырын (тостағанын) жабатын үлкен конус 20; 12 
шұңқырын жабатын шағын конус 17 және олардың айналуын қамтамасыз 
ететін механизм 13; қабылдау шұңқыры 14, оған заряд материалдары 16 
скиптен құйылып, оны төңкеріп тастайды, ал скип 18 көлбеу көпірдің 
рельстеріндегі салғышқа жеткізіледі. 

Пештің жоғарғы бөлігінің Корпусы мен төсенішінің ауырлығы 
іргетасқа корпустың 7 сақинасы мен 2 бағанасы арқылы беріледі. Пештен 3 
ағын арқылы шығарылатын сұйық шойын Жұмыс алаңында орналасқан 22 
шойын науасына және олар арқылы шойын ожауларға түседі; ағын арқылы 
шығарылатын 21 қож алаңда орналасқан 22 қож науалары арқылы қожды 
шөміштерге немесе сұйық қожды дәнекерлеу түйіршіктеу қондырғыларына 
құйылады [3]. 

Көлденең (көлденең) қималарда профиль ауыспалы диаметрлі шеңбер 
болып табылады. Тік осьтік қимадағы пештің профилі 1.3 – суретте 
көрсетілген; профильдің негізгі элементтері - пештің пайдалы көлемін 
құрайтын білік, кемершік, бу, білік және салғыш, яғни шойын шұңқырының 
осьінен - о.ч. л. - құю машинасының жылжымалы элементтерінің түбіне 
дейін төмендетілген күйде (пайдалы көлемге шойынның шүмегінің осьінен 
құйылмайтын сұйық шойынның қабаты орналасқан және 3 пештің 
күмбезімен шектелген, көлемі 2, оның ішінде құйылатын және құйылатын 
толтыру аппараты). 

Салғыш цилиндр пішініне ие және жоғарыдан жүктелген зарядты 
қабылдауға қызмет етеді. Пешмойындық астында төмен қарай кеңейетін 
шахта орналасқан; бұл кеңейту қыздыру нәтижесінде көлемі ұлғаятын 
шикіқұрам материалдарының еркін түсуін қамтамасыз ету үшін қажет. Қысқа 
цилиндр болып табылатын бу, кеңейетін біліктен кемершіктің иығына тегіс 
ауысуды жасау үшін қолданылады. Кемершік белдіктері кесілген конус 
түрінде жасалады; олардың мұндай формасы қажет, өйткені мұнда зарядтың 
кен бөлігі ериді, нәтижесінде зарядтың көлемі азаяды және кемершіктің 
кемершіктері зарядтың тез құлауына мүмкіндік бермейді. Соңғысы 
цилиндрлік пішінге ие, оның төменгі бөлігінде сұйық шойын мен қож 
жиналады, ал жоғарғы бөлігінде отын (кокс) күйіп кетеді. 
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Салғыш цилиндр пішініне ие және жоғарыдан жүктелген зарядты 
қабылдауға қызмет етеді. Пешмойындық астында төмен қарай кеңейетін 
шахта орналасқан; бұл кеңейту қыздыру нәтижесінде көлемі ұлғаятын 
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жиналады, ал жоғарғы бөлігінде отын (кокс) күйіп кетеді. 

 

  

 
1.3-сурет-Домна пешінің профилі 

 
Домна пешінің негізгі көрсеткіші-пайдалы көлем. Біздің елде домна 

пештері стандартты жобаларға сәйкес салынған, оған сәйкес келесі пайдалы 
көлем, м3 қарастырылған: 1033, 1386, 1513, 1719, 2002, 2300, 2700, 3000, 
3200, 4500, 5000 және 5500. 

 

 
 

Пайдалы биіктігі Н (сурет.1.3) шойын шүмегінің осьінен үлкен 
конустың түбіне дейінгі қашықтықты 5 немесе айналмалы зарядты 
таратқыштың (науаның) төменгі жағына дейінгі қашықтық деп атайды. Нп 
пешінің толық биіктігі (сурет .1.3) - шойын ағын осьінен 4 қалақшаны 

Пеш профилінің негізгі өлшемдері-жеке профиль элементтерінің 
пайдалы биіктігі, биіктігі және диаметрі, пештің толық биіктігі. 
 
Домна пешінің пайдалы көлемі-шойын шұңқырларының осі мен үлкен 
конустың төменгі жиегі арасындағы жұмыс кеңістігінің көлемі 
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ернемектің жоғарғы жиегіне дейінгі қашықтық, ол толтыру аппаратының 
тірегі болып табылады [3]. 
 

Тақырып 1.2 Домна пешінің құрылғысы 
 
1.2.1 Пештің негізі 
 
Іргетас пештің негізі болып табылады және пештің массасынан жерге 

түсетін жүктемені беру үшін қолданылады. Іргетастың ауданы пештің 
массасын ескере отырып есептеледі (мысалы, пештің массасы 5000 м3 
зарядымен 450 тоннаға жетеді) және жердегі қысым 2,5 кг/см2 аспауы керек. 

 

 
 

1-іргетастың табаны; 2-діңгек; 3-көміртекті блоктар; 4-тоңазытқыштар; 5-
табан түбін ауамен салқындату 

 
1.4-сурет-Көлемі 5500 м3 пештің іргетасы мен табаны [3] 

 
Іргетасы екі бөліктен тұрады (сурет. 1.4): төменгі, жер асты, 1 Табан 

деп аталады және жоғарғы, 2 діңгек деп аталады. Табан бетоннан, ал діңгек 
отқа төзімді бетоннан жасалған, отқа төзімділігі 1400-1500 °C. отқа төзімді 
толтырғышты қолдану арқылы бетонға беріледі - шамот шайқасы. Байлам 
ретінде жұқа ұнтақталған шамот немесе отқа төзімді саз қоспалары бар 
портландцемент қолданылады. 
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Табан қалыңдығы 4-6 м сегіз бұрышты тақтайша түрінде 
жасалады,діңгектің қалыңдығы 2-3, 5 м құрайды. Қазіргі заманғы пештердегі 
іргетас қызып кетуден және термиялық бұзылудан, төменгі бөлігін ауамен 
салқындату арқылы қорғалған (түйіспемен түйісу). 

Көптеген пештердің іргетасының табанына Болат бағаналар жатады 
(сурет.1.4), пештің жоғарғы құрылымының жүктемесін беру. 

 
1.2.2 Пеш көрікшісі 
 
Көрікші шартты түрде екіге бөлінеді - кокс жанатын жоғарғы 

фурмалық аймақ, ал төменгі бөлігі - сұйық шойын мен қождың жиналуына 
қызмет ететін металл қабылдағыш және шойын мен қож ағындары 
орналасқан жер. Қазіргі пештердегі пештің биіктігі (шойын шүмегінің 
осьінен кемершікке дейінгі қашықтық) 3,2-3,9 м, ал ең қуатты 5500 м3 пеште 
ол 5,7 м-ге дейін ұлғайтылды. 

Шойын шұңқырлары шұңқырдан 600-1800 мм жоғары орналасқан, ал 
металл қабылдағыштың төменгі бөлігі сұйық шойынның төгілмейтін немесе 
"өлі" қабатымен толтырылған; бұл қабат шойынның шойын ағынымен 
эрозияға жол бермеу және оны жоғары температураның әсерінен қорғау үшін 
қажет. Шағын көлемді пештерде бір шойын шұңқыр бар, шамамен 2000 м3 

пештер - екі, 2700 м3 пештер - үш, ал 3200-5500 м3 пештер - төрт шұңқыр. 
Төрт кезекпен жұмыс істейтін шұңқырлары бар үлкен пештерде тәулігіне 
шойын шығару саны 18-24 - ке жетеді, көлемі 1000 м3 пеште ол 4-5-ке тең. 

 
 1-шойын құйғыштың жақтауы; 2 - құйманың ауыстырылатын тоңазытқышы; 

3 - табан тоңазытқышы; 4 - зеңбірек беретін саз; 5-қорап. 
 

1.5-сурет-Корпус құрылғысы 
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Корпус-шойын ағынының маңызды бөліктерінің бірі (сурет. 1.6) және 
шойын науасының корпусына ерекше назар аудару керек. Қаптаманың 
қызмет ету мерзімі көптеген жағдайлармен анықталады: қаптаманың сапасы, 
қаптаманы дайындау сапасы, қождың қасиеттері (негізділік, тұтқырлық, 
химиялық құрам), шығарылатын балқымалардың массасы, шойынды шығару 
аяқталған кезде ағынды Үрлеудің қарқындылығы мен ұзақтығы [6]. 

 

1.2.3 Қожды ағын сулар 
 
Қож ағындары шойын ағындарының осьінен 1,4-2,0 м жоғары 

орналасқан. Көлемі 2700 м3 және одан кем пештерде "жоғарғы" қожды 
шығару үшін қызмет ететін екі қожды ағын су бар; сонымен қатар, қождың 
бір бөлігі шойынды ағын ("төменгі" қож) арқылы шойынмен бірге 
шығарылады. Төрт шойын шұңқыры бар 3200-5500 м3 пештерде барлық 
қождар шойынмен бірге шойын шұңқырларынан шығады және бұл пештерде 
резервтік мәні бар бір қож шұңқыр жасалады. 

Қож құрылғысы 1.6 суретте көрсетілген. Ол телескопиялық 
байланысқан элементтерден тұрады: диаметрі 50-70 мм болатын мыс 
дәнекерленген немесе салқындатылған қуыс фурма 1, құйылған мыс қуыс 
Тоңазытқыш (қож амбразурасы - фурма) 2, салқындатылған суға арналған 
спираль шарғысы бар шойын Тоңазытқыш 3, ұқсас құрылымдағы шойын су 
салқындатылған амбразура 4 және құрылғы пештің корпусына бекітілген 5 
жақтау. 

 

 
 

Құрылғының барлық элементтері конустық пішінге ие, бұл 
зақымдалған кезде оларды ауыстыруды жеңілдетеді. Қож фурмасының 
саңылауы арнайы механикалық тоқтатқыштың көмегімен металл тығынмен 
жабылады. Қож құрылғысының конустық қуысы отқа төзімді массамен 
толтырылады, онда қождың пештен шығуы үшін тесік кесіледі.  Түтіктер 6 
қызмет етіп жеткізу үшін — фурмаға бұру су [3]. 

Қож фурмасының жалпы ұзындығы (Г) шығару саңылауының диаметрі 
65 мм болған кезде 150 мм-ден аспайды. Бірінші қожды тоңазытқыштың (В) 
ұзындығы 250 мм және оның құрылымы ауа фурмасына ұқсас, бірақ ол 
фурмаға қарағанда әлдеқайда үлкен конустығымен ерекшеленеді. Сонымен 
қатар, ол мыс табағынан дәнекерлеудің орнына жиі құйылады. Екінші  және 
үшінші тоңазытқыштар (B және A) - бұл салқындатқыш су айналатын 

Қаптама-шойын ағынының металл жақтауын шойын мен шлактың 
балқымаларымен жанасудан қорғайтын және сонымен бірге зеңбіректің 
ұшына арналған ұя ретінде қызмет ететін отқа төзімді қаптама. 

 

Қож аспабы-қож науалары арматурамен жиектеледі, ол көрік 
тоңазытқыштардың ойығына орналастырылады және пештің қаптамасына 
бекітіледі 
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түтіктерден құйылған шарғылары бар шойын құймалар. Үшінші қож 
тоңазытқышының сыртқы жағында ернемектер бар, олар көрік құрышына 
мықтап сәйкес келуі керек. Бұл ернемектер тоңазытқышты бекіту үшін 
қажет. Сонымен қатар, қажетті тығыздықты жасау үшін корпус пен 
ернемектің арасына асбест төсемі салынған [7]. 

 

 
 

1.6-сурет-Қож құрылғы 
 
Қож фурмасының бірінші тоңазытқышпен және бірінші 

тоңазытқыштың екіншісімен жанасу орындарында оларды бір-біріне өте 
тығыз бекіту үшін қажетті қайраулар болады. Қожды фурма, бірінші және 
екінші қожды тоңазытқыштар орнынан қозғалмауы үшін арнайы құрылғылар 
жасалады. Екінші қожды Тоңазытқыш арнайы аялдамамен ұсталады. Қож 
фурма мен бірінші тоңазытқыш салқындатқыш суға арналған түтіктерді 
қысатын тіреумен ұсталады. 

 
1.2.4 Шойын ағын 
 
Шойын шұңқыры 1.7 суретте көрсетілген. Пештің қаптамасындағы 

тесікке арналған ойық оған дәнекерленген болат сақиналы 2 рамамен 
қоршалған, ішіне кірпіш төселген.  
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1-пештің қаптамасы; 2-тесіктің жақтауы; 3-шамотты қалау; 4-ағын 
тоңазытқышы; 

5 жылдық масса; 6 - ағын каналы; 7-сұйық шойын. 
 

1.7-сурет-Шойын шұңқыры 
 

Шұңқыр-бұл шұңқыр мен жақтаудың кірпішіндегі канал; ені 250-300 
және биіктігі 400-500 мм болатын бұл канал отқа төзімді ұшу массасымен 
толтырылған. Шойынды массада шығару үшін бұрғылауды айналдыратын 
бұрғылау машинасының көмегімен диаметрі 50-80 мм тесік бұрғыланады. 
Шойын шығарылғаннан кейін ағын каналы электр пешінің көмегімен отқа 
төзімді массамен бітеледі [3]. 

 
1.2.5 Фурма аспабы 
 
Көріктің жоғарғы бөлігінде көріктің шойын ағысының осьінен 2700-

3500 мм қашықтықта оның шеңбері бойынша тең аралықпен ауа фурмалары 
орнатылады, ол арқылы пешке 1100-1300 °с дейін қыздырылған үрлеу, 
табиғи газ және басқа да отын қоспалары (мазут, тозаң-көмір отыны) түседі. 
Фурмалардың саны көріктің диаметріне байланысты. 

Құрылғының негізгі бөлігі-ішкі диаметрі 140-190 мм болатын мыс қуыс 
ауа фурмасы, сумен салқындатылады. Фурма пештің ішіндегі кірпіштен 300-
500 мм қашықтықта шығады. 

 

 
 
Фурма (сурет. 1.8) мыс қуыс құйылған амбразураға 2, ал амбразураға - 

құйма спираль түтікке құйылған шойын тоңазытқышқа (күбіге) 3 
орнатылады, ол өз ернемегімен болттардың көмегімен пештің қаптамасына 
бекітіледі. Фурма, амбразура және тоңазытқыш ағынды сумен 
салқындатылады. 

Фурма аспабы-үрлеуді сақиналы ауа құбырынан горн-ға жеткізу үшін 
қызмет ететін құрылғылар кешені. 
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12 сақиналы ауа құбырынан 1 фурмаға берілетін үрлеу оған бекітілген 
11 жеңімен және қозғалмайтын келте құбырмен (тіземен) 10; екі аспаның 
көмегімен 10 келте құбырға бекітілген 7 жылжымалы тіземен 8 және 
ауыстырылатын шүмекпен 4 өтеді.  

 

 
 

1.8-сурет-Фурмалық құрылғы. 
 
Жылжымалы тізе 7 шүмекті пештің корпусына қосылған 5 серіппелі 

тарту құрылғысы арқылы фурмаға қысады. Аспаптың герметикалығын 
қамтамасыз ету үшін (қыздыру нәтижесінде жекелеген элементтер қисайған 
жағдайда және т.б.) фурма-шүмек, шүмек-жылжымалы иін және жылжымалы 
иін-келте құбырдың түйіскен жерлерінде 10 шар қосылыстары көзделген 
(буындар шар беті бойынша қайралған).  

Жең, 10 құбыр және жылжымалы тізе ішіне кірпіш кірпішпен 
қапталған. Саптама ішінен жұқа төсемі бар болаттан жасалған. Фурма мен 
амбразура мезгіл-мезгіл жанып тұрады және оларды ауыстыру үшін керу 
құрылғысы 5 ажыратылады, аспаларды 8 босатады және қозғалмалы тізені 9 
аспа 8 осьінің айналасында саптаманы, фурманы және амбразураны алып 
тастауға ыңғайлы орынға орналастырады. 
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1.9-сурет-Пештің фурмалық аспабын орнату 
 
12 сақиналы ауа құбыры, ол арқылы ыстық үрлеу фурмаларға 

жеткізіледі, шамот кірпішімен қапталған және пештің көлеміне байланысты 
диаметрі 800-1800 ММ. 

 
1.2.6 пештің және көріктің қаптамасы 
 
Домна пешінің корпусы Болат табақтан жасалған цилиндрлік және 

конустық белдіктерден тұратын дәнекерленген құрылым болып табылады. 
Жоғарғы бөлігіндегі корпустың қалыңдығы 20-40, төменгі бөлігінде 40-60 
ММ. Жоғары соққы тұтқырлығы, беріктігі, икемділігі, ыстыққа төзімділігі 
(16г2аф, 10г2с1, 14г2 және т.б.) бар болаттан жасалған корпус жасаңыз. 
Пештердің көпшілігінде маратор немесе маратор сақинасы бар корпус бар 
(сурет.1.2, 7), яғни біліктің төменгі бөлігі мен кемершіктің жоғарғы жағының 
қаптамасымен дәнекерленген болат табақтан көлденең орналасқан 
сақинамен. Маратор және колонналар арқылы пештің жоғарғы бөлігінің 
жүктемесі іргетасқа беріледі; сонымен қатар, маратор шахта мен буларды 
төсеу үшін тірек ретінде қызмет етеді. Соңғы жылдары салынып жатқан 
көлемі 3000-5000 м3 заманауи пештер өзін-өзі қамтамасыз ете бастады, яғни 
маратор сақинасы жоқ тегіс корпус. Сонымен қатар, шахтаның кірпішін 
корпуста және көлемі 5500 м3 болатын жаңа, неғұрлым қуатты заманауи 
пеште ұстау жағдайлары нашарлады, корпус өздігінен жасалады, бірақ 
шахтаның кірпішін қолдауға қызмет ететін кішкентай мараторлы сақинамен 
жасалады. 

Пештің қаптамасында фурмаларға, шойын және қож тесіктеріне, 
көлденең тоңазытқыштарға (егер бар болса), сондай-ақ тік тоңазытқыштарды 
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бекіту болттарына және оларға су әкелетін түтікшелерге арналған тесіктер 
жасалады [3]. 

Көрікші корпусына қойылатын негізгі талаптар-беріктік пен тығыздық. 
Парақтың қалыңдығы 30 - 40 мм немесе одан да көп (домна пештері үшін 
пайдалы көлемі 2000 м-ден асады).  

 

 
 

 
1-табан қалау; 2 - көрік қалау; 3 - қож тесігі, 4 - ауа фурмалары; 5 - ыстық 
Үрлеудің айналма құбыры; 6 - көрік қаптамасы; 7 - шойын тесігі; 8 - табан 
қаптамасы; 9 - табан түбін салқындатудың ауа арналары; 10 - іргетас; 11-

табан түбін салқындатуға арналған ауа беру құбыры [5]. 
 

1.10-сурет-Табан мен көріктің құрылысы 
 
Қаптаманың жылу деформациясы салдарынан қаптаманың үзілуін 

болдырмау үшін қаптама мен қаптама арасындағы төсемнің компенсаторын 
жасайды - жүктеме әсерінен деформациялануға қабілетті қалыңдығы 100-120 
мм. Корпустың тығыздығына дәнекерлеудің Жоғары сапасы қол жеткізеді, 
оның көмегімен оның жеке парақтары біріктіріледі. Тығыз корпус пештен 

Беріктік-сыртқы күштердің әсерінен пайда болатын кернеулердің 
әсерінен сынуға қарсы тұру үшін материалдың қасиеті. 
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газдың ағып кетуін және сол арқылы жұмыс қысымының жоғалуын 
болдырмайды. Осы мақсатта кеннің металл қабылдағышының қаптамасында 
түбі көзделеді. 

Шағын пештердегі көрікші корпусы (фурмалық аймақ, металл 
қабылдағыш, табан) кейде қарапайым конус түрінде жасалады. Көрікші 
корпусының пішіні оның төсенішінің дизайнына байланысты және 
цилиндрлік немесе аралас болуы мүмкін (сурет. 1.10) [5]. 

Жұмыс кезінде қабырға қабырғаларының төсеу температурасы 
өзгереді. Оған әр түрлі себептер әсер етеді: пештің біркелкі емес қозғалысы, 
розеткалар, арматуралық құрылғылардың элементтерін өзгерту және жөндеу 
үшін пештің тоқтауы. Бұл температураның өзгеруі жылу қысылуына әкеледі 
- төсеніштің кеңеюі. Корпус болмаған жағдайда, отқа төзімді кірпіштің 
бөлінуіне ештеңе кедергі болмайды. Бұл саңылау пайда болған кезде, үйге 
еніп еді, сұйық шойын, ал бұл мүмкін мезгілсіз бұзылуға көріктің. Әсіресе 
қауіпті шойын массаларының сынуы (тау жыныстарының сынуы) болар еді. 
Олар көбінесе тау-кен, оның Корпусы мен салқындату жүйелерінің 
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1.11-сурет-Кемершік құрылғысы 
 
 
Тақырып 1.3 Домна пешінің салқындату жүйелерін күту ережелері 

мен құрылғылары 
 
Домна пеші-бұл қарқынды жұмыс істейтін жылу агрегаты. Пешті ұзақ 

уақыт салқындату мүмкін емес. Домна пештерінің салқындату жүйесі жоғары 
температура аймағында жұмыс істейтін бөлшектердің бұзылуына және 
мерзімінен бұрын тозуына жол бермейді; кірпіш пен тоңазытқыштарды 
тозудан қорғайтын гарниссаждың (өзін-өзі салқындату) пайда болуын 
қамтамасыз етеді, бұл пештің профилін және оның тегіс жүруін сақтайды; 
кірпіштегі температураның мұндай өзгеруіне жол бермейді, бұл кірпішті 
бұзатын қауіпті жылу кернеулерін тудырады. Мұның бәрі тауларға қатысты. 
Міне, сондықтан да аулар ауданында тоңазытқыштарды, арнайы ауалық 
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тоңазытқыштарды, шойын аунағының рамасын орнату, ауалық канал мен 
ұршықты қалау тау-кен жұмыстарының аға шебері және пешке қызмет 
көрсететін алғашқы көрікшілердің үздіксіз бақылауымен жүргізіледі. Пештің 
осы аймағында тоңазытқыштар мен кірпіштерді орнату ережелерінен сәл 
ауытқу салқындату элементтері мен пештің корпусының күйіп кетуіне әкелуі 
мүмкін. Бұл жұмысты білікті орындау үшін бірінші көрікші сызбалар мен 
тиісті нұсқауларды оқып шығуы керек. Ол білу керек әдісі қалау және жағдай 
жасау үшін оның жоғары сапалы орындау. 

 

 
 
Тоңазытқыштар (сурет. 1.12) тегіс ішкі бетімен жасалады (олар артқы 

және білікке орнатылады); қабырғалы беті бар, ол төсенішпен жылу 
алмасуды жақсартады және гарнисажды ұстап тұруға көмектеседі (бу мен 
шахтада қолданылады); отқа төзімді кірпіштермен қапталған, бұл зарядтың 
бөлшектерімен абразияға қарсы тұрақтылықты арттырады және гарнисажды 
сақтауға көмектеседі (кемершік пышақтарында қолданылады).  

 

 
                 а                б                г-да              д 

а-тегіс ішкі беті бар; б - қабырғалы; в-кірпіш құйылған қабырға;г-фурма 
аймағының тоңазытқышы; д-шойын ағын тоңазытқышы (1-корпусқа бекіту 
болттарына арналған тесік; 2-құйылған болат түтік; 3-су беру; 4-су бұру; 5 - 

құйылған кірпіш)  
 

1.12-сурет-Плиталық су тоңазытқыштарының түрлері 

Пештің кампаниясы - әдетте пештің ең тез бұзылатын элементінің 
төзімділігімен анықталатын, екі суық төсемді жөндеу арасындағы 
металлургиялық қондырғыда балқыған балқыту саны. 
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Фурма мен тесікке арналған тоңазытқыштар (сурет. 1.12, г, д) дөңгелек 
ойығы бар; кейде тоңазытқыш екі қатарға орналастырылған екі толтырылған 
түтікпен жасалады (сурет. 1.12, д) [5]. 

Шахта мен бу тоңазытқыштары көбінесе ішкі бетінде көлденең 
шығыңқы етіп жасалады, шығыңқы бөлек су өткізгіш түтікпен 
салқындатылады және кірпішке тірек ретінде қызмет етеді. Тегіс плиталы 
тоңазытқыштардың қалыңдығы 120-160 мм, ал кірпіш құйылған 
тоңазытқыштар 250-350 мм жетеді. 

Буландыратын салқындату кезінде бу тығындарының пайда болуын 
болдырмас үшін қайнаған су төменнен жоғарыға қарай жылжуы керек; 
сондықтан екі немесе одан да көп тігінен түтіктер олардың әрқайсысына 
төменнен су беріп, жоғарыдан ағызылады. 

Көлденең тоңазытқыштар қолданылады; олардың көлденең 
орналастырылған плитасы төсенішке көміліп, оның салқындауын күшейтеді 
және кірпіштің тірегі ретінде қызмет етеді. Көлденең тоңазытқыштардың 
бірі 1.13-суретте көрсетілген. Пештің қаптамасына көлденең 
тоңазытқыштарды орнату үшін, әдетте, кесіктер жасау керек [3]. 

 

 
 

1.13-сурет-Плита көлденең Тоңазытқыш 
 
1.14-суретте қазіргі заманғы су және буландыратын салқындатудың 

схемалық схемалары келтірілген. Суды салқындату кезінде суық техникалық 
су қолданылады, булану кезінде - химиялық тазартылған, бұл бу-ауа 
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қоспасынан жасалған құбырларда масштабтың қарқынды түсуіне жол 
бермейді. Масштаб қысқа уақыттан кейін құбырлардың көлденең қимасын 
толығымен бітей алады.  

Пешті сумен салқындату жүйесіне су резервуары - салқындатқыш су 
көзі; суды өрескел тазалайтын алу сүзгілері бар сорғылар; екі су таратқыш; 
су өткізгіштерден суды алатын және оны коллекторлар бойынша тарататын 
сақиналы құбырлар (тарату сақиналары); суды тоңазытқыштар бойынша 
тарататын коллекторлар; пешті қаптамадан жылуды тікелей алатын 
тоңазытқыштар; тоңазытқыштардың қыздырылған суын жинайтын 
тіреуіштер (топтар бойынша); ағызу сақиналы құбыр желісі; ағызу 
құбырынан ыстық (жылы) су түсетін салқындатқыш. 

 
 

а-суды салқындатудың ашық схемасы; б - суды салқындатудың жабық 
схемасы; в - буландыратын салқындату схемасы; 7 - Су Сүзгісі; 2 - сорғы; 3 - 
су дайындау бөлімі; 4 - қысымды құбыр; 5 - суды салқындату тоңазытқышы; 
6 - буландыратын Тоңазытқыш; 7 - ағызу құбыры; 8 - градирня; 9-резервуар 

сепараторы; 10 - буды тұтынушы (бу балғасы); 11 - қоректік құбыр; 12 - 
конденсатты қайтару құбыры; 13 - бу құбыры. 

 
1.14-сурет-Түп мен көрікші тоңазытқыштарының су және буландыратын 

салқындату схемалары 
 

Салқындатқыш салқындатқыш мұнаралар, тоғандар және т.б. түрінде 
жасалуы мүмкін, егер салқындату жүйесі жабық болса, яғни. егер ол бірдей 
суды пайдаланса. Домна пешін сумен салқындату бір аймақты және екі 
аймақты болуы мүмкін. Бірінші жағдайда барлық тоңазытқыштарға су 
қысымы шамамен 0,8 МПа (8 кгс/см2) болатын сорғылардың бір тобынан 
беріледі. Екі аймақты салқындату кезінде пеш екі аймаққа бөлінеді-жоғарғы 
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қоспасынан жасалған құбырларда масштабтың қарқынды түсуіне жол 
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толығымен бітей алады.  

Пешті сумен салқындату жүйесіне су резервуары - салқындатқыш су 
көзі; суды өрескел тазалайтын алу сүзгілері бар сорғылар; екі су таратқыш; 
су өткізгіштерден суды алатын және оны коллекторлар бойынша тарататын 
сақиналы құбырлар (тарату сақиналары); суды тоңазытқыштар бойынша 
тарататын коллекторлар; пешті қаптамадан жылуды тікелей алатын 
тоңазытқыштар; тоңазытқыштардың қыздырылған суын жинайтын 
тіреуіштер (топтар бойынша); ағызу сақиналы құбыр желісі; ағызу 
құбырынан ыстық (жылы) су түсетін салқындатқыш. 

 
 

а-суды салқындатудың ашық схемасы; б - суды салқындатудың жабық 
схемасы; в - буландыратын салқындату схемасы; 7 - Су Сүзгісі; 2 - сорғы; 3 - 
су дайындау бөлімі; 4 - қысымды құбыр; 5 - суды салқындату тоңазытқышы; 
6 - буландыратын Тоңазытқыш; 7 - ағызу құбыры; 8 - градирня; 9-резервуар 

сепараторы; 10 - буды тұтынушы (бу балғасы); 11 - қоректік құбыр; 12 - 
конденсатты қайтару құбыры; 13 - бу құбыры. 

 
1.14-сурет-Түп мен көрікші тоңазытқыштарының су және буландыратын 

салқындату схемалары 
 

Салқындатқыш салқындатқыш мұнаралар, тоғандар және т.б. түрінде 
жасалуы мүмкін, егер салқындату жүйесі жабық болса, яғни. егер ол бірдей 
суды пайдаланса. Домна пешін сумен салқындату бір аймақты және екі 
аймақты болуы мүмкін. Бірінші жағдайда барлық тоңазытқыштарға су 
қысымы шамамен 0,8 МПа (8 кгс/см2) болатын сорғылардың бір тобынан 
беріледі. Екі аймақты салқындату кезінде пеш екі аймаққа бөлінеді-жоғарғы 

  

және төменгі сәйкесінше 0,8 және 0,5 МПа қысыммен. Олар сорғылардың 
жеке топтарынан жұмыс істейді[5]. 

Фурмалар әрқашан пештегі газ қысымынан 0,5 МПа (5 кгс/см2) асатын 
қысыммен берілетін сумен қоректендірілуі тиіс. Егер фурмадағы қысым 
пешке қарағанда төмен болса, онда фурма жанған кезде ернемекке дейін 
жанады және фурмалық аспапты газ қысымымен пештен шығаруға болады. 
Бұл қауіпті салдарға әкеледі. 

Көрік пен табан (оның перифериясы) қаптама мен қаптаманың 
арасында орналасқан плиталы тоңазытқыштармен салқындатылады. 
Олардың арасындағы барлық олқылықтар төсемнен тоңазытқыштарға жылу 
беруді жақсарту үшін жылу өткізгіш қаптамамен толтырылады. 
Тоңазытқыштар параллель немесе сериялық құбырлар арқылы берілетін 
сумен қамтамасыз етіледі. Бірінші жағдайда шойын және қож ағындарының, 
фурмалардың, кемершіктің салқындатқыштарының тоңазытқыштарына 
түсетін су бірден ағызуға жіберіледі. 

Екінші жағдайда, бірінші тоңазытқыштан су екінші (фурмалық 
аймақты салқындату, көрікші), тіпті екіншісінен үшінші (салқындату) бір 
горизонтқа түседі, содан кейін ғана ағызуға барады. Бірізді қосылған 
тоңазытқыштардың саны кіріс және шығыс су температурасының 
айырмашылығымен анықталады. Судың бастапқы температурасы 20-25°С-
тан аспауы тиіс, көрік пен табан салқындату Жұмыс алаңында бөлек тұрған 
төрт басқару пунктінен жүзеге асырылады, ал коллекторларға су ашық тарату 
сақинасынан беріледі. Фурма аймағы, фурма және қож аспаптары сақиналы 
тарату құбырынан келетін төрт коллектордан сумен салқындатылады. 

Буландыратын салқындату кезінде әр түрлі горизонттағы 
тоңазытқыштардың сериялық қосылуы кеңінен қолданылады (пештің биіктігі 
бойынша). Соңғы 20 жыл ішінде салынған домна пештерінде буландыратын 
салқындату пеш пен пешті салқындату үшін қолданылады (жазғы 
тоңазытқыштар сумен салқындатылады). Алайда, көрік пен түпті химиялық 
тазартылған сумен салқындатуға ауыстыру үрдісі байқалады. Түп, көрікші 
тоңазытқыштарындағы және жазғы тоңазытқыштардағы су 
температурасының рұқсат етілген айырмашылығы 2°С-тан аспайды. 

Қатты ыстықтың алдын алу және кірпіштің қалқып кетуіне жол бермеу 
үшін, арнайы арналар арқылы ауаны үрлеп, төменнен салқындатылады. 
Өлшеулер көрсеткендей, кірпіштің қалқуы болмаған кезде төменгі 
температура салқындаған кезде 160°C-қа төмендейді және 50-850С құрайды. 
Ауаны салқындату жүйесі ең қарапайым және сенімді. Сипатталған жүйелер 
мен салқындату схемаларынан басқа, кейде Домна пешінің корпусын сумен 
суару қолданылады. 

Бірінші көрікшілердің міндеттеріне салқындату жүйесінің жай-күйін 
және көрік пен табан тіреуін тұрақты бақылау кіреді. Бұл үшін бақылаудың 
бірнеше әдістері бар [5]: 

1) жылу сезгіш элементтің көмегімен көрік пен табан қалауының 
температурасы; 

2) табан салқындататын ауа температурасы; 
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3) тоңазытқыштардың дене температурасы; 
4) табан және көрік тоңазытқыштарындағы салқындатқыш су 

температурасының ауытқуы. 
Тоңазытқыштардың дене температурасының өзгеруін бақылау ең 

тиімді болып табылады. Тоңазытқыштың денесін жылыту үрдісі осы 
аймақтағы кірпіштің айтарлықтай тозуын және тоңазытқышқа жақын 
шойынның жақындағанын көрсетеді. Мысалы, көлемі 1380 м3 пештегі 
шойынның жарылуына дейін тоңазытқыштың дене температурасы 168°с 
дейін көтерілді [5]. 

 
1.4-тақырып Құю ауласы жабдықтарының құрылысы және 

техникалық пайдалану ережелері 
 
Қазіргі заманғы құю ауласы-шойын мен қожға арналған ойықтарды 

орналастыруға арналған Домна пешінің төбесінде орналасқан алаң. Осы 
науалар бойынша ағындардан шойын мен қож темір жолдардағы ағызу 
шұлықтарының астына Орнатылатын шөміштерге жіберіледі. 

 

 
 
Құю ауласының өлшемдері Домна пешінің осы өнімділігі кезінде талап 

етілетін құю ауласының бойындағы қатарға Орнатылатын шөміштердің 
санына, науалардың санына және науалардың конструкциясына сәйкес 
науаларды орналастыру үшін қажетті алаңмен айқындалады. 

Құю ауласының жұмыс домна пешіне жіберетін құрылғыларға қызмет 
көрсетуге арналған көріктің жұмыс алаңының жалғасы болып табылады. Бұл 
сайт әуе фурмаларының осьінен 1,5 м төмен орналасқан, арнайы 
құрылыммен жабылған, оны ішкі Домна деп атайды. 

Құю алаңының жұмыс алаңы бағандарға сүйенетін темірбетон 
плиталардан жасалады. Құю ауласының ғимараты іргетасқа сүйенетін металл 
конструкцияларынан тұрады және үстінен аэрациялық фонарьды көтеріп 
тұратын, төбемен жабылған.. Ғимараттың бойында науаларға қызмет 
көрсетуге, науалардың кесу құрылғыларын басқаруға және шөміштердің 
шойын мен қожбен толтырылуын бақылауға арналған балкондар орналасқан. 

Құю ауласының Жұмыс алаңында шойын мен қожға арналған әртүрлі 
науалардан, сондай-ақ кесу құрылғыларынан басқа шойын мен қожды 
ағындарды ашуға және жабуға арналған жабдық орналасқан. 
  

алаң - пештің жанында домна пешінің өнімдерін-шойын мен қожды 
жинауға арналған арнайы алаң орнатылады.  
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3) тоңазытқыштардың дене температурасы; 
4) табан және көрік тоңазытқыштарындағы салқындатқыш су 

температурасының ауытқуы. 
Тоңазытқыштардың дене температурасының өзгеруін бақылау ең 

тиімді болып табылады. Тоңазытқыштың денесін жылыту үрдісі осы 
аймақтағы кірпіштің айтарлықтай тозуын және тоңазытқышқа жақын 
шойынның жақындағанын көрсетеді. Мысалы, көлемі 1380 м3 пештегі 
шойынның жарылуына дейін тоңазытқыштың дене температурасы 168°с 
дейін көтерілді [5]. 

 
1.4-тақырып Құю ауласы жабдықтарының құрылысы және 

техникалық пайдалану ережелері 
 
Қазіргі заманғы құю ауласы-шойын мен қожға арналған ойықтарды 

орналастыруға арналған Домна пешінің төбесінде орналасқан алаң. Осы 
науалар бойынша ағындардан шойын мен қож темір жолдардағы ағызу 
шұлықтарының астына Орнатылатын шөміштерге жіберіледі. 

 

 
 
Құю ауласының өлшемдері Домна пешінің осы өнімділігі кезінде талап 

етілетін құю ауласының бойындағы қатарға Орнатылатын шөміштердің 
санына, науалардың санына және науалардың конструкциясына сәйкес 
науаларды орналастыру үшін қажетті алаңмен айқындалады. 

Құю ауласының жұмыс домна пешіне жіберетін құрылғыларға қызмет 
көрсетуге арналған көріктің жұмыс алаңының жалғасы болып табылады. Бұл 
сайт әуе фурмаларының осьінен 1,5 м төмен орналасқан, арнайы 
құрылыммен жабылған, оны ішкі Домна деп атайды. 

Құю алаңының жұмыс алаңы бағандарға сүйенетін темірбетон 
плиталардан жасалады. Құю ауласының ғимараты іргетасқа сүйенетін металл 
конструкцияларынан тұрады және үстінен аэрациялық фонарьды көтеріп 
тұратын, төбемен жабылған.. Ғимараттың бойында науаларға қызмет 
көрсетуге, науалардың кесу құрылғыларын басқаруға және шөміштердің 
шойын мен қожбен толтырылуын бақылауға арналған балкондар орналасқан. 

Құю ауласының Жұмыс алаңында шойын мен қожға арналған әртүрлі 
науалардан, сондай-ақ кесу құрылғыларынан басқа шойын мен қожды 
ағындарды ашуға және жабуға арналған жабдық орналасқан. 
  

алаң - пештің жанында домна пешінің өнімдерін-шойын мен қожды 
жинауға арналған арнайы алаң орнатылады.  

  

1.4.1 Көтеру-тасымалдау құрылғылары 
 
Көпірлі крандар жұмсалатын материалдарды жеткізу, тетіктердің 

жекелеген тораптарын және ағындарға қызмет көрсететін тұтас агрегаттарды 
ауыстыру; ойықтарды қалпына келтіру бойынша жұмыстар, оларға жаңа 
шегендеуді сындыруға, күйдіруге және тығыздауға арналған тетіктерді беру 
қажет болған кезде; сынған ескі шегендеуді алып тастау; жылжымалы 
науалар жетектерінің науалары мен механизмдерін, сондай-ақ фурма 
аспаптарының бөлшектері мен тораптарын ауыстыру кезінде және т. б. 
пайдаланылады. 

Көпір краны құю алаңының мүмкіндігінше үлкен аймағына қызмет ете 
алатындай етіп төселген жердегі кран рельс жолымен жүреді. Қазіргі уақытта 
домна пештерінің құю алаңдары дәстүрлі көпір крандарымен, ал соңғы 
шеберханаларда радиалды — аккорд крандарымен қызмет етеді (сурет. 1.15) 
және сақина түрлері. [5]. 

 
1-жүріс бөлігі; 2 - айналмалы платформа; 3 - теңгергіш арба; 4, 5 және 6 - 

платформаны бұру механизмдерінің жетектері, 14 - бағанды көтеру және 15 - 
консоль ілгегі; 7 - арба; 8 - аралық арқалық; 9 және 10 - қысқа және ұзын 

шеткі арқалықтар; 11-көпірді жылжыту жетегі; 12-рельс жолы; 13-тік шахта. 
 

1.15-сурет-Хордовый кран құю аула 
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Құю ауласына қызмет көрсету үшін жүк көтергіштігі 20/5-30/5 т 

көпірлі магнитті-грейферлі кран бар. Алайда, әдеттегі типтегі көпір 
кранының жұмыс аймағы құю алаңының тек 40-70% құрайды. Үлкен домна 
пештерінде пештің айналасында қозғалатын арнайы көпір крандары 
(радиалды-аккорд, сақина) орнатылады, бұл құю ауласында 
механикаландыру деңгейін едәуір арттырады. 

Бұл операциялардың аймағы негізінен ыстық үрлеудің айналмалы 
құбырының астында орналасқан. Дәстүрлі көпір крандары айналмалы құбыр 
астында бұрғылау жұмыстарын жүргізуге бейімделмеген, ал домна 
пештерінің көлемінің өсуімен тау-кен жұмыстарының күрделілігі 
төмендемейді. Сондықтан құю алаңдары қосымша жүк көтергіш 
механизмдермен жабдықталған. Бұл құю алаңының және тікелей домна 
пешінің жанында бітеліп қалуына әкеледі, бақылау керек жабдықтардың 
саны артады. Домна өндіріске түбегейлі жаңа көпірлі крандарды - радиалды-
хордалық және сақиналы крандарды енгізу қосымша механикаландыру 
құралдарын қолданбай құю ауласының қызмет көрсету аймағын 40-70-тен 
90-100% - ға дейін кеңейтуге мүмкіндік берді.  

Құю ауласының қызмет көрсету аймағын кеңейту радиалды-хордалы 
және сақиналы крандар пештің айналасында (шеңбер бойымен) қозғалады 
және кез келген фурмалық аспаптың аймағына Үрлеудің сақиналы 
құбырының астына берілуі мүмкін ілмекті жүк қармауышы бар шахталы 
консольді-бұрылмалы көтергіштермен жарақталады. 

Сонымен қатар, шахта көтергіштері бағанның төменгі бөлігіне 
қосымша құрылғылар орнатылуы мүмкін, мысалы, қарапайым көпір 
крандарында жоқ бірдей фитингтердің бөліктерін өзгертуге арналған 
құрылғы. Домна цехының құю ауласында жұмыс істейтін қарапайым көпір 
крандары сыйымдылығы 1 м3 дейінгі моторлы немесе бір арналы грейфермен 
жабдықталуы мүмкін. Кейде магнитті-грейферлік крандар да қолданылады. 
Олар екінші жүк арбасымен жабдықталған, көпірдің бірінші, негізгі рельс 
жолымен жүреді. Мұндай Кранның электромагнитін көтеру механизмі екінші 
барабанмен, жүк кабеліне арналған коаксиалды барабанмен және 
біріншісімен синхронды түрде айналады. Бұл қосымша барабанға электр 
сымы, магнит қосылады. Екінші арбаны мотор грейфері үшін де пайдалануға 
болады. Екі кабельді тартқышқа арналған осындай көпірлі кранның негізгі 
арбасы екі бөлек жетекпен жабдықталған. Олардың бірі-жүкті көтеру үшін 
қызмет ететін қарапайым (материалмен грейфер), ал екіншісі грейферді ашу 
және жабу үшін кабельді механизмге арналған. 

Жүк көтергіш кран-бұл стационарлық орнатылған жүк көтергіш 
механизмдермен жабдықталған және ілмектің көмегімен ілінген немесе 
басқа жүк көтергіш орган ұстап тұрған жүкті ғарышта көтеруге және 
жылжытуға арналған жүк көтергіш машина.  
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қосымша құрылғылар орнатылуы мүмкін, мысалы, қарапайым көпір 
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1.16-суретте жүк көтергіштігі 30/5 тонна кранның арбасы көрсетілген. 
Жүкті көтерудің негізгі механизмі арбаның жетекші доңғалақтарына жақын 
орналасқан, бұл жетекші доңғалақтар мен рельстер арасындағы ең үлкен 
салмақ пен тартылыс күшін қамтамасыз етеді. Арбаның қозғалыс механизмі 
тік ілулі редуктормен жасалған. 

Көпірлі кранның арбасы 1 рамадан, қозғалыс механизмінен 3 және бір 
немесе екі көтеру механизмінен 2, 4 тұрады. Арбалардың рамалары болаттан 
дәнекерленген. Пластиналар рамаларға дәнекерленген, оларға 
механизмдердің түйіндері орнатылады: электр қозғалтқыштары, редукторлар, 
тежегіштер, мойынтірек корпустары және т. б. 

 

 
 
Кран рельстер бойымен троллейбус қозғалатын көпірден тұрады. Көпір 

екі параллель Арқалықтардан және қатты жақтауды құрайтын қораптың екі 
терминалды арқалықтарынан тұрады. Шеткі арқалықтарда жетекші 
доңғалақтар мен жетектер бекітілген, оларда көпір кран жолымен жүреді. 
Рельстер аралық арқалықтарда орналасқан және бекітілген. Көпір алаңында 
Кранның қозғалыс механизмінің жетектері орналасқан. Кранды монтаждау 
кезінде көпірдің шеткі арқалықтары таяныштармен жабдықталады. 
Баспалдақтарды қолдана отырып, бір жағынан соңғы арқалықтарға өту.  

 

 
1-жақтау; 2 - көтеру механизмі (негізгі); 3 - қозғалыс механизмі; 4-көтеру 

механизмі (көмекші). 
 

1.16-сурет-Жүкті көтерудің екі механизмі бар кран арбасы. 
 
Кран арбасының қозғалысын шектеу соңғы арқалықтарға бекітілген 

көпірдің аралық арқалықтарында орналасқан буферлік құрылғылармен 

Көпір краны - жүк көтергіш машина, оның жүк көтергіш органы-ілмек. 



32   

жүзеге асырылады. Буферлік құрылғылар мен буферлер арба мен Кранның 
соққыларын жұмсартады. Көпірдің жетекші және қозғалмалы 
дөңгелектерінің алдына орнатылған қалқандар доңғалақтардың астына бөгде 
заттардың түсуіне жол бермейді.  

Кранның қозғалыс механизмі үш сатылы тік цилиндрлік редуктордың 
жоғары жылдамдықты білігіне қосылған электр қозғалтқышынан тұрады. 
Кранды дәл тоқтату үшін қозғалтқыш білігіне тежегіш орнатылған. 

Арба дегеніміз-арбаның қозғалыс механизмі, жүкті көтеру 
механизмдері, қауіпсіздік қалқандары бар доңғалақтар, арбаның үш жағын 
қоршайтын рельстер, соңғы қосқыштар желісі орнатылған болат 
дәнекерленген жақтау, оның көмегімен арбаның экстремалды 
позицияларында қозғалыс механизмі ажыратылады. 

Арбаның жақтауы еден парағынан, көлденең арқалықтардан, роликті 
Арқалықтардан, жоғарғы блоктардың арқалықтарынан және қаттылық 
қабырғаларынан тұрады. Төменнен роликті арқалықтарда арбаның 
қозғалысын көпірдегі буферлік құрылғылармен жанасуымен шектейтін 
аялдамалар орнатылған. Арбаны тасымалдауға арналған серіппелер еден 
парағына бекітілген.  

Кранның негізгі көтеру механизмі әртүрлі массадағы орамдарды 
көтеруге арналған. Қозғалтқыш тежегіш ілінісу арқылы екі сатылы 
цилиндрлік редуктордың жоғары жылдамдықты білігін басқарады. Аралық 
білік арқылы айналу барабан білігіне беріледі. Барабанның бетінде 
бұрандалы ойықтар кесілген, олар арқанның бағыты мен бір қабатын 
қамтамасыз етеді. Серіппелі шайбалары мен сомындары бар түйреуіштердің 
көмегімен барабанның бетіне арқанның ұштары жапсырмалармен бекітіледі. 
Жүк суспензиясының құрамына Қос полиспаст және ілмек кіреді. 

Кранның көмекші көтеру механизмі әртүрлі салмақтағы жүктерді 5 
тоннаға дейін көтеруге арналған. Электр қозғалтқышының білігі екі сатылы 
редуктордың жоғары жылдамдықты білігіне жалғастырғышмен қосылады, 
тежегіш осы біліктің екінші жағында орналасқан. Аралық білік арқылы 
айналу арқанды орауға арналған барабан бекітілген баяу жүретін білікке 
беріледі. Тепе-теңдік блогы арқанның жүктемесін біркелкі бөлу үшін 
қолданылады. 

Негізгі көтеру аспасы оське орнатылған жылжымалы 
мойынтіректердегі блоктардан тұрады. Блоктарды бір-біріне және корпусқа 
бөлу аралық сақиналардың көмегімен жүзеге асырылады, ал әр блоктағы 
жылжымалы мойынтіректер сақина мен серіппелі сақинамен жүзеге 
асырылады. Жылжымалы подшипниктер қуыстарының ластануын 
болдырмау үшін қақпақтар қарастырылған. Аспалы блоктар корпуспен 
жабылған. Аспа саңылауларына блоктар мен траверс осьі орнатылады, олар 
шеткі шайбалармен бекітіледі. 

Тіреуіш подшипникте сомынмен бекітілген Ілмек орнатылған. 
Сомынны өздігінен бұрап алу үшін жолақ қарастырылған. Краннан арқанның 
түсуі сақтандыру құрылғысымен қамтамасыз етіледі. Көтеру механизмін 
ажырату бұрыш ажыратқыш тұтқасына әсер еткен кезде қамтамасыз етіледі. 
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қоршайтын рельстер, соңғы қосқыштар желісі орнатылған болат 
дәнекерленген жақтау, оның көмегімен арбаның экстремалды 
позицияларында қозғалыс механизмі ажыратылады. 

Арбаның жақтауы еден парағынан, көлденең арқалықтардан, роликті 
Арқалықтардан, жоғарғы блоктардың арқалықтарынан және қаттылық 
қабырғаларынан тұрады. Төменнен роликті арқалықтарда арбаның 
қозғалысын көпірдегі буферлік құрылғылармен жанасуымен шектейтін 
аялдамалар орнатылған. Арбаны тасымалдауға арналған серіппелер еден 
парағына бекітілген.  

Кранның негізгі көтеру механизмі әртүрлі массадағы орамдарды 
көтеруге арналған. Қозғалтқыш тежегіш ілінісу арқылы екі сатылы 
цилиндрлік редуктордың жоғары жылдамдықты білігін басқарады. Аралық 
білік арқылы айналу барабан білігіне беріледі. Барабанның бетінде 
бұрандалы ойықтар кесілген, олар арқанның бағыты мен бір қабатын 
қамтамасыз етеді. Серіппелі шайбалары мен сомындары бар түйреуіштердің 
көмегімен барабанның бетіне арқанның ұштары жапсырмалармен бекітіледі. 
Жүк суспензиясының құрамына Қос полиспаст және ілмек кіреді. 

Кранның көмекші көтеру механизмі әртүрлі салмақтағы жүктерді 5 
тоннаға дейін көтеруге арналған. Электр қозғалтқышының білігі екі сатылы 
редуктордың жоғары жылдамдықты білігіне жалғастырғышмен қосылады, 
тежегіш осы біліктің екінші жағында орналасқан. Аралық білік арқылы 
айналу арқанды орауға арналған барабан бекітілген баяу жүретін білікке 
беріледі. Тепе-теңдік блогы арқанның жүктемесін біркелкі бөлу үшін 
қолданылады. 

Негізгі көтеру аспасы оське орнатылған жылжымалы 
мойынтіректердегі блоктардан тұрады. Блоктарды бір-біріне және корпусқа 
бөлу аралық сақиналардың көмегімен жүзеге асырылады, ал әр блоктағы 
жылжымалы мойынтіректер сақина мен серіппелі сақинамен жүзеге 
асырылады. Жылжымалы подшипниктер қуыстарының ластануын 
болдырмау үшін қақпақтар қарастырылған. Аспалы блоктар корпуспен 
жабылған. Аспа саңылауларына блоктар мен траверс осьі орнатылады, олар 
шеткі шайбалармен бекітіледі. 

Тіреуіш подшипникте сомынмен бекітілген Ілмек орнатылған. 
Сомынны өздігінен бұрап алу үшін жолақ қарастырылған. Краннан арқанның 
түсуі сақтандыру құрылғысымен қамтамасыз етіледі. Көтеру механизмін 
ажырату бұрыш ажыратқыш тұтқасына әсер еткен кезде қамтамасыз етіледі. 

  

Көмекші көтергіштің аспасы басты көтергіштің аспасынан блоктардың, 
сақтандыру құрылғысының конструкцияларының аз санымен, траверсті 
бекітумен және жолақтармен ажыратылады.  

Арбаның қозғалыс механизмінің құрылғысы 1.17 суретте көрсетілген. 1 
Электр қозғалтқышының білігі 2 жалғастырғышы арқылы, оның жартылай 
жалғастырғыштарының бірінде тежегіш орнатылған, үш сатылы 
редуктордың білігіне қосылған 3. Беріліс қорабынан жалғастырғыштары бар 
4 беріліс білігі арқылы айналу 5 жетек доңғалақтарына беріледі.  

 

 
 

 
1-Электр қозғалтқышы 4мт 135lb-6у1; 2-тежегіші бар жалғастырғыш; 3-тік 

редуктор; 4-беріліс білігі; 5-доңғалақ дөңгелегі; 6-доңғалақ білігі; 
 

1.17-сурет-Арбаның қозғалу механизмі 
 

Жүкті көтеру механизмі Кранның жүк көтергіштігіне байланысты 
әртүрлі схемаларға ие болуы мүмкін. Жүк көтергіштігі 25 тоннаға дейінгі 
крандарда ең көп тарағаны-1.18 суретте көрсетілген схема. Электр 
қозғалтқышының 1 білігі серпімді саусақ немесе редуктордың 2 білігімен 
беріліс қорабының 3 білігімен қосылады. Жартылай жалғастырғыштардың 
бірі тежегіш орнатылған тежегіш шкаф ретінде қызмет етеді. Беріліс 
қорабынан айналу барабанға беріледі 4. Барабанның бетінде бұрандалы 
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сызық бойымен орналасқан ойық түрінде кесу бар. Барабан мен жүк ілгегі 6 
арасында арқан, жылжымалы, бекітілген және теңестіру блоктарынан 
тұратын 5 полиспаст бар. Барабан айналған кезде, белгілі бір бағытта арқан 
ойықтарға оралып, жүк көтеріледі. 

 

 
 

1-4мтн 280-М10У1 электр қозғалтқышы; 2-тісті жалғастырғыш; 3-Ц2 
редукторы-750-50-22му2; 4-барабан; 5-полиспаст; 6-жүк көтергіш Ілмек; 

 
1.18-сурет-Көтеру механизмінің схемасы 

 
Жүк көтергіштігі 25 тоннадан асатын крандарды көтеру 

механизмдерінің схемалары, әдетте, корпуспен жабылатын редуктордан, 
ашық барабан редукторынан басқа, оларда қарастырылғаннан ерекшеленеді. 

Әдетте жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын көпір крандарының 
арбаларында бір емес, екі көтеру механизмі негізгі және көмекші болып 
табылады. Көмекші механизмнің мақсаты-салмағы негізгі көтеру 
механизмінің жүк көтергіштігінен аз Жүктерді көтеру, сондай-ақ қосалқы 
операцияларды орындау (шелекті жиектеу және т.б.). 

Негізгі ілгекпен аз салмақты көтеру тиімсіз, өйткені артық энергия 
жұмсалады, сонымен қатар бұл ілгектің көтеру жылдамдығы көмекші ілгекке 
қарағанда әлдеқайда аз. Жүк көтергіштігі 30 және 5 тонна болатын екі 
ілгектің болуы екі ілгекті де 35 тонна көтеруге мүмкіндік бермейді. Кранның 
жүк көтергіштігі негізгі ілмекпен анықталады, бұл мысалда ол 30 тонна. 
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сызық бойымен орналасқан ойық түрінде кесу бар. Барабан мен жүк ілгегі 6 
арасында арқан, жылжымалы, бекітілген және теңестіру блоктарынан 
тұратын 5 полиспаст бар. Барабан айналған кезде, белгілі бір бағытта арқан 
ойықтарға оралып, жүк көтеріледі. 

 

 
 

1-4мтн 280-М10У1 электр қозғалтқышы; 2-тісті жалғастырғыш; 3-Ц2 
редукторы-750-50-22му2; 4-барабан; 5-полиспаст; 6-жүк көтергіш Ілмек; 

 
1.18-сурет-Көтеру механизмінің схемасы 

 
Жүк көтергіштігі 25 тоннадан асатын крандарды көтеру 

механизмдерінің схемалары, әдетте, корпуспен жабылатын редуктордан, 
ашық барабан редукторынан басқа, оларда қарастырылғаннан ерекшеленеді. 

Әдетте жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын көпір крандарының 
арбаларында бір емес, екі көтеру механизмі негізгі және көмекші болып 
табылады. Көмекші механизмнің мақсаты-салмағы негізгі көтеру 
механизмінің жүк көтергіштігінен аз Жүктерді көтеру, сондай-ақ қосалқы 
операцияларды орындау (шелекті жиектеу және т.б.). 

Негізгі ілгекпен аз салмақты көтеру тиімсіз, өйткені артық энергия 
жұмсалады, сонымен қатар бұл ілгектің көтеру жылдамдығы көмекші ілгекке 
қарағанда әлдеқайда аз. Жүк көтергіштігі 30 және 5 тонна болатын екі 
ілгектің болуы екі ілгекті де 35 тонна көтеруге мүмкіндік бермейді. Кранның 
жүк көтергіштігі негізгі ілмекпен анықталады, бұл мысалда ол 30 тонна. 

 
  

  

1.4.2 Шығырлар 
 
Құю аулаларында жүктерді, скреперлерді көтеру және тарту үшін 

жүкшығырлар қолданылады (сурет. 1.19). Олар тарту күші 100 кН (10 тс) 
дейінгі электр жетегімен және арқанды орау жылдамдығы 40 м/мин дейін 
жабдықталған.  Жүкшығырдың өздігінен қозғалуын болдырмау үшін оның 
рамасы жүкшығыр орнатылған тірекке сенімді байлануы тиіс [5]. 

 

 
 

1.19-сурет-Электр жүкшығыр 
 
1.4.3 Такелаждық жұмыстар 
 
Жүк көтергіш механизм мен жүк арасындағы аралық буын такелаж 

болып табылады; такелаж құралдарына арқандар, сондай-ақ жартылай 
автоматты немесе автоматты жүк қармауыш құрылғылар (траверстер, айыр 
қармауыштар, қысқыштар) жатады.  

 

 
 
Арқан немесе икемді жүк машинасы-бұл жүк көтергіш машинаның 

ілгегіне ілуге арналған ілгекпен, қапсырмамен, сақинамен жабдықталған бір 
немесе бірнеше тармақтағы арқан немесе Тізбек. Кез келген жүк көтергіш 

Такелаждық жұмыстар (қызметтер) - бұл әртүрлі ауыр және/немесе 
көлемді жүктерді одан әрі тиеу, түсіру немесе А нүктесінен Б нүктесіне 
дейін тасымалдау мақсатында көтеруге және орнын ауыстыруға 
бағытталған шаралар мен тәсілдер кешені. 
. 
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құрылғы (такелаж) әрқашан белгілі бір жүктемеге есептелген, сыналған және 
таңбаланған. Құю ауласындағы барлық такелаж жұмыстарын емтихан 
тапсырған және белгіленген нысандағы рұқсаты бар арнайы дайындалған 
көрікшілер ғана орындауы тиіс. Көрікші-такелажшы кран астындағы 
жұмысшы деп аталады.  Арқандардың ұштарын бітеу тәсілдері 1.20-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

а, в - екі арқанның ұштарын жалғау; б, г, д-арқандардың ұштарының 
ілмектерін ресімдеу; е-л-ілмектердің түрлері 

 
1.20-сурет-Арқандар мен ілмектердің ұштарын бітеу тәсілдері 

 
Жүктерді ілмектеумен, тасымалдаумен және төсеумен байланысты 

жұмыстарды орындау кезінде кран машинисі (сондай-ақ көрікші) кран 
астындағы жұмысшыға ғана бағынады және оның командаларын ғана 
орындайды.  

Көрікші-кран жұмысшысы-құю ауласында бұрғылау 
жұмыстарын жүргізуге өте жауапкершілікпен қарау керек. 
Оның жеке қауіпсіздігі мен жолдастарының қауіпсіздігі, 
сондай-ақ жұмыстың өнімділігі мен сапасы оның бұл 
жұмыстарды қаншалықты дұрыс жүргізетініне байланысты. 

Құю алаңы ғимаратының ішінде шойын және қожды Шөміштерді 
орнатуға, сондай-ақ қосалқы жүктерді беруге арналған теміржол жолдары 
орналасқан [8]. 
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құрылғы (такелаж) әрқашан белгілі бір жүктемеге есептелген, сыналған және 
таңбаланған. Құю ауласындағы барлық такелаж жұмыстарын емтихан 
тапсырған және белгіленген нысандағы рұқсаты бар арнайы дайындалған 
көрікшілер ғана орындауы тиіс. Көрікші-такелажшы кран астындағы 
жұмысшы деп аталады.  Арқандардың ұштарын бітеу тәсілдері 1.20-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

а, в - екі арқанның ұштарын жалғау; б, г, д-арқандардың ұштарының 
ілмектерін ресімдеу; е-л-ілмектердің түрлері 

 
1.20-сурет-Арқандар мен ілмектердің ұштарын бітеу тәсілдері 

 
Жүктерді ілмектеумен, тасымалдаумен және төсеумен байланысты 

жұмыстарды орындау кезінде кран машинисі (сондай-ақ көрікші) кран 
астындағы жұмысшыға ғана бағынады және оның командаларын ғана 
орындайды.  

Көрікші-кран жұмысшысы-құю ауласында бұрғылау 
жұмыстарын жүргізуге өте жауапкершілікпен қарау керек. 
Оның жеке қауіпсіздігі мен жолдастарының қауіпсіздігі, 
сондай-ақ жұмыстың өнімділігі мен сапасы оның бұл 
жұмыстарды қаншалықты дұрыс жүргізетініне байланысты. 

Құю алаңы ғимаратының ішінде шойын және қожды Шөміштерді 
орнатуға, сондай-ақ қосалқы жүктерді беруге арналған теміржол жолдары 
орналасқан [8]. 

  

1.4.4 Грейферлер 
 
Домна пештеріне байланысты өнертапқыштар мен 

рационализаторлардың күш-жігері тау траншеяларына қызмет көрсету 
кезінде ауыр қол еңбегін жоюға бағытталған. Домна өндірісі жағдайында 
науалардың қаптамасын бұзуды және жинауды, жаңа қаптамалық массаны 
төсеу мен тығыздауды, скрап пен қоқысты жинауды жеңілдететін барлық 
құрылғылар мен құрылғылар сыналады, бұл ретте барлық құрылғылар уақыт 
сынақтарына төтеп бере алмайды.  

 

 

 
 
1-жақ; 2-жақтың айналу осьі; 3-гидроцилиндр; 4-өзек; 5, 6 - жұмыс 

сұйықтығын жеткізу және шығару өрескел; 7-басқару шарғысы 
 

1.21-сурет-Гидравликалық грейфер 
 
Шойынды шығарғаннан кейін және оны жөндеу кезінде негізгі тау-кен 

науасын тазарту үшін гидравликалық грейфер қолданылады (сурет. 1.21). 
Пайдалы көлемі 0,5 м3 Гидрогрейфер көрік жырасының бейіні бойынша 
орындалған және 5 МПа (50 кгс/см2) гидроқондырғысының май қысымы 
кезінде 60 кН (6 тс) жақ сүйектеріндегі күшті дамытады, бұл тозған 
қаптаманы және күйежентектелген қоқысты ішінара бұзуға мүмкіндік береді. 
Фера гидрогрейлерінің өндірістік жұмысы сұйықтықтың жоғары шығынымен 



38   

(140 л/мин) және екі гидроцилиндрдің кіші диаметрімен (әрқайсысы 125 мм) 
қамтамасыз етіледі. 

Гидравликалық жетектің арқасында грейфер өте жинақы. Ол консольді 
айналмалы Кранның ілмегіне ілінеді және жұмысты арнайы тұтқаға 
гидроклапан көмегімен басқарады.  

Егер гидрожүйенің жұмыс ортасы ретінде жанғыш сұйықтықтар 
пайдаланылса, онда тау-кен жұмыстарының мәдениеті төмен болған кезде 
гидрогрейфер өртке қатысты белгілі бір қауіп төндіреді. Сондықтан 
пневматикалық грейферлердің дизайны пайда болды. Пайдалы көлемде 0,5 
м3 және желідегі қысым 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2), олар диаметрі 290 мм екі 
пневматикалық цилиндрде 140 МПа (1400 кгс) жақ сүйектерінде күш 
дамытады.  

 
1.4.5 Тесікке қызмет көрсетуге арналған машиналар 

 
Шойын шұңқырын ашу операциясы екі кезеңнен тұрады: жылу 

каналының отқа төзімді массасымен толтырылған бұрғылау және ішкі 
бетіндегі шұңқырдың тесігінде пайда болған шойын қабығын тесу. 

Шойын құйғышты бұрғылау машинасы мен пневматикалық балғамен 
ашыңыз. Машиналар қашықтықтан басқарылуы тиіс, олардың жұмыс 
органдарының траекториясы (бұрғы мен шыңдар) тік сызықты және 
көлденеңінен еңкіш болуы тиіс, жұмыс органы шегендеуді және шойын 
ағытпаның отқа төзімді массасын бұзбауы тиіс. Бұрғылау машиналарының 
жұмысы электр қозғалтқышымен басқарылатын ұзын бұрғылаудың 
(бұрғылаудың) айналу принципіне негізделген, пневматикалық балғалар 
сығылған ауада жұмыс істейтін соққы механизмдеріне жатады [8]. 

Шойын ағынды кесу бұрғылау машинасы мен Костин жүйесінің 
балғасы арқылы жүзеге асырылады. Бұрғылау машинасы отқа төзімді 
массада ыстық күшті қыртысқа дейін тесік бұрғылайды, ал жер қыртысы 
Костиннің балғасымен тесіледі [5]. 

Шойын шүмегі бұрғылау бұрғысының көмегімен ашылады, ол 
диаметрі 70-80 мм айналмалы бұрғылаумен ағын каналынан отқа төзімді 
массаны алып тастайды. Бұрғылау машинасының конструкцияларының бірі 
1.22 суретте көрсетілген. Машинаның негізі-4 баған өзінің негізімен 10 құю 
алаңының алаңына бекітілген. Бағанға 3 бағыттаушы Арқалық және оны 
қолдайтын 2 кронштейн айналу мүмкіндігімен бекітілген. 3-сәуледе 7-
механизмнің көмегімен 8-арба қозғалады, онда ауыстырылатын бұрғылау 11 
және оның айналу механизмі 9 бекітілген. 
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1 - Ысырма; 2 - кронштейн; 3 - бағыттаушы арқалық; 4 - баған; 5 - арқалық 
пен бұрғының көлбеу бұрышын өзгерту механизмі; 6 - тізбек; 7 - 

күймешеның қозғалу механизмі; 8 - күймеше; 9 - бұрғының айналу 
механизмі; 10 - колоннаның негізі; 11-ауыстырмалы бұрғы [3]. 

 
1.22-сурет-Тесікті ашуға арналған бұрылмалы бұрғылау машинасы 
 
Тесікті ашу үшін бағанның айналасында 4 Арқалық 3 бұрғы тесіктің 

осьі бойымен бағытталатындай етіп бұрылады; ысырманың көмегімен 1 
арқанды пештің қаптамасына бекітеді және 9 бұрғының айналу механизмін 
және 7-механизмді қамтиды, ол күйме мен бұрғының пештің осьіне 
қозғалысын қамтамасыз етеді, яғни ағын арнасын бұрғылау. Ағын арнасын 
ашқаннан кейін, бұрғылау одан вагонды оңға жылжыту арқылы 
шығарылады, содан кейін 3-сәулені айналдырып, бұрғылау шұңқырдан 
бүйірге шығарылады. Пучка мен борактың көлбеу бұрышы 5-механизмнің 
көмегімен 6-тізбекке қолмен әсер етеді. 

 
Жұмыс кезінде бұрғылау машинасын күту және 

қадағалау [9] 
1. Ауысымды қабылдау кезінде тексеру: 
a) 11 бұрғыны патронға бекіту; 
b) шпиндельдің тірек подшипнигінің қақпағын бекіту; 

c) арба 7 у осьіне еркін жылжиды. 
2. Ауысым ішінде машинаның үйкелу тораптарын майлауды жүргізу; 
3. Белгіленген майлау режиміне сәйкес. 
4. Екі аптада бір рет редукторлардың күйін және олардың біліктерге 

бекітілуін тексеріңіз. 
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5. Тесікті бұрғылау машинасымен тесіктің соңына дейін, яғни сұйық 
металға дейін бөлшектеуге тыйым салынады. 

6. Бұрғылау машинасының жұмысындағы ақаулар немесе оның 
жекелеген бөлшектерінің тозуы кезінде бұрғылау машинасы толық 
ауыстырылады. 

Шойынды шығарғаннан кейін ағынды жабу электр пешінің көмегімен 
қалың отқа төзімді ауа массасымен жүзеге асырылады (сурет. 1.23). Жазғы 
массалардың екі түрін қолданыңыз. Олардың бірі ылғалданған саздан және 
ұнтақталған кокстен (40-70%) тұрады, кейде 17% - ға дейін көмір пек 
қосылады. Басқа-сусыз ұшу массасы-отқа төзімді саз, шамот ұнтағы, 
ұнтақталған кокс және көмір шайыры (19-29%) [3]. 

Шойынды ағын каналға пушкамен берілетін отқа төзімді массамен 
жабылады. Тесікті жапқан кезде отқа төзімді масса тесіктің арнасын 
толтырып қана қоймай, сонымен қатар тесіктің аймағында зақымдалған 
көріктің отқа төзімді қалауын жабуы тиіс. Ол үшін масса пештің толық 
жүрісінде тесікке берілуі керек, яғни пешке Үрлеудің қалыпты мөлшерін 
беру кезінде оған балқыту өнімдерін алып тастағаннан кейін тауықтарды 
толтыратын кокстың қарсы қысымы әсер етеді. 

 

 
1-лафет: 2-түсіру механизмі: 3 - бұрылу механизмі; 4 - бұрылу кронштейні: 4 
- зеңбіректің бұрылу механизмі; 6 - ұшу массасын беру механизмі; 7 - тірек 

бағанасы; 8 - арба; 9-зеңбірек. 
 

1.23-сурет-Электр пешінің дизайны 
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1.23-сурет-Электр пешінің дизайны 
 

  

 
 
Шойын науаны жабуға арналған машиналарға мынадай талаптар 

қойылады: зеңбіректің жұмыс цилиндрінің көлемі ұшу массасының қажетті 
мөлшерін беру үшін жеткілікті болуы тиіс; піспектің қысымы ұшу 
массасының қозғалысына және оның көріктің ішкі қабырғасы бойынша 
таралуына барынша қарсылықты еңсеретіндей болуы тиіс; зеңбірек жұмыс 
жағдайында белгілі бір көлбеу бұрышта орналасуы тиіс; тесіктің футлярына 
кірген кезде шанақтың бұзылуын болдырмау үшін шұлық түзу бойынша 
қозғалуы тиіс; зеңбіректі басқару қашықтықтан болуы тиіс. 

Қазіргі заманғы домна пештерінде электр жетегі бар зеңбіректер 
қолданылады-электр пештері (сурет. 1.24). 

 

 
 

1.24-сурет-Новократматор металлургия зауытының (NKMZ) домна пешінің 
құю ауласында шойын құю машинасы) 

 
Болат цилиндрге 3 зеңбірек (сурет. 1.25) бір жағынан, 2 - ші өтпелі 

бөлік және 1-ші зеңбірек, ал екінші жағынан, редукторы мен қозғалтқышы 
бар 11-ші ұшақ массасын беру механизмі ілулі және жиналмалы сырғамен 
бекітілген. Цилиндрді ұшу массасымен жүктеу үшін құлыптары бар 
қақпақтармен жабылатын екі люк бар. Цилиндрдің ішінде штангаға 
бекітілген поршень екі бағыттаушы жолақпен қозғалады. Сондай-ақ, сомын 
бұрандалы бұрандаға киіледі, оның айналуы кезінде ол біртіндеп қозғалады 

Зеңбірек-шойын төсенішін жабуға арналған машина. 
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және ағын массасын тесікке қысады. Беру механизмі піспекке 240-320 тонна 
қысымды дамытады. 

 
 

1.25-сурет-Электр пешін орнату 
 
Қысқыш құрылғы зеңбіректің шүмегін бітеу алдында тесікке енгізеді, 

оны осы қалыпта ұстап тұрады, содан кейін оны тесіктен шығарады. Қысқыш 
құрылғы 7 лафеттен, 5 арбадан және 10 басу механизмінен тұрады. Лафет - 
бұл болат құйылған жақтау, оның бүйір қабырғаларында саңылаулар бар, ал 
троллейбус-лафеттің саңылауларында қозғалатын екі жұп 9 роликтері бар 
дәнекерленген жақтау. Бұранданы айналдыру кезінде арбаның алдыңғы 
білігіндегі қола сомын аудармалы қозғалысқа ие болады және 4 роликке 
мылтық ілінген арбаны жылжытады. Қысқыш құрылғы зеңбірекпен бірге 
консольге 14 айналмалы құрылғыдан ілулі, ол зеңбіректі жұмыс жағдайына 
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енгізеді, яғни.оны шойынның осьі бойымен негізгі ойықтың үстіне орнатады 
және оны жұмыстан тыс жерде - жабылғаннан кейін негізгі ойықтан 
алыстатады. Айналмалы құрылғы 12 тірек бағанынан, 14 консольден және 13 
бұрылу механизмінен тұрады. Колонна-болат құйылған қуыс, төменгі 
бөлігінде іргетасқа тірелген плитамен аяқталады. 

Бағанның үстіне бекітілген беріліс киілетін ось басылады. Болат 
дәнекерленген кронштейн консольдің цилиндрлік қуыс бөлігімен болттармен 
байланысқан, оның жоғарғы бөлігінде редуктор бекітілген. Лафеттің 
алдыңғы жағында 5 ілмегі орналасқан, ол 6 тартқышпен электромагнитпен 
байланысқан. Лафет тесік жақтауына жақындаған кезде ілгек автоматты 
түрде оған ілініп, қағу сәтінде зеңбіректі орнында ұстайды. Өздігінен жүретін 
қаптамасы бар пештерде конструкциясы оны пештің қаптамасынан ұстап алу 
қажеттілігін болдырмайтын зеңбіректер орнатылады. 

Зеңбіректі зарядтау жұмыстарын механикаландыру үшін поршеньді 
арнайы контейнерлер мен гидравликалық аппарат қолданылады. Зеңбірек 
контейнерден шұлық арқылы зарядталады. 

 

 
 
Тоқтатқыштың жұмыс органы-тығын-қож фурмасының саңылауын 

оған Жанбай және оны бұзбай сенімді жабуы тиіс, ол үшін фурмаға 
жақындаған кезде оның қозғалыс траекториясы түзуге жақындап, 
соңғысының осьіне сәйкес келуі тиіс. 

Қазіргі заманғы домна пештерінде пневматикалық жетегі бар, 
қашықтықтан басқарылатын рычагты конструкцияның қож тоқтатқыштары 
қолданылады. Тұтқалы конструкцияның қож тоқтатқышы (сурет. 1.26) 3 
рамасынан, топсалы параллелограммды құрайтын 4 рычаг жүйесінен, 2 
тығыны бар 1 тоқтатқыш өзектен, 5 қарсы жүктен, 9 пневматикалық 
цилиндрден және 7 арқанды берілістен тұрады. Қож тоқтатқышы қож 
шүмегінің үстіне орнатылады және рамамен пештің металл 
конструкцияларына бекітіледі. Тығын мен өзек сумен үздіксіз 
салқындатылады. 

Қожды ағысты ашу үшін тоқтатқыш тығынын пневматикалық 
цилиндрмен орындалатын фурмадан алу қажет. Ол үшін Сығылған ауа 
цилиндр қуысына жіберіледі, оның қысымымен поршень төмен қарай 
жылжиды және блоктар жүйесі арқылы екінші ұшымен тұтқалар жүйесіне 
бекітілген арқан арқылы бұл жүйені 6 бекітілген осьтер айналасында 
айналдырады. Тұтқалардың параллелограммдары бүктеледі, ал тығынды 
алып жүретін өзекке қосылған оның төменгі буыны жоғары көтеріліп, қожды 
шығару кезінде осы қалыпта ұстап, 5 ысырмамен жақтауға бекітіледі. 

 

Қожды тоқтатқыш-қожды ағындарды жабуға арналған механизм. 
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1.26-сурет-Қож тоқтатқышты жобалау 
 

Тесікті жабу үшін ауа цилиндрге қарама-қарсы бағытта беріледі, 
арқанның кернеуі әлсірейді, содан кейін ысырманы 10 кабельмен қолмен 
босатады. Рычаг жүйесі өз массасының және контржүктің әсерінен кері 
бағытта қозғалады, нәтижесінде тоқтатқыштың тығыны қож аспабының 
фурмасының саңылауына тығыз кіреді және оны жабады. 

 
Пайдалану кезінде электр зеңбірегін күту және 

бақылау [9] 
1. Ауысымды қабылдау кезінде: 
1) 1 шұлықты тексеріңіз (сурет.  1.23) және оны 2 өтпелі 

бөлігіне бекіту; 
2) 2-ші өтпелі бөліктің және тиеу люктерінің топсалары мен 

құлыптарын тексеру және оларды майлау; 
3) зеңбірек механизмдерінің тазалығын және майлануын тексеру; 
4) зеңбірек механизмдерін сынап көріңіз. 
2. Зеңбіректі ұшу массасымен тиеу мынадай тәртіппен жүргізілсін: 
a) зеңбіректі жүктемес бұрын, поршеньді, сондай-ақ цилиндрдің ішкі 

бетін, өтпелі бөлікті және зеңбіректің ұшын мазутпен майлаңыз; 
b) зеңбіректі жүктеу келесі ретпен жүзеге асырылады: алдымен 

цилиндрді жүктеу, оның ұшынан ұшу массасын лақтыру, содан кейін - өтпелі 
бөлік; өтпелі бөлікті жауып, оны пышақпен бекіткеннен кейін, ұшу массасын 
шұлықтан шыққанға дейін піспекпен қысып, цилиндрді біртіндеп басу 
арқылы жүктеу люктері арқылы жүктеңіз; 
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c) жүктеу аяқталғаннан кейін өтпелі бөліктің және шұлықтың сыртқы 
бетін сазбен майлаңыз және бұрылу механизмі мен қысқыштың жұмысын 
тексеріңіз. 

3. Шойын шығару кезінде өтпелі бөлік пен шұлық темір қалқанмен 
қорғалған, сондықтан оларға саз жабыны кеуіп кетпейді және жарылып 
кетпейді. 

4. Толтыру сәтінің басталуымен масса саусақтың қуысынан 
цилиндрдің ішіне кеткенін тексеріңіз; егер бұл орын алса, поршеньді 
саусақтан масса пайда болғанша алға қарай итеріңіз. 

5. Шойынды ағысты бітеуді келесі ретпен жүргізу керек: 
a) бұрылу механизмінің электр қозғалтқышын іске қосыңыз және 

зеңбіректі пештің пешіне біртіндеп әкеліңіз; 
b) шығару механизмінің электр қозғалтқышын іске қосыңыз және 

цилиндрдің мазмұнын тесікке енгізіңіз; тесікті бітеу кезінде поршень 4 2 
өтпелі бөлігіне демалмауын қамтамасыз етіңіз, өйткені бұл цилиндрді 
шығару механизмінің редукторының корпусына қосатын болттардың 
бұзылуына әкелуі мүмкін; 

6. Тесікті бітеу аяқталғаннан кейін зеңбіректі жан-жаққа алып, сыртын 
тазалап, цилиндрді ашып, оны, өтпелі бөлігін және шүмегін массаның 
қалдығынан тазарту; бұл ретте поршень цилиндрден шықпауын қамтамасыз 
ету қажет.  Егер бұл орын алса, піспектің кері қозғалысы кезінде оны көтеріп, 
цилиндрдің шетіне тиіп кетпеңіз. Тазартудан кейін өтпелі бөліктің топсалы 
қосылыстарын және тиеу люктерінің қақпақтарын майлаңыз 

7. Электр зеңбірегінің механизмдерін майлау белгіленген майлау 
режиміне сәйкес жүргізіледі. 

8. Тәулігіне бір рет электр зеңбірегін тексеруге; бұл ретте: 
1) 1 цилиндрдің ішкі бетін тексеріңіз (сурет.  1.24), сондай-ақ 4 

поршеньді бұрандаға бекітуді тексеріңіз 
2)  соташық-бұранданың жай-күйі мен тазалығын тексеру; 
3) 2 өтпелі бөлігінің тығыздығын тексеріңіз (сурет.  1.24) цилиндрге 1 

және сына құлпы; 
4) 1 шұлықты тексеріңіз (сурет.  1.24) және оның 2-ші өтпелі бөлікке 

бекітілуі саусақтың айтарлықтай немесе біркелкі жанбауы кезінде (35-40 мм) 
оны ауыстыру немесе қайнату және тазалау; 

5) тиеу люктері қақпақтарының қысқыш болттары мен топсаларының 
жай-күйін тексеру 10 (сурет.  1.24); 

6) басу механизмінің жұмысын және бұранданың, жүріс роликтерінің 
және саусақтардың жай-күйін тексеру; 

7) зеңбірек цилиндрінің Бекітілу сенімділігін тексеріңіз 2 (сурет. 1.24)  
8) шығару механизмі редукторының корпусына; 
9) зеңбірек механизмдерінің майлануын тексеріңіз. 
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1.5 тақырыбы Домна пешінің науаларының құрылысы 
 
Көрік науаларының құрамына (сурет. 1.27) соңғы уақытқа дейін шойын 

ағындарының санына сәйкес келетін негізгі шұңқырларды қамтиды. Негізгі 
шұңқыр шойын құятын аймақтағы домна пешіне жақын орналасқан,ол ең 
күрделі. Негізгі ойықта ағыннан шығатын балқыту өнімдері жиналады, 
стратификацияланады, содан кейін скиммер құрылғысының көмегімен 
шойын мен қожға бөлінеді.  

 

 
 

 
 

1.27-сурет-Көрік науаларының орналасуы және еңістері 
 
Шойын мен қождың көлік ойықтары негізгі тау ойықтарының жалғасы 

болып табылады. Олар бөлінген шойын мен қожды құю немесе түйіршіктеу 
орындарына бағыттауға арналған. Көлік қоқыстарына қызмет көрсету 
көлемін азайту үшін олардың жалпы ұзындығы құю алаңының орналасуына 
мүмкіндік береді. 

Көп тоннажды құю кезінде тасымалдау науаларынан шойын немесе 
қож тікелей шөмішке немесе түйіршіктегішке түседі. Алайда, мұндай схема 
аз және аз қолданылады, өйткені бұл жағдайда ойықтардың ұзындығы ең 
үлкен болады. Бір реттік құю кезінде көлік науасынан шойын (қож) 
жылжымалы айналмалы немесе тербелмелі типке түседі. Бұрылмалы науаны 
пайдаланған кезде құю кезекпен стационарлық науаның ұшынан (бір 
жолдағы шөмішке) және бұрылмалы науаның ұшынан (басқа жолдағы 

Шұңқырлы ойықтар тұрақты және жылжымалы. Олар бойынша балқыту 
өнімдері шөміштерге немесе түйіршіктеу қондырғыларына ауырлық 
күшімен түседі 
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1.5 тақырыбы Домна пешінің науаларының құрылысы 
 
Көрік науаларының құрамына (сурет. 1.27) соңғы уақытқа дейін шойын 
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1.27-сурет-Көрік науаларының орналасуы және еңістері 
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шөмішке) жүргізіледі. Егер тербелмелі науа жұмыс істесе, онда стационарлы 
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қозғалысы кезінде кесіп өтеді. Сондықтан мұндай схема сирек қолданылады 
[5]. 
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бұрыштарының келесі шекараларын белгілейді, %: 

Бас 12,0-15,4 
Қожды көлік 4,0-54,2 
Шойын тасымалдау 5,0-26,3 

 
Минимумнан төмен көлбеу бұрышы шығаруда ойықтардың толып 

кетуіне және соның салдарынан төтенше жағдайға әкелуі мүмкін. 
Стационарлық ойықтар құю ауласына салынып, жұмыс алаңы бар 

шкафқа орнатылады. Бұл оларға қызмет көрсетуді жеңілдетеді. Кез-келген 
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жиналатын металл корпус болып табылады (сурет. 1.26). Науаларды 
кірпішпен (арматуралық немесе бақылау қабаты) қаптайды және үстіне отқа 
төзімді арнайы науа массасымен (жұмыс қабаты) толтырады. Көліктік және 
жылжымалы науаларды шегендеу үшін МЕМСТ 390-2018 [25] және МЕМСТ 
8691-2018 [26] бойынша ШБ-П маркалы шамотты бұйымдар, ал негізгілерін 
шегендеу үшін МЕМСТ 1598-2018 [27] бойынша б класының (Е кіші 
тобының) шамотты Домна бұйымдары пайдаланылады. Науаларды қалау 
тігістерінің қалыңдығы 3 мм-ден аспайтын МЕМСТ 10178-85 [28] бойынша 
400 маркалы портландцементтің 20 % (салмағы бойынша) қоспасымен ШТ2 
мертелінен жартылай қалың консистенциялы шамот-цемент-сазды ерітіндіде 
жүргізіледі. Көміртекті блоктардың негізгі науасын төсеу кезінде оны 
көміртекті пастаға апарады. Тігістердің қалыңдығы 1 мм-ден аспауы керек. 
Отқа төзімді кірпішті қорғау үшін оның үстіне отқа төзімді масса салынған.  

Кәдімгі негізгі шұңқыр 1.28 суретте көрсетілген. Оның скиммер бөлімі 
шойын қапталған плита түрінде құю болып табылады. Отқа төзімді кірпіш 
оған екі жағынан құйылады, оның үстіне отқа төзімді жабын қолданылады. 
Скиммер плитасының айналасындағы жарықтар отқа төзімді балшықпен 
қапталған. Шығару кезінде айналма науа негізгі науаның бүйіріне құм 
себілген кесу күрегімен қоршалған. Айналма жол өткелдің алдында 
шойынның қалдықтарын түсіру қажет болған кезде ашылады.  Бұл жерде 
айналма науаның түбі негізгі түбімен тең.  

Қазіргі заманғы негізгі шұңқырлардың дизайнындағы кейбір 
айырмашылықтар қождың бөлінуін жақсартуға және қоқысты шығаруға 
дайындау кезінде қол жұмыстарының көлемін азайтуға деген ұмтылысқа 
байланысты. 
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1-ші негізгі науадан 2-ші қоқыс шығады, ал бұтақтар қожға арналған 
науалар негізгі науаның түбінен жоғары болатындай етіп жасалады. Қожды 
науаның артында 3 бөлгіш (скиммерлі) плита орнатылады, ол негізгі науаға 
түседі, осылайша науаның түбі мен плитаның шеті арасында кішкене өту 
қалады. Пластинаны сұйық шойынмен коррозиядан қорғау үшін ол отқа 
төзімді кірпішпен қапталған. Бөлгіш плитадан белгілі бір қашықтықта плита 
мен шұңқырдың түбі арасындағы тесікті шойынмен толтыру үшін негізгі 
ойықтағы шойын деңгейін көтеруге қызмет ететін 4-өткел орнатылады. Қож 
шойынға қарағанда жеңіл болғандықтан, ол оның бетінде орналасқан Н плита 
мен негізгі науа арасындағы тесікке ене алмайды, бірақ қож науасына 
жіберіледі. Шойын науасын жапқаннан кейін шойын мен қождың 
қалдықтарын негізгі науадан түсіру үшін негізгі науадан кесілген 
күректермен бөлінген айналма науалар қолданылады. Шойын мен қождың 
әсерінен негізгі шұңқырды төсеу тез бұзылады және жөндеуді қажет етеді. 
Жөндеу қиын, өйткені шойын құю аймағындағы құю ауласында қызмет 
көрсету персоналының жұмыс жағдайлары жоғары температураның, газға 
қауіпті атмосфераның болуына және шойын ағынына қызмет көрсету 
механизмдерінің орналасуына байланысты ауыр. 

 

 
1.28-сурет - Басты төбешік науасы 

 
Жұмыстарды механикаландыру және қызметкерлердің еңбек 

жағдайларын жақсарту үшін қазіргі уақытта алынбалы негізгі ойықтар 
қолданылады. Олар арнайы шұңқырға орнатылады және екі ауыстырылатын 
бөліктен тұрады, олардың арасындағы түйіспе плитамен жабылады. Құю 
ауласындағы науаларды вибромеханизмдерді қолдана отырып жөндеңіз. 

Шөміштер бойынша шойын мен қожды тарату үшін негізгі науадан 
шойын мен қожға арналған науалар шығады. Шойын мен қожға арналған 
науалар түбі мен ернеуі құммен немесе отқа төзімді массамен толтырылатын 
көлемді шойын құймаларынан жиналады. Шойын мен қождың жақсы ісінуі 
үшін ойықтар 6-8% көлбеу, ал қожға жақын жерлер 20-30% құрайды. 
Науалардың ағызу шұлықтарының арасындағы қашықтық шойынтасушы 
және қожтасушы шөміштердің ұзындығымен анықталады. 

Шойын мен қождың бір шөміштен екіншісіне дәйекті бағыты ағызу 
шұлықтарына орнатылған кесу құрылғыларымен қамтамасыз етіледі. Кесу 
құрылғысы шұңқырдың көлденең қимасын жабатын күрек түрінде жасалады. 
Шойын немесе қожды өткізу үшін оны қолмен көтереді. 
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Шойын мен қожды құюға арналған стационарлық науаларды орнату 
кең науа желісі бар құю алаңының үлкен көлемін қажет етеді. Шойын мен 
қожды жылжымалы немесе айналмалы науаларды қолдана отырып, 
стационарлық науаның бір ағызу шүмегі арқылы құю тиімдірек. Құюдың бұл 
әдісі стационарлық ойықтардың ұзындығын 70-80% азайтуға, құю алаңының 
ауданын қысқартуға, ойықтардың түбінде және қабырғаларында шойынның 
қатаюынан туындаған сынықтардағы шойынның жоғалуын азайтуға және 
ойықтарға қызмет көрсету және жөндеу бойынша көп уақытты қажет ететін 
жұмыстарды азайтуға мүмкіндік береді. 

Жылжымалы науаны пайдалану кезінде іргелес теміржолдарда негізгі 
және көмекші шойын вагондары орнатылады, ал екі құрамның алғашқы 
шөміштері шойын немесе қожды шығару басталғанға дейін теміржол 
жолдарына перпендикуляр орнатылған жылжымалы науаның осьі бойымен 
орналастырылады. 

Шойын немесе қож негізгі құрамның шөміш жағына қарай қисайған 
тербелмелі науаға шағын ұзындықтағы стационарлық науа бойынша 
жіберіледі (сурет. 1.29). Негізгі құрамның шөмішін толтырғаннан кейін 
тербелмелі науа тік жазықтықта көмекші құрамның шөміш жағына бұрылады 
және оны толтырады. Бұл уақытта бірінші композиция екінші шелекті 
тербелмелі шұңқырдың астына орнатқанға дейін алға жылжиды.  

 
1-төсек; 2-бесік; 3 - рычаг; 4 - Науа; 5-Иінді - шатунды беріліс; 6-жетек. 

 
 1.29-сурет- Жылжымалы науа құрылғысы 

 
Осыдан кейін тербелмелі науа қайтадан негізгі құрамға қарай 

бұрылады. Осылайша, шойын мен қожды шығару аяқталғанға дейін науаның 
айналуы және шөміштердің қозғалысы мезгіл-мезгіл қайталанады. Көмекші 



50   

құрам бір немесе екі шөміштен тұрады және негізгі құрамның шөміштері 
қозғалатын кезде шойын мен қождың үздіксіз құйылуын қамтамасыз етеді. 

Шойын немесе қожды айналмалы науаның көмегімен құю кезінде 
(сурет. 1.30) негізгі құрамның шөміштері тікелей стационарлық науаның 
ағызу шүмегі арқылы толтырылады. Негізгі құрамның шөміштерін 
стационарлық науаның астына жылжыту кезінде шелектердің үстіне 
орнатылған айналмалы науаны көлденең жазықтықта бұру арқылы жүзеге 
асырылады. Тұрақты науадан шойын немесе қож айналмалы науа арқылы 
көмекші құрамның шөмішіне түседі. Негізгі құрамның екінші шөмішінің 
стационарлық науасының астына орнатқаннан кейін айналмалы науа жағына 
шығарылады. 

Айналмалы шұңқырдың артықшылығы бар, соның арқасында ол 
тербеліске қарағанда жиі қолданылады. Айналмалы қоқыстың 
артықшылықтары: 

а) стационарлы науаның ұшынан шойын мен қож ішектерінің төмен 
түсу биіктігі және науаның шегендеуінің қызмет ету мерзімін ұзартатын 
ағыстың күрт бұрылуының болмауы; 

б) науаға қызмет көрсетудің ең жақсы шарттары; 
в) құрылымның ықшамдылығы және оның массасы аз. 

 
1-роликті жол; 2 - науа; 3 - айналмалы рамка; 4 - топсалы тірек; 5-иінді білік; 

6 - жетек. 
 

1.30-сурет-Айналмалы науаның құрылғысы 
 
Шойын мен қожды құю кезінде шойын мен қож құрамдарын жылжыту 

үшін теміржолдар арасында орнатылған немесе теміржолдар арқылы 
шөміштер үшін қозғалатын арнайы итергіштер қолданылады. 
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6 - жетек. 
 

1.30-сурет-Айналмалы науаның құрылғысы 
 
Шойын мен қожды құю кезінде шойын мен қож құрамдарын жылжыту 
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1.6-тақырып көрік құралдары және оларға қойылатын талаптар 
 
Негізгі көрік құралдары мен құралдары 1.31 суретте көрсетілген. 1.1-

кестеде қандай да бір операцияны орындау үшін олардың жиынтықтылығы 
және ең үлкен габариттік өлшемдері туралы деректер келтірілген. 

Көрік құралы бекітілген технологияға сәйкес сызбалар бойынша 
дайындалуы тиіс. Пайдалануға беру алдында оны беріктікке сынайды. 
Құралдың техникалық шарттарға сәйкестігі, оны жұмыс жағдайында ұстау 
көп еңбекті қажет ететін жұмыстардың орындалуын жеңілдетеді және 
олардың қауіпсіздігін арттырады. 

Көрік құралын ыңғайлы және қауіпсіз жерде орнатылған арнайы 
стеллажда сақтайды, тек мақсаты бойынша пайдаланады. Егер ол жарамсыз 
болып қалса, оны дереу ауыстыру керек.  

 

 
 
Құралдар тұрақты тау - кен жұмыстарын жүргізу үшін және арнайы 

жұмыстар үшін қолданылады-фитингтер мен қож құрылғыларының 
бөлшектерін ауыстыру, шойын шүмегін жөндеу және т. б. 

Жүк көтергіштігі әртүрлі қол және машина қысқыштарі: 0,5; 2,5; 6 кН 
(тиісінше 50; 250; 600 кгс) науалардан ыстық скрапты жинау үшін 
қолданылады. Кене бөлшектері олардың функцияларына байланысты әртүрлі 
болаттардан жасалған. Қысқыштар сиқырмен бірге сыналады. Кастор майын 
кеңейту және металда жарықтар пайда болған кезде қысқыштар 
пайдаланудан шығарылады [5]. 

Шойын мен қожға арналған қалыптар шартты түрде көрсетілген. Олар 
жергілікті жағдайға және балқыту өнімдерінің сынамаларын талдау 
әдістеріне байланысты әртүрлі дизайнға ие. 

Үлкен және кіші ілгектер жұмсақ болаттан жасалады және қажет 
болған жағдайда жұмыс элементтерінің беткі қатаюын жүзеге асырады. Олар 
фурмалық және қож аспаптарының бөлшектерін қағу, шойын және қожды 
ағындарды ашу кезінде сынықтарды қағу үшін пайдаланылады.  

 

Көрік қол аспабы - көрік жанында әртүрлі жұмыстарды орындау үшін-
шойын мен қожды шығару, науаларды, құю ауласын жинау, өртенген 
арматураны ауыстыру және т. б. 
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1, 2, 3 - Әртүрлі жүк көтергіштігі бар машина және қол қысқыштары; 4, 5 - 

шойын мен қож сынамаларына арналған құймақалыптар; 6 - балға; 7 - сынық; 
8 - үлкен ілмек; 9 - рамка; 10 - қисық сызық; 11 – фурма мен амбразурды 

қағуға арналған "машина"; 12 - кіші Ілмек; 13 - қож фурмасын қағуға 
арналған құрылғы; 14 - қол қож тоқтатқышы; 15 - ошақ; 16 – фурмаларды 

қағуға арналған "машина" 17 - қож амбразурасын қағуға арналған құрылғы; 
18 - сақина; 19-сына; 20, 21 - тиек; 22 - машина бұрғысы; 23 - қол бұрғысы; 

24 - тесіктің ұзындығын өлшеуге арналған зонд; 25, 26 - кескіштер; 27 - шың; 
28 - тескіш сынығы; 29 – контр салмақ; 30, 31 - нығыздағыш; 32 - қож 

сынамаларын алуға арналған қасық; 33 - сынамаларды іріктеуге арналған 
қасық шойын; 34, 35 - күректер; 36 - толқынды темір. 

 
 1.31-сурет-Көрік қол құралы 
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Кесте 1.1 - құю ауласында қажетті құрал жиынтығы  
 
Поз
ици

я 
нөм
ірі 

Құрал Операцияларды 
орындауға арналған 

құралдар бірліктерінің 
саны 

Барлы
ғы 

Құралд
ың 

максим
алды 

ұзынды
ғы, мм 

Шойын 
науаны, 

футляр мен 
науаларды 
дайындау 

Қожд
ы 

ағынғ
а 

қызм
ет 

көрсе
ту 

Салқын
дату 

аспапта
рын 

ауысты
ру 

1 Жүк көтергіштігі 6 кН қысқыштар 1 - - 1 1500 
2 Қол қысқыштары  3 2 - 5 650 
3 Жүк көтергіштігі 2,5 кН қысқыштар 1 - - 1 1200 
4 Шойынға арналған қалыптар 2 - - 2 100 
5 Қожға арналған қалыптар 2 1 - 3 100 
6 Балға 3 1 2 6 800 
7 Сынық  5 5 10 20 1400 
8 Үлкен Ілмек 1 - 1 2 4000 
9 Рама  1 - 1 2 1800 
10 Қисықтың сынығы  - - 4 4 2000 
11 Фурманы қағуға арналған машина - - 3 3 3600 
12 Кіші ілмек 1 1 4 6 3000 
13 Қожды фурмаға арналған құрылғы - 2 - 2 2600 

14 Қолмен қож тоқтатқышы  - 2 - 2 4000 
15 Ебелек  - - 4 4 2200 
16 Қож фурмасын қағуға арналған 

машиналар  
- 1 - 1 3600 

17 Қож амбразурасына арналған 
құрылғы  

- 2 - 2 2200 

18 Сақина  2 2 4 8 170 
19 Сына 2 2 4 8 200 
20 Кіші тиек  2 2 4 8 4000 
21 Үлкен тиек  1 1 1 3 4000 
22 Машиналық бұрғы 3 - - 3 3000-

4000 
23 Қол бұрғы 1 1 4 6 4000 
24 Тесікке арналған сүңгі  1 - - 1 3700 
25 Шағын кескіштер 2 1 - 3 4000 
26 Үлкен кескіштер  1 1 - 2 4000 
27 Пика 5 4 6 15 6000 
28 Тесіп өту сынықтары  1 1 1 3 4000 
29 Контр салмақ  1 3 8 12 1500 
30 Шағын тығыздау   2 - - 2 4500 
31 Үлкен тығыздау  2 - - 2 4000 
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Ілгектердің сапасы мен денсаулығын әсіресе мұқият бақылау керек, 
өйткені ілгектің сынуы және соның салдарынан көрікшінің жарақаты болуы 
мүмкін. Үлкен Ілмек көбінесе жақтаумен бірге қолданылады. Бұл жағдайда 
раманың өзі кесілген бөлікке жабысатын ілмек ретінде қызмет етеді. 

Фурмалық және қож аспаптарының бөлшектерін қағуға арналған 
машиналар конструкциясы бойынша ұқсас, бір жұмыс қағидаты бар, бірақ 
олардың өлшемдері тиісті жөнделетін құрылғылардың өлшемдерімен 
айқындалады. Бұл машиналарға қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік 
ережелерін сақтауды мұқият бақылау керек, өйткені ондағы соққы 
жүктемелері айтарлықтай және ілгек немесе бөрене (жүк жүрісін шектегіш) 
сынған кезде жарақат алуы мүмкін. 

Сына мен сақина оларды ашу кезінде шойын мен қождың сынықтарын 
қағу үшін қолданылады. Олар болаттан жасалған. 

Жоғарыда айтылғандай, қазіргі уақытта тесіктер бұрғылау 
машинасымен жақсы ашылып, қажет болған жағдайда қыртысты оттегімен 
күйдіреді. Сондықтан Болат шойынының сынықтарын ашу үшін сынықтарды 
қолдану сирек кездеседі. 

Шыңдар негізінен Кокс қоқыстарынан саңылауды тазартуға арналған. 
Олар диаметрі 22-25 ММ және ұзындығы 6-8 м болатын жұмсақ илектелген 
болаттан жасалған. 

Машина және қол бұрғылар орташа көміртекті болаттан жасалған, 
бұрғы қауырсыны (кесу бөлігі) қатайтылған. Көрікшінің иелігінде қаламның 
ұзындығы мен ені әртүрлі (тиісінше 3-4 және 50-80 мм) бұрғының жиынтығы 
(кемінде үш) болуы тиіс.  

Кесілген жиектері бар бұрғы қолдануға болмайды. Бұрғы сағасы тиіс 
оңай кіру патрон бұрғылау машинасын және бекітілуге тиіс. 

Соңғы жылдары құю алаңдарында шойын төсенішінің корпусын 
механикаландырылған кесу үшін арнайы кескіштер жиі қолданылады. Бұл 
жағдайда құрал тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын карбидті шар тәрізді 
кесек болып табылады. Кескіш арнайы дизайндағы қысқартылған бұрғылауға 
салынып, корпусты кесу тесікті ашу үшін бұрғылау машинасымен жүзеге 
асырылады. 

Кескіштер сонымен қатар Орташа көміртекті болаттан жасалады және 
кесу бөлігі сәл қатайып, содан кейін қайрайды. Кескіштер зеңбіректің 
(корпустың) шүмегі үшін тесік кесуге, сондай-ақ шойын мен қожды 
шығаруға дайындауға қызмет етеді.  

Түрту арқылы шойын ағынының ұзындығын өлшейді. Тескіш 
сынықтармен бұрғылаудан кейін, сондай-ақ балқыту өнімдері нашар өткен 
кезде шойын ағын тесіледі.  

Контр салмақ тесілген сынықты немесе қол бұрғысын тесікке жақын 
жерде ұстау үшін қажет.  

Пневмотығыздау болмаған жағдайда футляр қолмен 
нығыздағыштармен толтырылады.  

Түрлі диаметрлі дискілері бар соғылған және құйылған тиектер, 
сондай-ақ, тесіктердің сауыттарын толтыруға, фурмалық және қож 
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Ілгектердің сапасы мен денсаулығын әсіресе мұқият бақылау керек, 
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аспаптарының элементтерін ауыстыру кезінде сазды айдауға және басқа да 
жұмыстарға арналған. Қож құрылғысының элементтерін тегістеу немесе 
отырғызу рөлінде әртүрлі құрылғылар қолданылады. Саптамаларды 
ауыстыру кезінде көмекші құрал-бұл сынықтар мен сынықтар қисығы. 

Төмен көміртекті болаттан жасалған оттегі түтіктері шойын 
шұңқырындағы қыртысты, қож фурмасындағы мұздатылған шойынды жағу, 
өртенген ауа фурмасы аймағында ешкіні жағу және басқа да от жұмыстары 
үшін қолданылады. Оттегі түтіктері құрғақ және майдан тазартылған болуы 
керек. Оларды ұтымды тұтыну үшін түтіктер күйіп қалмас үшін 
дәнекерленген.  

Қолмен қожды тоқтатқыш механикалық істен шыққан кезде қож 
ағынын жабу үшін қолданылады. Қолмен қожды тоқтатқыштың басы жалған, 
содан кейін беті өңделеді және диаметрі 20 мм және ұзындығы 4 м барға 
дәнекерленген. Жоғарыда аталған аспаптан басқа, олар қарапайым 
сынықтарды, бальзамдарды және басқа да құралдарды және қауіпсіздік 
техникасының белгіленген үлгілері мен ережелеріне сәйкес келуі керек 
құрылғыларды пайдаланады [5].  

1.32-суретте шойыннан сынама алу үшін қасықпен құралмен көрік 
көрсетілген.  

 

 
1.32-сурет-Шойын сынамаларын алу үшін қасықпен домна пешінің 

пеші   
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Тақырып 1.7 Жанармай құю және отқа төзімді материалдардың 
құрамы мен қасиеттері 

 
1.7.1 көміртекті блоктар 

 
Көміртектерге бос көміртектің едәуір бөлігінен тұратын отқа төзімді 

заттар жатады. МЕМСТ 28874-2004 " отқа төзімді бұйымдар. Техникалық 
жіктеу" олар топтарға бөлінеді: көміртегі бар (графит бар), көміртекті 
графиттелмеген (көмір) және көміртекті графиттелген. Көміртекті өнімдер 
жоғары жылу және электр өткізгіштігімен, жоғары жылу кедергісімен, төмен 
сызықтық кеңею коэффициентімен, жоғары температурада өлшемдердің 
тұрақтылығымен және сұйық қож бен металдардың әсеріне айтарлықтай 
төзімділігімен ерекшеленеді. Көміртекті өнімдер төмен күлді Кокс пен 
термоантрациттен жасалған. Байланыстырушы материал-көмір пек және 
шайыр. Графиттелген өнімдер көміртекті өнімдерді қосымша термиялық 
өңдеу арқылы алынады. Көміртекті блоктар, массалар мен пасталар домна 
пештерінің пештері мен пештерін, сондай-ақ негізгі шұңқырларды төсеу 
үшін қолданылады (сурет. 1.33) [5]. 

 
1-отқа төзімді кірпіш; 2-көміртекті блоктар; 3 - құмды төсек; 4-отқа төзімді 

масса.  
 

1.33-сурет-Басты көрік науасын көміртекті блоктармен қаптамалау 
 
Блоктар Тапсырыс берушінің сызбаларына сәйкес шығарылады, 

олардың беті өңделеді. Бөренеге салмас бұрын, блоктарды бақылау және 
олардың таңбалануын орындаңыз. Блоктарды көрікке беру және оларды салу 
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механикаландырылған. Көрікшілер графиттелген және көміртекті блоктарға 
қойылатын талаптарды білуі және осы талаптардың орындалуын қамтамасыз 
етуі тиіс. Шет жағына орнатылатын блоктар үшін ұзындығы бойынша рұқсат 
етілген ауытқулар ±1 мм-ден аспауы тиіс, ал бос ұштары жоқ қырларға 
салынатын блоктар үшін бұл ауытқулар 5±1,5 мм шегінде болуы тиіс; 
блоктардың бетінде екіден көп емес жарықшақтарға жол беріледі; 
әрқайсысының ұзындығы мен ені тиісінше 150 және 0,5 мм. Жарықтары бар 
блоктарды пайдалануға тыйым салынады. 

Блоктардың қырларында тереңдігі 20 — дан астам және ені 30 мм-ден 
астам, ал блоктардың қырларында тереңдігі мен ені 15 мм-ден астам чиптер 
мен раковиналарға жол берілмейді. 

Графиттелген және көміртекті блоктарға қойылатын техникалық 
талаптар 1.2-кестеде келтірілген [3]. 
 
1.2 - кесте-графиттелген және көміртекті блоктарға қойылатын техникалық 
талаптар 
 

Параметрлері Графиттелген Көміртекті 
Механикалық қысу беріктігі 
МПа (кгс / см2) 

16,5 (165) <27,5 (275) 

Кеуектілік, % <31 <21 
Күл мазмұны, % - <7 

 
Көміртекті масса Кокс пен сусыздандырылған көмір шайырынан 

тұрады, масса дәндерінің мөлшері <6 мм. Көміртекті массаны қолдану 
көміртекті блоктардың түзілуін жеңілдетеді және термиялық кеңеюге -
мүмкіндік береді - көміртекті масса буындарының деформациясына 
байланысты көлденең жазықтықта қысу.  

 

 
 
1.7.2 Шамотты отқа төзімді заттар 
 
Отқа төзімді материалдар - бұл негізделген материал кремний оксиді 

(Si02) және алюминий оксиді (А12О3) кейбір қоспалармен және темір 
оксидінің құрамын 1,5% дейін шектейді. Отқа төзімді алюминий оксиді 37-
ден 42% - ға дейін; жоғары глиноземді өнімдерде оның мөлшері кемінде 63% 
құрайды. 0,4 МПа (4 кгс/см2) жүктемемен кірпіштің деформациясының 
басталу температурасы 1500°С төмен емес. 
 
 

Көміртекті пасталар-көміртекті блоктар арасындағы жұқа буындарды 
толтыру үшін және Кокс шаңы мен майлы саздан тұрады. 
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1.3-кесте-домна пештерінің көрігі мен табанын шегендеу үшін қолданылатын 
отқа төзімді материалдардың сипаттамасы 
 

Отқа төзімді 
материалды 

қолдану орны 

Отқа төзімді материалдың 
түрі 

МЕМСТ, 
техникалық 

шарттар 

Негізгі 
компоненттер 
(мазмұны, %) 

Көрік қалау  Тығыз және тығыздалған 
шамотты даналы бұйымдар  

МЕМСТ 390-96  Al2O3 (37-42) 

Қалау шойынды 
плиталардың  

Жоғары глиноземді 
көміртекті блоктар даналы 
бұйымдар  

МЕМСТ 24704-
2015 

Al2O3 (≥63) 

Көміртекті 
блоктар 
арасындағы тік 
тігістер  

Көміртекті масса  МЕМСТ 21436-
2004 

Көміртегі (≥90) 

Көміртекті 
блоктар 
арасындағы жұқа 
тігістер  

Көміртекті масса  МЕМСТ 21436-
2004 

Кокс және 
сусыздандырылған 
көмір шайыры  
Кокс шаңы (80), 
майлы саз (20) 

 
 

1.7.3 Отқа төзімді массалар 
 
Үлкен маңызы бар: шойынның, корпустың және қоқыстың 

тұрақтылығы үшін отқа төзімді массалардың құрамы бар. Қолдану түрі 
бойынша отқа төзімді массалар: 1) ұшу немесе бекіту массасына; 2) қаптама 
массасына және 3) науа массасына бөлінеді. 

Барлық отқа төзімді массалар бірдей компоненттерден тұрады, бірақ 
олардың абсолютті мөлшері әртүрлі массаларда әр түрлі болады. Бұл оларға 
қойылатын әртүрлі талаптарға байланысты. 

Ағын массасы, ең алдымен, жақсы кебуі керек, сондықтан шойынның 
бір шығарылымы кезінде ағын каналында ылғал болмайды. Бұл қасиет 
шойынның сегіз және он реттік шығарылымдарына ауысуына байланысты 
үлкен маңызға ие болды, бұл кезде шығарылымдар арасындағы уақыт 4 
сағаттан 2-3 сағатқа дейін қысқарды. 

Шойын тесікке арналған масса жеткілікті икемді болуы керек, 
сондықтан ағын арнасын толтырғаннан кейін оны пешке итергенде көп 
қарсылық тудырмайды және әр түрлі пішіндегі қуыстар мен жарықтарды 
толтыра отырып, таудың қабырғалары бойымен еркін таралады. 

Қолдағы ағын массасын қысқанда, ол саусақтардың арасында қиын өтуі 
керек. 

 

 

Икемділік-массаның өз массасының әсерінен немесе шамалы сыртқы 
қысыммен пішінін өзгерту мүмкіндігі 
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Ағындық отқа төзімді масса шойын ағынды сенімді жабуды 

қамтамасыз етуі және каналды және оған іргелес жатқан көрікші 
қабырғасының бір бөлігін толтыруға кепілдік беретін қажетті икемділікке ие 
болуы керек; газдар мен ылғалдың тез шығарылуына қолайлы газ 
өткізгіштігі; қож, шойын және тау-кен газдарының химиялық және 
физикалық әсеріне төзімділік; бұрғылау арқылы ағынды дайындауға 
мүмкіндік беретін қаттылық пен тұтқырлық; ыстыққа төзімділік және 
ыстыққа төзімділік. 

Ұшу массасы жоғары температураға ұшырағандықтан жоғары отқа 
төзімді болуы керек. Бұл қасиет әсіресе шығарылымның соңында, домна 
пешінің арматуралық аймақтарынан тікелей келетін пеш газдарымен 
жарылған кезде өте маңызды. 

Ағын массасы пештен шойын ағын арқылы шығарылатын төменгі 
қожға химиялық бейтарап болуы тиіс. Бұл шарт негізінен пештің тұрақты 
жылу күйінде, төменгі қождың құрамы аздап өзгерген кезде орындалады. 

Ұшу массасы кептіру кезінде кішіреймеуі керек, өйткені шөгу 
монолитте жарықтардың пайда болуына әкеледі, бұл ағынның ұзындығын 
азайтуға көмектеседі. 

Ақыр соңында, ауа массасы жоғары температурада жеткілікті тозуға 
төзімді болуы керек. Отқа төзімді массаның бұл қасиеті ағыннан ағатын 
шойын мен қождың, сондай-ақ пешті үрлеу кезінде қож бар каналда 
қозғалатын кокстың механикалық әсеріне байланысты қажет. 

Науа массасы жоғары отқа төзімділікпен және жақсы икемділікпен 
сипатталуы керек, бұл әсіресе науаларды дірілмен толтыру үшін өте 
маңызды.  

Оған келесі талаптар қойылады: жоғары отқа төзімділік, өйткені 
шойын мен қожды шығару кезінде шұңқыр мен қож шұңқыры жоғары 
температураға ұшырайды, ал шойын мен қождың суланбауы. Қоқыс 
массасының соңғы қасиеті сынықпен шойынның жоғалуын азайтады және 
қызмет көрсететін персоналдың жұмысын жеңілдетеді. 

Корпустық массаға келесі талаптар қойылады: кептіру және күйдіру 
процестерінен кейінгі икемділік пен жоғары беріктік, химиялық бейтараптық 
және отқа төзімділік. 

Іс массасы, ең алдымен, кептіруден және ішінара күйдіруден кейін 
жоғары механикалық беріктікке ие болуы керек. Бұл қажет, өйткені 
зеңбіректің саусағы үлкен күшпен корпусқа басылады. Қабық массасы кебу 
кезінде кішіреймеуі керек. Шөгу кезінде жарықтардың пайда болуы 
корпустың механикалық беріктігін төмендетеді.  

Отқа төзімді массаның компоненттері оның сапасына әр түрлі әсер 
етеді.  

Кокс-бұл сұйық балқыту өнімдерімен газ өткізгіштігін және 
ылғалданбауын қамтамасыз ететін отқа төзімді толтырғыш. Кокс барлық отқа 
төзімді массалардың құрамына кіреді. Массаның тез кебуіне ықпал етеді, 
өйткені ол көптеген тері тесігін жасайды. Кокс қоспалары k массасының отқа 
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төзімділігін арттыруға көмектеседі, оны қожға қатысты химиялық бейтарап 
етеді. Сонымен қатар, кокс отқа төзімді массалардың шойын мен қождың 
сулануын азайтады, сондықтан қоқыс массасында кокс мөлшері 70-80% 
жетеді. 

Алайда, кокс қоспасы массаның икемділігін нашарлатады. Бұл кем 
дегенде корпус пен қоқыс массасына қатысты, бірақ ауа массасы үшін өте 
маңызды. Әрбір нақты жағдайда ұшу массасындағы кокс мөлшері шойын 
құйғышты соғуға арналған зеңбіректің қуатына байланысты болады. 

Отқа төзімді саз массаның тығыздығын арттырады және атыс кезінде 
кішірейеді. Балшық массаға отқа төзімділік пен икемділік береді. Алайда, 
отқа төзімді саздың көп мөлшері бар масса өте нашар кебеді және үлкен 
шөгуді береді. Корпусқа арналған массаны дайындауда саздың көп мөлшерін 
қолданған жөн (38-40%), өйткені корпустар қазірдің өзінде кептірілген 
массамен толтырылған. Сонымен қатар, шойын шұңқырының саңылауына 
қарағанда корпусты кептіру оңай екенін атап өткен жөн. 

Көмір пек жоғары температуралы байланыстырғыш болып табылады. 
Пек-бұл сусыздандырылған көмір шайыры. Ол 8-ден 14% - ға дейінгі барлық 
отқа төзімді массалардың құрамына кіреді. Пек қоспасы шойын мен қождың 
массаның сулануын азайтады. Алайда, бұл маңызды емес, өйткені оның 
мазмұны отқа төзімді массаларда салыстырмалы түрде аз [10].  

Арнайы зерттеулер көрсеткендей, кептіру кезінде ауа массасы ылғал 
буланып, борпылдақ болып, ұнтаққа оңай сіңіп кетеді. Бірақ егер сіз пек 
массаның құрамына кірсеңіз, ылғалдың булану кезеңінде оны босату азаяды. 

Жоғары температураның әсерінен еріген пек байланыстырушы рөл 
атқарады. Болашақта, масса жоғары температурада кальцийленген кезде, пек 
жартылай күйіп кетеді және қатайған массаның кеуектілігін арттырады. 

Шамот-шойынға бейтарап материал, массаның шөгуін азайтады.  
Шамот ұнтағы жазғы және корпустық массаларға арналған шайғыш 

қоспа ретінде қолданылады. Оның арқасында монолитте шөгу және 
жарықтар пайда болады. Сонымен қатар, шамот ұнтағы массаның отқа 
төзімділігін арттырады. Шамот ұнтағы әдетте 33-35% A12O3; 59-62% SiO2; 
1,65 – 2% Fe2O3. Шамот ұнтағының көп мөлшері отқа төзімді массалардың 
икемділігін төмендетеді [10]. 

Көмір шайыры пластификатор және байланыстырушы зат ретінде 
әрекет етеді. 

Отқа төзімді масса шикіқұрамының барлық компоненттері араластыру 
жүгіргіштеріне тиісті түрде дайындалуы тиіс. Астық құрамы маңызды. 
Бірінші көрікші міндетті мезгіл-мезгіл бақылауға дайындау технологиясы 
Отқа төзімді массалар тікелей орнында оларды өндіру [5, 10].  

Ылғал. Ауа массасындағы ылғал мөлшері 15-тен 20% - ға дейін. Ылғал 
осы массаның икемділігін арттырады. Ылғалдың көп болуына жол 
берілмейді, өйткені сұйық отқа төзімді масса Саңылаулар мен шұңқырларды 
жақсы толтырады, бірақ бұл шұңқырдан массаның оңай шығарылуына әкелуі 
мүмкін және саз тығынының келесі шығарылымға қажетті кебуін қамтамасыз 
етпейді. 
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төзімділігін арттыруға көмектеседі, оны қожға қатысты химиялық бейтарап 
етеді. Сонымен қатар, кокс отқа төзімді массалардың шойын мен қождың 
сулануын азайтады, сондықтан қоқыс массасында кокс мөлшері 70-80% 
жетеді. 

Алайда, кокс қоспасы массаның икемділігін нашарлатады. Бұл кем 
дегенде корпус пен қоқыс массасына қатысты, бірақ ауа массасы үшін өте 
маңызды. Әрбір нақты жағдайда ұшу массасындағы кокс мөлшері шойын 
құйғышты соғуға арналған зеңбіректің қуатына байланысты болады. 

Отқа төзімді саз массаның тығыздығын арттырады және атыс кезінде 
кішірейеді. Балшық массаға отқа төзімділік пен икемділік береді. Алайда, 
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Көмір пек жоғары температуралы байланыстырғыш болып табылады. 
Пек-бұл сусыздандырылған көмір шайыры. Ол 8-ден 14% - ға дейінгі барлық 
отқа төзімді массалардың құрамына кіреді. Пек қоспасы шойын мен қождың 
массаның сулануын азайтады. Алайда, бұл маңызды емес, өйткені оның 
мазмұны отқа төзімді массаларда салыстырмалы түрде аз [10].  

Арнайы зерттеулер көрсеткендей, кептіру кезінде ауа массасы ылғал 
буланып, борпылдақ болып, ұнтаққа оңай сіңіп кетеді. Бірақ егер сіз пек 
массаның құрамына кірсеңіз, ылғалдың булану кезеңінде оны босату азаяды. 

Жоғары температураның әсерінен еріген пек байланыстырушы рөл 
атқарады. Болашақта, масса жоғары температурада кальцийленген кезде, пек 
жартылай күйіп кетеді және қатайған массаның кеуектілігін арттырады. 

Шамот-шойынға бейтарап материал, массаның шөгуін азайтады.  
Шамот ұнтағы жазғы және корпустық массаларға арналған шайғыш 

қоспа ретінде қолданылады. Оның арқасында монолитте шөгу және 
жарықтар пайда болады. Сонымен қатар, шамот ұнтағы массаның отқа 
төзімділігін арттырады. Шамот ұнтағы әдетте 33-35% A12O3; 59-62% SiO2; 
1,65 – 2% Fe2O3. Шамот ұнтағының көп мөлшері отқа төзімді массалардың 
икемділігін төмендетеді [10]. 

Көмір шайыры пластификатор және байланыстырушы зат ретінде 
әрекет етеді. 

Отқа төзімді масса шикіқұрамының барлық компоненттері араластыру 
жүгіргіштеріне тиісті түрде дайындалуы тиіс. Астық құрамы маңызды. 
Бірінші көрікші міндетті мезгіл-мезгіл бақылауға дайындау технологиясы 
Отқа төзімді массалар тікелей орнында оларды өндіру [5, 10].  

Ылғал. Ауа массасындағы ылғал мөлшері 15-тен 20% - ға дейін. Ылғал 
осы массаның икемділігін арттырады. Ылғалдың көп болуына жол 
берілмейді, өйткені сұйық отқа төзімді масса Саңылаулар мен шұңқырларды 
жақсы толтырады, бірақ бұл шұңқырдан массаның оңай шығарылуына әкелуі 
мүмкін және саз тығынының келесі шығарылымға қажетті кебуін қамтамасыз 
етпейді. 

  

Іс пен қоқыс массасындағы ылғалдылық ауа массасынан төмен болуы 
мүмкін, өйткені мұнда пластикалық қасиеттер онша маңызды емес. 

 
1.7.4 Отқа төзімді массаларды сақтау 
 
Дайындалғаннан кейін ұшу массасы басылып, кесектерге кесіліп, 

қораптарға салынады (қоқыс массалары - көбінесе грейфер түріндегі 
қораптарға). Қабық массалары басылып, шамамен 200x120 ММ кесектерге 
кесіліп, баяу кептіру үшін сөрелерге қойылады. 
 

1.8-тақырып Отқа төзімді жұмыстарды жүргізу негіздері 
 
Домна пешінің отқа төзімді қаптама (қалау) жылу шығынын 

азайтуға және қаптаманы жоғары температура әсерінен және сұйық металмен 
және қожбен жанасудан қорғауға арналған 

Отқа төзімді кірпіштер арасындағы тігістер кірпіш класына сәйкес 
келетін өлі заттардан жасалған ерітіндімен толтырылады.  

 

 
 
Кірпіштің жауапты түрлері үшін аз мөлшерде беттік-белсенді және 

жабысқақ заттар (сода, сульфит-алкоголь бардасы) қосылған өлі заттар 
қолданылады, бұл олардың икемділігін арттыра отырып, ылғалдылығы төмен 
ерітінділерді дайындауға мүмкіндік береді. Көміртекті блоктар арасындағы 
буындарды толтыру үшін кокс пен шайырлы пектен тұратын көміртекті 
паста қолданылады. Блоктар арасындағы саңылауға тік тігістер үшін 0,5 мм-
ден аспайтын және көлденең тігістер үшін 1,5 мм-ден аспайтын [3] жол 
беріледі. 

Фурмалық аймақтың, металлқабылдағыштың және табан 
қабырғаларының қалау жұмыстарының шарттары әр түрлі. Фурмалық 
аймақтың астары жану алауының әсер ету аймағында болады; ондағы 
температура 20000С және одан да көпке жетеді. 1700-17500с температурасы 
көрікшінің фурмалық аймағының төсеміне тікелей әсер етеді (сурет. 1.34, [3, 
22]).  

Сонымен қатар, төсеніш кемершіктен білікке ағатын қожбен 
тоттанады. Қож ағынынан (металлқабылдағыштың қабырғалары) төмен 
көрікші қабырғаларын қалау шойынға, сондай-ақ оны бұзатын қожға әсер 
етеді. 

 

Мертель-бұл ұсақталған шамот пен отқа төзімді саздан тұратын ұнтақ 
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1-қалау; 2 - саптама; 3 - күбіше; 4 - амбразура; 5 - фурма; 6 - гарниссаж; 
7-Плиталық Тоңазытқыш. 

 
1.34-сурет-Таудың температуралық өрісі  

 
Кірпішті сұйық шойынмен жуады және үлкен гидростатикалық қысым 

мен температура кернеуін сезінеді. Сұйық шойын жоғары ауырлық пен төмен 
тұтқырлыққа байланысты, қабырға мен қабырға кірпішінің тығыз емес 
тігістеріне енеді. Сонымен қатар, оның деструктивті әсері шойынға 
айналатын кірпіштер мен көміртекті блоктарды жыртуға қабілетті, өйткені 
олардың тығыздығы аз. Табан төсенішінде үнемі байқалатын 
температуралық кернеулер төсеніш материалдарының құрылымының 
бұзылуына, деформацияларға, жарықтарға және біртіндеп ұсақтауға және 
кірпіштің бұзылуына әкеледі. Металл қабылдағыштың астары пештің жұмыс 
режимінің өзгеруіне байланысты бұзылады, балқытылған шойынның 
қасиеттері, оның температурасы мен тұтқырлығы сәйкесінше өзгереді [5].  

Шойын салқындаған кезде графит кристалдары көрікші мен табан 
қабырғаларында шығады.   Графит кірпіштің жарықтары мен тігістеріне 
түседі, оларды кеңейтеді және біртіндеп бұзады. Бұрын, төменнен 
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салқындату құрылғылары болмаған кезде, пештің науқаны кезінде оның 
терең жойылуы 4 м жетуі мүмкін.  

Ұзақ төсеу науқаны (15 жыл немесе одан да көп) пештің белгілі бір 
жұмыс жағдайларына сәйкес келетін төсеніш материалдарын мұқият 
таңдауды және төсенішті салқындатуды дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз 
етеді. 

Әрбір жеткізілетін отқа төзімді түріне дайындаушы зауыттың паспорты 
ұсынылуы тиіс. Паспортпен бірге жүрмейтін отқа төзімді бұйымдарды қалау 
үшін олардың сапасын зертханада тексергеннен кейін ғана пайдаланады. 
Көрікшілер материалдардың тазалығына және оларды араластырудың 
мұқияттылығына ерекше назар аудара отырып, отқа төзімді ерітінділердің 
сапасын да жүйелі түрде бақылайды.  

Кірпіштер немесе блоктар арасындағы жұқа тігістер (2 мм — ге дейін) 
көміртекті пастамен, ал кең тік (50 мм-ге дейін) - көміртекті массамен 
толтырылады. Төсеу кезінде төсеніштердің пайда болуына және тігістердің 
тығыздығына қарсы шаралар қамтамасыз етілуі керек. Кірпіштің тігістерінің 
тығыздығына блоктарды пастамен Мұқият жабу, оларды мықтап бекіту, 
сондай-ақ байламға төсеу арқылы қол жеткізіледі (бір қатардың тігістері 
екіншісінің тігістерімен сәйкес келмеуі керек). Аяқтың тым қарқынды 
бұзылуын болдырмас үшін, төсеніштің жоғарғы қатарының төменгі 
температурасы 1150°C-тан аспайтындай етіп төменнен салқындатылады.  

Домна пешін күрделі жөндеу кезінде көрікшілер бірінші көрікшінің 
басшылығымен ауысым кестесі бойынша жұмысын жалғастырады. Тас төсеу 
сапасын бақылау үшін, әдетте, секторларға бөлінетін кем дегенде төрт 
Шахтер бөлінеді. 

Қалақ пен көрік қалау процесінде көрік көріктер орындалатын отқа 
төзімді жұмыстардың сапасын үздіксіз бақылайды. Олардың құқықтары мен 
міндеттері Кәсіпорын басшысы бекіткен "Домна пешінің I разрядты күрделі 
жөндеуде отқа төзімді жұмыстарды орындау жөніндегі нұсқаулықта" 
анықталған. Бақылаушылар тігістердің қалыңдығы мен байлауын, отқа 
төзімді бұйымдар мен материалдардың сапасын зондпен тексеруге, сондай-ақ 
ауысымда кемінде екі рет көріктің радиусын шаблон бойынша тексеруге 
міндетті [5].  

Егер масон нұсқаулықты бұзса, онда көрікші жұмысын тоқтатады және 
бірінші көрікшімен бірге ақаулықты түзетуді талап етеді. 

Көрікші серпілістерінің едәуір саны орындалатын жұмыстардың 
сапасын қанағаттанарлықсыз бақылаумен байланысты екенін есте ұстаған 
жөн. Ауысым сайын барлық ескертулерді "отқа төзімді жұмыстардың 
сапасы"журналына енгізу керек. 

Шойын мен қожға арналған науалар мен фурма аспаптарына арналған 
ауданда қалау. Көрік қабырғасын қалау басталғанға дейін шеткері плиталық 
тоңазытқыштар арасындағы, сондай-ақ шойынды ағын рамалары, қожды 
және фурмалық аспаптардың амбразурлары арасындағы саңылаулар 
шойынды сылақпен бітелуі тиіс. Тау білігі геодезиялық құралдардың 
көмегімен орнатылады. Шахта білігінің кеніш білігіне қатысты жылжуы 30 
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мм-ден аспауы тиіс. Домна пештерін күрделі жөндеу кезінде көрікшілер 
бригадасы ағын сулар мен фурмалық аспаптар ауданындағы қалауды 
бақылайды. 

Шойынға арналған науаны төсеу бірінші көрікші мен пеш шеберінің 
бақылауымен жүзеге асырылады. Шойын ойықтарының рамалары және оған 
жақын орналасқан аймақтағы көрік қабырғалары жіктерінің қалыңдығы 0,5 
мм болатын сұйық консистенциялы шамот-сазды ерітіндіге шамот-каолин 
бұйымдарынан салынады. Егер кірпіш көміртекті өнімдерден жасалған 
болса, онда ол көміртекті пастада жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
тігістердің қалыңдығы 0,5 мм құрайды. 

Егер көміртекті блоктарда шойынға арналған ағын ауданындағы Ойық 
шамот, каолин немесе көміртекті қалаумен толтырылған болса, онда оның 
ені ±1,0 мм дәлдікпен ұсталуы тиіс. Шойын құю аймағында кірпіштің 
реттілігін бақылау қажет. Қалау қабырғалар көріктің бұл жерде бастайды 
қабырғадан арна жылдық, ал ішіндегі рамалары шойынды қалауды 
орындайды бұрын тиісті биіктікте қатарына көріктің [5].  

Қож шұңқырлары аймағында төсеу шамот немесе каолин өнімдерінен 
перифериялық плиталық тоңазытқыштарға жақын, ал ауа фурмаларының 
тесіктері - шамот немесе каолин өнімдерінен жасалады. Кірпіш пен қож 
немесе фурма аспаптары арасындағы саңылауларды мертелдің шамот-саз 
массасымен, ал фурма аспаптары аймағындағы қалау мен шеткері 
тоңазытқыштар арасындағы саңылауды көміртекті массамен толтырады. 
Көрік қалауының сапасын бақылай отырып, шеткері плиталық 
тоңазытқыштар мен қаптама арасындағы саңылаулардың Мұқият 
толтырылуын қадағалау қажет. Табан мен дөңді сумен салқындату кезінде 
саңылауларды портландцементтің 20% (массасы бойынша) қоспасы бар 
мертельден жасалған шамот-сазды-цемент ерітіндісімен қысыммен 
толтырады. 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

Практикалық жұмыс 1.1 Домна пешінің профилі 
 
Жұмыстың мақсаты: Домна пешінің профилінің негізгі өлшемдерін 

зерттеу 
 

Қысқаша теориялық мәліметтер 
Темір кендерінен темір алудың негізгі қондырғысы-домна пеші (сурет. 

1.35). 
 
Жұмыс принципі бойынша ол шахта пештерінің түріне жатады, яғни 

жұмыс кеңістігі тік ось бағытында созылған.  
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мм-ден аспауы тиіс. Домна пештерін күрделі жөндеу кезінде көрікшілер 
бригадасы ағын сулар мен фурмалық аспаптар ауданындағы қалауды 
бақылайды. 

Шойынға арналған науаны төсеу бірінші көрікші мен пеш шеберінің 
бақылауымен жүзеге асырылады. Шойын ойықтарының рамалары және оған 
жақын орналасқан аймақтағы көрік қабырғалары жіктерінің қалыңдығы 0,5 
мм болатын сұйық консистенциялы шамот-сазды ерітіндіге шамот-каолин 
бұйымдарынан салынады. Егер кірпіш көміртекті өнімдерден жасалған 
болса, онда ол көміртекті пастада жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
тігістердің қалыңдығы 0,5 мм құрайды. 

Егер көміртекті блоктарда шойынға арналған ағын ауданындағы Ойық 
шамот, каолин немесе көміртекті қалаумен толтырылған болса, онда оның 
ені ±1,0 мм дәлдікпен ұсталуы тиіс. Шойын құю аймағында кірпіштің 
реттілігін бақылау қажет. Қалау қабырғалар көріктің бұл жерде бастайды 
қабырғадан арна жылдық, ал ішіндегі рамалары шойынды қалауды 
орындайды бұрын тиісті биіктікте қатарына көріктің [5].  

Қож шұңқырлары аймағында төсеу шамот немесе каолин өнімдерінен 
перифериялық плиталық тоңазытқыштарға жақын, ал ауа фурмаларының 
тесіктері - шамот немесе каолин өнімдерінен жасалады. Кірпіш пен қож 
немесе фурма аспаптары арасындағы саңылауларды мертелдің шамот-саз 
массасымен, ал фурма аспаптары аймағындағы қалау мен шеткері 
тоңазытқыштар арасындағы саңылауды көміртекті массамен толтырады. 
Көрік қалауының сапасын бақылай отырып, шеткері плиталық 
тоңазытқыштар мен қаптама арасындағы саңылаулардың Мұқият 
толтырылуын қадағалау қажет. Табан мен дөңді сумен салқындату кезінде 
саңылауларды портландцементтің 20% (массасы бойынша) қоспасы бар 
мертельден жасалған шамот-сазды-цемент ерітіндісімен қысыммен 
толтырады. 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

Практикалық жұмыс 1.1 Домна пешінің профилі 
 
Жұмыстың мақсаты: Домна пешінің профилінің негізгі өлшемдерін 

зерттеу 
 

Қысқаша теориялық мәліметтер 
Темір кендерінен темір алудың негізгі қондырғысы-домна пеші (сурет. 

1.35). 
 
Жұмыс принципі бойынша ол шахта пештерінің түріне жатады, яғни 

жұмыс кеңістігі тік ось бағытында созылған.  
 

  

 
 

1-шойын ағын; 2-қожды ағын су; 3-фурма құрылғысы; 4-табан; 5-шойын 
тасушы; 6-қож тасығыш; 7-ГАЗ бұрғыштар; 8-толтыру құрылғысы; 9-іргетас; 

10-Үрлеудің ауаөткізгіші 
 

1.35-сурет-көлемі 2700 м3 Домна пешінің құрылысы және оның шамамен 
тәуліктік теңгерімі 

 
Тәжірибе пештің ішкі кеңістігінің оңтайлы конфигурациясын - оның 

профилін орнатты. Домна пешінің көлденең қимасы-шеңбер, тік бөлімде пеш 
бес аймақтан тұрады. Пештің бөліктері мөлшерінің дұрыс қатынасы домна 
пешін балқытудың оңтайлы жағдайларын жасайды және пештің ұтымды 
профилін анықтайды. 

Мұндай бейінде Домна процесінің мынадай маңызды шарттары 
қамтамасыз етіледі: 1) шикіқұрам материалдарын бірқалыпты және тұрақты 
түсіру; 2) қарсы газ ағынын неғұрлым тиімді бөлу; 3) шойын мен қожды 
қалпына келтіру және қалыптастыру процестерінің табысты дамуы. Домна 
пешінің жұмыс кеңістігі салғыш, шахта, бу, кемершік және пештен тұрады. 
Олардың пішіні мен салыстырмалы өлшемдері олардағы процестермен 
анықталады. 
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Пештің жұмыс кеңістігінің жоғарғы цилиндрлік бөлігі (салғыш) пешке 
жүктелген заряд материалдарын таратуға арналған, олар салғышқа шамамен 
тұрақты биіктіктен бірдей қиманың ауданына түседі. Бұл колоннадағы 
материалдардың бастапқы таралуының тұрақтылығын, сондай-ақ газ 
ағынының пештің көлеміне дұрыс таралуын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Шахтаның профилі шикіқұрам материалдарының біркелкі түсуін, 
олардың қажетті қопсытуын және шахтаның төменгі бөлігіндегі 
қабырғалардан массалардың еруін қамтамасыз етеді. Шахтаның биіктігі 
материалдарды көтерілетін газдармен термиялық және химиялық өңдеу үшін, 
ең алдымен темір оксидтерін азайту үшін жеткілікті болуы керек. 

 
№1 тапсырма 
1. Егер көріктің диаметрі (м), ал көріктің биіктігі (м), кемершіктің 

биіктігі (м), будың диаметрі (м) белгілі болса, көріктің көлемі мен Домна 
пешінің кемершіктерінің көлемін табыңыз (кесте.1.4) 
 
Кесте 1.4-бастапқы деректер 
 

№ dг, м һг, м һз, м Dр, м 
1 14,41 4 2,8 16,06 
2 13,5 4 2,8 16,06 
3 14,0 4,5 2,6 16,05 
4 15,0 4,0 2,25 16,08 
5 14,54 4,3 2,25 16,0 
6 14,25 4,25 2,27 16,07 
7 14,65 4,21 2,8 17,0 
8 15,01 4,25 2,9 16,5 
9 15,04 4,0 2,3 16,1 
10 14,02 4,6 3,0 15,59 

1. Таудың көлемін анықтау  
3

2

,
4

мhV г
г

г
d 





                                              (1.1) 

қайда, 𝜋𝜋- 3.14 
Dг-көрік диаметрі,  
һг-таудың биіктігі.  

 
2. Кемершіктің көлемін анықтау 
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,
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                            (1.2) 

қайда, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр-бу диаметрі,  
һз-иектің биіктігі.  
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Пештің жұмыс кеңістігінің жоғарғы цилиндрлік бөлігі (салғыш) пешке 
жүктелген заряд материалдарын таратуға арналған, олар салғышқа шамамен 
тұрақты биіктіктен бірдей қиманың ауданына түседі. Бұл колоннадағы 
материалдардың бастапқы таралуының тұрақтылығын, сондай-ақ газ 
ағынының пештің көлеміне дұрыс таралуын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Шахтаның профилі шикіқұрам материалдарының біркелкі түсуін, 
олардың қажетті қопсытуын және шахтаның төменгі бөлігіндегі 
қабырғалардан массалардың еруін қамтамасыз етеді. Шахтаның биіктігі 
материалдарды көтерілетін газдармен термиялық және химиялық өңдеу үшін, 
ең алдымен темір оксидтерін азайту үшін жеткілікті болуы керек. 

 
№1 тапсырма 
1. Егер көріктің диаметрі (м), ал көріктің биіктігі (м), кемершіктің 

биіктігі (м), будың диаметрі (м) белгілі болса, көріктің көлемі мен Домна 
пешінің кемершіктерінің көлемін табыңыз (кесте.1.4) 
 
Кесте 1.4-бастапқы деректер 
 

№ dг, м һг, м һз, м Dр, м 
1 14,41 4 2,8 16,06 
2 13,5 4 2,8 16,06 
3 14,0 4,5 2,6 16,05 
4 15,0 4,0 2,25 16,08 
5 14,54 4,3 2,25 16,0 
6 14,25 4,25 2,27 16,07 
7 14,65 4,21 2,8 17,0 
8 15,01 4,25 2,9 16,5 
9 15,04 4,0 2,3 16,1 
10 14,02 4,6 3,0 15,59 

1. Таудың көлемін анықтау  
3

2

,
4

мhV г
г

г
d 





                                              (1.1) 

қайда, 𝜋𝜋- 3.14 
Dг-көрік диаметрі,  
һг-таудың биіктігі.  

 
2. Кемершіктің көлемін анықтау 
 

3
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,
2423

1 м
ddDD

hV ггрр
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                            (1.2) 

қайда, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр-бу диаметрі,  
һз-иектің биіктігі.  

  

 
2. Өлшемді домна пешінің профилін сызбалық түрде сызыңыз.  
3. Домна пешінің негізгі элементтерінің тізімін жасаңыз және қысқаша 

сипаттама беріңіз. 
 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
№2 тапсырма 
1. Егер будың диаметрі (м), будың биіктігі (м), шахтаның биіктігі (м), 

салғыш диаметрі (м) белгілі болса, будың көлемі мен Домна пешінің 
шахтасының көлемін табыңыз (кесте.1.5) 
 
Кесте 1.5-бастапқы деректер 
 

№ Dк, м һш, м һр, м Dр, м 
1 10,92 21,55 2,0 16,06 
2 10,9 21,5 2,0 16,06 
3 10,5 21,0 2,1 16,05 
4 11,0 21,36 2,02 16,08 
5 10,69 21,35 2,2 16,0 
6 10,78 21,45 2,3 16,07 
7 10,98 21,78 2,5 17,0 
8 10,45 21,89 1,9 16,5 
9 11,2 22,00 1,98 16,1 
10 10,55 21,5 1,5 15,59 

 
1. Бу көлемін анықтау  
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                                            (1.3) 

қайда, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр-бу диаметрі,  
һр-будың биіктігі.  

 
2. Шахтаның көлемін анықтау 

 
3
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,
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1 мdDDD
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                            (1.4) 

қайда,𝜋𝜋 - 3.14 
Dр-бу диаметрі,  
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DK-салғыш диаметрі,  
һш-шахтаның биіктігі.  

2. Өлшемді домна пешінің профилін сызбалық түрде сызыңыз.  
3. Домна пешінің негізгі элементтерінің тізімін жасаңыз және қысқаша 

сипаттама беріңіз. 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
№3 тапсырма 
1. Пештің пайдалы көлемі белгілі болса, будың диаметрін, пештің 

диаметрін және пештің диаметрін табыңыз, м3 (кесте.1.6) 
 
Кесте 1.6-бастапқы деректер 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 

 
 
1. Анықтау диаметрі бу  

 
мD V полезнр ,59,0 38,0                                             (1.5) 

мұндағы, Dр-будың диаметрі,  
V полезн  - пайдалы көлем.  

2. Тау диаметрі анықтау  
мD V полезнг ,32,0 45,0                                             (1.6) 

мұндағы, Dг-будың диаметрі,  
V полезн  - пайдалы көлем.  

 
3. салғыш диаметрін анықтау  

мD V полезнк ,59,0 33,0                                             (1.7) 
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DK-салғыш диаметрі,  
һш-шахтаның биіктігі.  

2. Өлшемді домна пешінің профилін сызбалық түрде сызыңыз.  
3. Домна пешінің негізгі элементтерінің тізімін жасаңыз және қысқаша 

сипаттама беріңіз. 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
№3 тапсырма 
1. Пештің пайдалы көлемі белгілі болса, будың диаметрін, пештің 

диаметрін және пештің диаметрін табыңыз, м3 (кесте.1.6) 
 
Кесте 1.6-бастапқы деректер 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 

 
 
1. Анықтау диаметрі бу  

 
мD V полезнр ,59,0 38,0                                             (1.5) 

мұндағы, Dр-будың диаметрі,  
V полезн  - пайдалы көлем.  

2. Тау диаметрі анықтау  
мD V полезнг ,32,0 45,0                                             (1.6) 

мұндағы, Dг-будың диаметрі,  
V полезн  - пайдалы көлем.  

 
3. салғыш диаметрін анықтау  

мD V полезнк ,59,0 33,0                                             (1.7) 

  

мұндағы, Dк-будың диаметрі,  
V полезн  - пайдалы көлем.  

 
2. Өлшемді Домна пешінің профилін сызбалық түрде сызыңыз.  
3. Домна пешінің негізгі элементтерінің тізімін жасаңыз және қысқаша 

сипаттама беріңіз. 
 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
№4 тапсырма 
1. Егер пештің пайдалы көлемі 4800 м3 екендігі белгілі болса, пештің 

толық және пайдалы биіктігін табыңыз (кесте.1.7) 
 

Кесте 1.7-тапсырма нұсқалары 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 

 
1. Пештің пайдалы биіктігі  
 

мH V полезнполн ,55,5 24,0                                             (1.8) 
қайда, V полезн - пайдалы көлем.  

2. Пештің толық биіктігі  
 

мНH полнполезн ,88,0                                              (1.9) 
 

2. Өлшемді Домна пешінің профилін сызбалық түрде сызыңыз.  
3. Домна пешінің негізгі элементтерінің тізімін жасаңыз және қысқаша 

сипаттама беріңіз. 
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Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
Бақылау сұрақтары 
1. Домна пешінің профилі дегеніміз не? 
2. Домна пешінде шойын балқыту үшін қандай материалдар 

қолданылады? 
3. Домна пешінің көлденең қимасы дегеніміз не?  
4. Пеш білігінің профилі не қамтамасыз етеді? 
5. Домна цехының негізгі жабдықтарына не жатады? 
 
 
Практикалық жұмыс 1.2 қол жүк көтергішінің құрылымы мен 

жұмыс принципін зерттеу 
 
Жұмыс мақсаты: қол жүк көтергішінің құрылғысы мен жұмыс 

принципін зерттеу; жекелеген тораптардың конструктивтік орындалуын 
талдау; қол жүк көтергішінің жүк көтергіштігін анықтау. 

 
Құралдар: штангенциркуль, калькулятор.  
Жұмысты орындауға дайындық: қол көтергіштері туралы теориялық 

материалмен танысу. 
 
Қысқаша теориялық мәліметтер 
Жүк көтерудің қарапайым механизмдеріне домкраттармен қатар 

көтергіш жүк көтергіштер мен жүк көтергіштер жатады, олар негізінен 
ағынға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде жүкті тігінен 
жылжытуға арналған.  Аспа (тельфер) - бұл қолмен жасалған ықшам 
жүкшығыр (сурет. 1.36), электр немесе пневматикалық жетегі бар.  Қол 
көтергіштері (жүк көтергіштігі 350 кг дейін) әдетте стационарлық жүк 
көтергіш механизмдерді пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде монтаждау 
және жөндеу жұмыстарында қолданылады [24]. 

 
Жұмысты орындау тәртібі 
 
1. Z1 бұрамдықының кіру санын және Z2 бұрамдық доңғалағының 

тістерінің санын анықтаңыз, формула бойынша бұрамдық редукторының 
беріліс коэффициентін табыңыз   

 
𝑈𝑈 =  𝑍𝑍2𝑍𝑍1                                                (1.10) 
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Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты, 
2. Домна пешінің профилі, 
3. Пеш элементтерінің сипаттамасы.  
 
Бақылау сұрақтары 
1. Домна пешінің профилі дегеніміз не? 
2. Домна пешінде шойын балқыту үшін қандай материалдар 

қолданылады? 
3. Домна пешінің көлденең қимасы дегеніміз не?  
4. Пеш білігінің профилі не қамтамасыз етеді? 
5. Домна цехының негізгі жабдықтарына не жатады? 
 
 
Практикалық жұмыс 1.2 қол жүк көтергішінің құрылымы мен 

жұмыс принципін зерттеу 
 
Жұмыс мақсаты: қол жүк көтергішінің құрылғысы мен жұмыс 

принципін зерттеу; жекелеген тораптардың конструктивтік орындалуын 
талдау; қол жүк көтергішінің жүк көтергіштігін анықтау. 

 
Құралдар: штангенциркуль, калькулятор.  
Жұмысты орындауға дайындық: қол көтергіштері туралы теориялық 

материалмен танысу. 
 
Қысқаша теориялық мәліметтер 
Жүк көтерудің қарапайым механизмдеріне домкраттармен қатар 

көтергіш жүк көтергіштер мен жүк көтергіштер жатады, олар негізінен 
ағынға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде жүкті тігінен 
жылжытуға арналған.  Аспа (тельфер) - бұл қолмен жасалған ықшам 
жүкшығыр (сурет. 1.36), электр немесе пневматикалық жетегі бар.  Қол 
көтергіштері (жүк көтергіштігі 350 кг дейін) әдетте стационарлық жүк 
көтергіш механизмдерді пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде монтаждау 
және жөндеу жұмыстарында қолданылады [24]. 

 
Жұмысты орындау тәртібі 
 
1. Z1 бұрамдықының кіру санын және Z2 бұрамдық доңғалағының 

тістерінің санын анықтаңыз, формула бойынша бұрамдық редукторының 
беріліс коэффициентін табыңыз   

 
𝑈𝑈 =  𝑍𝑍2𝑍𝑍1                                                (1.10) 

 

  

2. Штангенциркуль дөңгелек дәнекерленген тізбектің жетек тізбегінің 
сыртқы диаметрін d және H ағынының тереңдігін, B1, B2 B3 мәндерін өлшеп, 
ZK ұяшықтарының санын анықтаңыз (сурет. 1.37).  

 

 
 

1-Жүк көтергіш пластина тізбегі; 2-дәнекерленген калибрленген дөңгелек 
тізбек; 3 – жетек тізбегі дөңгелегі; 4 – бұрамдық білігі; 5 – конустық тежегіші 
бар Ілмек; 6 – монтаждық Ілмек; 7 – жүк көтергіш Ілмек; 8-блок – жұлдызша; 

9 – бұрамдық дөңгелегі; 10 – жүк жұлдызы; 11-корпус. 
 

 1.36-сурет-Қолмен аспа 
 
3. Жетек доңғалағының бөлу диаметрін формула бойынша есептеңіз   

 
Dd = Dн-h       (1.11) 

 



72   

 
1.37-сурет-Жетек тізбегі дөңгелегі 

 
4. Келесі формула бойынша тізбек қадамының алдын-ала мәнін 

есептеңіз:   

                                        (1.12) 
 
5. 1.8-кестеге сәйкес өлшеу нәтижелерін ескере отырып, t тізбегі 

қадамының ең жақын стандартты мәнін табыңыз (сурет. 1.38).  
 

 
B-ені; t-қадам; d-сымның диаметрі (калибр) 

 
1.38-сурет-Дәнекерленген дөңгелек тізбекті тізбектердің параметрлері 

 
6. Dd жетек доңғалағының бөлгіш диаметрінің мәнін формуладан 

нақтылаңыз (1.11).    
7. Штангенциркульдің көмегімен шығыс білігіне орнатылған плиталық 

тізбектің жүк жұлдызшасының параметрлерін өлшеңіз:  
DE шығыңқы жерлерінің диаметрі, di ойпаттарының диаметрі және B 

тістің ені, Zгр жүк жұлдызшасының тістерінің санын анықтаңыз (сурет. 1.39).  
Кесте 1.8-дәнекерленген дөңгелек тізбекті тізбектердің параметрлері 
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1.37-сурет-Жетек тізбегі дөңгелегі 

 
4. Келесі формула бойынша тізбек қадамының алдын-ала мәнін 

есептеңіз:   

                                        (1.12) 
 
5. 1.8-кестеге сәйкес өлшеу нәтижелерін ескере отырып, t тізбегі 

қадамының ең жақын стандартты мәнін табыңыз (сурет. 1.38).  
 

 
B-ені; t-қадам; d-сымның диаметрі (калибр) 

 
1.38-сурет-Дәнекерленген дөңгелек тізбекті тізбектердің параметрлері 

 
6. Dd жетек доңғалағының бөлгіш диаметрінің мәнін формуладан 

нақтылаңыз (1.11).    
7. Штангенциркульдің көмегімен шығыс білігіне орнатылған плиталық 

тізбектің жүк жұлдызшасының параметрлерін өлшеңіз:  
DE шығыңқы жерлерінің диаметрі, di ойпаттарының диаметрі және B 

тістің ені, Zгр жүк жұлдызшасының тістерінің санын анықтаңыз (сурет. 1.39).  
Кесте 1.8-дәнекерленген дөңгелек тізбекті тізбектердің параметрлері 

  

 
Тізбек 

калибрі d, 
мм 

Тізбек 
қадамыt, 

мм 

111 және 
буын B, мм 

Масса 
кг/м 

Сынақ жүктемесі, кН 
Сынамалық 
қабылдау 

Бұзушы, кемінде 

5 15 17 0,54 15,8 31,6 
5,6 17 19 0,75 19,8 39,6 
(6) 18 20 0,80 22,7 45,4 
6,3 19 21 0,90 25,0 50.0 
(7) 21 23 1,10 30,8 61,6 
7,1 21 23 1,20 31,7 63,4 
8 24 26 1,40 40,3 80,6 

(8,7) 26 29 1,65 47,6 95,2 
9 27 30 1,80 51,0 102,0 

 
Ескерту. Жақшада берілген мәндер бейтарап.  

 

 
1.39-сурет-Жүк жұлдызы 

 
8. Жұлдызшаның бөлу диаметрінің болжамды мәнін формула бойынша 

табыңыз  
 

(1.13)       
 
9. Алынған dd шамасына сүйене отырып, тақтайша тізбегінің 

қадамының алдын-ала мәнін келесі формула бойынша есептеңіз:   
 

                                     (1.14) 



74   

10. Кесте бойынша. 1.8 t тізбегінің стандартты қадам мәнін орнатыңыз 
және өрнектен dd жүк жұлдызшасының бөлу диаметрінің мәнін нақтылаңыз.  

11. Оқытушы белгілеген жүк көтергіштігі Q, кг болатын білікке айналу 
моментінің шамасын мына формула бойынша анықтаңыз  

 

                                              (1.15) 
 

12. Жетекші білікке момент мәнін формула бойынша есептеңіз    

                                             (1.16) 
 

мұнда көтергіштің қол жетегінің тиімділігі.  
 
Қол жетегінің жалпы тиімділігі өрнектен есептеледі  
 

                                   (1.17) 
 
мұндағы,  η а.п – 0,5-0,6 қабылдайтын ашық бұрамдық берілісінің ПӘК;  

η п.п 0,99 тең мойынтіректер жұбының П-ПӘК;  
η п.п - жетек доңғалағының ПӘК, 0,90–0,94 қабылданады; 
η п.п–0,90-0,94 тең жүк жұлдызшасының ПӘК.  

 
13. Жұмысшының күш-жігерінің көлемін табыңыз:  
 

                                         (1.18) 
 

Кесте 1.9-пластина тізбектерінің параметрлері  
 

Қадамt, мм ЕніB, мм Бұзушы 
жүктемеFразр, кН 

1 м шынжырдың 
салмағы, кг 

25 18 25 1,4 
35 22 50 2,7 
40 25 80 3,4 

 
14. Қосымша жұлдызша блогын қолданған кезде (екі есе полиспастпен) 

тұтқадағы максималды күш азаятынын ескере отырып, жұмысшының 
айналмалы күшінің мөлшерін формула бойынша анықтаңыз  

                                        (1.19) 
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10. Кесте бойынша. 1.8 t тізбегінің стандартты қадам мәнін орнатыңыз 
және өрнектен dd жүк жұлдызшасының бөлу диаметрінің мәнін нақтылаңыз.  

11. Оқытушы белгілеген жүк көтергіштігі Q, кг болатын білікке айналу 
моментінің шамасын мына формула бойынша анықтаңыз  

 

                                              (1.15) 
 

12. Жетекші білікке момент мәнін формула бойынша есептеңіз    

                                             (1.16) 
 

мұнда көтергіштің қол жетегінің тиімділігі.  
 
Қол жетегінің жалпы тиімділігі өрнектен есептеледі  
 

                                   (1.17) 
 
мұндағы,  η а.п – 0,5-0,6 қабылдайтын ашық бұрамдық берілісінің ПӘК;  

η п.п 0,99 тең мойынтіректер жұбының П-ПӘК;  
η п.п - жетек доңғалағының ПӘК, 0,90–0,94 қабылданады; 
η п.п–0,90-0,94 тең жүк жұлдызшасының ПӘК.  

 
13. Жұмысшының күш-жігерінің көлемін табыңыз:  
 

                                         (1.18) 
 

Кесте 1.9-пластина тізбектерінің параметрлері  
 

Қадамt, мм ЕніB, мм Бұзушы 
жүктемеFразр, кН 

1 м шынжырдың 
салмағы, кг 

25 18 25 1,4 
35 22 50 2,7 
40 25 80 3,4 

 
14. Қосымша жұлдызша блогын қолданған кезде (екі есе полиспастпен) 

тұтқадағы максималды күш азаятынын ескере отырып, жұмысшының 
айналмалы күшінің мөлшерін формула бойынша анықтаңыз  

                                        (1.19) 
 

  

мұндағы А-полиспасттың еселігі;  
        η п.п - 0,95 тең екі реттік тізбекті полиспастың ПӘК.  

 
15. Жұмысшының күш-жігерінің алынған мәндеріне сүйене отырып, 

оқытушымен келісе отырып, жұмысшылардың жетек тізбегінің қозғалу 
жылдамдығын таңдаңыз (кесте. 1.10), жүк көтергішті пайдаланудың әртүрлі 
схемаларында Жүкті көтеру жылдамдығын табыңыз. Қосымша блок-
жұлдызшаны пайдаланбай жүк жылдамдығы V гр1 = VD д / UD 2К.   
Қосымша блок-жұлдызшаны пайдалана отырып, жүк жылдамдығы V гр2 = V 
гр1а. Есептеулер нәтижелері орналасса, табл. 1.11.  

 
Кесте 1.10-қолмен көтергіштің Күштік және жылдамдық параметрлері  
 

Жұмыс ұзақтығы Жұмысшы күші 
Fр,Н 

ЖылдамдығыV, м/с 

Үздіксіз (6-8 с) 120-160 0,6-0,8 
Жиі үзіліспен мерзімді(6-8 
с) 

180-200 0,5-0,6 

Қысқа мерзімді (<5 мин) 300-400 0,3-0,4 
Серпіліс <800 0,1-0,2 
 
1.11-кесте-қол Аспа параметрлерін есептеу нәтижелері  
 

Параметр Бұраушы моментT, Hм Белгіленген салмақQ, кг 
Кіріс білік   
Шығыс білік   

Орындалу түрі Жұмысшы күшіFp, H Көтеру жылдамдығыVгр, м/с 
Жұлдызша блоксыз   
Жұлдызша блокпен   

 
Есеп мазмұны  
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;  
2. Қол жүк көтергішінің кинематикалық схемасы; қол жүк көтергішінің 

құрылғысы мен жұмысының қысқаша сипаттамасы;  
3. Жүктің берілген салмағы мен жүкті көтеру жылдамдығы кезінде 

жұмысшының күшін анықтау;  
4. Нәтижелер 1.11-кестеде.  
 
Бақылау сұрақтары  
1. Қолмен аспа неден тұрады?   
2. Қолмен көтергіштің жұмыс принципі.  
3. Аспа тежегішінің мақсаты.  
4. Бір реттік бұрамдықты қолданған кезде тежегіш қажет пе?  
5. Көтергіштің өткізу қабілеттілігін қандай элемент анықтайды?   
6. Қолмен көтергіштің жүк көтергіштігі қалай артады?   
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Домна пешінің профилі дегеніміз не? 
2. Домна пешінің биіктігі қандай жеке бөлімдерге бөлінуі мүмкін? 
3. Домна пешінің пайдалы көлемі мен пайдалы биіктігі не деп 

аталады? 
4. Домна пешінің пеші қалай жұмыс істейді? 
5. Фурмалар не үшін қызмет етеді және олар қалай реттелген? 
6. Фурмалық жең қалай реттелген? 
7. Домна пешінің төменгі жағында не орналасқан?  
8. Шойын және қож ағындары қалай реттелген? 
9. Шахта қалай салқындатылады? 
10. Шахтаның тұтас темір қаптамасы не үшін қызмет етеді? 
11. Домна пешінің негізгі өлшемдерін атаңыз. 
12. Пештің негізі не үшін қызмет етеді? 
13. Табан дегеніміз не? 
14. Домна пешінің пеші шартты түрде қандай бөліктерге бөлінеді? 
15. Қандай қорап? 
16. Отқа төзімді Домна кірпіші қандай шарттарды қанағаттандыруы 

керек? 
17. Газ оттығы қалай жұмыс істейді? 
18. Ыстық соққы шибері қалай жұмыс істейді? 
19. Қож құрылғысы дегеніміз не?  
20. Тығыздықты жасау үшін корпус пен ернемек арасында не бітелген?  
21. Шойын шұңқыры дегеніміз не?  
22. Сақиналы ауа жылытқыштан үрлеуге арналған құрылғылар кешені 

қалай аталады? 
23. Домна пешінің қаптамасының мақсаты, құрылысы. 
24. Көрікші корпусына қойылатын негізгі талаптар. 
25. Шахтаның және будың тоңазытқыштары қалай орындалады?  
26. Пеш пештері мен пештері қалай салқындатылады? 
27. Шойын ағынды ашуға арналған жабдық. 
28. Бұрғылау машинасын күту және бақылау. 
29. Саңылауды жабу үшін қандай жабдық қолданылады? 
30. Шойынды ағындарды қағуға арналған машинаның құрылысы.  
31. Құю ауласы қалай реттелген және ол не үшін арналған? 
32. Шойын қождан қандай құрылғы арқылы бөлінеді? 
33. Металл немесе қож ағынын үзу үшін қандай құрылғылар 

қолданылады? 
34. Электр пеші қалай жұмыс істейді және ол қалай жұмыс істейді? 
35. Қож саңылауын механикалық жабу үшін тоқтатқыш қалай 

ұйымдастырылған? 
36. Қандай құрал қолданылады жұмыстары кезінде көрікте? 
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Қысқаша қорытынды 
Бұл модуль домна пешінің дизайнын қарастырды: пештің негізі, 

пеш, шлак шүмегі, шойын шүмегі, фитинг құралы, пеш пен пештің 
корпусы, кемершік тіректері.  

Домна пешінің салқындату жүйелеріне және құю ауласының 
жабдықтарына күтім жасау құрылғылары мен ережелері сипатталған: 
көтергіш-көлік құрылғылары, лебедкалар, грейферлер, ағынға қызмет 
көрсетуге арналған машиналар.  

Көрік құралдарының толық сипаттамасы және оларға қойылатын 
талаптар, май құю және отқа төзімді материалдар мен жұмыстардың 
құрамы мен қасиеттері ұсынылған.  

Бұл модульді игеру және практикалық дағдыларды үйрету үшін 
практикалық жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, 
қосымша көздер келтірілген. 
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2-БӨЛІМ ШОЙЫН БАЛҚЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 
Кіріспе 
Аталған КМ02 модулі шойынды балқытудың технологиялық процесін 

орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды, шойынды 
технологиялық өндіру негіздерін; процестің физикалық-химиялық негіздерін, 
шойынды құю бойынша операцияларды жүзеге асыруды, домна пешінен 
шойын мен қожды шығару бойынша операцияларды жүзеге асыруды; 
шойынды талдау үшін сынамалар алуды, шойынды алу процесін жүргізу 
кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын сипаттайды. 

 

 
 

 
 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: шойынды 

балқытудың технологиялық процестері операцияларының кезектілігін; 
шикіқұрам материалдарына қойылатын талаптарды, домна өндірісінің қауіпті 
және зиянды факторларын, тау-кен домна пешінің қауіпсіздік ережелерін 
меңгереді.  

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жоспарлы режимде негізгі 
және қосалқы жабдыққа қызмет көрсетуді; шойынды құю процесін жүргізу 
бойынша технологиялық операцияларды орындауды; шикіқұрам беру 
жүйесінің механикалық және электр жабдығын реттеуді, оларды жөндеуді 
жүзеге асыруды; шойынды балқыту жөніндегі операцияларды орындауды; 
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша еңбек заңнамасы 
білімін қолдануды үйренеді. 

 
  

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож 
бен шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож 
бен шойын шығаруға дайындау 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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Тақырып 2.1 Шойын алу процесін жүргізу кезінде еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы 

 
2.1.1 Учаскедегі еңбекті қорғау 
 
Еңбекті қорғау жарақаттанудың, кәсіби аурулар мен уланудың алдын 

алу бойынша алдын алу іс-шараларын әзірлеу мақсатында қоршаған орта мен 
өндіріс құралдарының адам ағзасына әсерін зерттейді [11,12]. 

 

 
 
Еңбекті қорғау өндірістік жарақаттардың, кәсіптік аурулардың, 

авариялардың, жарылыстардың, өрттердің ықтимал себептерін анықтайды 
және зерделейді және осы себептерді жою және адам үшін қауіпсіз және 
қолайлы еңбек жағдайларын жасау мақсатында іс-шаралар мен талаптар 
жүйесін әзірлейді. 

Еңбекті қорғаудың негізгі объектісі еңбек қызметі процесінде адам 
болып табылады, сондықтан еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 
кезінде көптеген ғылыми пәндердің зерттеу нәтижелері қолданылады. 

Еңбекті қорғау жөніндегі қызметкердің міндеттері [12]: 
1) Өзінің жұмыс орны, учаскесі, цехы, зауыты үшін еңбекті қорғау, 

өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік санитария және технологиялық 
нұсқаулықтарды орындау;  

2) Жарамды арнайы киіммен жұмыс істеу, жеке қорғаныс құралдарын 
пайдалану; 

3) Жұмыс орны мен жабдықтың жай-күйін қауіпсіздік техникасы 
қағидаларына сәйкестігі тұрғысынан тексеру; 

4) Ескертулер бригадирге, шеберге баяндау; 
5) жарақат алған кезде өз-өзіне көмек көрсетуге және жолдастарына 

көмек көрсетуге, алған жарақаты туралы бригадирге, шеберге баяндауға 
міндетті. 

 
2.1.2 Домна өндірісінің қауіпті және зиянды факторлары 
 
Домна цехындағы жұмыс технологиялық және еңбек 

операцияларының, механизмдер мен жабдықтардың жұмысының 
үздіксіздігімен және кезеңділігімен сипатталады. Тиісінше, қауіпті және 
зиянды өндірістік факторларды бөлуге болады: 

- тұрақты жұмыс істейтін: механизмдер мен жабдықтардың қозғалмалы 
және айналмалы бөліктері, жүктердің орын ауыстыруы, жылу сәулеленуі, шу, 
діріл; 

Еңбекті қорғау-бұл еңбек қызметінің қауіпсіздігін, адамның денсаулығы 
мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер 
мен оларға сәйкес келетін әлеуметтік-экономикалық, техникалық, 
гигиеналық және ұйымдастырушылық шаралар жүйесі. 
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- мезгіл-мезгіл жұмыс істейді: балқытылған және қыздырылған металл, 
шаң, Газдану және т. б. 

 

 

 
 
Домна пештерінде персонал ұшырайтын жылу сәулесі өте кең 

диапазонда (0,5-тен 16 кал/см2-ге дейін) ауытқиды.мин; 0,35-тен 1,12 Вт/см2-
ге дейін).  

 

 
 
Сәулелену көзі шойын мен қождың балқытылған массалары 

(шойынның температурасы 1350 - 15000С, қождың температурасы 1450 – 
16000с), газдардың жалыны (науалар мен футлярды кептіру кезінде), жабдық 
пен конструкциялардың қыздырылған элементтері болып табылады. Домна 
пешінен және шойын мен қожы бар шөміштерден жылу шығару 850 
Мкал/сағ құрайды, ал шойын мен қожды шығару кезінде 1500-3500 
ккал/(м2с) жетеді. 

Жылу әсерінің көздері жұмыстарды орындау үшін қолайсыз жағдайлар 
жасайды. Домна цехында жұмыс істеу үшін ауа ортасының мынадай оңтайлы 
параметрлері белгіленген [13]: 

- температура 17-200С, температураның 50С-қа сыртқы температурадан 
жоғары, бірақ 280С-тен жоғары емес көтерілуіне жол беріледі; 

- салыстырмалы ылғалдылық 40 - 60%; 
- ауа қозғалысының жылдамдығы 3 м / сек артық емес, ауа 

жылдамдығын 1 - 1,5 м/сек, бірақ 0,5 м/сек кем емес төмендетуге рұқсат 
етіледі.  

Жұмыс орындарындағы жылу жүктемесі 300 ккал/м2с (0,5 кал/см2) 
аспауы тиіс.мин; 0,35 Вт / см2). 

Жылу сәулесі дененің қызып кетуіне ықпал етеді және 
жұмысшылардың көру қабілетіне теріс әсер етеді. Шамадан тыс қатты жылу 

Қауіпті өндірістік фактор-оның әсер етуі жеке құрамның апатына, 
жарақатына немесе денсаулығының басқа да күрт нашарлауына әкеп 
соғуы мүмкін. 

Зиянды өндірістік фактор-қоршаған орта мен еңбек процесінің 
факторы, оның белгілі бір жағдайларда (қарқындылығы, ұзақтығы және 
т.б.) жұмысшыға әсер етуі кәсіби ауруды, денсаулық жағдайының басқа 
да бұзылуын, жұмыс қабілеттілігінің уақытша немесе тұрақты төмендеуін 
тудыруы мүмкін және ұрпақтардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. 

Жылу сәулеленуі-денелер өздерінің ішкі энергиясына байланысты 
шығаратын электромагниттік сәуле. Ол температурасы 0к-ден асатын 
денелермен, яғни қыздырылған денелердің барлық түрлерімен 
шығарылады, сондықтан оны жылу деп атайды. 
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шығару еңбек жағдайын күрт нашарлатады және терінің күйіп қалуына және 
жұмыс қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін. Қоршаған орта 
температурасының жоғарылауымен дененің терморегуляциясы және 
нәтижесінде дене температурасының жоғарылауы бұзылады. Дене 
температурасының шамадан тыс жоғарылауы жылу соққысын тудыруы 
мүмкін, бұл сананың жоғалуына, ал ауыр жағдайларда тіпті адамның өліміне 
әкелуі мүмкін [12]. 

Сәулеленуден қызуды азайту үшін мынадай шаралар қолданылады: 
персоналды арнайы киіммен уақтылы қамтамасыз ету, еңбек және өндірістік 
процестерді автоматтандыруды және механикаландыруды дамыту, жұмыс 
орындары мен құбырларды жылу оқшаулау, өндірісті ұтымды ұйымдастыру, 
жылу оқшаулағыш шүмектерді қолдану және т. б. Құю алаңдары мен 
қабырғалардағы ойықтар ғимараттарының шатырларындағы шамдар 
көмегімен табиғи желдету ыстық ауаның қажетті бұрылуын қамтамасыз 
етеді. Қыста жоба жасайтын барлық саңылауларды жабу керек. 

Жылу жүктемесі (0,35 Вт/см2) асатын кеніште, жүктеменің кейбір 
учаскелерінде, құю машиналарында желдеткіштер орнатылады, ауаны 
себезгілеу, судың жоғары дисперсті шашырауы, суық экрандау қолданылады, 
сондай-ақ температурасы 220С деңгейінде сақталатын демалуға арналған үй-
жайлар жабдықталады.  

Топтық демалыс орындарында ауаны салқындатуға және 
салқындатуға арналған қондырғыларды қолдану керек. Домна цехтарында 
ауа душтарын пайдалану кезінде ауа температурасы мен жылдамдығы жазғы 
уақытта 18-22 0С және 2-3 м/сек, ал қысқы уақытта 16-18 0С және 1-3 м/сек 
болуы тиіс [13].  

 

 
 
Тұрақты шу жүктемелерінің көздері виброқорытпалар, пластиналы 

конвейерлер, коксты електер, желдеткіш қондырғылар, машина залдарының 
мотор-генераторлары, ауа ағулары, түрлі дыбыстық сигналдар және т. б. 
болып табылады. 

Шудың рұқсат етілген деңгейі дыбыстың жиілік құрамына байланысты. 
Төмен жиілікті шу кезінде 90 - 100 дБ, орташа жиілікті S5 - 90 дБ және 
жоғары жиілікті 75-85 дБ дыбыс деңгейіне рұқсат етіледі. 

Шамадан тыс шу жұмысшылардың денсаулығына зиянды әсер етеді, 
жарақаттың пайда болуына ықпал етеді және еңбек өнімділігін төмендетеді. 
Жұмыс күні бойы жоғары шу жағдайында жұмыс істеу есту қабілетінің 
шаршауын тудырады. Шудың рұқсат етілген нормадан ұзақ уақыт әсер етуі 
есту қабілетінің жоғалуына әкеледі. Жоғары тондардың шуылы ғарыштағы 
адамның тепе-теңдігін басқаратын органдарға теріс әсер етеді. Домна 
өндірістегі шу деңгейі 83 дБ құрайды, рұқсат етілген дыбыс деңгейі 80 дБ. 

Өнеркәсіптік шу (өндірістік шу) - бұл өндіріс процесінде пайда болатын 
және денеге теріс әсер ететін әртүрлі шулардың жиынтығы. 
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Домна пештерінде шуылға қарсы күрес ауа құбырларының, газ 
құбырларының, арматуралардың, пештердің және ауа жылытқыштардың 
тиісті тығыздығын қамтамасыз етуден тұрады.  Техникалық шаралардан 
басқа, шуды азайту үшін ұйымдастырушылық-санитарлық шараларды 
қолдану қажет: дыбыстық сигналдардың санын азайту, дыбыс сіңіретін және 
дыбыс өткізбейтін материалдарды қолдану. 

Шудан қорғау МЕМСТ 12.1.003-2014 "ЕҚСЖ ережелеріне сәйкес 
қамтамасыз етіледі. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары". 

 

 
 
Дірілдің әрекеті технологиялық жабдықтың (шойын тесіктерін ашуға 

арналған машиналар, пневматикалық және дірілдеткіш, джекаммер және т.б.) 
жұмысына байланысты, құю алаңының едені мен алаңын шайқау арқылы 
бүкіл адам ағзасына беріледі (жалпы).  

Дірілге сезімталдық олардың физикалық сипаттамаларына байланысты. 
Тербелістердің үдеуі ауырлық күшінің қалыпты үдеуінің 1% - на (9,81 см/с2) 
жеткенде сілкіністер сезіле бастайды және үдеулер ауырлық үдеуінің 4-5% 
жеткенде жағымсыз болады.  

Жоғары жиілікті және амплитудалық сілкіністерге ұзақ уақыт әсер ету 
адамның жүйке-бұлшықет және жүрек-тамыр жүйелеріне әсер ететін және 
буындардың зақымдалуына әкелетін діріл ауруын тудырады. Бұл жағдайда 
толық мүгедектік болуы мүмкін. Жұмыс күні ішінде дірілдің адамға үздіксіз 
әсер етуі кезінде белсенді жолақтардың орташа геометриялық жиілігі 85 Гц, 
ал 95 дБ - 15 Гц (2 мм/с рұқсат етілген тербеліс жылдамдығы кезінде) кезінде 
домна цехындағы діріл параметрінің рұқсат етілген мәндері 90 дБ құрайды 
(МЕМСТ 12.1.012-2004 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Діріл 
қауіпсіздігі. Жалпы талаптар). 

 

 
 

Домна цехының жұмысы Қызмет көрсетілетін агрегаттар мен 
жабдықтарды үздіксіз электрмен жабдықтауды талап етеді. Электр 
қауіпсіздігі ҚР СТ 1296-2004 "Электр қауіпсіздігі. Өндірістік және 
әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы ғимараттардың электр қондырғылары. 
Бақылау әдістері". 

Айнымалы токтың 50 Гц электр қондырғыларынан электр тогы соғуы 
мүмкін. Электр тогының әсерінен электр жарақаттары пайда болады-электр 

Діріл-бұл нүктенің немесе механикалық жүйенің қозғалысы, онда кезек-
кезек өсіп, уақыт өте келе кем дегенде бір координатаның мәндері 
төмендейді. 

Электр қауіпсіздігі-электр тогынан, электр доғасынан, электромагниттік 
өрістен және статикалық электрден жұмысшыларға зиянды және қауіпті 
әсер етуді болдырмайтын ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық 
құралдар жүйесі. 
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Домна пештерінде шуылға қарсы күрес ауа құбырларының, газ 
құбырларының, арматуралардың, пештердің және ауа жылытқыштардың 
тиісті тығыздығын қамтамасыз етуден тұрады.  Техникалық шаралардан 
басқа, шуды азайту үшін ұйымдастырушылық-санитарлық шараларды 
қолдану қажет: дыбыстық сигналдардың санын азайту, дыбыс сіңіретін және 
дыбыс өткізбейтін материалдарды қолдану. 
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қамтамасыз етіледі. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары". 

 

 
 
Дірілдің әрекеті технологиялық жабдықтың (шойын тесіктерін ашуға 

арналған машиналар, пневматикалық және дірілдеткіш, джекаммер және т.б.) 
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бүкіл адам ағзасына беріледі (жалпы).  
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жеткенде жағымсыз болады.  

Жоғары жиілікті және амплитудалық сілкіністерге ұзақ уақыт әсер ету 
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ал 95 дБ - 15 Гц (2 мм/с рұқсат етілген тербеліс жылдамдығы кезінде) кезінде 
домна цехындағы діріл параметрінің рұқсат етілген мәндері 90 дБ құрайды 
(МЕМСТ 12.1.012-2004 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Діріл 
қауіпсіздігі. Жалпы талаптар). 
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Бақылау әдістері". 
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Діріл-бұл нүктенің немесе механикалық жүйенің қозғалысы, онда кезек-
кезек өсіп, уақыт өте келе кем дегенде бір координатаның мәндері 
төмендейді. 

Электр қауіпсіздігі-электр тогынан, электр доғасынан, электромагниттік 
өрістен және статикалық электрден жұмысшыларға зиянды және қауіпті 
әсер етуді болдырмайтын ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық 
құралдар жүйесі. 

  

соққысы, күйік. Электр соққысы жабдықтың ток өткізетін бөліктерімен 
байланыста болуы мүмкін. Күйік электр тізбектеріндегі коммутациялық 
процестермен бірге жүретін электр доғасына байланысты. 

Электр жарақатының нәтижесі бірқатар факторларға байланысты-
қоршаған орта жағдайлары және адам ағзасының параметрлері. Қоршаған 
орта жағдайларына, ең алдымен, адам денесін электр тізбегіне қосу сипаты, 
тізбектегі ток пен кернеу, оның әсер ету ұзақтығы жатады. Қоршаған 
ортаның температурасы мен ылғалдылығы үлкен мәнге ие, оның 
жоғарылауымен нәтиженің ауырлығы артады. Электр тогының соғу 
нәтижесіне шаршау, ауырсыну, мас болу әсер етеді. 

Домна пешінің құю ауласының жұмыс аймағының ауасында 2.1-
кестеде келтірілген бірқатар зиянды заттар бар. 

 

 
 
2.1-кесте-Домна пешінің құю ауласының жұмыс аймағындағы зиянды 
заттардың құрамы. 
 

Зат ШРШ, 
мг / м3 

факт. 
ШРШ, мг / 

м3 

Қауіптілік 
класы 

Хром ангидриді 0,01 0,016 I 
Бензопирен 0,00015 0,00082 I 
Марганец оксидтері 0,05 0,054 I 
Күкіртсутегі 10 13 II 
Фенол 0,3 1,3 II 
Күкірт оксидтері 10 25 III 
Азот оксидтері 5 27,9 III 
Азот диоксиді 2 7,8 III 
Нафталин 20 60,2 IV 
Көміртек оксиді 20 54 IV 
Шаң мөлшері 2-ден 10-ға дейінгі 
кристалды кремний диоксиді % 

4 240,3 III 

 
Көміртегі оксиді адам ағзасына улы әсер етеді, өйткені ол қандағы 

оттегін карбоксигемоглобинге байланыстырады. Қалған газдар тұншығуды 
тудырады. Олардың жұмыс аймағының ауасындағы концентрациясының 
жоғарылауы оттегінің төмендеуіне әкеледі. 

Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша зияндылық бірінші 
сыныптан төртінші сыныпқа дейін [12] жатады. 

Газдану-ауада зиянды және (немесе) жарылыс қаупі бар заттардың жақын 
немесе шекті рұқсат етілген нормалардан жоғары концентрацияларда 
болуы. 
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Әрбір кәсіпорында жұмысшылардың еңбек және демалыс режимін 
бақылау үшін жұмыс орнының картасы бар, онда жұмыс орнының 
орналасуы, еңбек жағдайлары, қорғаныс құралдары, сондай-ақ негізгі 
жұмыстардың мазмұны көрсетілген. 

 

 
 
Домна өндірісінде қолданылатын және пайда болатын газдар тез 

тұтанады, бұл олардың жануы мен жарылуына әкелуі мүмкін. Жарылыстар 
белгілі бір арақатынаста газды ауамен араластырған кезде пайда болады. 
Барлық жағдайларда, олар персоналдың дұрыс емес әрекеттерінің немесе 
жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуінің салдары болып табылады. Жарылыстар 
орын алуы мүмкін; домна пешінде, конусаралық кеңістікте, құбырларда, ауа 
жылытқыштарда, шаң жинағыштарда, ауа үрлегіш машиналарда, 
скрубберлерде, кептіру кезінде көрік науаларында, жылу сақтағыштарда, газ 
жиналуы мүмкін газбен жылытылатын үй-жайларда. 

Газ жарылыстарынан басқа, домна пештерінде сұйық балқыту өнімдері 
(шойын және қож) туындаған жарылыстар болуы мүмкін. Бұл жарылыстар 
ылғалдың балқытылған металмен және қожбен әрекеттесуі кезінде пайда 
болады. Олар қатты дыбыспен, көп мөлшерде шашырау мен ұшқынмен бірге 
жүреді, бұл ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Мұндай жарылыстар 
көрікшілердің, құюшылардың, шөміштердің және т. б. дұрыс емес 
әрекеттерінің салдары болып табылады. 

Өрт қауіпсіздігі ҚР БК талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі 2.02-20-
2006 "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" құралы (ҚР ҚНжЕ 
2.02-05-2002)". 

Домна өндірісінде табиғи және домна газдары, мазут, кокс, көмір 
шаңы, көлік галереяларының конструкциялық материалдары, кабель 
шаруашылығын оқшаулау, металдандырылған шекемтастар және өзге де 
қосымша заттар мен материалдар сияқты жанғыш заттар бар. Тұтану көздері 
жарқын жылу, балқытылған шойын мен қож және олардың тамшылары, 
электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталу кезіндегі электр ұшқындары мен 
доғалары, үйкеліс пен соққының жылуы мен ұшқындары және т. б. болуы 
мүмкін. 

Коммутаторлар мен басқару тақталары да қауіпті. Қолайлы 
жағдайларда (ыстық газдардың тез пайда болуы, жылуды кетіру қиын) жану 
тездеп, жарылғыш жануға, содан кейін жарылысқа айналуы мүмкін. 

Өндірістік үй-жайларда құмы бар жәшікпен, суы бар ыдыстармен және 
өртке қарсы Мүкәммалмен жабдықталған өртке қарсы үйректер 
жабдықталады. 

Өрт қауіпсіздігі-бұл өрт мүмкіндігін болдырмайтын объектінің жай-күйі, 
ал ол туындаған жағдайда өрттің қауіпті факторларының адамдарға, 
құрылыстар мен материалдық құндылықтарға теріс әсерін жою бойынша 
қажетті шаралар қолданылады. 
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Әрбір кәсіпорында жұмысшылардың еңбек және демалыс режимін 
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жүреді, бұл ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Мұндай жарылыстар 
көрікшілердің, құюшылардың, шөміштердің және т. б. дұрыс емес 
әрекеттерінің салдары болып табылады. 
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2006 "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" құралы (ҚР ҚНжЕ 
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шаңы, көлік галереяларының конструкциялық материалдары, кабель 
шаруашылығын оқшаулау, металдандырылған шекемтастар және өзге де 
қосымша заттар мен материалдар сияқты жанғыш заттар бар. Тұтану көздері 
жарқын жылу, балқытылған шойын мен қож және олардың тамшылары, 
электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталу кезіндегі электр ұшқындары мен 
доғалары, үйкеліс пен соққының жылуы мен ұшқындары және т. б. болуы 
мүмкін. 
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2.1.3 Домна пеші көрікшісінің қауіпсіздік ережелері 
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техникасы жөніндегі Нұсқаулық"көлемінде қайта нұсқаулықтан өтеді.  
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Көрікшілер табан түбінің салқындауын да бақылауы тиіс. Салқындату 
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2.2-кесте-пештің көрігі мен фурма аймағының техникалық жай-күйін 
бақылау [11] 

 
Пеш 

аймақтары 
Талаптарға 
сәйкестігін 

тексеру 

Бұзушылықта
рдың түрлері 

Қауіптер Жою бойынша іс-
әрекеттер 

Көрікші 
корпусы 

Герметикалығ
ы  

Жарықтар 
(сурет. 3.1) 
және пештің 
қаптамасында
ғы және олар 
арқылы газды 
үрлеудегі 
тығыздық 

Ингаляция 
кезінде 
көміртегі 
оксидінің 
жоғары 
концентраци
ясы бар Газ 
(1 м3 ауаға 
0,2 г 
Жоғары) 
оттегінің 
ашығуын 
тудырады 

1) бірінші көрікші мен 
пеш шеберін хабардар 
ету; 
2) пештің тоқтауына 
дейін соққы қысымын 
дереу төмендетіңіз; 
3) газдың шығуын жою - 
от қою. 
4) анықталған ақауларды 
жою жөнінде шаралар 
қабылдауға міндетті.  
НАЗАР аударыңыз!!! 
Қаптамасында кез 
келген ұзындықтағы 
жарықтар болған кезде 
Домна пешінің 
жұмысына жол 
берілмейді. 
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2.2 кестенің жалғасы 
 Биіктігі 

бойынша 
Температура  

Температуран
ың 
жоғарылауы  
> 150 0С 

Пештің 
корпусының 
беріктігін 
төмендету 

1) температураны 
төмендету бойынша 
дереу шаралар қабылдау. 
НАЗАР аударыңыз!!! 
Қызып кететін 
жерлердегі қаптама 
металл сапасының 
беріктік көрсеткіштерін 
анықтау мақсатында 
техникалық 
куәландырудан өтуі тиіс. 

Пештің 
негізі 

Су жинау 
науаларының 
тазалығы 

Судың 
жиналуы 

 1) су жинайтын 
науаларды қоқыстан 
және кірден үнемі 
тазарту.  
НАЗАР аударыңыз!!! 
Домна пештерінің 
іргетастарының 
айналасында орналасқан 
су жинайтын науалар 
арқылы судың 
құйылуына жол бермеу 

 Бітелу Өндіріс 
материалдары 
мен 
қалдықтарын 
жинау  

 1) Домна пешінің негізін 
шаң мен қоқыстардан 
үнемі тазарту. 
НАЗАР аударыңыз!!! 
Кірпіш, жабдық және 
т.б. іргетас аймағында 
сақтауға тыйым 
салынады.  

Жарықтандыру Жарықтың 
болмауы 

 Домна пештерінің 
іргетастары түнгі 
уақытта жарықтандыру 
нормаларына сәйкес 
жарықтандырылуы тиіс. 
 

 
Көрікшілер жұмыс орындарындағы желдеткіш және себезгілеу 

құрылғыларының жарамдылығына, қождық ағындарға, контейнерлерге және 
құю материалдарына арналған өздігінен тиелетін қораптарға, стационарлық 
төгу шұлықтарының қоршауларына, сондай-ақ шөміштер бойынша қождың 
шойынын құюға арналған айлабұйымдарға қарама-қарсы орналасқан 
көпіршелердің, сақтандыру қабырғаларының жарамдылығына жауапты.  

Көрікшілер теміржол қойылым жолдарының тазалығына ерекше көңіл 
бөледі. Құю ауласының колонналарын шойын мен қождың төсемдерінен 
үнемі тазалап отыру керек. Шөміштер мен құю шұлықтарына шойын мен 
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қожды құюға арналған құрылғыларды дайындау кезінде темір жолдарға 
скрап пен құю материалдарын тастауға үзілді-кесілді тыйым салынады. 

Көрікшілер электр қауіпсіздігі талаптарын орындауы тиіс. Болмайды 
жанасуға ток өткізу бөліктері. Электр желісі мен электр жабдығының 
зақымдануын тек электриктер ғана түзетеді. 

Корпустың тұтастығын бұзу (2.1-сурет [11]) себеп болуы мүмкін:  
- өндіріс технологиясын және жабдықтар мен конструкцияларды 

техникалық пайдалану қағидаларын сақтамау; 
- салқындату қарқындылығының жеткіліксіздігі; 
- тоңазытқыштардың төзімділігі төмен; 
- мырыш буының әсерімен; 
- жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесін бұзумен; 
- дұрыс емес жобалық шешімдер: тоңазытқыштар арасындағы, 

тоңазытқыштар мен пештің қаптамасы арасындағы және тоңазытқыштар мен 
отқа төзімді кірпіш арасындағы шағын саңылаулар. 

Жарықтардың көп бөлігі (6570% - ға дейін) пештердің пештері мен 
пештерінің қабығында пайда болады. Олар царг 1, 2 плиталарында және 12 
жабдықты дәнекерлеу орындарында пайда болуы мүмкін. Көрікші 
аймағындағы жарықтар тік сипатқа ие, фурма аспаптарына дейін және түпге 
дейін төмендейді. Олардың ашылу ені 60-80 мм дейін. Жарықтар 
тоңазытқышқа отқа төзімді кірпіштің радиалды қысымынан, төсеніш пен 
тоңазытқыш плиталары арасындағы өтемдік саңылаудағы масса қатайған 
кезде пайда болады. Бұл жарықтардың тармақталуы корпус металының 
ұсақталғанын көрсетеді.  

Шойын құю аймағында және фитинг аймағында ұзындығы 2,0 м-ге 
дейін әр түрлі бағыттағы жарықтардың пайда болу себебі-бұл шұңқыр 
аймағындағы корпустың жоғары циклдік температурасы, сонымен қатар 
кірпіш пен тоңазытқыштар арасында жеткілікті өтемақы қабатының 
болмауы. 

Кемершіктер мен шахтаның төменгі бөлігінде сызаттардың пайда болу 
себебі тоңазытқыштар мен кернеулердің істен шығуына байланысты 
жергілікті қызып кету болып табылады, бұл 3, 4, 5, 6 қаптамалар мен 
қаптамалар арасындағы өтемдік қабаттың жеткіліксіз қалыңдығына 
байланысты.  

Тоңазытқыштарға арналған сауыт кесіктерінің бұрыштарында және 7, 8 
қаптамалардың кірістірулерінде дәнекерлеуді сапасыз орындаумен 
байланысты ажыраулар пайда болуы мүмкін. Пештің күмбезінде 9, 10, 11 газ 
құбырлары мен салғыш ернемегінің түйіскен жерлерінде жарықтар пайда 
болады және жылу оқшаулағыш қабаты бұзылған кезде немесе салғыш 
газының температурасының едәуір жоғарылауында жергілікті қызып кетудің 
салдары болып табылады.  
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2.1 - сурет-Пештің қаптамасындағы жарықтардың орналасу схемасы 
Тығыздықтың жеткіліксіздігіне байланысты корпустың шығуы мүмкін 

13. Корпустың кірпішпен тығыз байланысынан немесе олардың арасындағы 
жеткіліксіз саңылаулардан маратор сақинасында жарықтар пайда болуы 
мүмкін. Жарықтар кейде ені бойынша 60-80 мм және ұзындығы бойынша 
1,5-2,0 м жетеді.  

Қаптамалар қызметінің жақсаруы жоғарыда көрсетілген кемшіліктерді 
жоюмен және қаптамалар үшін жаңа, неғұрлым жарамды Болат маркаларын 
пайдаланумен байланысты. 

 
2.1.4 Жеке қорғану құралдары 

 

 
Қауіпсіз жұмысты ұйымдастыруда жеке қорғаныс құралдары, соның 

ішінде жұмыс киімдері маңызды рөл атқарады (сурет.2.2) [11, 12, 13]. 

Жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ) - қызметкер зиянды және қауіпті 
өндірістік факторлардың әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-
ақ ластанудан қорғау үшін пайдаланатын құралдар. 
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2.2 - сурет-Көрікшінің жеке қорғану құралдары 
 
1. Бас киім 
- каска-шығарылымдар арасындағы жұмыстарды орындау үшін.  
- киіз қалпақ-астауларды шойын мен қожды беруге дайындау үшін.  
2. Шинель шұғадан жасалған ерлерге арналған шұға костюмі. 
3. Былғары қысқа қонышты бәтеңке. 
4. Қолғап. 
5. Ашық қорғаныс көзілдірігі. 
 

 
Шалбар аяқ киімге салынбайды. 
Көйлек шалбар киіп жүреді.  
Жұмыс орнында күнделікті киім мен аяқ киім киюге жол берілмейді.  
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Арнайы киім көрікшіні жылу сәулесінен, шойын мен қождың 
шашырауынан, құлайтын заттардан қорғайды. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! Кеніште қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру 
үшін бірінші көрікші ғана емес, бригаданың барлық мүшелері де жауапты 
болады.  

 
Жұмысқа кірісу және бүкіл жұмыс күні ішінде: 

• Душ бөлмесінде (жұмысты бастамас бұрын) жұмыс киімдерін, әсіресе 
аяқ киімдерді мұқият тексеріңіз. 

• Құю алаңындағы жағдайды бағалаңыз және еңбек операцияларын 
орындау жоспарын жасаңыз. 

• Жұмыс кезінде бригада мүшелерінің не және қалай жасайтынын 
қадағалаңыз. 

• Крандардың, жүктердің қозғалысын және механизмдердің жұмысын 
назардан тыс қалдырмау және қауіпті аймақта болмау. 

• Жұмыс аймағының үстіндегі құрылымдар мен шатырдың жай-күйін 
біліңіз. 

• Шу деңгейін қадағалаңыз және егер ол өзгерсе, себебін анықтаңыз. 
• Құю ауласы еденінің жай-күйін білу, балқытылған металл мен қожға 

баспау. 
 
 

2.2-тақырып Домна процесінің шикіқұрам материалдары 
 

Домна балқымасының шикіқұрам материалдары ретінде кокс, 
агломерат, шекемтас, кен, әктас (сурет. 2.3) [3, 15]. Қазіргі уақытта домна 
пештері шикіқұрамының темір кені 74% агломераттан, 22% шекемтастан 
және 4% кеннен тұрады. Шикіқұрам материалдарын домна пешіне белгілі бір 
көлемдегі (40-60 мм) кесектермен салу қажет. Үлкен кесектерді қолданған 
кезде қалпына келтіру және мұздату процестерінің ұзақтығы артады. Ұсақ 
тілімдер сояды өту үшін газдар және бұзады біркелкі түсіру материалдарды 
домна пеші. 
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2.3-сурет-Домна процестің шикіқұрам материалдары 
 

2.2.1 Домна пешінің отыны 
 
Домна пешінің негізгі отын түрі-кокс, ол зарядты қыздыруға және оны 

ерітуге ғана емес, сонымен қатар пештегі қалпына келтіру процестеріне және 
темірді көміртектендіруге арналған негізгі химиялық реагент болып 
табылады. 

Кокс сапасының негізгі көрсеткіштеріне бос көміртегі, 
гранулометриялық құрам, суық және ыстық беріктік, реактивтілік, зиянды 
элементтер мен қосылыстардың құрамы кіреді [3, 6].  

Кокстың химиялық құрамы оның органикалық массасының құрамымен 
сипатталады. Кокстың органикалық заттарында әдетте 96,5 – 97,5% С; 0,5 – 
0,8% Н2; 0,3 – 0,4% О2 және S және N2 белгілі бір мөлшері болады. 

Техникалық талдау кезінде күл (а), ұшпа заттар (L), күкірт (S) және 
ылғал (W) құрамы анықталады – 100% артық беріледі, яғни кокстың жұмыс 
массасы. Ұшпайтын көміртектің құрамы Кокс құрғақ массасынан теңдеу 
бойынша анықталады: 

 
С
нелетС = 100 – (АС + LC + SC).                                   (2.1) 

Әдетте металлургиялық кокстердегі күл мөлшері 8...13% аралығында 
болады. Кокс күлінің құрамы маңызды, өйткені ол домна пешіндегі қождың 
пайда болу процесіне әсер етеді. Күлдің негізгі компоненттері SiO2, Al2O3, 
Fe2O3 болып табылады. Сонымен қатар, күлде CaO, MgO, SO3, P2O5, Mn3O4 
және т. б. сияқты компоненттер бар. SiO2 және Al2O3 күлінің құрамы әдетте 
50-70%, ал cao және MgO тек 4-6% құрайды. Бұл бос жыныстың шөгуі және 
өздігінен балқитын қождың пайда болуы үшін жеткіліксіз.  

Күлдің құрамы балқыту нәтижелеріне тікелей де, қож пен шикі 
ағынның мөлшерін өзгерту арқылы да әсер етеді. 
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Кокстегі ылғалдылық аз - шамамен 1-3%. Балқытудың қалыпты 
технологиялық режимі үшін оның ылғалдылығының минималды ауытқуы 
бар коксты қолдану өте маңызды. Пешке коксты тиеу масса бойынша жүзеге 
асырылатындықтан, Кокс ылғалдылығының минималды ауытқуларымен 
балқытудың жылу режимінің тұрақтылығына кепілдік беріледі. 

0,8 - 1,2% кокстегі ұшқыштардың қалыпты мөлшері болып саналады 
және кокстеу технологиясына байланысты.  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. Кокстегі ұшпа заттардың шығуының 0,5% - дан 
төмендеуі кокстеу кезеңінің жоғарылағанын көрсетеді, бұл сонымен қатар 
кокстың "күйіп кетуіне" және крекингтің жоғарылауына байланысты 
беріктіктің төмендеуіне әкеледі.  

Күкірттің шойынға түсуінің негізгі көзі кокс болып табылады. Күкірт 
шойынның зиянды қоспасы болып табылады, кокстегі күкірт құрамының 
0,1% - ға артуы кокстың меншікті шығынының орташа есеппен 0,3% - ға 
артуымен қатар жүреді, сонымен бірге пеш өнімділігінің де төмендеуі 
байқалады (2.3-кесте). 

 
Кесте 2.3-кокстегі күл мен күкірт құрамының Кокс шығынына (К) және 
өнімділігіне (П) әсері) 

Қолданыстағы факторлар К, % П, % 
Кокстегі күлдің мөлшерін 1-ге азайту% -1,4/-1,8 +1,4/+1,8 
Кокстегі күкірт мөлшерінің 0,1-ге азаюы% -0,3/-0,8 +0,3/+0,8 
(алымы-шикіқұрамда шикі флюс немесе оның тұрақты шығысы болмаған кезде, бөлімі-
шикіқұрамдағы CaO мөлшерін шикі флюс шығынын өзгерту арқылы түзету кезінде) 

 
Кокс шығыны төмен домна пештерінің жоғары өнімді және үнемді 

жұмысы үшін оның сапа көрсеткіштері келесі талаптарға сай болуы керек 
[15]: 

- CSR (Coke Strength Resistance) көрсеткіштері, кокстың ыстық 
беріктігін сынау-кемінде 60%; 

- CRI( Coke Reaction Index), кокстың реактивтілігі − 25%-дан аспайды; 
- M25 (кокстың механикалық беріктігін сипаттайды) - кемінде 82%; 
- M10 (кокстың абразияға төзімділігін сипаттайды) - 8,5% - дан 

аспайды. 
Қазіргі уақытта 1 тонна шойынды балқыту үшін Кокс шығыны өндіріс 

жағдайларына байланысты 340-640 кг аралығында болады және шойынның 
өзіндік құнының 40-50% құрайды. Коксты тұтыну 5-18% - ға азаяды, оны 
алмастырғыш ретінде табиғи газ, мазут және көмір шаңы отыны 
қолданылады. Коксты алмастырғыштарға қойылатын ең маңызды талаптар-
олардың арзандығы және зиянды қоспалар мен күлдің төмен мөлшері. Кокс 
алмастырғыштарын шектеулі масштабта ғана қолдануға болады, өйткені 
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алмастырғыштарын шектеулі масштабта ғана қолдануға болады, өйткені 

  

олардың ешқайсысы кокстың өте маңызды функциясын орындай алмайды — 
заряд бағанасын босатып, сұйық балқыту өнімдерін ағызуды қамтамасыз 
етеді. 

 
2.2.2 Темір кені материалдары 
 
Шойын балқытудың негізгі материалы-темір кені. Темір кені 

материалдарының сипаттамасы 2.4-кестеде келтірілген. Қазіргі Домна 
процесс темір кендерін Мұқият дайындауды қажет етеді, оның ішінде 
ұсақтау, бөлу,  

байыту, орташалау және масштабтау. Осылайша, домна 
шикіқұрамының темір кені бөлігінің негізгі құраушылары дайындалған темір 
кені материалдары - агломерат және шекемтастар болып табылады. 

Темір кені материалдары мынадай параметрлер бойынша бақыланады: 
1. Темір кені материалдарының химиялық құрамы. 
2. Темір кені материалдарының гранулометриялық құрамы. 
3. Темір кені материалын қалпына келтіру. 
4. Ыстық және суық беріктік. 
5. Тұтқыр пластикалық күйдің температуралық аралығы. 
 

Кесте 2.4-темір кендерінің сипаттамасы 
 

Темір 
кендері

нің 
түрлері 

Минер
алдың 
атауы 

Химиял
ық 

формула 

Темір 
құрам
ы, % 

Физикалық және 
металлургиялық қасиеттері 

Фото  

Магнитт
і темір 

Магнет
ит 

Fe3O4 72,4 Магнитті байыту кезінде 
қолданылатын магниттік 
қасиеттер айқын көрінеді. 
Тығыз кристалды құрылым 
Домна пешінде қалпына 
келтіруді қиындатады. Бос 
жыныста әк пен Магнезияның 
көп мөлшері бар. Көбінесе 
күкірт, мырыш және фосформен 
ластанған. 

 

Гематит 
(қызыл 
темір) 

Гемати
т 
 
Гидрог
ематит 
 
 
Түрме  

Fe2O3 

 

Fe2O3 * 
пН2О 
n<0,5  
 
 
2Fe2O3 * 
Н2О 

70 
 

69 
 
 
 

66,1 

 Жоғары металлургиялық 
қасиеттерімен сипатталатын ең 
көп таралған темір кені. Бос 
жыныс негізінен кремнийден 
тұрады. Зиянды қоспалар аз 
мөлшерде болады. Олар жоғары 
қалпына келтірілуімен және 
әртүрлі химиялық қасиеттері 
бар ұсақ фракциялардың басым 
болуымен сипатталады. 
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2.4 кестенің жалғасы 

Қоң
ыр 
темі
ртас
тар 

Гетит 
Гидроге
тит  
Лимони
т  
Ксантос
идерит 
Лимнит 
 

Fe2O3 * Н2О 
3Fe2O3 * 4Н2О 
 
2Fe2O3*3Н2О 
 
Fe2O3 * 2Н2О 
 
Fe2O3*3Н2О 

62,9 
60,8 

 
59,8 

 
56,1 

 
52,2 

Олар борпылдақ, жер 
құрылымымен, жоғары 
кеуектілігі бар ұнтақпен 
ерекшеленеді. Олардың 
құрамында марганец, 
сонымен қатар Күкірт пен 
фосфор мөлшері жоғары. 
Бос тау жынысы глинозем 
мен әк мөлшерінің 
жоғарылауымен 
сипатталады. Қалпына 
келтіру магнетит пен 
гематитке қарағанда едәуір 
жоғары 

 

Шпа
т 
темі
р 
кені
ші 

Сидерит FeСO3 48,2 Тығыз кристалдық 
құрылысы отырып 
қоспалармен СаО, МдО, 
Хпж. Жоғары қалпына 
келтіру кезінде зиянды 
қоспалардың аз мөлшері. 
 

 

 
Темір кені материалдарының химиялық құрамы және оның 

тұрақтылығы Домна пешінің барлық техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін анықтайды: пештің өнімділігі, кокстың нақты шығыны, 
қождың шығымдылығы, алынған шойынның сапасы және т. б. Домна 
пешінің жұмысын үнемі бақылау үшін ондағы келесі элементтер мен 
оксидтердің құрамы міндетті түрде анықталады: FeBжалпыB, FeO, Mn, SiOB2B, CaO. 
Балқытудың қалыпты технологиялық режимін жүзеге асыру, қож режимін 
оңтайландыру үшін кемінде екі оксидтің құрамы туралы ақпарат болуы 
керек: AlB2OB3  және MgO. 

Домна процесінің тиімділігі көбінесе пешке жүктелген заряд 
материалдарының химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерінің 
тұрақтылығымен анықталады, олардың бақыланбайтын өзгерістері балқудың 
қалыпты жүрісінің бұзылуына әкеледі.  

Темір құрамының тұрақтылығына ерекше назар аударылады: оның 
төмендеуі пештің қызуына, ал жоғарылауы – салқындауға әкеледі. Пештің 
салқындауын болдырмау үшін процесті жылу резервімен, яғни коксты асыра 
пайдалану керек. Зарядтағы негізгі оксидтер мен кремний құрамының өзгеруі 
қождың құрамы мен оның физикалық қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі, бұл 
процестің бұзылуына әкеледі. Кесілген материалдардың негіздік 
тербелістерінің шегі ±0,05 абс құрайды. 

Зарядтың гранулометриялық құрамының тұрақсыздығы салғышта 
материалдың тұрақты таралуын бұзады және газ ағынының таралуын 
өзгертеді.  
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оксидтердің құрамы міндетті түрде анықталады: FeBжалпыB, FeO, Mn, SiOB2B, CaO. 
Балқытудың қалыпты технологиялық режимін жүзеге асыру, қож режимін 
оңтайландыру үшін кемінде екі оксидтің құрамы туралы ақпарат болуы 
керек: AlB2OB3  және MgO. 

Домна процесінің тиімділігі көбінесе пешке жүктелген заряд 
материалдарының химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерінің 
тұрақтылығымен анықталады, олардың бақыланбайтын өзгерістері балқудың 
қалыпты жүрісінің бұзылуына әкеледі.  

Темір құрамының тұрақтылығына ерекше назар аударылады: оның 
төмендеуі пештің қызуына, ал жоғарылауы – салқындауға әкеледі. Пештің 
салқындауын болдырмау үшін процесті жылу резервімен, яғни коксты асыра 
пайдалану керек. Зарядтағы негізгі оксидтер мен кремний құрамының өзгеруі 
қождың құрамы мен оның физикалық қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі, бұл 
процестің бұзылуына әкеледі. Кесілген материалдардың негіздік 
тербелістерінің шегі ±0,05 абс құрайды. 

Зарядтың гранулометриялық құрамының тұрақсыздығы салғышта 
материалдың тұрақты таралуын бұзады және газ ағынының таралуын 
өзгертеді.  

  

Балқытудың тиімділігі үшін MgO және AlB2OB3 шикіқұрам 
материалдарындағы құрамның тұрақтылығы да маңызды емес. MgO құрамы 
2% болған кезде тербелістер ± 0,1% абс аспауы тиіс деп саналады. МДБ 
ауытқуының шегі азайтылған шикізат сапасының техникалық шарттарына 
енгізілуі тиіс. Өңделген шикізат құрамында глиноземнің едәуір мөлшері 
болған кезде негізділікті бағалау (CaO + MgO) : (SiO B2 + AlB2OB3), сондай-ақ 
SiOB2:AlB2OB3  кремний модулі бойынша жүргізіледі [4]. 

Темір кені материалдарының механикалық беріктігі оның маңызды 
сипаттамаларының бірі болып табылады (2.5-кесте). Темір рудасының 
материалының механикалық беріктігі оның ұсақталуы мен абразияға 
төзімділігін білдіреді. Темір кені материалын механикалық беріктікке сынау 
үшін диаметрі 1 м және ұзындығы 0,5 м барабан (МЕМСТ 28657-90) 
қолданылады. Барабанның ішінде диаметрі 50x50x5 мм екі бұрыш 
дәнекерленген. Барабанның ішіне өлшемі 5-40 мм 15 кг агломерат немесе 
өлшемі 5-25 мм шекемтас салынады. Барабан 8 минут ішінде 25 айн/мин 
жиілікпен айналады. Осыдан кейін үлгі 5 және 0,5 мм ұяшық өлшемі бар 
електерге таратылады. Сынама массасының пайызы 5 мм-ден асатын 
фракция материалының массасы ұсақтау беріктігінің көрсеткіші болып 
табылады, ал фракцияның массасы 0,5 мм-ден аз болса, абразия беріктігін 
сипаттайды. Бірінші көрсеткіш агломератқа жиі қолданылады және оның 
сандық мәні 55 – тен 82% - ға дейін өзгереді, ал екіншісі-түйіршіктерге, оның 
өндірілген түйіршіктер үшін мәні 5-11% құрайды. 

 
2.5-кесте-агломерат және шекемтастар сипаттамаларының мәндері [16] 

 
Сипаттамасы Өлшенетін параметр Сапа 

сипаттамасы 
Қолайлы 

ауқым 
Агломерат 

Гранулометриялық 
құрамы 

Әр түрлі мөлшердегі 
фракциялардың 
массалық үлесі 

Бөлшектердің 
орташа мөлшері 
Фракцияның 
үлесі <3,15 мм 

15-25мм 
 
(2) 

Суық беріктік  Барабандық 
сынақтардан кейінгі 
гранулометриялық 
құрам (Микум) 

Фракция үлесі 
>6,3 мм 

70-80% 

Ыстық беріктігі Қалпына келтіру 
және барабанды 
сынаудан кейінгі 
гранулометриялық 
құрам (5000С) 

Фракцияның 
үлесі <3,15 мм 

< 28% 

Қалпына келтірілуі  Қалпына келтіру 
кезінде салмақ 
жоғалту 

Салмақ жоғалту 
жылдамдығы % / 
мин 

>0,8% 
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2.5 кестенің жалғасы 

Шекемтастар 
Гранулометриялық 
құрамы 

Орташа мөлшері Фракцияның үлесі  
8-16мм 
<6,3 мм 

> 90% 
 
(5) 

Суық беріктік  Ұсақтауға күш салу 
 

Орташа мәні кг / 
шекемтас 
<60 кг / шекемтас 
Барабан сынамасы 
>6,3 мм 
< 0,5% 

 
>150% 
(4) 
 
> 95% 
(5) 

Ыстық беріктігі Қалпына келтіруден 
және барабанды 
сынаудан кейінгі 
гранулометриялық 
құрам 

Беріктік: бөлшек үлесі 
>6,3 мм 
Абразия: фракцияның 
үлесі  
< 0,5 мм 

> 80% 
 
 
< 15% 

Восстановимость  Қалпына келтіру 
кезінде салмақ 
жоғалту 

Салмақ жоғалту 
жылдамдығы % / мин 

>0,8% 

 
Темір кені материалының осылайша анықталатын механикалық 

беріктігі домна пешіндегі темір кені материалдарының беріктік 
сипаттамаларын көрсетпейтінін атап өткен жөн, мұнда бұл материалдар тек 
механикалық жүктемелерге ғана емес, сонымен бірге қалпына келтіру-
жылумен өңдеуге де ұшырайды. 

Мысалы, пештегі шекемтастардың механикалық беріктігі 
тотықсыздандырғыш газбен өңдеумен байланысты беріктендіру құбылысына 
байланысты сипатталған әдіспен анықталатыннан әлдеқайда төмен болуы 
мүмкін екендігі анықталды. Темір кені материалдарының "ыстық беріктігін" 
анықтаудың қолданыстағы әдістемесі (МЕМСТ 19575-84) қазіргі уақытта кең 
практикалық қолдануды таппады. 

Қайта қалпына келу. Темір кені материалының тотықсыздануы деп 
оның темір оксидтерінен газ-тотықсыздандырғышқа оттегін көп немесе аз 
жылдамдықпен беру қабілеті түсініледі. Бұл көрсеткіш жанама қалпына 
келтіру процестерінің дамуын және коксты тұтынуды анықтайтын ең 
маңыздыларының біріне жатады. Темір кені материалдарының қалпына 
келуін анықтау үшін МЕМСТ 17212-84 сәйкес әдіс қолданылады. 

Қалпына келтіру электр пешіне орналастырылған тік реакциялық 
құбырда жүргізіледі. Салмағы 500 г болатын ірілігі 12,5 - 10 мм кен 
материалын ілу реакциялық құбырға жүктеледі, ол салмақ өлшеу 
құрылғысына ілінеді. Аспа шығыны минутына 30 ± 1 текше дециметр газбен 
үрленеді. Газ келесі құрамға ие: СО = 33 %, NB2 = 65 %, қалғаны НB2, СОB2, НB2О. 
Аспаны газбен үрлеу процесінде пеш басында 40 минут бойы 600 °С дейін, 
содан кейін келесі 175 минут ішінде 1100 °с дейін қызады. Аспаны қыздыру 
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2.5 кестенің жалғасы 

Шекемтастар 
Гранулометриялық 
құрамы 

Орташа мөлшері Фракцияның үлесі  
8-16мм 
<6,3 мм 

> 90% 
 
(5) 

Суық беріктік  Ұсақтауға күш салу 
 

Орташа мәні кг / 
шекемтас 
<60 кг / шекемтас 
Барабан сынамасы 
>6,3 мм 
< 0,5% 

 
>150% 
(4) 
 
> 95% 
(5) 

Ыстық беріктігі Қалпына келтіруден 
және барабанды 
сынаудан кейінгі 
гранулометриялық 
құрам 

Беріктік: бөлшек үлесі 
>6,3 мм 
Абразия: фракцияның 
үлесі  
< 0,5 мм 

> 80% 
 
 
< 15% 

Восстановимость  Қалпына келтіру 
кезінде салмақ 
жоғалту 

Салмақ жоғалту 
жылдамдығы % / мин 

>0,8% 
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механикалық жүктемелерге ғана емес, сонымен бірге қалпына келтіру-
жылумен өңдеуге де ұшырайды. 

Мысалы, пештегі шекемтастардың механикалық беріктігі 
тотықсыздандырғыш газбен өңдеумен байланысты беріктендіру құбылысына 
байланысты сипатталған әдіспен анықталатыннан әлдеқайда төмен болуы 
мүмкін екендігі анықталды. Темір кені материалдарының "ыстық беріктігін" 
анықтаудың қолданыстағы әдістемесі (МЕМСТ 19575-84) қазіргі уақытта кең 
практикалық қолдануды таппады. 

Қайта қалпына келу. Темір кені материалының тотықсыздануы деп 
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Қалпына келтіру электр пешіне орналастырылған тік реакциялық 
құбырда жүргізіледі. Салмағы 500 г болатын ірілігі 12,5 - 10 мм кен 
материалын ілу реакциялық құбырға жүктеледі, ол салмақ өлшеу 
құрылғысына ілінеді. Аспа шығыны минутына 30 ± 1 текше дециметр газбен 
үрленеді. Газ келесі құрамға ие: СО = 33 %, NB2 = 65 %, қалғаны НB2, СОB2, НB2О. 
Аспаны газбен үрлеу процесінде пеш басында 40 минут бойы 600 °С дейін, 
содан кейін келесі 175 минут ішінде 1100 °с дейін қызады. Аспаны қыздыру 

  

және оны қалпына келтіргіш газбен үрлеу процесінде оттегі массасының 
ысырабын тіркеу жүргізіледі. 

Қалпына келтіру алынған оттегі массасының пайызбен көрсетілген 
бастапқы байланысқан оттегі массасына қатынасы ретінде анықталады. 
Жақсы қалпына келтірілетін темір рудасының материалдары бұл көрсеткіш 
60-70% аралығында болады. 

Гранулометриялық құрамы. Темір кені шикіқұрамының кесектерінің 
мөлшері материалдар бағанасының газ өткізгіштігін, сондай-ақ пештегі 
қалпына келтіру процестерінің дамуын анықтайды. Жоғарыда көрсетілгендей 
темір рудасының материалы бөліктерінің мөлшері оңтайлы болуы керек (3.5-
кесте), өйткені шамадан тыс үлкен мөлшер, заряд қабатының жеткілікті 
жақсы газ өткізгіштігін қамтамасыз етеді, қалпына келтіру процестерінің 
ағымын едәуір нашарлатады және, керісінше, дамыған реакциялық беті бар 
және тотықсыздандырғыш газбен жақсы байланысқан ұсақ кен материалы 
қалпына келтіру процестерін тездетеді, бірақ кішкене бөліктерден тұратын 
қабат қозғалатын газ ағынына үлкен қарсылық көрсетеді және пештің 
жұмысын шектейді. Темір кені материалдарының толық Елек құрамы туралы 
ақпараттың маңыздылығына қарамастан, көбінесе оның құрамындағы ұсақ 
заттар ғана анықталады - 5 мм-ден аз фракциялар. Агломератты толық 
гранулометриялық талдау ондағы мынадай фракцияларды анықтауды 
көздейді:> 50 мм, 25-40 мм, 10-25 мм, 5-10 мм, <5 мм. 

Түйіршіктердің гранулометриялық құрамына келетін болсақ, онда 
олардың орташа мөлшері (әдетте 9 - дан 25 мм-ге дейін) және фракцияның 
мөлшері 5 мм-ден аз (2,3-3,7%) болады. 

Тұтқыр пластикалық күйдің температуралық аралығы 
Тұтқыр пластикалық күй аймағының температуралық аралығы Домна 

пешінің төменгі аймағындағы газ-динамикалық кернеуді анықтайды. 
Температуралық аралық темір кені материалының (tBнпB  ) еруінің басталу 

температурасымен және еру температурасымен (tBрB) анықталады. 
Қыздыру кезінде материалдардың шөгуі туралы көптеген 

эксперименттік зерттеулер tBнпB  агломераттың минералогиялық құрамымен, 
атап айтқанда агломератта оливиндер мен Силикат әйнегінің болуымен 
анықталатынын көрсетті. Қыздыру процесінде эвтектикалық құрамның 
балқымалары пайда болады. 

tBнпB -ге агломераттың негізділігі және ондағы MgO мазмұны айтарлықтай 
әсер етеді. CaO - SiOB2- AlB2OB3 – MgO жүйесінің балқу диаграммаларын талдау 
tBнпB  агломератында MgO-ның негізділігі мен құрамының жоғарылауымен 
жоғарылайтындығын көрсетті. Темір кені материалдарының еруінің басталу 
температурасын есептеу үшін В. З. теңдеуі қолданылады. Катцман, ол келесі 
түрге ие. 

 
tBн.плB  = 1085.3 + 63.8(CaO/SiOB2) +25.3 MgO - 13,8AlB2OB3 - 0,2FeO - 1,6MnO, 

 
мұндағы CaO, SiOB2, MgO, AlB2OB3,FeO, MnO - темір кені материалындағы 
тиісті оксидтердің құрамы,%. 
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Балқу температурасы деп темір кені материалдарының балқуы 
зертханалық қондырғыдан ағатын температура түсініледі. 

Материалдың балқу температурасы үшін диаметрі 25 мм бөліктерден 
тұратын Кокс саптамасынан балқыманың ағуы мүмкін болатын 
температураны қабылдаған дұрыс. Әдебиеттегі мәліметтерге сәйкес, Кокс 
саптамасынан балқу оның тұтқырлығы 2,5 Па.к.-ке жеткенде пайда болады. 

Бұл температураны балқыманың тұтқырлығының температуралық 
тәуелділігі негізінде есептеуге болады. Жалпы алғанда, бұл тәуелділікті Ле-
Шателье теңдеуі ұсынуы мүмкін: 

 
                                                 lg(lgη) = аB0 + аB1B

.t.                                    (2.2) 
 

мұндағы аB0 Bи аB1-эмпирикалық коэффициенттер; 
       t-қождың температурасы, 0РС. 
 

аB0Bи аB1  коэффициенттерін анықтау үшін балқыманың әрбір нақты 
құрамы үшін оның екі температурада тұтқырлығын білу жеткілікті. 

 
2.2.3 Марганец кендері 
 
Марганец-болаттың қасиеттерін жақсартатын элементтердің бірі. 

Ішінара марганец металға Домнаді қайта бөлу сатысында енгізіледі. Өткізгіш 
шойындағы марганецтің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін және 0,15-тен 2% - ға 
дейін өзгереді. 

Марганец, темір сияқты, табиғатта оның таза түрінде болмайды. Ол бос 
жыныспен бірге марганец кендерін құрайтын әртүрлі минералдардың 
құрамына кіреді. Құрамында марганец бар 130-ға жуық минералдар белгілі. 
Ең маңызды олардың-кестесінде көрсетілген 2.6 [17]. 
 
Кесте 2.6-марганец кендерінің маңызды минералдары 

 
Минерал Химиялық формула Марганец мазмұны,% 

Пиролюзит MnO2 63,2 
Браунит Mn2O3 69,6 
Гаусманит Mn3O4 72,1 
Псиломелан mMnO. nMnO2

. pН2О 45-60 
Родохрозит МпСО3 47,8 
Родонит MnSiO3 41,9 

 
2.2.4 Флюстер 
 
Флюстер домна пешіне құрамында темір бар шикіқұрам мен кокс 

күлінің бос жынысын қажетті химиялық құрамы мен белгілі бір физикалық 
қасиеттері бар қожға ауыстыру үшін енгізіледі. 
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Флюстер домна пешіне құрамында темір бар шикіқұрам мен кокс 

күлінің бос жынысын қажетті химиялық құрамы мен белгілі бір физикалық 
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Агломераттың, шекемтастардың немесе кендердің бос жынысының 
құрамына кіретін оксидтердің, сондай-ақ Кокс күлінің (SiО2-1710, Аl2О3  - 
2050, СаО - 2570, MgO-2800 °С) балқу температурасы домна пешіндегі 
қождың температурасынан едәуір жоғары (1450-1600 °с). Сонымен қатар, 
осы оксидтердің белгілі бір қатынасында балқу температурасы 1300°C-тан 
төмен және 1450-1600 °C-та жақсы сұйықтықпен сипатталатын төмен 
балқитын қосылыстар түзіледі. 

Сондай-ақ, домна пешінде алынатын қождың қажетті күкіртсіздендіру 
қабілетін қамтамасыз ету үшін белгілі бір мөлшерде негізгі оксидтер (СаО 
және MgO) болуы қажет. Мысалы, қождағы қатынас (СаО + MgO) / (2 + 
Аl2О3) шамамен 1,0, ал SiО2: А12О3қатынасы 2-4,5-ке тең болуы ұсынылады. 

Өндірілген кендерде әдетте қышқыл бос тау жыныстары болады, 
сондықтан технологиялық себептерге байланысты негізгі ағын қолданылады 
- кальций карбонатынан тұратын әктас СаСО3 немесе қашалған әктас, 
құрамында СаСО3-тен басқа МдСО3 бар. 

 
Тақырып 2.3 Шойын алу технологиясы 
 
2.3.1 Домна процестің сипаттамасы 

 
Домна процесс-бұл домна пешінде болатын механикалық, физикалық 

және физика-химиялық құбылыстардың жиынтығы. Домна пешіне тиелетін 
шикіқұрам — кокс, құрамында темір бар компоненттер мен флюс шойынға, 
қожға және домна газына айналады. 

Домна процестің мақсаты темір оксидтерін металға дейін төмендету 
болып табылады, сондықтан Домна процесс жалпы тотықсыздандырғыш 
ретінде сипатталады.   

Пештің жұмыс кеңістігінде Домна пешінің процесін жүзеге асырудың 
маңызды шарты - пешке салғыш арқылы тиелетін түсетін шикіқұрам 
материалдарының үздіксіз қарама-қарсы қозғалысы мен өзара әрекеттесуі 
және 1000-12000-ға дейін қыздырылған ауада (үрлеуде) Кокс көміртегі 
жанған кезде пайда болатын газдардың жоғары ағымы.оның айналасында 
орналасқан фурмалар арқылы таудың жоғарғы бөлігіне жіберіледі. Үрлеуге 
техникалық оттегі, табиғи газ, су буы қосылуы мүмкін [9]. 

1400-15000 С - пен қыздырылған кокс пешке түседі. Жану 
аймақтарында Кокс көміртегі реакция бойынша үрленетін оттегімен 
әрекеттеседі (3.2-сурет): 

 
Ск + О2 + 3,76N2 → СО2 + 3,76N2 + 400,928 МДж, 
Ск + 0,5О2 + 1,88N2 → СО + 1,88N2 + 117,565 МДж. 

Жану аймақтарында пайда болған көміртегі диоксиді жоғары 
температурада және артық көміртекте тұрақсыз болады және реакция 
арқылы көміртегі оксидіне айналады: 

                             СО2 + С - 2СО - 165,797 МДж.                                     
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Осылайша, жану аймағынан тыс жерде көрік газы тек көміртегі 
оксидінен, азоттан және су буының немесе табиғи газдың ыдырауы 
нәтижесінде пайда болған аз мөлшерде сутектен тұрады. Құрамында 32 - 36% 
СО; 57 - 64% N2 және 1 - 10% Н2 бар және 1800 - 20000С дейін қыздырылған 
бұл газдардың қоспасы жоғары көтеріліп, кокстың жануы, шойын мен 
қождың пайда болуы және олардың домна пешінен мезгіл-мезгіл шығарылуы 
салдарынан біртіндеп таужынысқа түсетін материалдарға жылу береді. Бұл 
жағдайда газдар 200 - 450° C - қа дейін салқындатылады, ал темір 
оксидтерінен оттегін алып тастайтын көміртегі оксиді ішінара көміртегі 
диоксидіне айналады, оның пештен шыққан кезде Домна газындағы мөлшері 
14-20% жетеді. Көміртек оксидінен басқа, тотықсыздандырғыштар сутегі 
және қатты көміртек болып табылады [6,17]. 

 
2.4-сурет-Домна пешіндегі процестер 

 
Шикіқұрам материалдарын домна пешіне құю аппаратының көмегімен 

жеке порция-берулермен тиейді. Олар салғышта кокстың, кеннің немесе 
агломераттың және Флюстің кезектесетін қабаттарымен толық 
офлюстелмеген агломератта жұмыс істеген кезде орналасады. Берілісті тиеу 
материалдарды түсіру нәтижесінде салғышта бос орын босатылуына қарай 5-
8 минуттан кейін жүргізіледі. 

Төмен түсетін материалдарды қыздыру процесінде олармен келесі 
өзгерістер жүреді (2.4-сурет): 

 
1. Кокстың ылғал мен Ұшпа заттарын кетіру 
Гигроскопиялық ылғал (материалдың тесіктерінде) 200 - 300°C 

температурада буланып, пештен газдармен бірге кетеді. 
Гидратты (химиялық байланысқан) ылғал шикіқұрам 

материалдарынан 300 - 400°С кезінде шығарылады: 
 

2Fe2О3 · 3Н2О = 2Fe2О3 + 3H2О. 



101  
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1. Кокстың ылғал мен Ұшпа заттарын кетіру 
Гигроскопиялық ылғал (материалдың тесіктерінде) 200 - 300°C 
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2Fe2О3 · 3Н2О = 2Fe2О3 + 3H2О. 

  

Ылғал әлі де сақталған зарядтың үлкен бөліктері температура 600°C-
тан жоғары болатын горизонтқа түсуі мүмкін.: 

 
2Н2О(жұп) - С(кокс) = СО2 + 2Н2 - 83,151 Мдж (19860 ккал). 

 
Домна пешіне тиелетін кокс құрамында 0,7-ден 2% - ға дейін ұшпа 

заттар бар, олар 500°С және одан жоғары температурада тұтанып, газбен 
бірге кетеді.  

 
2. Карбонаттардың ыдырауы  
Зарядта болуы мүмкін: 
- 380-400°C кезінде ыдырайтын FeCO33 темір карбонаты: 
 

FeCO3 = FeО + СO2 – 87,91 Мдж 
 

- 560°С кезінде ыдырайтын МnСO3 марганец карбонаты: 
 

МnСO3 = МnО + СO2 – 96,35 Мдж 
 

- 650°С кезінде ыдырайтын магний карбонаты МдСО3: 
 

MgCО3 = МgО + СO2 – 109,87 Мдж 
 

- 900-910°С кезінде ыдырайтын СаСO3кальций карбонаты (әктас) : 
СаСO3 = СаО + СO2 - 178,5 Мдж. 

 
Карбонаттардың ыдырау реакциясы жылу сіңірумен бірге жүреді.  

Әктастың диссоциациясы (ыдырауы) бөліктің мөлшеріне байланысты. 
Сондықтан әктастың үлкен бөліктері толығымен ыдырамай, жоғары 
температура аймағына түсуге уақыт бар. Бұл жағдайда шығарылған 
көмірқышқыл газы Кокс көміртегімен ішінара 1000°C және одан жоғары 
температурада әрекеттеседі: 

 
СO2 + С = 2СО - 165,797 Мдж. 

 
3. Металл оксидтерін қалпына келтіру 
Домна пешіндегі металл оксидтерінің азаюы екі жолмен жүреді: 
 - жанама (жанама) - газдар (СО және Н2)  
- тікелей-қатты көміртегі (10000с жоғары температурада).  
Оның оксидтерінен темірді азайту процесінің негізгі заңдылықтарын 

анықтады. А. А. Байков. Ол жоғары оксидтерден металл темірге дейін 
азайтылған кезде түрлендірулер тізбегін орнатты, оны келесі түрде ұсынуға 
болады (2.5-сурет): 

- <570°С температурада: Fe2О3 → Fe3О4 → Fe. 
- >570°C температурада: Fe2О3 → Fe3О4 → FeO → Fe. 
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2.5-сурет-Fe-О-СО және Fe-О-Н2 диаграммасы 
 

Көміртек оксидінің жанама азаюы 300 - 400°C температурада 
басталады және реакциялар арқылы жүреді: 

 
3Fe2О3 + СО = 2Fe3О4 + СО2 + 37,137 Мдж; 

Fe3О4 + СО = 3FeO + СО2 - 20,892 Мдж; 

FeO + СО = Fe + СО2 + 13,607 Мдж. 
 

Жанама темірді қалпына келтірудің жалпы жылу әсері оң. 
Темір оксидтерінің бір бөлігі Домна пешінде сутегімен азаяды, оның 

негізгі мөлшері пештің пешінде Кокс көміртегімен үрленетін су буының 
ыдырау реакциясы нәтижесінде пайда болады: 

 
Н2О + С = Н2 + СО - 118 МДж 

 
және табиғи газдың толық жанбауы: 
 

2СН4 + О2 = 2СО+ 4Н2 + 74,6 МДж. 
 

Сутекпен қалпына келтіру 300°C-тан басталады және сол схема 
бойынша жүреді, бірақ барлық реакциялар жылу сіңірумен бірге жүреді: 

3Fe2О3 + Н2 = 2Fe3О4 + Н2О - 21,813 МДж; 

Fe3О4 + H2 = 3FeО + H2О - 62,216 МДж; 

FeO + Н2 = Fe + Н2О - 27,717 МДж. 

Домна газындағы сутегі салыстырмалы түрде аз болғанына қарамастан 
айтарлықтай қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді, бұл түсіндіріледі: 

1) сутегі реагент-тотықсыздандырғыш ретінде >810 0С температурада 
пайдаланудың жоғары дәрежесімен сипатталады (2.5-сурет); 

2) сутек СО молекуласымен салыстырғанда молекуланың аз мөлшеріне 
байланысты сутегі осындай ұсақ тесіктерге және кенді материалдың қалпына 
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Н2О + С = Н2 + СО - 118 МДж 

 
және табиғи газдың толық жанбауы: 
 

2СН4 + О2 = 2СО+ 4Н2 + 74,6 МДж. 
 

Сутекпен қалпына келтіру 300°C-тан басталады және сол схема 
бойынша жүреді, бірақ барлық реакциялар жылу сіңірумен бірге жүреді: 

3Fe2О3 + Н2 = 2Fe3О4 + Н2О - 21,813 МДж; 

Fe3О4 + H2 = 3FeО + H2О - 62,216 МДж; 
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2) сутек СО молекуласымен салыстырғанда молекуланың аз мөлшеріне 
байланысты сутегі осындай ұсақ тесіктерге және кенді материалдың қалпына 

  

келтірілетін бөлігінің жарықтарына енеді, оларға СО молекулалары ене 
алмайды.  

3) қалпына келтіру барысында пайда болған Н2О молекулалары со-мен 
(Н2О + СО = Н2 + CO2) өзара әрекеттесу нәтижесінде пештің төменгі және 
жоғарғы (төмен температуралы) бөлігінде сутегіге дейін қалпына келеді. 

Тотықсыздану процесі 900-1000 °C температурада заряд көкжиекке 
түскен кезде айтарлықтай өзгереді. Домна пешінің осы аймағында 
тотықсыздану кезінде пайда болатын СО2 көміртегі диоксиді реакция арқылы 
отын көміртегімен әрекеттесе бастайды: 

 
СО2 + С = 2СО-2970 кДж/кг Fе. 

 
Бұл реакцияның жылдамдығы 1100-1200 °C кезінде күрт артады.  
Feo-ны қалпына келтіру Домна пешінің төменгі бөлігінде тікелей 

жүреді: 
FеО + СО = Fе + СО2 + 244 кДж/кг Fе 

 
СО2 + С = 2СО-2970 кДж/кг Fе 

FеО + с = Fе + СО - 2726 кДж/кг Fе 
 

Домна пештерінің қазіргі жұмыс жағдайында жанама қалпына келтіру 
индексі 0,45-тен 0,65-ке дейін (45-65%) өзгереді [17]. 

1000-11000с температурада Темірдің қалпына келуі дерлік 
аяқталады және қалпына келтіру қиын элементтер - кремний, марганец 
және фосфор қалпына келе бастайды.  

Марганецтің қалпына келуі схема бойынша жүреді: 
 

2МnO2 + СО = 3Мn2O3 + СO2 + 277,556 МДж; 
 

3Мn2О3 + СО = 2Мn3О4 + СO2 + 170,235 МДж; 
 

Мn3O4 + СО = 3МnО + СO2 + 51,916 МДж; 
 

МпО + С = Мп + СО-287,381 МДж. 
 

Марганецті оның оксидінен түпкілікті қалпына келтіру жылу 
шығындарымен бірге жүреді, бұл оның оксидінен Темірдің қалпына келуінен 
шамамен екі есе көп. Кәдімгі шойын балқыту кезінде марганецтің қалпына 
келу деңгейі 50-70% құрайды [6,7]. 

Домна пешіндегі кремнийдің қалпына келуі қатты көміртекпен жүреді 
және өте үлкен жылу сіңірумен бірге жүреді: 

 
SiO2 + 2C = Si + 2со - 635,096 МДж. 
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Реакция металл-қождың интерфейсінде жүреді (негізінен шойын 
тамшылары қож қабаты арқылы қозғалғанда). Кремнийдің қалпына келу 
дәрежесін жоғарылатудың шарты-пештің пешіндегі жоғары температура. 
Кәдімгі шойын балқыту кезінде кремнийдің қалпына келу деңгейі ~5% 
құрайды.  

Шикіқұрам материалдарындағы Фосфор қосылыстар (ОАО)түрінде 
болады  (СаО)3

.Р2О5және (FeО)3
.Р2О5: 

 
Са3 (РО4)2 + 5С = 3СаО + 2Р + 5CO – 1634 кДж 

 
Домна пешінің балқыту шарттары (қалпына келтірілген Темірдің 

болуы және қождағы SiO2 мөлшері өте жоғары) фосфорды кетіруге 
мүмкіндік бермейді. Зарядтағы барлық фосфор азаяды және шойынға 
толығымен өтеді. Төмен фосфорлы шойындарды өндірудің жалғыз әдісі-
фосфордан таза заряд материалдарын пайдалану. 

Күкірт зиянды қоспаларға да жатады. Күкірт домна пешіне кендермен 
(агломератпен), қоспалармен, кен алмастырғыштармен және кокспен 
енгізіледі. Кен мен ағымда күкірт пирит (FeS2) немесе сульфат (CaSO4 және 
BaSO4) түрінде болуы мүмкін, кокста ол еркін түрде, көміртекпен немесе 
кокс күліндегі сульфаттар мен сульфидтер түрінде болуы мүмкін. 

Шойыннан күкіртті алып тастау міндеті-күкірттің максималды 
мөлшерін металдан Домна пешінің басқа өнімдеріне: газға (аз мөлшерде 5-
10% дейін) және қожға (>90%) аудару.  

Шойынды күкіртсіздендіру процесі металл-қождың интерфейсінде 
жүреді. Осыған байланысты қождың қасиеттері осы процестің нәтижелеріне 
әсер етеді: тұтқырлық және химиялық құрам. Домна пешіндегі 
күкіртсіздендіру процесінің реакциясы келесідей: 

 
[FeS] +(CaO) + с = [Fe] + (CaS) + Co - 5980 кДж/кг S 

 
Шойыннан күкіртті сәтті алу үшін келесі шарттар қажет:  
1) қождың негізділігін арттыру;  
2) жоғары температура шойын және қож;  
3) қож мөлшерін арттыру. 
Алайда, осы технологиялық шараларды қолданудың белгілі бір 

шектері бар. Сонымен, қождың негізін 1,3-тен арттыру мүмкін емес, өйткені 
оның тұтқырлығы күрт артады. Температура сонымен қатар белгілі бір 
мәннен аспауы керек, әйтпесе қажет болғаннан гөрі кремнийдің көп мөлшері 
қалпына келеді, яғни.берілген маркалы шойын алу мүмкін болмайды. Домна 
пешінің балқыту процесінде қождың мөлшерін ұлғайтуға жол берілмейді, 
өйткені бұл Домна пешінің өндірісіндегі техникалық прогрестің негізгі 
бағытына - байытылған темір кені концентраттарын пайдалануға қайшы 
келеді [9].  
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.Р2О5және (FeО)3
.Р2О5: 
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4. Білім шойынды және қожды 
1000-1100°C температурасы бар көкжиекке дейін барлық химиялық 

процестер қатты күйде жүреді. Осы уақытқа дейін темір оксидтерінің негізгі 
бөлігі металл темірге дейін қалпына келді, ал қалған мөлшері FeO түрінде 
болады [3, 14]. 

Қатты күйде Домна пешінде ернеу түрінде қалпына келетін темір 
реакциялар бойынша жартылай көміртектенеді:  

 
3Fе + 2СО = [Fе3С] + СО2 

2СО = [С] + СО2 

3fe + [С] = [Fе3С]. 

Алғашқы екі реакция 450-600 °C температурада ернеудегі 1 % [C] 
құрамына дейін, үшіншісі жоғары температурада көміртектің әсерінен 
болады. Көміртек Темірдің балқу температурасын төмендетеді және 1200 °C-
тан бастап темір бөлшектері балқып, шойын тамшылары пайда болады. Осы 
сәттен бастап SiO2, MnO, P2O5 және басқа қоспалардың тікелей қалпына келу 
процестері қарқынды дамуда. Көміртектің шамамен 4% - ы және кремний, 
марганец және фосфордың белгілі бір мөлшері бар көміртегі темірі 1130-
11500с температурада ериді және шойын тамшылары түрінде үйіндіге түседі.  

Кокс өзінің физикалық жағдайын өзгертпейді. Кокс көміртегінің бір 
бөлігі ғана Feo-ны және қождың басқа компоненттерін тікелей қалпына 
келтіруге және қалпына келтірілген темірді көміртектендіруге жұмсалады. 

Шахтаның төменгі жартысында бос кен жыныстары мен 
ағындардың (SiО2, А12O3, СаО, МgО) құрамдас бөліктерінен сұйық 
қождың түзілуі басталады. Қождың балқу температурасының төмендеуіне 
қалпына келтірілмеген темір және марганец оксидтері (Feo және MPO) 
ықпал етеді. Төмен қарай ағып жатқан қожда температураның 
жоғарылауымен барлық бос жыныс пен ағын біртіндеп ериді, ал Кокс пен 
күл жанғаннан кейін. 

Бастапқы қождың түзілу көкжиегі тұрақты емес және зарядтың 
құрамына және көтерілген газдардың таралуына байланысты. 1100 0С дейін 
құрамында темір бар материалдар химиялық қосылыстар түзеді, мысалы, 
2FeO.SiO2, 1100-1150 0С кезінде бөліктер жұмсарады және олардың 
деформациясы жүреді. Бастапқы қож пайда болғаннан кейін SiO2, А12О3, СаО 
және MgO оксидтерінің көп мөлшері ериді, ал Feo және MPO тотықтарының 
азаюы азаяды. Фурм көкжиегінде қождың құрамына күйдірілген кокстың 
күлі кіреді және шойын күкірті алынады. 

Домна қождың қасиеттері домна процестің барысына және домна 
балқытудың техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне әсер етеді. Қож 
шойынның химиялық құрамын реттеуші болып табылады. 

Қождың балқу температурасы мен тұтқырлығы сияқты физикалық 
қасиеттері процестің температуралық режимін, пештің төменгі бөлігіндегі 
Домна пешінің газ өткізгіштігін, металл мен қождың пештен шығарылу 
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жағдайларын анықтайды. Қождың балқу температурасы және оның 
тұтқырлығы шойынның құрамына да әсер етеді.  

Домна қождардың негізгі бөлігін (>90%) үш компонент құрайды: SiО2, 
А12О3, СаО [5-8]. Осы үш компоненттің қатынасы Домна пешінің қожының 
физика-химиялық қасиеттерін анықтайды. Қождың құрамын сипаттау үшін 
екі көрсеткіш қолданылады: қождың негізділігі және А12О3 мазмұны. Типтік 
Домна қожының ауданы келесі шектермен шектеледі: CaO/SiO2 = 0,8÷1,3 
және 5-20% А12О3, өйткені бұл аймақта қож минималды балқу және 
тұтқырлық температурасына ие. 

Сұйық шойын мен қож әр түрлі массалардың арқасында тауда 
бөлінеді және олар жиналған сайын босатылады. Барлық осы процестер 
бір уақытта Домна пешінде жүреді, өзара әсер етеді [3].  

  
3.3.2 Домна балқыту технологиясы 

 
Шойыннан басқа, домна пеші салғыш газы мен домна пешін шығарады, 

олар өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. 
Домна процестің барлық технологиялық операциялары Домна 

шеберханалардың жалпы принциптері мен нақты ерекшеліктерін ескеретін 
тиісті технологиялық нұсқаулықтармен реттеледі. 

Домна процесс негізгі және қосалқы жабдықтар кешені бар күрделі 
технологиялық жүйе болып табылады. 

 
1. Шикіқұрам материалдарын қабылдау 
Коксохимиялық өндіріс пен агло өндірістен конвейерлер бойынша 

түсетін Кокс пен агломераттың сапасын бақылауды ТББ (техникалық 
бақылау бөлімі) тиісті учаскелерінің қызметкерлері тәулік бойы жүзеге 
асырады. Технологияны сақтау және Домна процестің біркелкі жүруін 
қамтамасыз ету үшін зарядтың сапасын үнемі бақылау қажет. Агломератты 
аглофабрикадан химиялық талдау алынғанға дейін түсіруге жол берілмейді 
[18]. 

Шикіқұрамға аз мөлшерде түсетін әкелінетін Домна шикізаты іріктеп 
бақыланады, бақылау сынамасын аглодомна учаскесінің ТББ 
бақылаушылары жүзеге асырады. 

Коксты тиеу құрылғысынан (КРУ) немесе авариялық түсіру 
құрылғысынан (АРУ) қабылдаған кезде бункерлердің бригадирі оның 
сапасын (ылғалдылығы, ірілігі, кемуі) көзбен бағалайды және пеш шеберін 
бункерге тиелген кокстың саны мен сапасы туралы ескертеді. 

Қажет болған жағдайда агломератты, марганец кенін, әктасты, коксты 
және металл қосындыларын химиялық талдаудың дұрыстығына күмәнданған 
жағдайда, оларды домна цехының сұрауы бойынша, ТББ сыртқы қабылдау 
учаскесінің бақылаушыларына бақылау сынағынан өткізу қажет. 

Кондициялық емес шикі материалдарды түсіруге тек цех бастығының 
немесе оның орынбасарының рұқсатымен арнайы бөлінген орында рұқсат 
етіледі. 
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3. Шикіқұрам материалдарын Домна пештеріне салу 
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жүк түсіру құрылғылары (КРУ немесе АРУ) арқылы вагондардан 
транспортерлермен беріледі.  Оның фракциялық құрамы коксты бункерге 
беру әдісіне байланысты.  

Кокс жинағы автоматты режимде дозаны ылғалдылығы, дозалау 
қателігі және бос салмақ құйғышының салмағы бойынша түзетумен 
жүргізіледі.  Мөлшерлеу процесінде жүйе енгізетін негізгі салыстырмалы 
қателіктің шегі 0,2% - дан аспауы тиіс. 

Темір кені материалдарын тиеу шикіқұрамның әрбір компонентінің 
берілген салмағына қатаң сәйкестікте және оларды жинаудың белгіленген 
кезектілігі тәртібімен жүргізілуі тиіс.  Материалды беру тәртібі белгіленген 
жүктеу жүйесіне сәйкес келуі керек. Агломератты өлшеу кезіндегі рұқсат 
етілген ауытқулар ± 100кг, Кокс ± 50кг, қоспалар ± 20кг. 

Темір кені шикізатының бірнеше түрі болған кезде пештің қимасы 
бойынша әртүрлі материалдарды неғұрлым ұтымды бөлуді қамтамасыз ету 
үшін оларды әрбір беруге тиеу ұсынылады, бұл ретте барлық берілістерде 
темір кені материалдарының әрқайсысының салмағын бірдей қамтамасыз ету 
ұсынылады [18]. 

Скипке тиелетін материалдың салмағы скип шығырының жүк 
көтергіштігінен, ал оның көлемі скиптің пайдалы көлемінен аспауы тиіс. 

 
4. Шикіқұрамды жасау және түзету 
Домна шикіқұрамындағы шикізат түрлерінің арақатынасы және оны 

түзету (пештің жұмыс жағдайлары өзгерген кезде) пештің қалыпты жұмыс 
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режимін (жылу, қож және газдинамикалық режимдер) қамтамасыз ету, 
берілген құрамдағы шойын алу және балқытудың жоғары техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. 

Домна шикіқұрамының тексеру есебі бункерге түсетін шикізаттың 
химиялық құрамы бойынша ауысым сайын жүргізіледі [18]. 

Шикіқұрамды жасау жаңа домна пешін жобалау кезінде, пешті ұзақ 
жөндеуге тоқтатуға дайындау кезінде, пешті үрлегенде және жөндеуден 
кейін іске қосқанда, шойынды балқытуға басқа маркалы ауысу кезінде, 
шикіқұрамдағы әртүрлі шикізат түрлерінің арақатынасы өзгерген жағдайда 
және шикізаттың бір түрін басқасына ауыстырған кезде орындалады. 

Берілген немесе есептелген кокстың нақты шығыны кезінде кен және 
ағынды материалдардың нақты шығындарын анықтау үшін көп жағдайда 
материалдық баланстың екі теңдеуін жасау және шешу жеткілікті.  

Негізгі оксидтердің (СаО, МдО) 95% - дан астамы офлюстелген 
агломераттар мен шекемтастар құрамында домна пешіне түседі, олардың 
жетіспейтін мөлшері үшін пешке тігінді ретінде флюс енгізеді [15]. 

 
Материалдық тепе-теңдік теңдеулері: 
Кенді берудің құрамына агломераттың және шекемтастың екі 

компоненті кіреді.  
Темір балансы бойынша теңдеу: 

 
                   Ч(Fe) = [P.(1 – α) . Feагл + P . α . Feок + К. Feк + Ф. Feф]ηFe      (2.3)             

 
Қождың берілген негізділігі кезінде негізгі және қышқыл оксидтердің 

(СаО және SiO2) балансы бойынша теңдеу (В): 
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мұндағы сағ-шикіқұрамды есептеу жүргізілетін шойынның массасы (1 

тонна шойынға мысал ретінде); 
К-құрғақ кокстың белгіленген меншікті шығыны, шойын т/т; 
α-кен берудегі шекемтастардың үлесі, бірлік үлесі; 
Р, Ф - темір кені материалдары мен флюс қоспасының құрғақ күйдегі 

және пешмойындық газбен шығарылуын есепке алмағандағы меншікті 
шығынының мөлшерлері, т / т шойын; 

СаО, SiO2-шикіқұрам материалдарындағы осы оксидтердің құрамы, %; 
Шикіқұрам материалдарындағы темірдің Fе-құрамы, %; 
ηFe - Темірдің шойынға ауысу коэффициенті, бірлік үлесі; 
2,14-кремнийдің массасын кремнийге айналдыру коэффициенті. 
 
Егер кенді берістегі шекемтастардың үлесі немесе олардың үлестік 

шығысы берілмеген болса, онда Домна шикіқұрамының құрамын есептеуді 
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"флюссіз" нұсқа бойынша орындауға болады [15]. Бұл жағдайда материалдық 
тепе-теңдік теңдеулеріндегі қажетті шамалар: кен қорабындағы 
шекемтастардың үлесі (α) және кен материалдары қоспасының массасы (Р) 
болады, содан кейін: 

Темір балансы бойынша теңдеу: 
 

                               Ч(Fe) = [P.(1 – α) . Feагл + P . α . Feок + К. Feк]ηFe                (2.5) 
Қождың берілген негізділігі кезінде негізгі және қышқыл оксидтердің 

(СаО және SiO2) балансы бойынша теңдеу (В): 
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Әрбір жағдайда шикіқұрамды түзету пештің жалпы жай-күйін және 

оның қызуын ескере отырып жүргізіледі. 
 

5. Домна пешінің қалыпты жұмыс режимі 
Домна пешінің тұрақты тегіс жүруінің белгілері: 
- шикіқұрам материалдарының үздіксіз, тұрақты жылдамдықпен түсуі; 
- осы жағдайлар үшін тұрақты, оңтайлы газ ағынының таралуы, ол 

пештің қимасы бойынша көміртегі диоксиді құрамының қисығымен 
сипатталады (орталықта со мөлшері периферияға қарағанда 2-5% төмен 
болуы тиіс) және периферия мен салғышта температура ауытқуының орташа 
диапазонымен (периферия нүктелеріндегі температураның ең төменгі және 
ең жоғарғы мәндерінің арасындағы айырмашылық 100-150 С аспауы тиіс) 
[18]; 

- ауа фурмаларының біркелкі қызуы мен жұмыс қарқындылығы; 
- осы жағдайлар үшін барынша мүмкін болатын оның саны мен 

температурасы кезіндегі үрлеу қысымының тұрақтылығы; 
- тұрақты белгіленген құрамдағы шойын мен қожды алуды қамтамасыз 

ететін пештің жылу күйінің тұрақтылығы; 
- салғыш тозаңының тұрақты көлемі бойынша шығарылуы; 
- пештің биіктігі бойынша газ қысымының жалпы және жеке 

айырмашылықтарының тұрақтылығы. 
Тегіс жүрістің қажетті шарты домна процесінің технологиялық 

параметрлерінің тұрақтылығы болып табылады: 
- химиялық және гранулометриялық құрамы бойынша тиелетін 

материалдар сапасының тұрақтылығы; 
- пештің толықтығын қамтамасыз ету; 
- балқыту өнімдерін біркелкі және толық өңдеу; 
- үрлеу параметрлерінің тұрақтылығы (үрлеу шығыны мен 

температурасы, оның оттегімен байыту дәрежесі); 
- өлшеу дәлдігін және материалдарды алу кезектілігін қатаң сақтау; 
- истмустың болмауы; 
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-механикалық, электр жабдықтарының, бақылау-өлшеу аспаптарының 
және автоматтандыру құралдарының үздіксіз жұмыс істеуі. 

 
6. Материалдарды жүктеу режимі 
Материалдарды жүктеу режимін өзгерту қажеттілігін тудыратын 

жағдайлар орын алуы мүмкін: 
- шеткері аймақта немесе Орталықта газ ағынының шамадан тыс дамуы 

(немесе әлсіреуі) кезінде; 
- арналармен газдардың бір жақты ағынының дамуы немесе газ 

ағынының пеш шеңбері бойынша біркелкі бөлінбеуі кезінде; 
- деңгей қисайған кезде материалдарды пешке салыңыз. 
Жүктеудің оңтайлы режимі әр пеш үшін оның профилінің жағдайын, 

балқытылған шойынның түрін және шикізат пен отынның физика-химиялық 
қасиеттерін ескере отырып бөлек орнатылады. 

 
7. Үрлеу режимі 
Домна пешінің қалыпты жұмысының негізгі көрсеткіші үрлеу 

режимінің тұрақтылығы болып табылады: үрлеу мөлшерінің, 
температурасының, қысымының және ылғалдылығының, ондағы оттегінің 
және шойынның белгіленген химиялық құрамына сәйкес пештің қалыпты 
қызуын және тегістігін қамтамасыз ететін біріктірілген Үрлеудің басқа 
компоненттерінің балқытудың Белгіленген технологиялық режимі және оның 
тұрақты параметрлері [18]. 

Пештің тұрақты жұмыс режимінде үрлеу шығынын көбейту пештің 
жүруіне және оның күрт көтерілуіне жол бермей, фурмалар мен салғыш 
арасындағы қысым айырмашылығының шамасына байланысты 50-100 
м3/мин (0,83–1,67 м3/с) 15-20 минут ішінде жүргізілуі керек. 

Әрбір пеш үшін және белгілі бір шикізат жағдайлары үшін үрлеудің 
оңтайлы мөлшері бар, оның жоғарылауы асып кетеді.  Пештің жай-күйіне 
және үрлеу режимін шектейтін факторларға байланысты, артық үрлеудің 
басталуымен бірге жүретін сыртқы белгілер әртүрлі сипатта болуы мүмкін.  
Кейбір жағдайларда үрлеу қысымы жоғарылайды, пештің жүрісі қатайып, 
зарядтың үзілуімен, суспензияға бейім болады.  Басқаларында-зарядтың 
жоғалуын тездету кезінде үрлеу қысымының аздап төмендеуімен каналды 
инсульт пайда болады. Алайда, болашақта, барлық жағдайларда, пештің өтуі 
мен газ ағынының таралуы тұрақсыз болады, күрт өзгереді, бұл пешті 
қыздырудың ауытқуына әкеледі. 

Үрлеу шығынын қысқа мерзімді төмендету пештің қалыпты жүрісінен 
ауытқуларды жою мақсатында жүргізіледі.  Егер үрлеу шығынының 100–ден 
200 м3/мин (1,67-3,33 м3/с) шамасына азаюы оң нәтижелерге әкелмесе, үрлеу 
шығынының азаюына барабар оттегі мен мазут шығыстары қысқартылады.  
Үрлеу шығынын 200 м3/мин (3,33 м3/с) астам төмендетуге пеш жүрісінің 
Елеулі бұзылулары кезінде немесе авариялық жағдайларда жол беріледі [18]. 

Пештің біркелкі жүрісі және қалыпты қызуы кезінде үрлеу 
температурасы, әдетте, ауа жылытқыштар мен ыстық үрлеу трактінің жай-
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-механикалық, электр жабдықтарының, бақылау-өлшеу аспаптарының 
және автоматтандыру құралдарының үздіксіз жұмыс істеуі. 
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Пештің тұрақты жұмыс режимінде үрлеу шығынын көбейту пештің 
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арасындағы қысым айырмашылығының шамасына байланысты 50-100 
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Кейбір жағдайларда үрлеу қысымы жоғарылайды, пештің жүрісі қатайып, 
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мен газ ағынының таралуы тұрақсыз болады, күрт өзгереді, бұл пешті 
қыздырудың ауытқуына әкеледі. 

Үрлеу шығынын қысқа мерзімді төмендету пештің қалыпты жүрісінен 
ауытқуларды жою мақсатында жүргізіледі.  Егер үрлеу шығынының 100–ден 
200 м3/мин (1,67-3,33 м3/с) шамасына азаюы оң нәтижелерге әкелмесе, үрлеу 
шығынының азаюына барабар оттегі мен мазут шығыстары қысқартылады.  
Үрлеу шығынын 200 м3/мин (3,33 м3/с) астам төмендетуге пеш жүрісінің 
Елеулі бұзылулары кезінде немесе авариялық жағдайларда жол беріледі [18]. 

Пештің біркелкі жүрісі және қалыпты қызуы кезінде үрлеу 
температурасы, әдетте, ауа жылытқыштар мен ыстық үрлеу трактінің жай-

  

күйімен, сондай-ақ технология жағдайларымен рұқсат етілетін ең жоғары 
деңгейде және тұрақты болуы тиіс.  

Технологиялық оттегі ауа үрлегіш машиналардың сорғышына беріледі.  
Үрлеуді байыту үшін оттегінің шығыны автоматты түрде реттелетін 
параметр болып табылмайды, үрлеудегі оттегінің концентрациясын цех 
бастығы немесе оның орынбасары белгілейді, ал пеш шебері үрлеуді берілген 
деңгейде оттегімен байытуға төзуге міндетті. 

Мазуттың (су-мазут эмульсиясының) оңтайлы шығыны әрбір домна 
пеші үшін оның жұмыс жағдайына (үрлеу температурасына, оны оттегімен 
байыту дәрежесіне, шикіқұрам сапасына, балқытылатын шойынның түріне) 
байланысты айқындалады. 

Пешке мазутты беру әр жұмыс істейтін ауа фурмасының екі 
форсункасынан үздіксіз жүзеге асырылуы тиіс.  Пештің айналасында 
мазуттың біркелкі берілуін қамтамасыз ету қажет. 

Мазутты жағудың толықтығын қамтамасыз ету үшін оның оңтайлы 
температурасы 110-120 С құрауы тиіс, оны 90 С төмен төмендетуге немесе 
130 С жоғары көтеруге жол берілмейді [10]. 

Аралас үрлеу параметрлерінің арақатынасы: үрлеу кезіндегі оттегінің 
мөлшері, үрлеу температурасы мен ылғалдылығы, мазуттың шығыны 
физикалық мәні бойынша фурмалық газдың температурасына жақын 
теориялық жану температурасының берілген шамасына байланысты 
анықталады. Жанудың оңтайлы теориялық температурасы 2050-2250 С 
аралығында болады [18].  

 
8.  Жылу және қож режимдері 
Пештің жылу күйі мен қож режимі тұрақты болуы керек және кокстың 

ең аз шығыны кезінде шығарындылар үшін химиялық құрамның ең аз 
ауытқуымен берілген құрамдағы шойынды балқытудың жоғары 
қарқындылығын қамтамасыз етуі керек. 

Балқытылатын шойынның түріне байланысты: қайта құю немесе құю 
және пайдаланылатын шикізаттың ерекшеліктеріне байланысты берілген 
құрамдағы шойынды балқытуды қамтамасыз ететін қож режимін сақтау 
қажет (зауыттың ТШ сәйкес, МЕМСТ 4832-95 және МЕМСТ 805-95). 

Жылу режимін реттеу кезінде мыналарды ескеру қажет: 
- кен жүктемесі өзгергеннен кейін пешті қыздыру (шойындағы кремний 

мөлшері бойынша бағаланады) 5-6 сағаттан кейін өзгере бастайды, ал пешті 
қыздырудың жаңа деңгейі 10-12 сағаттан кейін орнатылады; 

-мазут шығыны азайғаннан кейін 1,5-2,0 сағат ішінде шойындағы 
кремнийдің құрамы біршама ұлғаяды, содан кейін азаяды және 3,0-4,5 
сағаттан кейін бастапқы деңгейге жетеді және 8-10 сағаттан кейін-жаңа 
қалыптасқан жағдай; 

- ылғалдылық пен үрлеу температурасы өзгергеннен кейін шойындағы 
кремнийдің мөлшері бірден өзгере бастайды, сәйкесінше 3-4 және 7-8 
сағаттан кейін жаңа жағдай пайда болады. 
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Қож режимін реттеу шикіқұрамның кен компоненттерінің қатынасын 
өзгерту арқылы, әдетте, шикіқұрам компоненттерінің тек біреуінің шығынын 
өзгерту арқылы жүзеге асырылады.  Шикіқұрам құрамын кез келген түзету 
міндетті түрде есеппен расталуы тиіс. 

Шикіқұрамның біркелкі түсуі кезінде шихтомерлердің жекелеген 
тұрып қалуы және түсіп қалуы болмауы тиіс, берудің іске қосылу уақыты 
бірдей болуы тиіс.  Бұл Кокс құлағының мөлшеріне, орнатылған жүктеу 
жүйесіне және пештің мәжбүрлеу дәрежесіне байланысты [18]. 

 
9.  Шойын мен қожды шығару 
Домнаны балқыту өнімдерін шығару қатаң кесте бойынша жүргізілуі 

тиіс, кестеден рұқсат етілген ауытқу ± 15 минут болып табылады. Шойынды 
шығару және ағынды жабу, әдетте, толық үрлеумен жүргізілуі тиіс. 
Балқытуды шығаруды пеш шеберінің бақылауымен аға көрікші басқарады. 
Шығару кезінде үрлеу қысымын төмендету қажеттілігін пеш шебері 
анықтайды. Пеш жұмысының қалыпты жағдайларында бір шығаруға қажетті 
шөміштердің саны пешті балқыту өнімдерінен толық босатуды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Домна пешінен шойын мен қожды шығару технологиясы 4-тарауда 
толығырақ қарастырылады. 

 
2.3.3 Домна пешінің балқыту қарқындылығы мен өнімділігінің 

көрсеткіштері 
 
Әр түрлі көлемдегі домна пештерінің әртүрлі жағдайларында жұмыс 

істейтіндердің жұмысын салыстырмалы бағалау үшін пештің пайдалы 
көлемінің 1 м3-ге жатқызылған домна пештерінің қарқындылығы мен 
пештердің өнімділігі көрсеткіштерінің нақты мәндері қолданылады. Пештің 
қысқа мерзімді кезеңдері үшін индикаторлар Домна пешінің параметрлерінің 
ағымдағы мәндеріне негізделген [5]. 

Конуссыз тиейтін құрылғылармен жабдықталған пештер үшін пайдалы 
көлем шойын ойықтарының осьі мен "технологиялық нөл" деп аталатын, 
шамамен пешмойындық қорғаныш плиталарының жоғарғы деңгейінде 
орналасқан (пешмойындық цилиндрлік бөлігінің жоғарғы жағы) толтыру 
деңгейінің бастапқы нүктесі арасындағы көлем ретінде анықталады. 
Шетелдік тәжірибеде нақты көрсеткіштерді жұмыс көлемінің 1 м3 — ге 
жатқызу әдетке айналған-фурма осьі мен салғышта зарядты толтыру деңгейі 
арасындағы пештің көлемі. 

 
1. Кокс бойынша қарқындылық (НТ) - пештің 1 м3 көлеміне тәулігіне 

жұмсалатын Кокс (Ксут) саны (V): 
 

                                           Iк = Ксут/ V = (Кп 
. n)/ V  т/(м3.сут)                          (2.6) 

 
мұндағы Кп-берілген кокстың массасы, т; 
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Қож режимін реттеу шикіқұрамның кен компоненттерінің қатынасын 
өзгерту арқылы, әдетте, шикіқұрам компоненттерінің тек біреуінің шығынын 
өзгерту арқылы жүзеге асырылады.  Шикіқұрам құрамын кез келген түзету 
міндетті түрде есеппен расталуы тиіс. 

Шикіқұрамның біркелкі түсуі кезінде шихтомерлердің жекелеген 
тұрып қалуы және түсіп қалуы болмауы тиіс, берудің іске қосылу уақыты 
бірдей болуы тиіс.  Бұл Кокс құлағының мөлшеріне, орнатылған жүктеу 
жүйесіне және пештің мәжбүрлеу дәрежесіне байланысты [18]. 

 
9.  Шойын мен қожды шығару 
Домнаны балқыту өнімдерін шығару қатаң кесте бойынша жүргізілуі 

тиіс, кестеден рұқсат етілген ауытқу ± 15 минут болып табылады. Шойынды 
шығару және ағынды жабу, әдетте, толық үрлеумен жүргізілуі тиіс. 
Балқытуды шығаруды пеш шеберінің бақылауымен аға көрікші басқарады. 
Шығару кезінде үрлеу қысымын төмендету қажеттілігін пеш шебері 
анықтайды. Пеш жұмысының қалыпты жағдайларында бір шығаруға қажетті 
шөміштердің саны пешті балқыту өнімдерінен толық босатуды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Домна пешінен шойын мен қожды шығару технологиясы 4-тарауда 
толығырақ қарастырылады. 

 
2.3.3 Домна пешінің балқыту қарқындылығы мен өнімділігінің 

көрсеткіштері 
 
Әр түрлі көлемдегі домна пештерінің әртүрлі жағдайларында жұмыс 

істейтіндердің жұмысын салыстырмалы бағалау үшін пештің пайдалы 
көлемінің 1 м3-ге жатқызылған домна пештерінің қарқындылығы мен 
пештердің өнімділігі көрсеткіштерінің нақты мәндері қолданылады. Пештің 
қысқа мерзімді кезеңдері үшін индикаторлар Домна пешінің параметрлерінің 
ағымдағы мәндеріне негізделген [5]. 

Конуссыз тиейтін құрылғылармен жабдықталған пештер үшін пайдалы 
көлем шойын ойықтарының осьі мен "технологиялық нөл" деп аталатын, 
шамамен пешмойындық қорғаныш плиталарының жоғарғы деңгейінде 
орналасқан (пешмойындық цилиндрлік бөлігінің жоғарғы жағы) толтыру 
деңгейінің бастапқы нүктесі арасындағы көлем ретінде анықталады. 
Шетелдік тәжірибеде нақты көрсеткіштерді жұмыс көлемінің 1 м3 — ге 
жатқызу әдетке айналған-фурма осьі мен салғышта зарядты толтыру деңгейі 
арасындағы пештің көлемі. 

 
1. Кокс бойынша қарқындылық (НТ) - пештің 1 м3 көлеміне тәулігіне 

жұмсалатын Кокс (Ксут) саны (V): 
 

                                           Iк = Ксут/ V = (Кп 
. n)/ V  т/(м3.сут)                          (2.6) 

 
мұндағы Кп-берілген кокстың массасы, т; 

  

      N-тәулігіне берілетін қызметтер саны; 
      V-Домна пешінің көлемі, м3. 

Дайындалған шикіқұрамда жұмыс істеген кезде Кокс бойынша 
қарқындылық 0,9 - 1,0 т/(м3) шегінде ауытқиды.тәу) [5]. 

Пештің пешіне көміртегі мен сутегі бар қоспаларды Үрлеу кезінде 
қарқындылық Кокс көміртегі мен үрленетін отын қоспаларының көміртегі 
бойынша есептеледі. Мысалы, табиғи газды Үрлеу кезінде жалпы көміртегі 
(IΣС) бойынша қарқындылықты есептеу мынадай формула бойынша 
орындалады: 
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СVСК

I СНСНксут
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1000/
44


 , т/(м3.сут).                   (2.7) 

 
мұндағы Ск және ССН4-кокстегі (кг/кг) және табиғи газдағы көміртегі 

мөлшері. (кг/м3; МЕТАНДА ССН4 = 12/22,4 = 0,536 кг/м3); VСН4 - табиғи 
газдың шығыны, м3/тәул. 

 
Жалпы көміртегі бойынша қарқындылық 0,9 - 1,1 шегінде болады. Осы 

шектерде балқытудың қарқындылығын қамтамасыз ететін үрлеу 
параметрлері балқытудың басқа параметрлерімен бірге пештің өнімділігі мен 
кокстың нақты шығыны бойынша қанағаттанарлық нәтиже алуға мүмкіндік 
береді, сонымен қатар пештің қажетті белсенділігін қамтамасыз етеді. 
 

2. Үрлеу бойынша қарқындылық (ід) — пештің көлемінің 1 м3 
минутына пешке берілетін Үрлеудің көлемді мөлшері. Үрлеудің іс жүзінде 
мөлшері (м3/мин) пештің 1,7-2,0 көлемінде белгіленеді, яғни үрлеу 
қарқындылығы ід=1,7 - 2,0м3/(м3) құрайды.мин). Атмосфералық үрлеуде 
пештің жұмысы кезінде үлкен мәнге қол жеткізіледі (O2 = 21%, ω = 0,21). 
Үрлеу оттегімен байытылған кезде бұл көрсеткіштің мәні азаяды. Мысалы, 
көлемі 1000 м3 Домна пешінде үрлеу шығыны Vд =1900 м3/мин (ід =1,9 
м3/(м3) кезінде тегіс жүріске қол жеткізіледі.мин).  

Фурмалық газдың көлемі Vф.г., Кокс көміртегінің жану реакциясына 
сәйкес 

 
С+0,5О2+0,5*79/21N2 = СО+1,88 N2  

құрайды 
 

Vф.г. = (1 + 1,88)/0,5.1900 = 1,21.1900 = 2300 м3 /мин  
 

немесе жалпы жағдайда 
                                                       Vф.г. = Vд(1 + ω)                                          (2.8) 

 
 мұндағы ω-үрлеу кезіндегі О2 мазмұны, м3 / м3.  
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Үрлеудегі оттегінің мөлшері 23% - ға (ω = 0,23) дейін ұлғайған кезде 
балқытудың газдинамикалық жағдайларын сақтау үшін фурмалық газдың 
көлемі 2300 м3/мин-ден аспауы тиіс, демек үрлеу шығыны: 

 
Vд = Vф.г. / (1 + ω) = 2300/1,23 = 1870 м3/мин.                         (2.9) 

 
3. Кен бойынша қарқындылығы (ір) — пештің 1 м3 көлеміне 

тәулігіне жұмсалатын темір кені материалдарының саны: 
 

V
nА

i мр
р


 ..

, т / (м3.күн) (2.10) 

мұндағы а р. м. - темір кені материалдарының (агломерат, шекемтастар, темір 
кені) берілген массасы, т; 

     n-тәулігіне пешке тиелген берулер саны, дана  
 
Бұл көрсеткіш кен жүктемесі арқылы Кокс қарқындылығымен 

байланысты: 
iр = Iк  Ар.м./Кп                                            (2.11) 

 
мұндағы Кп-берілген кокстың массасы, т.  

 
Кеннің қарқындылығы пештің жұмысының анықтайтын көрсеткіші 

болып табылады. Кокстың нақты шығынын азайтуға тікелей әсер ететін 
барлық факторлар кеннің қарқындылығын арттыруға ықпал етеді [5]. 

 
 
4. Шикіқұрамның пеште болу уақыты, τш: 

 
                                            τш = 24 . V/(Vпод

. n), ч                                   (2.12) 
 

мұндағы Vпод-15 у ескерілген беру көлемі; 
                   Vпод = (А р.м./γр.м. + Кп/ γк + Фп/ γф)(1-0,15), м3                    (2.13) 

 
мұндағы Фп-берілістегі флюстердің массасы, т; 

ур.м., ук, уф - темір кені материалдарының (т/м3) құйылу массасы (1,9 
÷2,1), Кокс (0,45÷0,50), флюстер (1,9 ÷2,1). 

Балқыту қарқындылығы жоғары пештерде шикіқұрамның пеште болу 
уақыты 5,5÷ 6,5 сағатты құрайды. 

 
5. Домна пешінің өнімділігі келесі нақты көрсеткіштермен 

бағаланады 
1. Меншікті өнімділік:  

                                                   Руд = Pсут/V,    т/(м3. сут)                               (2.14) 
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Үрлеудегі оттегінің мөлшері 23% - ға (ω = 0,23) дейін ұлғайған кезде 
балқытудың газдинамикалық жағдайларын сақтау үшін фурмалық газдың 
көлемі 2300 м3/мин-ден аспауы тиіс, демек үрлеу шығыны: 

 
Vд = Vф.г. / (1 + ω) = 2300/1,23 = 1870 м3/мин.                         (2.9) 

 
3. Кен бойынша қарқындылығы (ір) — пештің 1 м3 көлеміне 

тәулігіне жұмсалатын темір кені материалдарының саны: 
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, т / (м3.күн) (2.10) 

мұндағы а р. м. - темір кені материалдарының (агломерат, шекемтастар, темір 
кені) берілген массасы, т; 

     n-тәулігіне пешке тиелген берулер саны, дана  
 
Бұл көрсеткіш кен жүктемесі арқылы Кокс қарқындылығымен 

байланысты: 
iр = Iк  Ар.м./Кп                                            (2.11) 

 
мұндағы Кп-берілген кокстың массасы, т.  

 
Кеннің қарқындылығы пештің жұмысының анықтайтын көрсеткіші 

болып табылады. Кокстың нақты шығынын азайтуға тікелей әсер ететін 
барлық факторлар кеннің қарқындылығын арттыруға ықпал етеді [5]. 

 
 
4. Шикіқұрамның пеште болу уақыты, τш: 

 
                                            τш = 24 . V/(Vпод

. n), ч                                   (2.12) 
 

мұндағы Vпод-15 у ескерілген беру көлемі; 
                   Vпод = (А р.м./γр.м. + Кп/ γк + Фп/ γф)(1-0,15), м3                    (2.13) 

 
мұндағы Фп-берілістегі флюстердің массасы, т; 

ур.м., ук, уф - темір кені материалдарының (т/м3) құйылу массасы (1,9 
÷2,1), Кокс (0,45÷0,50), флюстер (1,9 ÷2,1). 

Балқыту қарқындылығы жоғары пештерде шикіқұрамның пеште болу 
уақыты 5,5÷ 6,5 сағатты құрайды. 

 
5. Домна пешінің өнімділігі келесі нақты көрсеткіштермен 

бағаланады 
1. Меншікті өнімділік:  

                                                   Руд = Pсут/V,    т/(м3. сут)                               (2.14) 
 

  

мұндағы Рсут – Домна пешінің тәуліктік өнімділігі, т / тәул; 
                V-пештің пайдалы көлемі, м3. 
 

2. Көрікші ауданының 1 м2-не есептелетін меншікті өнімділік (F): 
                                                    Р1

уд = Pсут/F,   т/(м2. сут).                              (2.15) 
 
3. Пештің пайдалы көлемін пайдалану коэффициенті (КИПО): 
 

сутуд Р
V

Р
КИПО 

1
, (м3. тәу)/т.                              (2.16) 

 
Кеннің ең жақсы домна пештерінде Руд = 2,7-3,0  т/(м3. тәу).  
 
Кокстың өнімділігі мен ағынының, сондай-ақ кокстың 

қарқындылығының нақты мәні келесі арақатынаспен байланысты:  
 
                                                  Руд = Iк/Куд.                                               (2.17) 

 
Балқыту қарқындылығының көрсеткіштері айтарлықтай бағаланады 

және пештің қалыпты жұмыс режимінің параметрлерін таңдау үшін олар 
абсолютті өлшемдер емес, бірақ өнімділік көрсеткіштері мен кокстың нақты 
шығыны арасындағы ең ұтымды қатынасты алу үшін параметрлерді 
оңтайландыру үшін нұсқаулық бола алады [14, 15]. Домна пешінің 
жұмысына әртүрлі факторлардың әсері 2.7-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 2.7 - кокстың меншікті шығынына және П Домна пешінің өнімділігіне 
әртүрлі факторлардың әсері ("+"- ұлғаюы, " - " - азаюы) 
 

Факторлардың атауы Көрсеткіштер, % 
К П 

Кокс пен флюссіз барлық шикіқұрамда темір құрамының әрбір 1% - ға артуы: 
Fe ішінде: 50-ге дейін% -1,4 +2,4 
                                                       50-55% -1,2 +2,0 
                                                       55-60% -1,0 +1,7 
Әрбір 10 кг/т шойынға арналған металл қондырмалардың 
шығынын арттыру 

-0,3 +0,5 

Әр 10 кг/т шойынға шикі әктас шығынын азайту -0,5 +0,5 
Қашалған -0,4 +0,4 
Әрбір 1 темір кені шикіқұрамында ұсақ фракцияның (0-5 мм) 
мөлшерін азайту% 

-0,5 +1,0 

Әрбір 1 үшін кокстегі күлдің мөлшерін азайту% -1,3 +1,3 
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2.7 кестенің жалғасы 

Кокстегі күкірт құрамының әрбір 0,1-ге азаюы% -0,3 +0,3 
Әрбір 1-ге М25 көрсеткіші бойынша кокстың беріктігін арттыру% -0,6 +0,6 

Әрбір 1-ге М10 көрсеткіші бойынша кокстың абразивтілігінің азаюы % -2,8 +2,8 
Әрбір 0,1 үшін шойындағы кремний мөлшерін азайту% -1,2 +1,2 
Әр 0,1 үшін шойындағы марганец мөлшерін азайту% -0,2 +0,2 
Әрбір 0,1 үшін шойындағы фосфордың азаюы% -1,2 +1,2 
Шойындағы күкірт құрамын әрбір 0,01-ге арттыру% -1,0 +1,0 
Әрбір 10-ға үрлеу температурасының жоғарылауы: 
- Үрлеу кезінде оттегінің концентрациясы 25% дейін, 0С: 
                                                       800-900 -0,5 +0,5 
                                                       900-1000 -0,4 +0,4 
                                                      1000-1100 -0,3 +0,3 
                                                      1100-1200 -0,28 +0,28 
                                                      1200-1300 -0,25 +0,25 
                                                      1300-1400 -0,22 +0,22 
- үрлеу кезіндегі оттегінің концентрациясы 25-35%, қыздыру диапазонында, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,25 +0,25 
                                                      1100-1200 -0,22 +0,22 
                                                      1200-1300 -0,2 +0,2 
                                                      1300-1400 -0,18 +0,18 
- Үрлеу кезінде оттегінің концентрациясы 35-40%, қыздыру диапазонында, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,2 +0,2 
                                                      1100-1200 -0,18 +0,18 
                                                      1200-1300 -0,16 +0,16 
                                                      1300-1400 -0,14 +0,14 
Шойын құйған кезде әрбір 1 г / т үшін үрлеу ылғалдылығын азайту: 
                                                      1500-1600 -0,2 +0,1 
                                                      1000-1100 -0,15 +0,07 
Әрбір 1% Abs үшін соққыны оттегімен байыту. концентрация кезінде , %: 
                                                          8-ге дейін +0,2 +2,4 
                                                          25-30 +0,3 +2,1 
                                                          30-35 +0,4 +1,8 
                                                          35-40 +0,5 +1,6 
Газ, /т шойын шығыны кезінде коксты табиғи газбен ауыстыру коэффициенті: 
                                                          8-ге дейін 0,8 кг/  
                                                         100-150 0,7 кг/ 
                                                         150-200 0,6 кг/ 
Газ, /т шойын шығыны кезінде коксты кокс газымен алмастыру коэффициенті: 
                                                          8-ге дейін 0,45 кг/  
                                                         200-300 0,4 кг/ 
Коксты мазутпен ауыстыру коэффициенті 1,2 кг/кг 
Коксты ұсақталған көмірмен алмастыру коэффициенті: 
- антрацит және күлі бар арық, % 
                                                          10-ға дейін 0,9 кг/кг  
                                                          10-20 0,8 кг/кг  
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2.7 кестенің жалғасы 

Кокстегі күкірт құрамының әрбір 0,1-ге азаюы% -0,3 +0,3 
Әрбір 1-ге М25 көрсеткіші бойынша кокстың беріктігін арттыру% -0,6 +0,6 

Әрбір 1-ге М10 көрсеткіші бойынша кокстың абразивтілігінің азаюы % -2,8 +2,8 
Әрбір 0,1 үшін шойындағы кремний мөлшерін азайту% -1,2 +1,2 
Әр 0,1 үшін шойындағы марганец мөлшерін азайту% -0,2 +0,2 
Әрбір 0,1 үшін шойындағы фосфордың азаюы% -1,2 +1,2 
Шойындағы күкірт құрамын әрбір 0,01-ге арттыру% -1,0 +1,0 
Әрбір 10-ға үрлеу температурасының жоғарылауы: 
- Үрлеу кезінде оттегінің концентрациясы 25% дейін, 0С: 
                                                       800-900 -0,5 +0,5 
                                                       900-1000 -0,4 +0,4 
                                                      1000-1100 -0,3 +0,3 
                                                      1100-1200 -0,28 +0,28 
                                                      1200-1300 -0,25 +0,25 
                                                      1300-1400 -0,22 +0,22 
- үрлеу кезіндегі оттегінің концентрациясы 25-35%, қыздыру диапазонында, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,25 +0,25 
                                                      1100-1200 -0,22 +0,22 
                                                      1200-1300 -0,2 +0,2 
                                                      1300-1400 -0,18 +0,18 
- Үрлеу кезінде оттегінің концентрациясы 35-40%, қыздыру диапазонында, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,2 +0,2 
                                                      1100-1200 -0,18 +0,18 
                                                      1200-1300 -0,16 +0,16 
                                                      1300-1400 -0,14 +0,14 
Шойын құйған кезде әрбір 1 г / т үшін үрлеу ылғалдылығын азайту: 
                                                      1500-1600 -0,2 +0,1 
                                                      1000-1100 -0,15 +0,07 
Әрбір 1% Abs үшін соққыны оттегімен байыту. концентрация кезінде , %: 
                                                          8-ге дейін +0,2 +2,4 
                                                          25-30 +0,3 +2,1 
                                                          30-35 +0,4 +1,8 
                                                          35-40 +0,5 +1,6 
Газ, /т шойын шығыны кезінде коксты табиғи газбен ауыстыру коэффициенті: 
                                                          8-ге дейін 0,8 кг/  
                                                         100-150 0,7 кг/ 
                                                         150-200 0,6 кг/ 
Газ, /т шойын шығыны кезінде коксты кокс газымен алмастыру коэффициенті: 
                                                          8-ге дейін 0,45 кг/  
                                                         200-300 0,4 кг/ 
Коксты мазутпен ауыстыру коэффициенті 1,2 кг/кг 
Коксты ұсақталған көмірмен алмастыру коэффициенті: 
- антрацит және күлі бар арық, % 
                                                          10-ға дейін 0,9 кг/кг  
                                                          10-20 0,8 кг/кг  

  

2.7 кестенің жалғасы 

 - күл мөлшері 10-ға дейін газ% 0,8 кг/кг  
Дренаж қабілеті кезінде коксты Кокс жаңғағымен алмастыру коэффициенті: 
- төмен 0,7 кг/кг  
- жоғары 1 кг/кг  
Салғыш астындағы газ қысымының 100-200 кПа артық 
қысым диапазонында әрбір 10 кПа-ға артуы 

-0,2 +1,0 

Үзіліс уақытын 1-ге азайту% -0,5 +1,5 
Тыныш жүру уақытын 1-ге азайту% -0,5 +1,0 
Әр 1-ге шойынның шығарылуын кешіктіру жағдайларының 
санын азайту% 

-0,05 +0,1 

 
 
2.4-тақырып Домна пешінің қалыпты жүрісінен ауытқу және 

оларды жою жөніндегі іс-шаралар 
 

Домна өндіріс тәжірибесінде домна пештерінің қалыпты жұмыс 
режимінен ауытқудың көптеген жағдайлары белгілі [6]:  

- пештің жылу режимі мен газ ағындарының бұзылуы; 
- пештің көлемін жоғалту және көрікке үю; 
- қапталған және металл конструкцияларды, сондай-ақ салқындату 

жүйесінің элементтерін және басқаларды бұзу. 
 
1. Фестиваль пеш 
Ең қауіпті және ұзаққа созылатын технологиялық бұзылыс-бұл домна 

пешінің суық соққысы. Пешті салқындату мыналарға әкелуі мүмкін: 
- кремний мен күкірттің құрамы бойынша кондициялық емес шойынды 

балқыту;  
- таужынысты үйіп тастауға және шойын ағындыларын "жоғалтуға"; 
- ауа фурмаларын Қожбен құю; 
- пеш көлемінің жоғалуы (қабырғалардағы су тасқыны); 
- жоғарғы және төменгі Кокс саптамаларындағы шойын мен қожды 

сүзудің күрт нашарлауы нәтижесінде фурмалардың жаппай жануы. 
Пештің салқындауы пештегі жылудың теңгерімсіздігіне және оны 

қолданудың нашарлауына байланысты. Пештің қызуын арттырудың тиімді 
шарасы-домна пешінің параметрлерін өзгерту [15]. 

Пештің салқындату белгілері: 
1. Салқындаудың бастапқы кезеңінде жылдамдықтың үдеуі байқалады: 
- үрлеу шығыны артады; 
- үрлеу қысымы төмендейді; 
- газ қысымының жоғарғы, төменгі және жалпы төмендеуі; 
- заряд біркелкі түсіп, оның қозғалыс жылдамдығы артады; 
- бір сағат ішінде жүктелген қызметтер саны үрлеу шығынына 

пропорционалды емес 1-2 бірлікке артады. 
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2. Егер пешті жылыту шаралары уақтылы қабылданбаса, онда бұзылу 
артады: 

- фурмалар "суық" жұмыс істейді (жарқылдың жарықтығы төмендейді), 
қарқынды; 

- шойындағы кремнийдің құрамы, домна қожының негізділігі, балқыту 
өнімдерінің температурасы төмендейді; 

- шикіқұрамның біркелкі түсуі бұзылады, шикіқұрамның "астында" 
және "құлауында" пайда болады; ешбір жағдайда шикіқұрамның ілінуіне жол 
бермеу керек; 

- қож температурасының төмендеуімен және оның тұтқырлығының 
жоғарылауымен Кокс саңылауларындағы қождың дренажы нашарлайды және 
фурмаларды қожбен толтыру қаупі бар; қож кейбір фурмаларда пайда 
болады; 

- перифериялық және пешмойындық газдың температурасы 
төмендейді; 

- газодинамикалық параметрлер нашарлайды (газ қысымының жеке 
және жалпы өзгеруі, үрлеу және салғыш газының қысымы), пеш үрлеуді 
"жоғалтады". 

Пештің қызуын арттыру шаралары: 
- бірнеше бос қызмет көрсетулерді шұғыл жүктеу; 
- шикіқұрамның түсу жылдамдығын сағатына 1 беруге арттырған кезде 

кен жүктемесін 8-10% - ға азайту; 
-газ қысымының жалпы айырмашылығын 0,1-0,15 кг/см2 төмендету 

есебінен үрлеу шығынын азайту; 
- қысқа уақытқа үрленетін отын шығынын азайту (немесе қож пайда 

болған фурмалардың толық жабылуы), кенжар маңындағы кеңістік пен 
қожды жылыту және оны осы аймақтан сүзуді жеделдету үшін; 

- үрлеу мен салғыш газының қысымын бір мезгілде азайту есебінен 
фурмадан оның шығу жылдамдығын төмендетпей үрлеу шығынын төмендету 
(қалыптасқан радиалды газ ағындарын бұзбау үшін). 

Айта кету керек, аталған шаралардың әрекеті көп уақытты қажет етеді.  
 Пешті суыту кезінде көрік бригадаларының жұмысы күшейтіледі: 
- балқыту өнімдерін шойын науасы арқылы шығару шойын мен қожды 

арнайы дайындалған шойынтасушы шөміштерге және "жейделері"бар 
қожтасушы ыдыстарға Бөлмей жүргізіледі. Көрік науасындағы шойын мен 
қожды бөлуге балқыту өнімдерінің қызуы мен сұйық ағуы пайда болғаннан 
кейін ғана оралады. 

- шығарылымдар тау-кен науаларының дайындығы бойынша ашылады, 
шығарылымдар санын көбейтуге тырысады.  

- фурмалық аспаптардың құйылуын болдырмау үшін пеш шеберінің 
немесе аға шебердің бақылауымен қожды табиғи газды қожға құя бастаған 
фурмаларға қысқа мерзімге берумен "мұздатуға" жол беріледі. Егер қожды 
табиғи газбен ұстау мүмкін болмаса, саптаманың күйіп кетуіне жол бермеу 
үшін ол сумен құйылады.  
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2. Егер пешті жылыту шаралары уақтылы қабылданбаса, онда бұзылу 
артады: 

- фурмалар "суық" жұмыс істейді (жарқылдың жарықтығы төмендейді), 
қарқынды; 

- шойындағы кремнийдің құрамы, домна қожының негізділігі, балқыту 
өнімдерінің температурасы төмендейді; 

- шикіқұрамның біркелкі түсуі бұзылады, шикіқұрамның "астында" 
және "құлауында" пайда болады; ешбір жағдайда шикіқұрамның ілінуіне жол 
бермеу керек; 

- қож температурасының төмендеуімен және оның тұтқырлығының 
жоғарылауымен Кокс саңылауларындағы қождың дренажы нашарлайды және 
фурмаларды қожбен толтыру қаупі бар; қож кейбір фурмаларда пайда 
болады; 

- перифериялық және пешмойындық газдың температурасы 
төмендейді; 

- газодинамикалық параметрлер нашарлайды (газ қысымының жеке 
және жалпы өзгеруі, үрлеу және салғыш газының қысымы), пеш үрлеуді 
"жоғалтады". 

Пештің қызуын арттыру шаралары: 
- бірнеше бос қызмет көрсетулерді шұғыл жүктеу; 
- шикіқұрамның түсу жылдамдығын сағатына 1 беруге арттырған кезде 

кен жүктемесін 8-10% - ға азайту; 
-газ қысымының жалпы айырмашылығын 0,1-0,15 кг/см2 төмендету 

есебінен үрлеу шығынын азайту; 
- қысқа уақытқа үрленетін отын шығынын азайту (немесе қож пайда 

болған фурмалардың толық жабылуы), кенжар маңындағы кеңістік пен 
қожды жылыту және оны осы аймақтан сүзуді жеделдету үшін; 

- үрлеу мен салғыш газының қысымын бір мезгілде азайту есебінен 
фурмадан оның шығу жылдамдығын төмендетпей үрлеу шығынын төмендету 
(қалыптасқан радиалды газ ағындарын бұзбау үшін). 

Айта кету керек, аталған шаралардың әрекеті көп уақытты қажет етеді.  
 Пешті суыту кезінде көрік бригадаларының жұмысы күшейтіледі: 
- балқыту өнімдерін шойын науасы арқылы шығару шойын мен қожды 

арнайы дайындалған шойынтасушы шөміштерге және "жейделері"бар 
қожтасушы ыдыстарға Бөлмей жүргізіледі. Көрік науасындағы шойын мен 
қожды бөлуге балқыту өнімдерінің қызуы мен сұйық ағуы пайда болғаннан 
кейін ғана оралады. 

- шығарылымдар тау-кен науаларының дайындығы бойынша ашылады, 
шығарылымдар санын көбейтуге тырысады.  

- фурмалық аспаптардың құйылуын болдырмау үшін пеш шеберінің 
немесе аға шебердің бақылауымен қожды табиғи газды қожға құя бастаған 
фурмаларға қысқа мерзімге берумен "мұздатуға" жол беріледі. Егер қожды 
табиғи газбен ұстау мүмкін болмаса, саптаманың күйіп кетуіне жол бермеу 
үшін ол сумен құйылады.  

  

- кен жүктемесі азайтылғаннан кейін және жылытылған балқыту 
өнімдері алынған және фурма қалыпты жұмыс істеген жағдайда домна пеші 
құйылған және құйылған фурма аспаптарын тазарту үшін тоқтатылады. 

 
2. Пешті жылыту (пештің ыстық соққысы) 
Домна пешінің қызуының себебі ағынның азаюы немесе жылу кірісінің 

ұлғаюы болып табылады, бұл зарядтың суспензиясына әкелуі мүмкін. 
Пешті жылыту зарядтың баяу түсуінде және салғышқа жүктелген 

беріліс санының азаюында, қысымның жоғарылауында және үрлеу 
ағынының азаюында, салғыш пен перифериялық газдың, шойын мен қождың 
температурасының жоғарылауында, шойындағы кремнийдің жоғарылауында 
көрінеді. 

Пештің жүрісіне әсер ету шаралары себептердің әрекет ету ұзақтығына 
байланысты қабылданады. Мысалы, жоғары температуралы аймаққа жалғыз 
қызмет көрсету кезінде үрлеуді ылғалдандыру және үрлеудегі оттегінің 
төмендеуі сияқты қысқа мерзімді шаралармен шектелу жеткілікті. Егер пешті 
қыздырудың себептері ұзақ әсер ететін факторлар болса, мысалы, шикіқұрам 
материалдарының сапасын және газ ағынының жылу және қалпына келтіру 
жұмысының тиімділігін арттыру және т.б., онда олар кен жүктемесін 
арттырады, ерекше жағдайларда үрлеу температурасын төмендетеді. 

 
3. Пештің көлемін жоғалту 
Домна балқымасының технологиялық тұрақсыздығы (пештің жылу 

жағдайының және қож режимінің, газдинамикалық параметрлердің және т.б. 
күрт және жиі өзгеруі) шахта және жартылай ерітілген ұсақ Кокс – 
конгломераты, қож, флюс және кенді жартылай қалпына келтірілген 
материалдар, графит маңайындағы пеш қабырғаларында жиналуға және 
үсуге әкелуі мүмкін. 

Бүйір қабаттың күйіне пештің биіктігіндегі газ қысымының жалпы 
айырмашылығын өзгерту (төмендету немесе арттыру) әсер етеді. Бұзылуды 
жоюдың қатар жүретін шарасы Домна пешінің қожы мен кен жүктемесінің 
негізділігін бір мезгілде төмендете отырып, пешке жуу материалдарын салу 
болып табылады. 

 
4. Домна пешінің көрігін үйіп тастау  

Бұл бұзылыстың мәні, мысалы, жартылай сұйық балқымалармен, ұсақ Кокс 
қоқыстарымен және т.б. (2.6-сурет) [16] интерконнект пешінің пешіндегі 
кокстың сүзгі қабілеті нашарлайды.  
 

 
 

Кокс саптамасы немесе кокс" тотерман" – шойын мен шлак ағатын 
кокстың бекітілген қабаты. 
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Кокс саптамасының сүзу қабілетінің нашарлауы кеніштің өткізу 
қабілетіне күрт әсер етеді, нәтижесінде балқымалар пештің пешінен шыққан 
кезде толығымен жұмыс істемейді. Шойын мен қождың ұя салу орны үшін 
жағдайлар жасалады, ауа үрлегіштердің жиі жануы, олардың астынан тән 
жану, қож фурмалары мен амбразуралар пайда болады. Қожды қождан 
шығару кезінде шойын қожбен қатайтылады, бұл қожды ағындардың жиі 
күйіп кетуіне әкеледі. Шұңқырларды үрлеу жағдайды түзетпейді, өйткені 
үрлеу тек шұңқырға жақын жерлерге әсер етеді. Ауа фурмаларында кокстың 
айналымы нашарлайды, кокстың төменгі қабаттары (ауа фурмаларынан 
төмен) алмасуға қатыспайды. 

 
 

2.6-сурет-Кокстың "тотерман" сүзу қабілетінің нашарлауы» 
 
Пеш пешінің бітелуінің себептері әдетте келесідей. Кокстың төмен 

беріктігі, оның үлкен абразивтілігі, жылу кернеулерінің әсерінен кокстың 
бұзылуы, газдардың перифериялық жүрісінің шамадан тыс дамуы және тау-
кен орталығында белсенді емес аймақтың пайда болуы, баяу балқитын және 
белсенді емес қождағы Домна пешінің жұмысы, жасанды шөгінділерді 
қолдана отырып пештің ұзақ уақыт жұмыс істеуі, пештің пешіне судың мол 
және жүйелі түрде түсуі [15]. 

Домна пешінің бітелу белгілері: 
1. Шойын шығарылғаннан кейін ауа арматураларында қождың тез 

пайда болуы. 
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Кокс саптамасының сүзу қабілетінің нашарлауы кеніштің өткізу 
қабілетіне күрт әсер етеді, нәтижесінде балқымалар пештің пешінен шыққан 
кезде толығымен жұмыс істемейді. Шойын мен қождың ұя салу орны үшін 
жағдайлар жасалады, ауа үрлегіштердің жиі жануы, олардың астынан тән 
жану, қож фурмалары мен амбразуралар пайда болады. Қожды қождан 
шығару кезінде шойын қожбен қатайтылады, бұл қожды ағындардың жиі 
күйіп кетуіне әкеледі. Шұңқырларды үрлеу жағдайды түзетпейді, өйткені 
үрлеу тек шұңқырға жақын жерлерге әсер етеді. Ауа фурмаларында кокстың 
айналымы нашарлайды, кокстың төменгі қабаттары (ауа фурмаларынан 
төмен) алмасуға қатыспайды. 

 
 

2.6-сурет-Кокстың "тотерман" сүзу қабілетінің нашарлауы» 
 
Пеш пешінің бітелуінің себептері әдетте келесідей. Кокстың төмен 

беріктігі, оның үлкен абразивтілігі, жылу кернеулерінің әсерінен кокстың 
бұзылуы, газдардың перифериялық жүрісінің шамадан тыс дамуы және тау-
кен орталығында белсенді емес аймақтың пайда болуы, баяу балқитын және 
белсенді емес қождағы Домна пешінің жұмысы, жасанды шөгінділерді 
қолдана отырып пештің ұзақ уақыт жұмыс істеуі, пештің пешіне судың мол 
және жүйелі түрде түсуі [15]. 

Домна пешінің бітелу белгілері: 
1. Шойын шығарылғаннан кейін ауа арматураларында қождың тез 

пайда болуы. 

  

 
2. Шығарылған шойынның массасындағы үлкен айырмашылық. 
3. Ауа және қож фурмаларының жиі жануы. 
4. Шығарудың басында және соңында шойынның температурасы 

арасындағы айырмашылық 90 °C және одан жоғары болады (Домна пешінің 
қалыпты режимінде бұл айырмашылық әдетте 50-60 °C құрайды). 

Домна пешінің көрігін үйіп тастауға қарсы күрес шаралары 
1. Таужыныстың бітелуіне жол бермеу үшін шойындағы марганец 

мөлшерін уақытша 0,7-1,0% - ға дейін арттырған жөн, бұл қождың 
сұйықтығының жоғарылауына және графит түзілу процесінің төмендеуіне 
ықпал етеді. 

2. Құрамында кремний мөлшері 0,8-1,0% - дан асатын шойын алу үшін 
пештің жұмысы іс жүзінде мүмкін емес, өйткені шойындағы кремнийдің 
жоғарылауы графит түрінде көміртектің шығарылуына ықпал етеді, бұл 
пештің пешінің бітелуін күшейтеді. 

3. Оның тұтқырлығын жақсарту үшін қождың негізін азайту керек 
(әрине, күкірт құрамында таза шойын алуға мүмкіндік беретін шектерде). 

4. Шикіқұрам бағанының орталық бөлігін түсіруге шаралар 
қабылдануы тиіс. 

5. Пештің пешін жуу және ондағы қажетті жылу мөлшерін сақтау үшін 
домна пешіне бос фидерлер мен дәнекерлеу қожын салу керек. 

Дәнекерлеу қожындағы темір оксидінің (FeO) жоғарылауы қож 
балқымаларының балқу температурасын төмендетеді және қож түзілу 
аймағында қожды сүзу процестерін жақсартады. 

6. Домна пешіне темірге бай темір рудасы материалын салған жөн. Бұл 
жағдайда шойынның үлкен массасының жиналуы пештің ортасында бар отқа 
төзімді, тұтқыр, нашар сүзілген балқымалардың күшті еруіне ықпал ететіні 
анықталды. 

7. Пешке берік, үлкен коксты жүктеу қажет. 
8. Шойынды шығару саңылауларды міндетті түрде үрлеу арқылы жиі 

жасалуы керек. 
9. Шойын мен төменгі қожды баяу шығарған жөн. 
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ТТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

 
Практикалық жұмыс  
2.1 Домна шикіқұрамды есептеу  
 
Мысал 1. Құрамында 0,6% кремний бар шойын үшін берілген 

химиялық құрамның Домна зарядының құрамын есептеңіз. Қож/SiO2 =1,1 
негіздік қож. Құрғақ кокстың меншікті шығыны 450 кг/т шойын. 

 
2.8-кесте-шикіқұрам материалдарының химиялық құрамы: 
 
Шикіқұрам Агломерат, 

(80%) 
Шекемтастар, 

(20%) 
Әктас Кокс күлі Кокс 

Fe 56,71 63,35 0,35 18,6 2,47 
Mn 0,12 0,03 0,00 1,8 0,24 
P 0,087 0,03 0,01 0,26 0,03 
S 0,02 0,032 0,03  1,81 

Fe2O3 66,9 84,95 0,5 26,7 3,53 
FeO 12,7 5,0    
MnO 0,15 0,04  2,5 Mn3O4 0,33 
SiO2 9,1 7,98 1,6 40 5,69 
Al2O3 1,0 0,8 0,3 24 3,18 
CaO 9,4 0,52 52,8 4,8 0,64 
MgO 0,5 0,55 1,0 1,4 0,19 
SO3 0,05 0,08 0,08   
P2O5 0,2 0,08 0,02 0,6 0,08 
АҰП   43,7  83,8 

CaO/ SiO2 1,03 0,065    

 
Материалдық тепе-теңдік теңдеулерін құрамыз (формулалар 2.3 және 

2.4): 
 

94,1 = [P.(1 – 0,2) . 56,71 + P . 0,2 . 63,35 + 0,450. 2,47 + Ф.0,35]·0,995 
 

14,26,06,169,5450,098,72,01,9)2,01(
8,5264,0450,052,02,04,9)2,01(1,1



ФРР

ФРP
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ТТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

 
Практикалық жұмыс  
2.1 Домна шикіқұрамды есептеу  
 
Мысал 1. Құрамында 0,6% кремний бар шойын үшін берілген 

химиялық құрамның Домна зарядының құрамын есептеңіз. Қож/SiO2 =1,1 
негіздік қож. Құрғақ кокстың меншікті шығыны 450 кг/т шойын. 

 
2.8-кесте-шикіқұрам материалдарының химиялық құрамы: 
 
Шикіқұрам Агломерат, 

(80%) 
Шекемтастар, 

(20%) 
Әктас Кокс күлі Кокс 

Fe 56,71 63,35 0,35 18,6 2,47 
Mn 0,12 0,03 0,00 1,8 0,24 
P 0,087 0,03 0,01 0,26 0,03 
S 0,02 0,032 0,03  1,81 

Fe2O3 66,9 84,95 0,5 26,7 3,53 
FeO 12,7 5,0    
MnO 0,15 0,04  2,5 Mn3O4 0,33 
SiO2 9,1 7,98 1,6 40 5,69 
Al2O3 1,0 0,8 0,3 24 3,18 
CaO 9,4 0,52 52,8 4,8 0,64 
MgO 0,5 0,55 1,0 1,4 0,19 
SO3 0,05 0,08 0,08   
P2O5 0,2 0,08 0,02 0,6 0,08 
АҰП   43,7  83,8 

CaO/ SiO2 1,03 0,065    

 
Материалдық тепе-теңдік теңдеулерін құрамыз (формулалар 2.3 және 

2.4): 
 

94,1 = [P.(1 – 0,2) . 56,71 + P . 0,2 . 63,35 + 0,450. 2,47 + Ф.0,35]·0,995 
 

14,26,06,169,5450,098,72,01,9)2,01(
8,5264,0450,052,02,04,9)2,01(1,1



ФРР

ФРP
 

 
 
 

  

Теңдеулер жүйесін шеше отырып, біз аламыз:  
Шикіқұрамның темір кені бөлігінің шығыны: р = 1,636 т/т, оның ішінде 

агломерат 1,636 . 0,8 = 1,309 т / т, шекемтастар 1,636 . 0,2 = 0,327 т / т. 
Ағын шығыны: Ф = 0,09 т/т. 
 
Кокстың 0,5% (құрғақ сөндіру коксы) ылғалдылығын және 

пешмойындық газбен 0,5% және Кокс 0,2% кен материалдарын шығаруды 
ескере отырып, көлемі 3200 м3 домна пешіне беру құрамын анықтаймыз.  

 
2.9-кесте-Домна пешінің пайдалы көлеміне байланысты берілістегі кокстың 
массасы 

Пештің көлемі, м3 1719 2002 2700-
3000 

3200 5000 5500 

Берілген кокстың 
салмағы, т 

6-10 8-11 12-16 15-17 21-25 27-30 

 
Біз ылғал кокстың массасын қабылдаймыз (кесте. 2.10) 16 т тең. 
ТЖ беруден шойынның шығуы= 16(1 – 0,005 – 0,002) / 0,450 = 35,31 т. 
Берілудегі агломераттың массасы Ап = 35,31 . 1,309 . 1,005 = 46,45 т; 
Берілістегі шекемтастардың массасы Оп = 35,31 . 0,327 . 1,005 =11,61 т; 
ФП жеткізудегі ағынның массасы = 35,31 . 0,09 = 3,19 т. 

 
Кесте 2.10-шикіқұрамды тексеру есебін жүргіземіз: 

Материал 
 

Масса
сы 
матер. 
сух., 
т. 

Fe CaO ЅіО2 Al2O3 MgO 
% т. % т. % т. % т. % т. 

Агломерат 46,45 56,7 26,3
3 

9,4 4,37 9,1 4,23 1 0,47 0,5 0,23 

Шекемтастар 11,61 63,4 7,36 0,5 0,06 7,98 0,92 0,8 0,09 0,5
5 

0,06 

Кокс  15,92 2,47 0,39 0,6 0,10 5,69 0,906 3,1
8 

0,51 0,1
9 

0,03 

Флюс 3,19 0,35 0,01
1 

53 1,69 1,6 0,051 0,3 0,01 1 0,03 

Барлығы 
енгізіледі 

   34,1
0 

 6,21  6,11  1,07  0,36 

Шойын 
қалпына 
келтірілді 

      0,46*     

Қожға өтеді     6,21  5,65  1,07  0,36 
4 
компонентке 
қождың 
құрамы 

   46,7
5 

 42,4
8 

 8,0
7 

 2,7
0 
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Шойынның берілістен шығуы  
 

ТЖ = 34,10 . 0,995 / 0,941 = 36,06 т. 
36,06 · 0,6/100 · 2,14 = 0,46. 

 
Шп беруден қождың шығуы= (6,21+5,65+1,07+0,36)/0,98 = 13,56 т 

(қождағы күкірт, оксидтер, темір және марганецтің, сондай-ақ сілтілердің 
жалпы құрамы 2,0% тең). 

Қождың негізділігі B = CaO / SiO2 = 46,75 / 42,48 = 1,1. 
Қождың меншікті шығымы Шуд = 13,56/36,06 = 0,376 т/т (376 кг / т). 
Кокстың меншікті шығыны: 
- ылғалды Куд = 16/36,06 = 0,444 т/т (444 кг/т), 
- құрғақ Куд = 15,92/36,06 = 0,441 т/т (441 кг / т). 

 
Шикіқұрамдағы темірдің құрамы (кокстен басқа): 

 



 100

19,361,1145,46
0035,019,3634,061,11567,045,46

шFe 55,03% 

 
Өндірістік мәселелерді шешу кезінде зарядты толық есептеудің қажеті 

жоқ. Тек сандық өзгерістерді және осы өзгерістер берілген заряд 
компонентінің массасын есептеу жеткілікті. "Өзгеру" есептеулері олардың 
қарапайымдылығымен ғана емес, сонымен қатар жеткілікті дәлдігімен де 
ерекшеленеді, әсіресе, мысалы, кенді беру компоненттерінің құрамын 
өзгерту арқылы Домна пешінің өз жұмысымен түзетілген белгілі бір 
мөлшерден ағын массасының өзгеруін анықтау қажет болған жағдайларда 
[5]. 

 
Практикалық жұмыс 2.2 "өзгерту" есептеулерінің мысалдары» 

 
Мысал 2. Егер қождың негізділігін 1,1-ден 1,15-ке дейін арттыру қажет 

болса, берілістегі ағынның массасын: 
 

550,0
5116,0

)1,115,1(65,5 Ф  т., 

 
мұндағы 5,65-қождағы кремний массасы (кесте. 3.10 қож құрамы);  
       0,5116-Флюстің флюстеу қабілеті (R) (бірлік үлестерінде):  

 
R = СаОф-ЅіО2ф

. Вш = 53 - 1,6 . 1,15 = 51,16 
 

Ұқсас есептеу қождың негізділігін ± 0,05-ке өзгерту үшін азайтылған 
жағдайда да орындалады, қосу немесе алып тастау қажет  
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Шойынның берілістен шығуы  
 

ТЖ = 34,10 . 0,995 / 0,941 = 36,06 т. 
36,06 · 0,6/100 · 2,14 = 0,46. 

 
Шп беруден қождың шығуы= (6,21+5,65+1,07+0,36)/0,98 = 13,56 т 

(қождағы күкірт, оксидтер, темір және марганецтің, сондай-ақ сілтілердің 
жалпы құрамы 2,0% тең). 

Қождың негізділігі B = CaO / SiO2 = 46,75 / 42,48 = 1,1. 
Қождың меншікті шығымы Шуд = 13,56/36,06 = 0,376 т/т (376 кг / т). 
Кокстың меншікті шығыны: 
- ылғалды Куд = 16/36,06 = 0,444 т/т (444 кг/т), 
- құрғақ Куд = 15,92/36,06 = 0,441 т/т (441 кг / т). 

 
Шикіқұрамдағы темірдің құрамы (кокстен басқа): 
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19,361,1145,46
0035,019,3634,061,11567,045,46

шFe 55,03% 

 
Өндірістік мәселелерді шешу кезінде зарядты толық есептеудің қажеті 

жоқ. Тек сандық өзгерістерді және осы өзгерістер берілген заряд 
компонентінің массасын есептеу жеткілікті. "Өзгеру" есептеулері олардың 
қарапайымдылығымен ғана емес, сонымен қатар жеткілікті дәлдігімен де 
ерекшеленеді, әсіресе, мысалы, кенді беру компоненттерінің құрамын 
өзгерту арқылы Домна пешінің өз жұмысымен түзетілген белгілі бір 
мөлшерден ағын массасының өзгеруін анықтау қажет болған жағдайларда 
[5]. 

 
Практикалық жұмыс 2.2 "өзгерту" есептеулерінің мысалдары» 

 
Мысал 2. Егер қождың негізділігін 1,1-ден 1,15-ке дейін арттыру қажет 

болса, берілістегі ағынның массасын: 
 

550,0
5116,0

)1,115,1(65,5 Ф  т., 

 
мұндағы 5,65-қождағы кремний массасы (кесте. 3.10 қож құрамы);  
       0,5116-Флюстің флюстеу қабілеті (R) (бірлік үлестерінде):  

 
R = СаОф-ЅіО2ф

. Вш = 53 - 1,6 . 1,15 = 51,16 
 

Ұқсас есептеу қождың негізділігін ± 0,05-ке өзгерту үшін азайтылған 
жағдайда да орындалады, қосу немесе алып тастау қажет  

 

  


06,36

550 Бір тонна шойынға 15,25 кг ағын. 

 
Мысал 3.Агломераттың негізділігі өзгерген кезде берілістегі флюс 

массасын да түзету қажет. Агломераттағы темір мөлшерінің шамалы өзгеруі 
кезінде, кенді жеткізудегі агломерат пен шекемтастар массасының және 
қождың негізділігінің өзгермеген ара қатынасы кезінде жеткізудегі флюс 
мөлшерінің өзгеруін (∆ф) келесі ара қатынас бойынша есептеуге болады: 

 

фaп

фап
ш SiOФSiOOSiА

СаОФСаООСаА
B

222 )(
)(




  

 
мұндағы 2ОСа  - 2OSi  құрамы өзгергеннен кейін агломераттағы осы 
компоненттердің құрамы, %;  

СаО и SiO2 –агломераттағы оның негізділігі өзгергенге дейінгі 
оксидтердің құрамы, %. 

 
Мысалы, есеп шарты бойынша (кесте. 3.8) агломераттың негізділігі 

құрамында СаО = 9,4% және SiO2 = 9,1% болған кезде 1,03 құрайды. 
Агломераттың негізділігі 0,1-ге артқан кезде (СаО = 8,65% және SiO2 = 

7,03% кезінде Вагл = 1,23).) берілудегі флюс санының өзгеруі (∆ф) құрайды: 
 

6,1)1,903,7(45,46
53)4,965,8(45,461,1



Ф
Ф  

 
∆Ф = - 1,38 т, яғни берілістегі флюстің массасын 1,38 т азайту керек 

және оның берілістегі массасы 3,19 – 1,38 = 1,81 т құрайды. 
 
Мысал 4. Домна өндіріс тәжірибесінде көбінесе бір материалды темір 

құрамымен және негізімен айтарлықтай ерекшеленетін басқа материалмен 
алмастыру қажет.  

Мысалы, базалық есептеу агломераты (кесте. 3.8) келесі құрамды 
агломератпен алмастырамыз: 

 
Fe FeO SiO2 CaO Al2O3 MgO CaO/SiO2 Na2O 

59,35 12,25 6,73 8,95 0,72 2,0 1,33 0,16 
 
Берілістегі флюс санының өзгеруі (∆ф) құрайды: 
 

6,1)1,973,6(45,46
53)4,995,8(45,461,1



Ф
Ф  

 
∆Ф = - 1,66 т, яғни берілістегі флюстің массасын 1,66 т азайту керек 

және оның берілістегі массасы 3,19 – 1,66 = 1,53 т құрайды. 
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Агломерат құрамын өзгерту түзетуді және кен жүктемесін талап етеді. 
Жаңа қызмет көрсету үшін шикіқұрамдағы (Feш) темір құрамын анықтаймыз: 
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53,161,1145,46
0035,053,1634,061,115935,045,46

øFe  58,61 % 

 
Шикіқұрамдағы темір мөлшерінің базалық нұсқамен салыстырғанда 

жоғарылауы ∆Fe = 58,61 – 55,03 = 3,58% құрады.  
Шойынның шығуы: 

 


941,0
995,0)0035,053,10247,092,15634,061,115935,045,46

ПЧ 37,35 

 
Шикіқұрамдағы Темірдің массалық үлесінің 55-60% шегінде 1% - ға 

артуы кокстың меншікті шығынын 1% - ға азайтады (3.7-кесте) және 
шойынның берілістен шығуының артуына байланысты Кокс шығынын 
1,3÷1,5% - ға арттыруды талап етеді.  

Керісінше, зарядтағы Темірдің әр 1% - ға төмендеуі кокстың нақты 
шығынын 1% - ға арттырады. 

Шикіқұрамдағы темір мөлшерінің ∆Fe = 3,58% шамасына артуы 
кокстың үлестік шығынын келесіге дейін төмендетуді талап етеді: 

Куд = 444 . (1-0,0358) = 428,1 кг/т шойын. 
Кокс ағынының массасы: 0,4281 . 37,35 = 16 т.  

 
Агломератты (базалық есепті) берілген құрамның агломератына 

ауыстыру кезінде кен жүктемесі өзгеріссіз қалады. 
 

Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған 
 

1. Агломераттың арақатынасын анықтау 1) және шекемтастар (ж. 2), 
онда қождың негізділігіне қол жеткізіледі 1,05. Кокстың меншікті шығыны 
(қосымша) 3) шойын 500 кг/т құрайды.  

2.  Ағындардың қажетті санын анықтаңыз (қосымша). 4), онда қождың 
негізділігіне қол жеткізіледі 1,25. Кокстың меншікті шығыны (қосымша) 3) 
шойын 550 кг/т құрайды. Берілген агломераттың салмағы (1-қосымша) 45 Т. 

3. Агломерат-1 ауыстыру кезінде шихтовканың талап етілетін өзгерісін 
анықтау (№вар, Прил. 1) агломератқа-2 (№вар+1, Қос. 1). Кокстың меншікті 
шығыны (қосымша) 3) агломератта жұмыс істеу кезінде-1 500 кг/т шойын 
болды. Қождың негізі 1,15 болды. Ағынның химиялық құрамы (Прил. 4). 

4. Агломераттағы SiO2 мөлшерін көбейту кезінде қолданылуы керек іс-
шаралар кешенін тізімдеңіз және негіздеңіз (Af.1) 1% - ға және ондағы темір 
құрамының 1,5% - ға төмендеуі. Ағынның химиялық құрамы (Прил.4). 
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Агломерат құрамын өзгерту түзетуді және кен жүктемесін талап етеді. 
Жаңа қызмет көрсету үшін шикіқұрамдағы (Feш) темір құрамын анықтаймыз: 

 



 100

53,161,1145,46
0035,053,1634,061,115935,045,46

øFe  58,61 % 

 
Шикіқұрамдағы темір мөлшерінің базалық нұсқамен салыстырғанда 

жоғарылауы ∆Fe = 58,61 – 55,03 = 3,58% құрады.  
Шойынның шығуы: 

 


941,0
995,0)0035,053,10247,092,15634,061,115935,045,46

ПЧ 37,35 

 
Шикіқұрамдағы Темірдің массалық үлесінің 55-60% шегінде 1% - ға 

артуы кокстың меншікті шығынын 1% - ға азайтады (3.7-кесте) және 
шойынның берілістен шығуының артуына байланысты Кокс шығынын 
1,3÷1,5% - ға арттыруды талап етеді.  

Керісінше, зарядтағы Темірдің әр 1% - ға төмендеуі кокстың нақты 
шығынын 1% - ға арттырады. 

Шикіқұрамдағы темір мөлшерінің ∆Fe = 3,58% шамасына артуы 
кокстың үлестік шығынын келесіге дейін төмендетуді талап етеді: 

Куд = 444 . (1-0,0358) = 428,1 кг/т шойын. 
Кокс ағынының массасы: 0,4281 . 37,35 = 16 т.  

 
Агломератты (базалық есепті) берілген құрамның агломератына 

ауыстыру кезінде кен жүктемесі өзгеріссіз қалады. 
 

Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған 
 

1. Агломераттың арақатынасын анықтау 1) және шекемтастар (ж. 2), 
онда қождың негізділігіне қол жеткізіледі 1,05. Кокстың меншікті шығыны 
(қосымша) 3) шойын 500 кг/т құрайды.  

2.  Ағындардың қажетті санын анықтаңыз (қосымша). 4), онда қождың 
негізділігіне қол жеткізіледі 1,25. Кокстың меншікті шығыны (қосымша) 3) 
шойын 550 кг/т құрайды. Берілген агломераттың салмағы (1-қосымша) 45 Т. 

3. Агломерат-1 ауыстыру кезінде шихтовканың талап етілетін өзгерісін 
анықтау (№вар, Прил. 1) агломератқа-2 (№вар+1, Қос. 1). Кокстың меншікті 
шығыны (қосымша) 3) агломератта жұмыс істеу кезінде-1 500 кг/т шойын 
болды. Қождың негізі 1,15 болды. Ағынның химиялық құрамы (Прил. 4). 

4. Агломераттағы SiO2 мөлшерін көбейту кезінде қолданылуы керек іс-
шаралар кешенін тізімдеңіз және негіздеңіз (Af.1) 1% - ға және ондағы темір 
құрамының 1,5% - ға төмендеуі. Ағынның химиялық құрамы (Прил.4). 
 

  

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Домна цехындағы қауіпті және зиянды факторларды, олармен күресу 
шараларын атаңыз. 

2. Көрік Домна пешінің жеке қорғану құралдары. 
3.  Домна процесінің заряд материалдарын атаңыз. Оларға қойылатын 

талаптарды негіздеңіз. 
4. Коксты техникалық талдауға не кіреді? 
5. Кокс күлі мен күкірт Домна пешінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштеріне қалай әсер етеді? 
6. Кокс сапасының көрсеткіштері қандай? 
7. Темір кендерінің негізгі минералдары, олардың қасиеттері қандай? 
8. Темір кені материалдарының суық және ыстық беріктігі. 
9. Домна процесінде қолданылатын флюстер, олардың мақсаты. 
10. Домна пешінде шикіқұрам материалдарының физикалық-химиялық 

түрленуі қандай болатынын тізімдеңіз. 
11. Тікелей және жанама қалпына келтіру, олардың Домна процестегі 

маңызы. 
12. Темір оксидтерін азайту ерекшеліктері. 
13. Домна пешіндегі фосфордың мінез-құлық ерекшеліктері. 
14. Шойындағы күкірт, оны жою шарттары. 
15. Домна пешінің үрлеу сипаттамасы. 
16. Домна пешінің қарқындылығының көрсеткіштері, олар қалай 

анықталады? 
17. Әр түрлі факторлардың (зарядтағы Темірдің өзгеруі, зарядтың 

гранулометриялық құрамы, үрлеу температурасы және т.б.) Домна пешінің 
балқыту көрсеткіштеріне әсерін талдаңыз. 

18. Домна пешінің суық және ыстық соққысын қалай түсінесіз? 
Олардың белгілерін атаңыз. 

19. Негізділік көрсеткіші, ол нені көрсетеді? 
20. Домна пешінің көрігін үйіп тастаудың себептері, пештің осы 

бұзылуының белгілері және оның алдын алу жөніндегі іс-шаралар. 
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Қысқаша қорытынды 
Модульдің мазмұны шойын өндірісінің технологиялық процесінің 
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3-БӨЛІМ БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ АСПАПТАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ БАҚЫЛАУ 

 
 

Кіріспе 
Аталған КМ03 Модулі технологиялық процесс параметрлерін 

автоматты бақылау және реттеу операцияларын жүзеге асыру үшін қажетті 
білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды; домна пешінің барысын 
қолмен және автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдана отырып 
бақылау және реттеу. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: домна процесінің 
негізгі параметрлерін автоматты бақылауды; жабдықтың жұмысы кезінде 
туындайтын ақауларды және оларды жою тәсілдерін; Домна балқымасының 
барысын көзбен шолып бақылауды, бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс 
істеуді меңгереді. 

 
 

  
 
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қож таситын шөміштер 

мен шойын таситын шөміштерді балқытуды қабылдауға дайындау жөніндегі 
операцияларды жүзеге асыруға; шойынды құю жөніндегі операцияларды 
жүзеге асыруға; шөміштерді дайындау кезінде өлшеу операцияларын жүзеге 
асыруға; Домна пешінің барысын қолмен және автоматтандырылған басқару 
жүйелерін қолдана отырып бақылауға және реттеуге; бақылау-өлшеу 
аспаптарының құралдарын пайдалануға үйренеді.  
 

3.1-тақырып Технологиялық процесс параметрлерін автоматты 
бақылау және реттеу құралдары 

 
Домна пештерінің қуатының үздіксіз өсуі және технологиялық процесті 

күшейтудің жаңа әдістерін енгізу Домна өндірісінің өнімділігін едәуір 
арттырды және өндіріс процесіне қатысатын шикізат, энергия және балқыту 
өнімдерінің ағынын арттырды. Қазіргі заманғы Домна цехы тәулік сайын 50 

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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мың тоннадан астам түрлі материалдарды, 100 млн.м3 ауаны, шамамен 2 млн. 
т суды тұтынады және 20 мың кВт-тан астам жұмсайды.сағ. Домна өндірісті 
басқару едәуір күрделене түсті, процесті басқару үшін игерілуі және 
пайдаланылуы қажет ақпарат мөлшері өсті. Басқару әрекеттерінің саны да 
артып, осы жағдайлар үшін ең ұтымды басқаруды таңдау қиындады. Кіретін 
ақпаратты талдау және оңтайлы басқару әрекеттерін таңдау пешке қызмет 
көрсететін персоналдың жоғары біліктілігін талап етеді. Осы жағдайларда 
автоматты бақылау және басқару жүйелерін енгізу қажеттілігі артады [19]. 

Пештің қабат режимінің тән белгілері жылу және химиялық өңдеуден 
өткен материалдардың үлкен беті, сонымен бірге жылу және масса алмасу 
процестеріне қатысатын бетінің белсенді бөлігінің белгісіздігі болып 
табылады. Белгісіздіктің себебі өңдеу кезінде бөліктердің өлшемдері мен 
пішіндерін өзгертетін және химиялық құрамы мен агрегаттық күйінің 
өзгеруіне ұшырайтын материалдардың қозғалысы болып табылады, бұл пеш 
қимасының әртүрлі бөлімдері арқылы тау-кен газдарын сүзу жағдайларын 
өзгертеді. Қабат режимінің тағы бір ерекшелігі-жылу берудің барлық түрлері 
(радиация, конвекция және жылу өткізгіштік) бір-бірімен тығыз байланысты 
және іс жүзінде бөлінбейді. Бұл жылу алмасу процестерін теориялық 
есептеуді және домна пештерінің жылу техникалық сипаттамаларын 
эксперименттік анықтауды қиындатады. 

Жоғарыда айтылғандардан домна пешін балқытудың негізгі 
технологиялық процесі химиялық сипатына қарамастан темірді қалпына 
келтіру көбінесе жылу режиміне, заряд материалдарының бағанасындағы газ 
ағынының таралуына және заряд қозғалысының сипатына байланысты 
болады. 

Домна процесті автоматты басқарудың негізгі міндеті-қалпына келтіру 
процестерінің барысы үшін қолайлы жағдай жасау. Сонымен қатар, домна 
пеші шикізаттың сапасына, ауа үрлейтін машиналардың қуатына, оттегі 
ресурстарына, табиғи газға, пештің күйіне, қосалқы жабдыққа және т. б. 
байланысты шектеулер кезінде максималды өнімділікпен және үнемділікпен 
жұмыс істейді. 

Басқарудың негізгі міндетін бірқатар жергілікті (жеке) міндеттерге 
бөлуге болады, олардың шешімі пештің ұтымды жұмыс режимдерін таңдауға 
және тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, бұл міндеттерге 
мыналар жатады: 

 Шикіқұрам беруді басқару; 
 Пештің жылу режимін басқару; 
 Шикіқұрам материалдарының бағанасында газ ағындарының таралуын 

басқару; 
 Шикіқұрамның түсуін (пеш жүрісін) басқару. 

Пештегі барлық процестер бір-бірімен байланысты болғанымен, бұл 
міндеттер белгілі бір дәрежеде автономды, сондықтан мұндай бөлу жеткілікті 
негізделген. 
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Домна өндірісті автоматтандырудың бірінші кезеңінде процестің жеке 
параметрлері тұрақтандырылады: ағын, ыстық Үрлеудің температурасы мен 
ылғалдылығы, салғыш газының қысымы және т. б. Екінші кезеңде оңтайлы 
режимдерді таңдау және тұрақтандыру бойынша жоғарыда аталған нақты 
міндеттер шешіледі, сайып келгенде, процесті басқарудың соңғы кезеңі-
берілген басқару өлшеміне қол жеткізу үшін барлық жеке жүйелердің 
жұмысын үйлестіру. 

Жоғарыда аталған барлық мәселелерді шешу үшін, ең алдымен, 
автоматты басқару объектісі ретінде Домна пешінің ерекшеліктерін зерттеу 
қажет. 

 
3.1.1 Домна процестің негізгі параметрлерін автоматты бақылау 
 
Домна пештеріне орнатылған бақылау-өлшеу аппаратурасы 

технологиялық процесс туралы, сондай-ақ пештің және қосалқы жабдықтың 
жай-күйі туралы өлшеу үшін қолжетімді жұмыс ақпаратын алуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, ол Домна өндіріс кешенін құрайтын барлық 
қондырғылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек (сурет. 3.1). 

Бақыланатын параметрлер: 
1. Шикіқұрам материалдарының химиялық құрамы және 

физикалық қасиеттері: 1, кокс 2 кенді-флюсті бөлігі. 
Бұл ақпарат мезгіл-мезгіл және салыстырмалы түрде сирек кездеседі 

(ауысымда немесе күніне бір рет). Ол Домна пешінің зарядын түзету үшін 
қолданылады. Материалдардың өкілдік сынамасын автоматты түрде іріктеу 
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2. Шикіқұрам материалдарын тиеу 
Бұған мыналар кіреді: рудная 3 және Кокс 4 беру, беру саны 5, 

жүктелетін материалдардың тәртібі 6, конустардың жұмысы 7, құйылу 
деңгейі және зарядтың түсу жылдамдығы 8, айналмалы заряд 
дистрибьюторының орны (VRS) 9, пештегі материалдардың таралуы 10.  

 
 



132   

 
 

Т-құбырдан ауа үрлегіш машина; в-ауажылытқыштар; Ш-шикіқұрам беру; 3-
пешке салу; ГО-газ тазарту; д-дроссельді топ, Ч-шойын; ШЛ-қож 

шығаруларда 
 

3.1-сурет-Домна процесінің параметрлерін автоматты түрде бақылаудың 
схемалық диаграммасы 

 
3. Пештің (пешмойындық) жоғарғы аймағының жай-күйі) 
Мұнда бақыланады: газ құбырларындағы 11 және 12 температура, 13 

салғыш газының қысымы, 14 ағынның жылдамдығы және пешке берілетін 15 
Бу қысымы, 16 конусаралық кеңістіктегі қысым, 17 шеңбер бойымен 
температура және 18 пешмойындық диаметрі, салғыш газындағы со 19, СО2 
20 және Н2 21 мазмұны және пешмойындық диаметрі 22 (мезгіл-мезгіл 
орындалады). 

4. Пеш шахтасының жағдайы 
Шахтаның бірнеше горизонттарында айналдыра қалауға осы 

горизонттағы шахтаның айналасы бойынша температураны бақылайтын 
жылу сезгіш элементтер орнатылған 23. Шахтаның әртүрлі 
горизонттарындағы салқындатқыш судың 24 шығыны мен 25 қысымы 
өлшенеді. Шахтаның орта бөлігінде сақиналы Ауа құбыры 27 мен АРН 
шахтасының ортасы (төменгі айырым) арасындағы және шахтаның ортасы 26 
мен салғыш 13 (жоғарғы айырым) арасындағы статикалық қысымның 
айырмасын өлшеуге мүмкіндік беретін 26 іріктеу құрылғысы орнатылады. 
Сондай-ақ, пештің білігі бойынша 27 сақиналы ауа құбырынан 13 салғышқа 
дейінгі жалпы қысым айырмасы өлшенеді. Статикалық қысымның 
төмендеуін өлшеу пеш білігінің әртүрлі бөліктеріндегі заряд 
материалдарының бағанының гидравликалық кедергісін бағалауға мүмкіндік 
береді. 
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5. Аралас үрлеу параметрлері 
Саны 28, қысым 29 және температура 30 суық үрлеу, саны 31 және 

қысым 32 табиғи газ, саны 33 және қысым 34 оттегі, үрлеу оттегі мазмұны 35, 
үрлеу ылғалдылығы 36, үрлеу температурасы 37, домна пешінің фурмалары 
бойынша үрлеу 53 және табиғи газдың таралуы 39. 

6. Пештің төменгі аймағының жағдайы) 
Фурма аймағындағы температура 40, табан температурасы 41 және 

пештің негізі 42 бірнеше деңгейде өлшенеді. Шойынның температурасы 43 
және қождың температурасы 44 шығарылымдарда бақыланады. Шойындағы 
кремний, күкірт және марганецтің құрамы 45. қождың негізділігі 46. 

Балқыту өнімдері кезең-кезеңімен (шығарылымдарда) зерттеледі және 
олардың құрамы туралы мәліметтер кешігіп алынады. Экспресс-талдаудың 
заманауи әдістерін енгізу осы маңызды ақпаратты алуды жеделдетуге 
мүмкіндік береді. 

7. Балқытудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
Пештің өнімділігі, шойын тоннасына көміртектің шығыны, өнімнің 

өзіндік құны домна пешінің тәулік ішіндегі жұмысының нәтижелері 
бойынша бағаланады. 

8. Ауа жылытқыштардың жылу жағдайы (3.2-сурет).  
Мұнда ауа жылытқышты жылытуға жұмсалатын газдың жалпы саны 1 

және 2 қысымы бақыланады; әр ауа жылытқышты жылытуға арналған газ 
шығыны 3; 4 күмбезінің температурасы және 5 жану өнімдері, ауа 
жылытқышты тастап, түтін тазартқыштың алдында сирек кездеседі 6. Түтін 
және ауа жолдарының әртүрлі учаскелерінде ауа жылытқышты жылыту 
режимінен "үрлеу"режиміне ауыстыру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 7 
қысымның төмендеуі сигнализаторлары орнатылады. 

 

 
3.2-сурет-Ауа жылытқыштардың жұмысын автоматты бақылаудың схемалық 

диаграммасы 
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Ауа жылытқыштарды автоматты ауыстыру кезінде газ алауының 
тұтануын бақылайтын аспапты орнату көзделеді, 8. 

Осы бақылау жүйелерінен басқа, домна пешінде пешті жүктеу 
жүйесінде бірқатар сигнализаторлар мен блоктау құрылғылары орнатылады, 
пештен шығарылған пеш шаңының массасы және басқа да бірқатар 
параметрлер мезгіл-мезгіл анықталады. 

Домна процесінің негізгі параметрлерін басқару жүйесі сенсорлардың, 
түрлендіргіштердің және қайталама құрылғылардың күрделі кешенін 
білдіреді. Осы аппаратура орналасқан қалқандардың, пульттер мен 
стендтердің саны үздіксіз өсуде. Ақпаратты көру қиынға соғады және пешке 
қызмет көрсететін қызметкерлер оны процесті жедел басқару үшін толық 
пайдалана алмайды. 

Қазіргі уақытта қуатты домна пештерінде орталықтандырылған 
бақылау жүйелері (ОКҚ) орнатылуда, ал процестің негізгі параметрлерінің 
көрсеткіштері бланктер мен перфокарталарға тіркелуден басқа, цифрлық 
индикация түрінде мнемоникалық схемаларға шығарылады, сонымен қатар 
индикаторлар объектідегі датчиктің жағдайына сәйкес келетін 
мнемосхеманың нүктелерінде орналасқан. Ескертпе ОКҚ және мнемосхема 
Домна процесті бақылау жүйесінен келіп түсетін барлық ақпаратты 
неғұрлым ұтымды пайдалануға және оны басқарушы есептеу машиналарына 
енгізу үшін ыңғайлы нысанда беруге мүмкіндік береді. ОКҚ жүйесінде 
деректерді алдын ала өңдеу қарастырылуы мүмкін: тегістеу, орташалау, 
кешенді көрсеткіштерді есептеу, бұл ақпаратты талдауды жеңілдетеді [19]. 

 

 
 
3.1.2 Домна балқымасының жүрісін бақылау 
 
Домнаны балқыту барысын бақылау және режимді түзету бақылау-

өлшеу аспаптарының (БӨА) және физика-химиялық құбылыстардың 
дамуының математикалық модельдерін іске асыратын қазіргі заманғы 
сараптамалық жүйелердің көмегімен көзбен шолып бақылау нәтижелері 
бойынша жүзеге асырылады. 

Бақылаудың мақсаты процестердің негізгі параметрлерінің берілген 
параметрлерден ықтимал ауытқуларын анықтау болып табылады. 

Балқыту жүрісінің қалыпты режимнен ауытқуының қандай да бір түрін 
айырып тану кезінде көзбен шолып бақылау нәтижелерімен жиынтықта 
өлшенетін параметрлердің бүкіл кешені талданады. 

 
 
 
 

Қызығушылық параметрі-пешке редукторлар арқылы 
тотықсыздандырғыш ретінде кіретін табиғи газдың қысымы табиғи газ 
қысымының АСК-мен бақыланады (32-позиция, 3.1-сурет). 
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Домна балқымасының барысын көзбен шолып бақылау 
Бұл, ең алдымен, ауа фурмаларының жарықтығы. Ақ қыздыруға дейін 

қыздырылған кокс бөліктері бар ашық түсті фурмалар пештің жоғары 
қызуын көрсетеді. Кокс бөліктерінің ақ қызуынан қызғылт түске ауысуы 
қызудың айтарлықтай төмендеуін сипаттайды. 

Фурмаларда кокстың қызыл бөліктері мен темір кені материалының 
қара бөліктерінің пайда болуы Домна пешінің жылу күйінің айтарлықтай 
төмендегенін көрсетеді. 

Балқыту барысын бағалау үшін қолдануға болатын келесі визуалды 
параметр - бұл фурмалық пештегі Кокс бөліктерінің айналым сипаты.  

Бұған дейін Домна пешінің қалыпты технологиялық режимінде ауа 
Үрлеудің жылдамдығы 170-200 м/с және одан жоғары болатындығы 
айтылған. Бұл жағдайда фурманың көзі арқылы Кокс бөліктерінің қарқынды 
айналымын байқауға болады. Балқыту процесі баяулаған кезде Кокс 
бөліктерінің баяу айналымы байқалады. Бұл ыстық балқытудың белгілерінің 
бірі болуы мүмкін. Шикіқұрамның төменгі салбырауы кезінде, сондай-ақ 
пештің тыныш жүріс режимінде жұмыс істеуі кезінде фурмалық ошақта Кокс 
айналымының толық болмауы мүмкін. 

Домна пешінің пеші жұмысының бұзылуы шойын мен қождың 
шығарылу сипатында көрінеді. Шойын мен қождың шығарылуын бақылай 
отырып, шығарылған балқыту өнімдерінің көлемі, шойын мен қождың 
бірлесіп шығарылу уақыты, сондай-ақ шығарылу аяқталған сәтте пешті 
Үрлеудің ерекшеліктері бағаланады. 

Шойын мен қождың температурасын бақылау визуалды және өлшеу 
құралдарының көмегімен пештің пешін жылыту туралы сенімді ақпарат 
береді. 1420 °C-тан төмен шойын температурасы пештің қызуының 
төмендегенін көрсетеді. Егер шойынның температурасы 1450-1490 ° C болса, 
онда бұл пештің қалыпты қызуы, 1490-1510 °C температурада - пештің 
қызуы жоғарылайды, ал шойын температурасы 1520 °C - тан асқан кезде-
жоғары. 

Сонымен, балқыту өнімдерінің химиялық құрамы, шойынның 
шығарындылардағы ұшқынының сипаты, одан графиттің бөлінуі, шойын 
сынамасының сынуы, қождың газға қанықтылығы, салқындатылған қождың 
сыну түрі және басқа да белгілер Домна пешінің балқыту барысы туралы 
нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

БӨА көмегімен домна балқытудың жүрісін бақылау 
Домна пештеріне орнатылатын бақылау-өлшеу құралдарының көптеген 

санынан бірнеше маңызды көрсеткіштерді бөліп көрсету қажет, олардың 
көрсеткіштерін Домна пешінің барысын бақылау және оны түзету үшін 
технологиялық персонал үнемі басшылыққа алады. 

Мұндай құрылғыларға келесі параметрлерді көрсететін және 
тіркейтіндер кіруі керек: пешке берілетін үрлеу мөлшері, ыстық және суық 
үрлеу қысымы, ыстық үрлеу температурасы, газ қысымының жалпы және 
жеке айырмашылықтарының мәні, пештегі заряд деңгейі (шомполь 
диаграммалары), салғыш газының температурасы, перифериялық газдардың 
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температурасы, салғыш газының қысымы, пештің диаметрі бойынша 
көмірқышқыл газының мөлшері (СО2), үрлеудегі ылғал мөлшері, үрлеудегі 
оттегі мөлшері, табиғи газды тұтыну (көмір пешке берілетін темір кені 
материалдарының, кокстың және қоспалардың массасы, айналмалы 
шикіқұрам таратқыштың айналу бұрыштары. 

Домна пешіне орнатылған бақылау-өлшеу аппаратурасы келесі 
топтарға бөлінеді: 

 
 
Пештің төменгі аймағының жылу күйі балқыту өнімдерінің 

температурасы мен химиялық құрамын анықтайды. Пештің қыздырғышына 
сезімтал-балқыту өнімдерінің температурасы да, шойынның құрамындағы 
кремний, марганец және күкірт. Пешті қыздырудың жоғарылауымен 
шойындағы кремний мен марганецтің мөлшері артып, ондағы күкірт мөлшері 
төмендейді. 

Домна процесті бақылау мен басқарудың заманауи ақпараттық 
технологиялары күрделі көрсеткіштерді қолдана отырып, домна пешінің 
жылу жағдайын бағалауды қамтиды. Осындай ғылыми негізделген 
көрсеткіштердің бірі ретінде qпп көрсеткіші пайдаланылады, ол балқыту 
өнімдерінің физикалық қызуын да, қиын қалпына келтірілетін қосылыстарды 
қалпына келтіруге арналған жылу шығындарын да ескереді. 

 
Qпп = Σqi [X]i + cчуг tчуг + cшл tшл Ш                               (3.1) 

 
мұндағы Σqi-I элемент тотықсыздану реакциясының жылу әсері; 
     [X]I – шойындағы тиісті элементтің мазмұны, %; 
     счуг және tчуг – шойын мен қождың температурасы; 
     Ш-қождың шығымы, кг / т. 

• көрсететін бақылау өлшеу аспаптары. Бұл топқа мысалға, пештен 
шихтаның шығу жылдамдығын, беру есептегіштерін және басқа 
өлшеуіштерді көрсететін аспаптар жатады. 

топ 

• КИП тіркеуші. Екінші топ аспаптары пештегі шихта температурасын, 
қысымын, шығысын, деңгейін, пешке берілетін материалдар 
салмағын, шихтаның бұралатын бөлгішінің бұрылу бұрышын, газ 
және т.б. қысымының өзгеруін өлшейді және тіркейді 

2-топ  

• реттеуші аспаптар. Бұл топқа жергілікті автоматты реттеу аспаптары 
жатады: пешмойындық газдың белгіленген қысымын, ыстық үрлеу 
температурасын, таза домна газ қысымын, ауа қыздырғыш және т.б. 
күмбезінің температурасын сақтайтын жабдық кешені 

3 топ 

• жарық және дыбыстық сигнализация аспаптарын біріктіреді. Бұларға 
мыналар жатады: таза домна газының рұқсат етілетін мәннен төмен 
түсуін, конус аралық кеңістіктегі будың болмауын, салқындату 
контурында салқындату суы қысымының төмендеуін және т.б. 
көрсетеді 

4-топ 
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температурасы, салғыш газының қысымы, пештің диаметрі бойынша 
көмірқышқыл газының мөлшері (СО2), үрлеудегі ылғал мөлшері, үрлеудегі 
оттегі мөлшері, табиғи газды тұтыну (көмір пешке берілетін темір кені 
материалдарының, кокстың және қоспалардың массасы, айналмалы 
шикіқұрам таратқыштың айналу бұрыштары. 

Домна пешіне орнатылған бақылау-өлшеу аппаратурасы келесі 
топтарға бөлінеді: 

 
 
Пештің төменгі аймағының жылу күйі балқыту өнімдерінің 

температурасы мен химиялық құрамын анықтайды. Пештің қыздырғышына 
сезімтал-балқыту өнімдерінің температурасы да, шойынның құрамындағы 
кремний, марганец және күкірт. Пешті қыздырудың жоғарылауымен 
шойындағы кремний мен марганецтің мөлшері артып, ондағы күкірт мөлшері 
төмендейді. 

Домна процесті бақылау мен басқарудың заманауи ақпараттық 
технологиялары күрделі көрсеткіштерді қолдана отырып, домна пешінің 
жылу жағдайын бағалауды қамтиды. Осындай ғылыми негізделген 
көрсеткіштердің бірі ретінде qпп көрсеткіші пайдаланылады, ол балқыту 
өнімдерінің физикалық қызуын да, қиын қалпына келтірілетін қосылыстарды 
қалпына келтіруге арналған жылу шығындарын да ескереді. 

 
Qпп = Σqi [X]i + cчуг tчуг + cшл tшл Ш                               (3.1) 

 
мұндағы Σqi-I элемент тотықсыздану реакциясының жылу әсері; 
     [X]I – шойындағы тиісті элементтің мазмұны, %; 
     счуг және tчуг – шойын мен қождың температурасы; 
     Ш-қождың шығымы, кг / т. 

• көрсететін бақылау өлшеу аспаптары. Бұл топқа мысалға, пештен 
шихтаның шығу жылдамдығын, беру есептегіштерін және басқа 
өлшеуіштерді көрсететін аспаптар жатады. 

топ 

• КИП тіркеуші. Екінші топ аспаптары пештегі шихта температурасын, 
қысымын, шығысын, деңгейін, пешке берілетін материалдар 
салмағын, шихтаның бұралатын бөлгішінің бұрылу бұрышын, газ 
және т.б. қысымының өзгеруін өлшейді және тіркейді 

2-топ  

• реттеуші аспаптар. Бұл топқа жергілікті автоматты реттеу аспаптары 
жатады: пешмойындық газдың белгіленген қысымын, ыстық үрлеу 
температурасын, таза домна газ қысымын, ауа қыздырғыш және т.б. 
күмбезінің температурасын сақтайтын жабдық кешені 

3 топ 

• жарық және дыбыстық сигнализация аспаптарын біріктіреді. Бұларға 
мыналар жатады: таза домна газының рұқсат етілетін мәннен төмен 
түсуін, конус аралық кеңістіктегі будың болмауын, салқындату 
контурында салқындату суы қысымының төмендеуін және т.б. 
көрсетеді 

4-топ 

  

 
 
Пештің жеткіліксіз қызуын анықтайтын белгі - "греналь"деп аталатын 

заттың болуы. Гренальды шойыннан бөліп, оны асуда ұстау қиын. Бұл 
шойын шелектерінің тез өсуіне себеп болатын гренальдың пайда болуы. 

Сондай-ақ пештің төменгі бөлігінің жылу күйінің белгілеріне мыналар 
жатады: шойын мен қождың химиялық құрамы, шойын мен қождың 
сынамасының сынуы, шығарылымдағы шойынның ұшқыны. 
 

3.2-тақырып Домна пешінің барысын қолмен және 
автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдана отырып бақылау және 
реттеу 
 

3.2.1 Домна пешінің кейбір параметрлерін автоматты бақылаудың 
жергілікті схемалары 

  
Қазіргі заманғы домна пештерінде көптеген технологиялық және жылу 

техникалық параметрлері автоматты түрде бақыланады. Пештегі шикіқұрам 
бағанының кедергісін анықтау, материалдардың (іліністердің) түсуін болжау, 
газ ағынына жоғары кедергісі бар аймақтарды анықтау үшін сақиналы ауа 
құбырындағы суық және ыстық үрлеу қысымын, сақиналы Ауа құбыры мен 
пеш шахтасы, сақиналы Ауа құбыры мен салғыш, шахта мен салғыш 
арасындағы қысым айырмашылығын өлшеу қажет.  

Зарядты толтыру бетінің деңгейін автоматты түрде бақылау заряд 
режимін тұрақтандыру жүйелерін дамытудың маңызды факторы болып 
табылады.  

Келесі берілістерді жүктеу арасындағы аралықта заряд бетінің деңгейі 
шамамен бір метрге төмендейді. Толтыру деңгейі автоматты түрде 
механикалық немесе радиометриялық деңгей өлшегіштермен өлшенеді. 
Механикалық деңгей өлшегіштермен (зондтармен) деңгей пешмойындық 
қимасы бойынша екі нүктеде өлшенеді. Зонд-бұл зарядтың бетіне сүйенетін 
шойын жүктемесі бар кабель және тізбек. Шығырлардың көмегімен зондтар 
үлкен конустың тесіктері арқылы пештің жұмыс кеңістігіне 
түсірілген. Шығыр барабанының бұрылысы бұрылу бұрышының датчигімен 
және диаграммада шикіқұрамның орнын жазатын өлшеу аспабымен 
бекітіледі. 

Зонд деңгей өлшегіштері зарядқа батырылып, төмен қарай тартылуына 
байланысты деңгейдің дәл өлшемдерін бермейді.     Бұл радиометриялық 
деңгей өлшегіш (сурет. 3.3) артықшылықтары бар. 

 

Греналь-шойын мен шлактың балқымаларынан басқа, шойынның бетінде 
жұқа қабатпен жүзетін үшінші фазасы бар суық темір шлак 
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3.3-сурет - Радиометриялық деңгей өлшегіштің схемасы 
 

 
 

Екі диаметрлі қарама - қарсы 3 көздерінің сәулеленуі пешмойындық 
қабырғаларына бағытталған, онда 2 кабель кабельдеріне төрт радиациялық 
қабылдағыштары бар 1 құбырлары орнатылған.  

Шикіқұрамды түсірген кезде Шығыс тогы өсетін және (басқару блогы 
арқылы 7) қозғалтқыштың 4 қабылдағышты түсіру жағына қосылуын 
тудыратын қабылдағыштардың сәулелену қарқындылығы артады.   

Деңгей жоғарылаған сайын қабылдағыштардың сәулеленуі төмендейді 
және қозғалтқыш кері бағытта айналады. Түрлендіргіш қозғалтқыш білігіне 
қосылған, оның сигналы толтыру деңгейіне пропорционалды, 6 өлшеу 
құралына беріледі. 

Толтыру бетінің профилін бақылау пештің диаметрі бойынша зарядтың 
шұңқыры мен жотасының орналасуын, беткейдің бұрмалануын және 
зарядтың бір жақты жойылуын анықтау үшін қажет.   

Мұндай ақпараттың болуы пештің диаметрі мен пештің көлденең 
қимасы бойынша заряд материалдары мен газ ағынын бөлуді басқаруды 
жақсартуға мүмкіндік береді. Толтыру профилін өлшеу үшін 
радиометриялық (гамма-локаторлар) немесе электромагниттік профильдер 
қолданылады. Пештің көлденең қимасы бойынша газ ағынының таралу 
сипатын пештің белгілі бір горизонтының радиусы немесе оның 
температурасы бойынша таңдалған газдың құрамы бойынша бағалауға 
болады. Дұрыс таңдалған көкжиекте газдағы көмірқышқыл газының құрамы 
мен оның температурасы арасында толық сәйкестік бар; жоғары температура 

Деңгей өлшегіш-әрекет принципі шихтамен гамма-сәулеленуді сіңіруге 
негізделген бақылау-өлшеу аспабы. 
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3.3-сурет - Радиометриялық деңгей өлшегіштің схемасы 
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төмен СО2 құрамына сәйкес келеді және керісінше. Газ сынамаларын алу 
және температураны пештің радиусымен өлшеу үшін пештің корпусына 
материалдар деңгейінен төмен орнатылған қондырғы қолданылады. 
Қондырғы екі консольді Арқалықтан тұрады, онда су салқындататын газ 
жинайтын түтіктер мен температураны өлшеуге арналған жылу сезгіш 
элементтер орналастырылады. Газдардың химиялық құрамы газ 
анализаторларымен үздіксіз өлшенеді, ал температура екінші өлшеу 
құралымен тіркеледі. Новолипецк металлургия зауытында (NLMK) домна 
пештерінің бірінде топограммаларды қолдана отырып, газ ағынының 
параметрлерін көлденең қима бойынша Бақылау әдісі енгізілді, бұл талданған 
газ компоненттерінің олардың орташа өлшенген мәндерінен ауытқуларының 
таралу шекараларының дөңгелек картасы. Топограммаларды есептеу ЭЕМ-де 
пешмойындық төрт радиусы бойынша салғыш газын толық талдау 
нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.  

Техникалық персонал шикіқұрам материалдарының біркелкі түсуі 
бұзылған кезде газ ағынының сипатын бағалау үшін голограммаларға 
жүгінеді. Радиометриялық зонд құрылғыларымен салғыш радиусы бойынша 
материалдардың таралуын тікелей бақылау әдісі де қолданылады.  

Темір кені компоненттері мен кокстың орналасуын бақылау олардың 
радиоактивті гамма-сәулеленуді әртүрлі сіңіруіне негізделген. Пеш түбінің 
жылу жағдайын және қазіргі заманғы пештердегі бүкіл процестің барысын 
бағалау үшін шойын температурасын үздіксіз бақылаудың ақпараттық-өлшеу 
жүйелері енгізілді. Жүйе бихроматикалық датчиктердің көмегімен 
балқымалардың температурасын өлшеудің байланыссыз әдісіне негізделген 
(спектрдің көрінетін аймағында жұмыс істейтін және екі түрлі толқын 
ұзындығында сәулеленуге жауап беретін радиациялық пирометрлер). Сенсор 
тікелей шойын ағынына бағытталған.  

Салыстырмалы өлшеу қателігі ±1%. Кейбір жағдайларда шойын мен 
қождың температурасын бақылау сәйкесінше шойын мен қожға батырылған 
жылу сезгіш элементтермен жүзеге асырылады. Ыстық үрлеу 
температурасын өлшеу үшін қазіргі уақытта біріктірілген АПИР-С кешенінің 
пирометриялық түрлендіргіштері қолданылады, олар төсеме төсемедегі канал 
арқылы ауа өткізгіштің ішкі бетіне тікелей бейнеленеді. 

Өлшеу қателігі ±25°C-тан аспайды.алғаш рет бақылаудың бұл әдісі 
Новолипецк және Череповец металлургиялық зауыттарының домна 
пештерінде жүзеге асырылды. 
  

3.2.2 автоматты реттеу мен басқарудың жергілікті жүйелері. Шикі 
материалдарды домна пешіне салу 
  

Пешке зарядты жүктеуді басқару жүйесі екі негізгі мәселені шешеді: 
1) материалдарды жинақтауды, өлшеуді және скиптерге немесе 

тасымалдағышқа жеткізуді басқару;  
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2) пешке материалдарды тиеуді басқару. Қазіргі заманғы қуатты 
қондырғылар материалдарды скиптерге жүктейтін көлік жүйелерімен 
жабдықталған, бірақ көптеген пештерде вагон таразы қолданылады.  

Шикіқұрам материалдарын бункерден скиптерге таспалы 
транспортерлермен беру кезінде домна пешін тиеу жүйесі мынадай 
операцияларды қамтиды:  

 Кокс бункерлерінен таразы құйғыштарына Кокс жиынтығы және 
Кокс ұсақ заттарды електен өткізу;  

 коксты салмақ құйғышта оның массасын тіркей отырып өлшеу;  
 скиптерге су құю;  
 бункерлерден таразылық құйғыштарға агломераттар мен 

қоспаларды жинау және оларды массаны тіркей отырып өлшеу; 
агломераттың скиптеріне және таразылық құйғыштардан қоспаларды тиеу;  

 скипті шығырдың жұмысы (іске қосу, жеделдету, баяулату, тоқтату);  
 шағын конусты түсірмес бұрын конусаралық кеңістіктегі қысымды 

атмосфералық қысымға теңестіру;  
 шағын конусты түсірер алдында шикіқұрамның айналмалы 

таратқышының (ЖРШ) айналуы;  
 әрбір скиптен материалмен ВРШ айналғаннан кейін шағын конусты 

түсіру;  
 үлкен конустың астындағы қысыммен конусаралық кеңістіктегі 

қысымды теңестіру;  
 шикіқұрамды толтыру деңгейін өлшеу; 
 үлкен конусты түсіру.  
Жүктеу жүйесін басқару бағдарламаның командалық контроллері 

(KKP) және жеткізу циклдерінің командалық контроллері (KCC) көмегімен 
жүзеге асырылады. Біріншісі скиптерді жүктеу ретін белгілейді, екіншісі - 
жүктеу цикліндегі ауыспалы беріліс. Жүктеу циклі бірнеше берілістерден 
тұрады. Жүктеу жүйесінің механизмдері оларды берілген ретпен қосуды 
қамтамасыз ететін құлыптау арқылы өзара байланысты. 

Блоктау функцияларын KKP өзі орындайды, оның 12 бекітілген 
жұмыс орны бар, бұл екі түрлі A және B бағдарламалары бойынша тіпті 12 
скипті жүктеуге мүмкіндік береді.  

Бағдарламаны өзгертудің бұл мүмкіндігі зарядтың әртүрлі 
компоненттерін бір берілісте скиптермен және әртүрлі циклдардағы 
берілістермен автоматты түрде ауыстыруға мүмкіндік береді. KKP 
бағдарламасы тақтасында берілістегі скиптердің саны, заряд 
компоненттерін жүктеу түрі мен реттілігі көрсетілген. Циклдегі А және Б 
бағдарламалары бойынша беру саны мен реттілігі БКО панелінде 
белгіленеді.  

Скип-те тасымалдау зарядын беру кезінде барлық жүктеу 
механизмдерінің Автоматты жұмысы осындай ретпен жүреді. 

Агломерат үшін пластиналы тасымалдағышты қосу толтыру деңгейі 
деңгей өлшегішпен бақыланатын тиісті бункерде агломерат болған кезде 



141  

2) пешке материалдарды тиеуді басқару. Қазіргі заманғы қуатты 
қондырғылар материалдарды скиптерге жүктейтін көлік жүйелерімен 
жабдықталған, бірақ көптеген пештерде вагон таразы қолданылады.  

Шикіқұрам материалдарын бункерден скиптерге таспалы 
транспортерлермен беру кезінде домна пешін тиеу жүйесі мынадай 
операцияларды қамтиды:  

 Кокс бункерлерінен таразы құйғыштарына Кокс жиынтығы және 
Кокс ұсақ заттарды електен өткізу;  

 коксты салмақ құйғышта оның массасын тіркей отырып өлшеу;  
 скиптерге су құю;  
 бункерлерден таразылық құйғыштарға агломераттар мен 

қоспаларды жинау және оларды массаны тіркей отырып өлшеу; 
агломераттың скиптеріне және таразылық құйғыштардан қоспаларды тиеу;  

 скипті шығырдың жұмысы (іске қосу, жеделдету, баяулату, тоқтату);  
 шағын конусты түсірмес бұрын конусаралық кеңістіктегі қысымды 

атмосфералық қысымға теңестіру;  
 шағын конусты түсірер алдында шикіқұрамның айналмалы 

таратқышының (ЖРШ) айналуы;  
 әрбір скиптен материалмен ВРШ айналғаннан кейін шағын конусты 

түсіру;  
 үлкен конустың астындағы қысыммен конусаралық кеңістіктегі 

қысымды теңестіру;  
 шикіқұрамды толтыру деңгейін өлшеу; 
 үлкен конусты түсіру.  
Жүктеу жүйесін басқару бағдарламаның командалық контроллері 

(KKP) және жеткізу циклдерінің командалық контроллері (KCC) көмегімен 
жүзеге асырылады. Біріншісі скиптерді жүктеу ретін белгілейді, екіншісі - 
жүктеу цикліндегі ауыспалы беріліс. Жүктеу циклі бірнеше берілістерден 
тұрады. Жүктеу жүйесінің механизмдері оларды берілген ретпен қосуды 
қамтамасыз ететін құлыптау арқылы өзара байланысты. 

Блоктау функцияларын KKP өзі орындайды, оның 12 бекітілген 
жұмыс орны бар, бұл екі түрлі A және B бағдарламалары бойынша тіпті 12 
скипті жүктеуге мүмкіндік береді.  

Бағдарламаны өзгертудің бұл мүмкіндігі зарядтың әртүрлі 
компоненттерін бір берілісте скиптермен және әртүрлі циклдардағы 
берілістермен автоматты түрде ауыстыруға мүмкіндік береді. KKP 
бағдарламасы тақтасында берілістегі скиптердің саны, заряд 
компоненттерін жүктеу түрі мен реттілігі көрсетілген. Циклдегі А және Б 
бағдарламалары бойынша беру саны мен реттілігі БКО панелінде 
белгіленеді.  

Скип-те тасымалдау зарядын беру кезінде барлық жүктеу 
механизмдерінің Автоматты жұмысы осындай ретпен жүреді. 

Агломерат үшін пластиналы тасымалдағышты қосу толтыру деңгейі 
деңгей өлшегішпен бақыланатын тиісті бункерде агломерат болған кезде 

  

кезекті кен скипін жөнелту импульсі бойынша және берілген салмақ 
құйғышының тиеу жағдайына лақтырылатын науаны орнатудан басталады. 
Белгіленген массаны құйғышқа жинағаннан кейін транспортер тоқтатылады.  

Салмақ құйғышының бекітпесі кендік скип скипті шұңқырға 
орнатылған, агломераттың берілген массасы құйғышқа тиелген, агломерат 
тасымалдағышы жұмыс істемейтін, ал жүктеу бағдарламасы бойынша 
агломератты тиеу қажет болған жағдайда автоматты түрде ашылады. Бұл 
әртүрлі қоспаларды жүктеуге қатысты.  

Құйғыштың бекітпесі жабылғаннан кейін Кокс бункерінің бекітпесі 
ретінде қызмет ететін Елек автоматты түрде қосылады және құйғышты ұсақ 
фракциялардан бөлінген кокспен толтыру басталады. Берілген массаға 
жеткенде экран тоқтайды.  

Егер скип өте төменгі қалыпта тұрса, алдыңғы скип бағдарламамен 
есептеледі, ККП коксты тиеу жағдайында, экран коксты тиеуді тоқтатты және 
оның берілген массасы салмақ ваннасында болады. Оң жақ скипті орнату 
кезінде оң салмақты воронкадан агломерат шеткі төменгі жағдайға құйылады. 
Құйғыш жапқышы жабылғаннан кейін скипті беруде біріншісін жіберуге 
импульс беріледі; босатылған оң құйғышты толтыру үшін аударылмалы 
науаны ауыстыру; агломерат бункерлерінің конвейері мен діріл електерін қосу. 
Бұдан әрі агломератты бункерлерден беру циклі қайталанады.  

3.4-суретте конустармен маневр жасауға рұқсат беретін сигнал беретін 
сигнал беру схемасы көрсетілген. Шағын конусты түсірмес бұрын, 1 шығатын 
клапандар арқылы конусаралық кеңістік атмосфераға қосылады. Үлкен 
конусты түсіру кезеңінде шығару клапандары жабылып, толтыру клапандары 
ашылады.  

Толтыру клапандары арқылы конусаралық кеңістікті газбен немесе 
бумен толтыру Sh2 қысым айырмашылығының сигнализаторларымен 
басқарылады, олар қысым айырмашылығы 8-10 кПа-дан аз болса, жүктеуді 
басқару тізбегіне сигналдар береді. Соңғысы 3 басқару тетіктері арқылы 
жүктеу бағдарламасына сәйкес 1 және 2 клапандарын ауыстырып қосуды 
жүзеге асырады. 
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3.4-сурет-Домна пешінің салғышындағы теңестіру клапандарының схемасы 
 

Sch1 сигнализациясы конусаралық кеңістіктегі қысымды бақылайды. 
Оң жүктелген скипті құлату кезінде сол жақ скип скип шұңқырында 
тоқтайды және KKP оны сипатталған бағдарлама бойынша жүктеуге бұйрық 
береді. Егер шикіқұрамды беру вагон-таразымен жүзеге асырылса, онда 
тиеуді автоматты басқару жүйесі вагон-таразылардың бункерден бункерге, 
сондай-ақ скипті шұңқырға және керісінше Автоматты қозғалу 
схемаларымен толықтырылады; вагон-таразылардың жетекті 
трансмиссиясымен бункерлер бекітпелерін автоматты тіркеу; шикіқұрамды 
берілген реттілікпен автоматты түрде өлшеу; шикіқұрамды вагон-
таразылардан скиптерге немесе аралық бункерге автоматты түрде түсіру 
схемаларымен толықтырылады. 

Вагон-таразылардың Автоматты жұмысы бағдарламалық 
коммутатордың көмегімен жүзеге асырылады, онда пеш шебері 
шикіқұрамның кен бөлігінің материалдарын және оның компоненттерінің 
қажетті массасын жинау үшін жеткізу бағдарламасын тереді.  

Берілген сапар бағдарламасын орындағаннан кейін вагон-таразылар 
скиптік шұңқырға түсіруге кетеді. Түсіру құйғышының жанындағы скиптің 
тоқтағаны туралы сигнал бойынша вагон-таразылар түсіріледі. Домна 
пешінде автоматты басқару жүйесінің жұмысын бақылау пешті басқару 
пультінде орнатылған арнайы сигналдық Жарық таблосы бойынша 
жүргізіледі.  

 
3.2.3 Домна процесінің кейбір параметрлерін тұрақтандыру 
 
3.5-суретте салғыштағы газ қысымын тұрақтандыру схемасы 

көрсетілген. Колоннадағы қысым 150-350 кПа аралығында ұсталады және 
параллель қосылған бес немесе алты құбырдан тұратын 1 дроссель тобының 
көмегімен реттеледі.  
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Берілген сапар бағдарламасын орындағаннан кейін вагон-таразылар 
скиптік шұңқырға түсіруге кетеді. Түсіру құйғышының жанындағы скиптің 
тоқтағаны туралы сигнал бойынша вагон-таразылар түсіріледі. Домна 
пешінде автоматты басқару жүйесінің жұмысын бақылау пешті басқару 
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3.2.3 Домна процесінің кейбір параметрлерін тұрақтандыру 
 
3.5-суретте салғыштағы газ қысымын тұрақтандыру схемасы 

көрсетілген. Колоннадағы қысым 150-350 кПа аралығында ұсталады және 
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көмегімен реттеледі.  

  

Құбырларға 2 дроссельдік жапқыштар салынған, олар 3 электр 
жетегімен және 4 жапқыштың орналасу көрсеткіштерімен жабдықталған.  
Құбырлардың біреуінің диаметрі кішірек, ал оның 5 жапқышы колонна 
газының қысымын автоматты түрде реттеу үшін қолданылады. Қысымды 
таңдау пештің астыңғы кеңістігінен жасалады және қысым датчигіне 6, 
екінші реттік құрылғы 7 және реттеуші органға 10 атқару механизмінің 
көмегімен әсер ететін 9 реттегішке 5 беріледі.  

Қысымның берілген мәні 8-тетіктің көмегімен орнатылады. Домна 
пештерінің үрлеу режимінің ерекшелігі-заряд материалдарының бағанының 
қарсыласуының барлық мүмкін болатын ауытқуларымен үрлеу ағынының 
тұрақтылығы. Алайда, пештің барысын басқару кезінде үрлеу шығынын 
өзгерту қажет. Пештердегі бұл өзгеріс ағынды реттегіштің көмегімен 
автоматты түрде жүзеге асырылады. Шығыс реттегішіне тапсырманы пеш 
шеберінің нұсқауы бойынша ауа үрлегіш машинаның операторы белгілейді. 
Реттегіш турбогенератор роторының жылдамдығын үрлеу шығыны 
белгіленген деңгейге жеткенге дейін өзгертеді. 

 
 

3.5 – сурет-Салғыш астындағы газ қысымын автоматты түрде тұрақтандыру 
схемасы 

 
Домна процесті қарқындатудың прогрессивті бағыты оттегімен 

байытылған ауадан және табиғи газдан тұратын аралас үрлеуді қолдану 
болып табылады. Үрлеуді оттегімен байыту пештің жұмысын жақсартады, ал 
табиғи газ Кокс шығынын азайтады. Табиғи газ ауа үрлегіштеріне ыстық 
Үрлеудің сақиналы ауа құбырының үстінде орналасқан сақиналы 
коллектордан келеді. 

Біріктірілген Үрлеу кезінде табиғи газдың шығыны үрлеу шығынына 
байланысты реттеледі, яғни олардың берілген қатынасы сақталады.  

3.6 - суретте үрлеу-жарамды газ қатынасын автоматты реттеу 
жүйесінің функционалды диаграммасы көрсетілген.  

Газ және үрлеу шығыстары 1 және 4 тарылтқыш құрылғылар мен 
дифференциалды манометрлердің, сондай-ақ 6, 8 өлшеу аспаптарының 
көмегімен өлшенеді, олардан газ және үрлеу шығыстарына пропорционалды 
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сигналдар тиісінше 7 арақатынас реттегішіне түседі. Реттегіш кірісіне 9-дан 
берілген коэффициент мәніне сәйкес келетін сигнал беріледі.  

 

 
 

3.6-сурет-Үрлеу-газ арақатынасын автоматты реттеу схемасы 
 
Егер табиғи газ мен үрлеу шығыстары арасындағы арақатынас 

берілгенге сәйкес келмесе, реттеуші басқару әсерін және атқарушы тетікті 
әзірлейді 2 және реттеуші орган 3 газ шығынын берілген арақатынасқа 
жеткенге дейін өзгертеді. Автоматты реттегіш істен шыққан жағдайда, 
реттеуші органды әмбебап 5 қосқышының көмегімен қолмен басқаруға 
болады.  

Жүйеге аталған автоматиканың техникалық құралдарынан басқа, газды 
жарылысқа қауіпсіз беруді және ажыратуды қамтамасыз ететін автоматты 
қорғау және бұғаттау құрылғылары кіреді (суретте көрсетілмеген). Атап 
айтқанда, газ берер алдында газ құбырының пеш учаскесі автоматты түрде 
бумен үрленеді. Газ қысымы кенеттен төмендеген кезде көрік газдарының газ 
құбырына кері кіруін болдырмау үшін қысымның түсу сигнализаторларының 
көмегімен автоматты түрде газ кесіледі. Үрлеу кезінде қосылатын оттегінің 
шығыны әдетте үрлеу-оттегінің арақатынасын реттеушімен реттеледі. 

Оттегі құбырларында әрбір құбырды Үрлеудің алдында реттеуші 
орган орнатылады, оған әсер еткен кезде ауа мен оттегі шығыстарының ара 
қатынасының тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Қажетті режимге 
байланысты реттегіш үрлеудегі оттегінің белгілі бір мөлшеріне реттеледі.  

 
3.2.4 Ауа жылытқыштардың жылу режимі 
 
Үрлеудің үздіксіз қызуын қамтамасыз ету үшін домна пеші үш-төрт ауа 

жылытқышымен жабдықталған, олар мезгіл-мезгіл жұмыс істейтін 
регенеративті құрылғылар болып табылады және жылу сақтау режимдерінде 
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орган орнатылады, оған әсер еткен кезде ауа мен оттегі шығыстарының ара 
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регенеративті құрылғылар болып табылады және жылу сақтау режимдерінде 

  

регенераторлардың саптамаларымен (қыздыру режимі) немесе қыздыру 
(Үрлеу режимі) кезек-кезек жұмыс істейді.  

 

 
 
Ауа жылытқыштарды бір режимнен екіншісіне ауыстыру бағдарлама 

бойынша (үрлеу режимінде 1 сағат, қыздыру режимінде 2 сағат) немесе ауа 
жылытқыштың салқындауын сипаттайтын көрсеткіш бойынша автоматты 
түрде жүзеге асырылады. Бұл ауа жылытқышы арқылы өтетін үрлеуге суық 
ауаның араласуын реттейтін жапқыштың жабылу дәрежесі болуы 
мүмкін.  Егер жапқыш толық жабылуға жақындаса, онда ауа жылытқышы 
салқындатылып, ондағы қыздыру температурасы минималды рұқсат етілген 
мәнге жақын болса, онда ауа жылытқышты қыздыру режиміне ауыстыру 
қажет.  

 
 

3.7-сурет-Ауа жылытқыштың қызуын автоматты түрде реттеу схемасы 
 
Ауа жылытқыштардың жылу режимін автоматты басқарудың міндеттері-

отынды толық және үнемді жағу, отқа төзімді заттардың бұзылуын болдырмау 
үшін күмбездің шекті температурасын шектей отырып, саптаманы берілген 
температураға дейін қыздыру, қыздыру режимінен үрлеу режиміне автоматты 
түрде ауысу және керісінше. 

Ауа жылытқышты жылытуды басқару жүйесінің функционалды 
диаграммасы 3.7 суретте көрсетілген. 

Ауа жылытқышты жылытуға арналған газ құбыры арқылы жеткізіледі. Газ 
қысымы жергілікті басқару жүйесімен тұрақтандырылады, оның ішінде датчик 1, 
екінші өлшеу құралы 2, реттегіш 3, реттегіш 4, атқарушы механизм 5 және 
реттеуші жапқыш 6. Әрбір ауажылытқышқа газ шығыны 8 қайталама аспабы бар 

Ауа жылытқыштар-үрлеуді 1300°C-тан жоғары температураға дейін 
қыздыруға арналған.    
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жиынтықтағы 7 датчикпен бақыланады және газды жанарғыға жеткізуде 
орнатылған 10 реттеуші ысырмасы бар 11 атқарушы тетіктің көмегімен 9 Шығыс 
реттегішімен белгіленген деңгейде ұсталады. Күмбездің температурасы 
температура сенсорынан (пирометр немесе термоэлектрлік термометр 12), Екінші 
реттік құрал 13, реттегіш 14 және жетек механизмінен тұратын жүйемен 
тұрақтандырылады, ол желдеткіштің бағыттаушы аппараттарының қалақтарына 
немесе қыздырғыштың ауа жолдарының перделеріне әсер етеді.  

Ауа жылытқыштан кейінгі түтіннің температурасы термоэлектрлік 
термометрмен өлшенеді (жылу сезгіш элементтер 16 және екінші құрал 17). 
Қыздыруды басқару жүйесінің жұмысы келесідей. Ауа қыздырғыштарды 
автоматты ауыстырып қосу схемасынан желдеткішті қосуға және газ 
құбырындағы клапанды ішінара ашуға сигналдар келіп түседі. Егер жану 
камерасында алау жанса, онда 18 алауының датчигі 9 Шығыс реттегішін 
қосуға рұқсат береді, ол осы сәттен бастап белгіленген газ шығынын қолдай 
бастайды.  

Осы сәтте ауа шығыны ауа ағынының коэффициенті бірлікке жақын 
болатындай етіп орнатылады. Күмбездің температурасы көтеріле бастайды 
және белгілі бір уақытта орнатушы белгілеген максималды рұқсат етілген 
мәнге жетеді.  

Осы сәттен бастап 9 реттегіші желдеткіштің бағыттаушы 
аппараттарының қалақтарын ашып, ауа шығынын көбейте бастайды. Бұл 
жағдайда жану өнімдерінің температурасының төмендеуіне байланысты 
күмбездің температурасы тұрақтанады, ал газдардан ауа жылытқыштың 
саптамасына жылу беру артады, өйткені жану өнімдерінің саны артып, 
саптама арналары арқылы олардың қозғалу жылдамдығы артады. Саптама 
қызған сайын ауа жылытқыштан шығатын түтіннің температурасы артады.  

19 орнатушы белгілеген ең жоғары рұқсат етілген мәнге жеткенде, 20 
түзету құралы түтін температурасының одан әрі жоғарылауына жол бермей, 
9 газ шығынын реттегіш қондырғысын өзгертеді. 

Егер күмбездің температурасы біршама төмендесе, онда 14 
температура реттегіші ауа шығынын азайтады және күмбез 
температурасының белгіленген мәнге дейін көтерілуін қамтамасыз етеді. 

 
3.2.5 Шойын температурасын бақылау 
 
I. Жылу сезгіш элементтер 
Металл балқымаларының температурасын бақылау жылу сезгіш 

элементтер түріндегі бастапқы аспапты (температуралық сигнал датчигі) 
қамтитын термоэлектрлік термометр жиынтығының көмегімен жүзеге 
асырылады (сурет. 3.8, А) және екінші реттік электр өлшеу құралы (сурет. 
3.8, б) 

Жылу сезгіш элементтер-бұл екі түрлі өткізгіштерден немесе А және В 
жартылай өткізгіштерінен тұратын электр тізбегі. Жеке адгезиялардың 
температурасы θ,°C және θ0,°C аралығында жылу сезгіш элементтерда 
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жиынтықтағы 7 датчикпен бақыланады және газды жанарғыға жеткізуде 
орнатылған 10 реттеуші ысырмасы бар 11 атқарушы тетіктің көмегімен 9 Шығыс 
реттегішімен белгіленген деңгейде ұсталады. Күмбездің температурасы 
температура сенсорынан (пирометр немесе термоэлектрлік термометр 12), Екінші 
реттік құрал 13, реттегіш 14 және жетек механизмінен тұратын жүйемен 
тұрақтандырылады, ол желдеткіштің бағыттаушы аппараттарының қалақтарына 
немесе қыздырғыштың ауа жолдарының перделеріне әсер етеді.  

Ауа жылытқыштан кейінгі түтіннің температурасы термоэлектрлік 
термометрмен өлшенеді (жылу сезгіш элементтер 16 және екінші құрал 17). 
Қыздыруды басқару жүйесінің жұмысы келесідей. Ауа қыздырғыштарды 
автоматты ауыстырып қосу схемасынан желдеткішті қосуға және газ 
құбырындағы клапанды ішінара ашуға сигналдар келіп түседі. Егер жану 
камерасында алау жанса, онда 18 алауының датчигі 9 Шығыс реттегішін 
қосуға рұқсат береді, ол осы сәттен бастап белгіленген газ шығынын қолдай 
бастайды.  

Осы сәтте ауа шығыны ауа ағынының коэффициенті бірлікке жақын 
болатындай етіп орнатылады. Күмбездің температурасы көтеріле бастайды 
және белгілі бір уақытта орнатушы белгілеген максималды рұқсат етілген 
мәнге жетеді.  

Осы сәттен бастап 9 реттегіші желдеткіштің бағыттаушы 
аппараттарының қалақтарын ашып, ауа шығынын көбейте бастайды. Бұл 
жағдайда жану өнімдерінің температурасының төмендеуіне байланысты 
күмбездің температурасы тұрақтанады, ал газдардан ауа жылытқыштың 
саптамасына жылу беру артады, өйткені жану өнімдерінің саны артып, 
саптама арналары арқылы олардың қозғалу жылдамдығы артады. Саптама 
қызған сайын ауа жылытқыштан шығатын түтіннің температурасы артады.  

19 орнатушы белгілеген ең жоғары рұқсат етілген мәнге жеткенде, 20 
түзету құралы түтін температурасының одан әрі жоғарылауына жол бермей, 
9 газ шығынын реттегіш қондырғысын өзгертеді. 

Егер күмбездің температурасы біршама төмендесе, онда 14 
температура реттегіші ауа шығынын азайтады және күмбез 
температурасының белгіленген мәнге дейін көтерілуін қамтамасыз етеді. 

 
3.2.5 Шойын температурасын бақылау 
 
I. Жылу сезгіш элементтер 
Металл балқымаларының температурасын бақылау жылу сезгіш 

элементтер түріндегі бастапқы аспапты (температуралық сигнал датчигі) 
қамтитын термоэлектрлік термометр жиынтығының көмегімен жүзеге 
асырылады (сурет. 3.8, А) және екінші реттік электр өлшеу құралы (сурет. 
3.8, б) 

Жылу сезгіш элементтер-бұл екі түрлі өткізгіштерден немесе А және В 
жартылай өткізгіштерінен тұратын электр тізбегі. Жеке адгезиялардың 
температурасы θ,°C және θ0,°C аралығында жылу сезгіш элементтерда 

  

термоэлектрлік күш (TEDS) деп аталатын ықтимал айырмашылық пайда 
болады. 3.1-кестеде. жылу сезгіш элементтің түрлері келтірілген. 

 
3.8-сурет-Жылу сезгіш элементтер (А) және оған қайталама электр өлшеу 

аспабын қосу (б) 
 
Домна пешінде температуралық өлшеулердің дәлдігіне болат балқыту 

процесін бақылауға қарағанда қатаң талаптар қойылады, бұл өңделетін 
материалдардың едәуір көлеміндегі температураның өте үлкен 
айырмашылығымен байланысты (фурмада температура 1750°C-қа жетеді 
және пештің ортасына қарай 400-500 мм қашықтықта ("жану фокусында") 
1800-19000С-қа дейін көтеріледі; содан кейін көрікші осьіне біртіндеп 
төмендейді. Шойынның температурасы, оның мақсаты мен алуан түріне 
байланысты, 1270-1500°C, ал қождың мәні шойынға қарағанда шамамен 50°C 
жоғары болуы мүмкін. Шығару кезінде шойынның температурасы 40°C 
аралығында болады).  

Осылайша, температураны бақылау, ең алдымен, пештің тұрақты жылу 
режимін бұзу тенденциялары туралы нұсқаулар беруді талап етеді.  
 
Кесте 3.1-Жылу сезгіш элементтің түрлері 

Платина-платина жылу сезгіш элементтеры-1600 °C дейінгі 
температураны өлшеу үшін ең көп таралған жылу сезгіш элементтер.бұл 
түрге платина мен родий платина қорытпасынан (10% Rh) және платина мен 

Температура 
сенсорының түрі 

Элемент қорытпасы Температура 
диапазоны 

B типті Жылу сезгіш 
элементтер 

платинородий-
платинородий 

100 … 1800 °C 

S типті Жылу сезгіш 
элементтер 
 

платинородий-платиналы 0 … 1700 °C 

R типті Жылу сезгіш 
элементтер 

платинородий-платиналы 0 … 1700 °C 
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родий платина қорытпасынан (13% Rh) жасалған жылу сезгіш элементтер 
жатады.  

Ұзақ мерзімді өлшеулердегі шекті жұмыс температурасы 1400 °c, 
қысқа мерзімді – 1600 °C. платинородий-платина жылу сезгіш элементтері 
600-1600 °C температура аймағында сызықтық термоэлектрлік сипаттамаға 
ие, сезімталдығы 10-12 мкВ/°c (10% Rh) және 11-14 мкВ/°c (13% Rh). Бұл 
жылу сезгіш элементтің басқа артықшылықтары-өлшеудің жоғары дәлдігі, 
термо-ЭМӨ-нің жақсы репродуктивтілігі және тұрақтылығы.  

Кемшіліктеріне жылу сезгіш элементтер ПП жатқызуға болады жоғары 
құны, тұрақсыздық жұмыс жағдайында сәулелендіру, жоғары сезімталдығы 
ластануына металл және металл емес қоспалармен дайындау, монтаждау 
және пайдалану. 

Жылу сезгіш элементтің термоэлектродтары үшін оқшаулау жоғары 
таза алюминий оксидінен жасалған керамиканы қолданады. Тотықсыздану 
атмосферасында жұмыс істеу кезінде кейде оқшаулау ретінде магний оксиді 
қолданылады. 

 

 
1-графитті тығын; 2-Байланыс; 3-вольфрамды сым; 4-графитті түтік 

 
3.9-сурет-Вольфрам-графит жылу сезгіш элементтер 

 
Вольфрамның қарапайым дизайнында графитті жылу сезгіш 

элементтер келесідей сипатталады. Отқа төзімді материалмен оқшауланған 
вольфрам сымы (оң термоэлектрод) графит түтігіне орналастырылады. 
"Дәнекерлеу" түтікке бұралған графит штепсельін пайдаланып, сымды 
түтіктің ұшына қысады (сурет. 3.9).  

Түтіктің қарама-қарсы ұшына тоңазытқыш пен электр байланысы 
ретінде қызмет ететін ағынды суы бар мыс шарғылар қойылады. Оған мыс 
өткізгіш сым дәнекерленген. Су температурасының ауытқуының әсері Э. д. с. 
мыс — графит буларының аздығына байланысты салыстырмалы түрде аз. 

Мұндай конструкцияның жылу сезгіш элементтері домна пешінен тыс 
шойын мен қождың температурасын ұзақ өлшеу кезінде, мысалы, бүкіл 
шығару кезінде өлшеу кезінде қызмет ете алады (3.10-сурет).  
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родий платина қорытпасынан (13% Rh) жасалған жылу сезгіш элементтер 
жатады.  

Ұзақ мерзімді өлшеулердегі шекті жұмыс температурасы 1400 °c, 
қысқа мерзімді – 1600 °C. платинородий-платина жылу сезгіш элементтері 
600-1600 °C температура аймағында сызықтық термоэлектрлік сипаттамаға 
ие, сезімталдығы 10-12 мкВ/°c (10% Rh) және 11-14 мкВ/°c (13% Rh). Бұл 
жылу сезгіш элементтің басқа артықшылықтары-өлшеудің жоғары дәлдігі, 
термо-ЭМӨ-нің жақсы репродуктивтілігі және тұрақтылығы.  

Кемшіліктеріне жылу сезгіш элементтер ПП жатқызуға болады жоғары 
құны, тұрақсыздық жұмыс жағдайында сәулелендіру, жоғары сезімталдығы 
ластануына металл және металл емес қоспалармен дайындау, монтаждау 
және пайдалану. 

Жылу сезгіш элементтің термоэлектродтары үшін оқшаулау жоғары 
таза алюминий оксидінен жасалған керамиканы қолданады. Тотықсыздану 
атмосферасында жұмыс істеу кезінде кейде оқшаулау ретінде магний оксиді 
қолданылады. 

 

 
1-графитті тығын; 2-Байланыс; 3-вольфрамды сым; 4-графитті түтік 

 
3.9-сурет-Вольфрам-графит жылу сезгіш элементтер 

 
Вольфрамның қарапайым дизайнында графитті жылу сезгіш 

элементтер келесідей сипатталады. Отқа төзімді материалмен оқшауланған 
вольфрам сымы (оң термоэлектрод) графит түтігіне орналастырылады. 
"Дәнекерлеу" түтікке бұралған графит штепсельін пайдаланып, сымды 
түтіктің ұшына қысады (сурет. 3.9).  

Түтіктің қарама-қарсы ұшына тоңазытқыш пен электр байланысы 
ретінде қызмет ететін ағынды суы бар мыс шарғылар қойылады. Оған мыс 
өткізгіш сым дәнекерленген. Су температурасының ауытқуының әсері Э. д. с. 
мыс — графит буларының аздығына байланысты салыстырмалы түрде аз. 

Мұндай конструкцияның жылу сезгіш элементтері домна пешінен тыс 
шойын мен қождың температурасын ұзақ өлшеу кезінде, мысалы, бүкіл 
шығару кезінде өлшеу кезінде қызмет ете алады (3.10-сурет).  

 

  

 
 

3.10-сурет-Сұйық шойын ағынының температурасын үздіксіз өлшеуге 
арналған құрылғы схемасы 

 
Жылу сезгіш элементтермен бірге келесі сорттардың қайталама 

құрылғылары қолданылады: 
1) милливольтметрлер, 
2) потенциометрлер, 
3) Сандық құрылғылар. 

 
II. Радиациялық пирометрлер 
Радиациялық пирометрлердің әрекеті жылу сәулелену заңдылықтарын 

қолдануға негізделген. Кез-келген қыздырылған дене электромагниттік 
толқындардың көзіне айналады (ультракүлгін, жарық, инфрақызыл 
 сәуле, микрорадиовол).  

 

 
 
Оның жұмысы кез-келген объектінің жылу электромагниттік 

сәулеленуімен оның бетінің температуралық мәнін анықтау принципіне 
негізделген.  

Металлургиядағы орташа және жоғары температуралық процестердің 
температурасын бақылау үшін термоскоп – 800 (Термоскоп – 800 - 1С) 
сериялы жоғары дәлдіктегі стационарлық инфрақызыл пирометрлер 
қолданылады. 3.11. 3.2-кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар. 

 

Пирометр немесе оның баламалы атаулары-инфрақызыл термометр 
(термодетектор, температура даталоггері) — зерттелетін объектіден 
үш метрге дейінгі қашықтықта температуралық көрсеткіштерді 
жанасусыз және жылдам өлшеуге арналған жаңа буынның дәл 
инженерлік аспабы. 
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3.11-сурет-Термоскоп-800 сериялы пирометрлер 
 

Кесте 3.2-пирометрдің техникалық сипаттамалары термоскоп-800-1С 
 

Модель 
(с 
блогы) 

Спектрлік 
диапазон 

Температура 
диапазоны 

Бұрыштам
а қою 
көрсеткіші 

Дәлдік Репродуктивті
лік 

ВТ0 0,8 мкм 600-ден 1500 0С-
қа дейін 

240:1 0,5% 0,25% 

ВТ1 0,8 мкм 1000-нан 2000 0С-
қа дейін 

240:1 0,5% 0,25% 

СТ0 1,5 мкм 300-ден 1200 0С-
қа дейін 

120:1 0,5% 0,25% 

Сәуле шығару қабілеті-0,1-ден 1-ге дейін 0,01 қадаммен реттеледі 

 
 

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Қазіргі заманғы домна пештерінде бақыланатын және реттелетін 
негізгі параметрлерді көрсетіңіз. 

2. Домна пешіндегі заряд деңгейін автоматты түрде Бақылау 
әдістерін түсіндіріңіз 

3. Домна пешін жүктеу кезіндегі негізгі операцияларды көрсетіңіз  
4. Үрлеу-газ қатынасын автоматты реттеу схемасын түсіндіріңіз  
5. Ауа жылытқыштың қызуын автоматты түрде реттеу схемасын 

түсіндіріңіз. 
6. Балқымалардың температурасын өлшеу үшін қандай құрылғылар 

қолданылады? 
7. Жылу сезгіш элементтер дегеніміз не? оның әрекет ету 

принципі? 
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3.11-сурет-Термоскоп-800 сериялы пирометрлер 
 

Кесте 3.2-пирометрдің техникалық сипаттамалары термоскоп-800-1С 
 

Модель 
(с 
блогы) 

Спектрлік 
диапазон 

Температура 
диапазоны 

Бұрыштам
а қою 
көрсеткіші 

Дәлдік Репродуктивті
лік 

ВТ0 0,8 мкм 600-ден 1500 0С-
қа дейін 

240:1 0,5% 0,25% 

ВТ1 0,8 мкм 1000-нан 2000 0С-
қа дейін 

240:1 0,5% 0,25% 

СТ0 1,5 мкм 300-ден 1200 0С-
қа дейін 

120:1 0,5% 0,25% 

Сәуле шығару қабілеті-0,1-ден 1-ге дейін 0,01 қадаммен реттеледі 

 
 

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Қазіргі заманғы домна пештерінде бақыланатын және реттелетін 
негізгі параметрлерді көрсетіңіз. 

2. Домна пешіндегі заряд деңгейін автоматты түрде Бақылау 
әдістерін түсіндіріңіз 

3. Домна пешін жүктеу кезіндегі негізгі операцияларды көрсетіңіз  
4. Үрлеу-газ қатынасын автоматты реттеу схемасын түсіндіріңіз  
5. Ауа жылытқыштың қызуын автоматты түрде реттеу схемасын 

түсіндіріңіз. 
6. Балқымалардың температурасын өлшеу үшін қандай құрылғылар 

қолданылады? 
7. Жылу сезгіш элементтер дегеніміз не? оның әрекет ету 

принципі? 

  

8. Балқымалардың температурасын бақылау үшін қолданылатын 
жылу сезгіш элементтің түрлері, олардың жұмыс температурасы? 

9. Пирометрлердің мақсаты мен жұмыс принципі? 
10. Термоскоп-800-1С пирометрінің техникалық сипаттамалары. 
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2. Металлургиядағы температураны өлшеу әдістері мен құралдары: 

Оқу құралы / С.Б. Гаманюк; Волгоград: ВолгГТУ, 2016. – 83 б. 
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радиолокациялық бақылау. Днепропетровск, 2010. - 388 Б. 

4. Глинков Г.М. Металлургиялық процестерді бақылау және 
автоматтандыру. М.: Металлургия, 1989. — 352 б. 

5. Дж. Г., Давенпорт В. Г. Домен процесі. Теориясы мен 
практикасы. М.: Металлургия, 1984. - 142 б. 

 

Қысқаша қорытынды 
Өлшеу құралдары Металлургия өндірісін, оның ішінде домна 

процесін автоматты (автоматтандырылған) басқару жүйелерінің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. Тарауда келтірілген домна өндірісіндегі 
маңызды технологиялық процестердің ағымын сипаттайтын бірқатар 
физикалық шамаларды өлшеу әдістері мен құралдары Домна пешінің 
барысын қолмен және автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдана 
отырып бақылау және реттеу әдістері туралы жалпы түсінік береді. 

Бұл модульде технологиялық процестің параметрлерін автоматты 
бақылау және реттеу құралдары, домна пешінің негізгі параметрлерін 
автоматты бақылау; домна пешінің барысын қолмен және 
автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдана отырып бақылау және 
реттеу; домна пешінің кейбір параметрлерін автоматты бақылаудың 
жергілікті схемалары; Домна пешінің кейбір параметрлерін тұрақтандыру 
және ауа жылытқыштардың жылу режимі қарастырылды. 
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4-БӨЛІМ ДОМНА ПЕШІНЕН ШОЙЫН МЕН ҚОЖДЫ ШЫҒАРУ 
 

 
Кіріспе 
Аталған КМ04 модулі қожтасушы шөміштер мен шойынтасушы 

Шөміштерді балқытуды қабылдауға дайындау бойынша операцияларды 
жүзеге асыру; Қызмет көрсетілетін жабдықты ағымдағы жөндеуді орындау 
үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды. 

 

 
 

 
 

 

 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 

шойын мен қожды шығарудың негізгі және қосалқы технологиялық 
жабдығының мақсатын, құрылысын және жұмыс істеу принципін және 
техникалық пайдалану ережесін; жабдықтың жұмысы кезінде туындайтын 
ақауларды және оларды жою тәсілдерін. 

Модульді оқу кезінде білім алушылар:  
- қож тасығыш шөміштер мен шойын тасығыш шөміштерді балқытуды 

қабылдауға дайындау бойынша операцияларды жүзеге асыру;  
- шойынды құю бойынша операцияларды жүзеге асыру;  
- шөміштерді дайындау кезінде өлшеу операцияларын жүзеге асыру; 
- домна пешінен шойын мен қожды шығару бойынша операцияларды 

жүзеге асыру; шойынды талдау үшін сынама алуды жүргізу; 
- қызмет көрсетілетін жабдықты ағымдағы жөндеуді орындау;  
- негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу және жөндеу кезінде 

қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.    
 
4.1-тақырып шойындардың жіктелуі 

 

 

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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Шойын-құрамында көміртегі 2,14-тен 6,67% - ке дейінгі көміртегі бар 
көміртегі, кремний, марганец, фосфор және күкірт бар көп компонентті 
темір қорытпасы.  
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4-БӨЛІМ ДОМНА ПЕШІНЕН ШОЙЫН МЕН ҚОЖДЫ ШЫҒАРУ 
 

 
Кіріспе 
Аталған КМ04 модулі қожтасушы шөміштер мен шойынтасушы 

Шөміштерді балқытуды қабылдауға дайындау бойынша операцияларды 
жүзеге асыру; Қызмет көрсетілетін жабдықты ағымдағы жөндеуді орындау 
үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды. 

 

 
 

 
 

 

 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 

шойын мен қожды шығарудың негізгі және қосалқы технологиялық 
жабдығының мақсатын, құрылысын және жұмыс істеу принципін және 
техникалық пайдалану ережесін; жабдықтың жұмысы кезінде туындайтын 
ақауларды және оларды жою тәсілдерін. 

Модульді оқу кезінде білім алушылар:  
- қож тасығыш шөміштер мен шойын тасығыш шөміштерді балқытуды 

қабылдауға дайындау бойынша операцияларды жүзеге асыру;  
- шойынды құю бойынша операцияларды жүзеге асыру;  
- шөміштерді дайындау кезінде өлшеу операцияларын жүзеге асыру; 
- домна пешінен шойын мен қожды шығару бойынша операцияларды 

жүзеге асыру; шойынды талдау үшін сынама алуды жүргізу; 
- қызмет көрсетілетін жабдықты ағымдағы жөндеуді орындау;  
- негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу және жөндеу кезінде 

қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.    
 
4.1-тақырып шойындардың жіктелуі 

 

 

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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Шойын-құрамында көміртегі 2,14-тен 6,67% - ке дейінгі көміртегі бар 
көміртегі, кремний, марганец, фосфор және күкірт бар көп компонентті 
темір қорытпасы.  
   

 
Fe-C қорытпаларының жай-күйінің диаграммасына сәйкес (4.1-сурет) 

шойын ауданы 2,14% С-тан асатын қорытпаларды қамтиды, іс жүзінде 
көрсетілген көміртегі мөлшері 2% С деп саналады, қоспалаушы 
элементтердің құрамының жоғарылауымен бұл шекара, әдетте, төмен 
көміртегі концентрациясына ауысады. Сонымен, көптеген жоғары хромды, 
жоғары кремнийлі (мысалы, ферросилидтер), жоғары алюминий темір 
қорытпаларында эвтектиканың едәуір мөлшері бар және көміртегі мөлшері 
өте төмен болғанына қарамастан шартты түрде шойын болып саналады. 

Шойын құрылымында эвтектиканың болуы оны тек құю қорытпасы 
ретінде пайдалануды анықтайды. 

Шойын болатқа қарағанда аз берік және сынғыш, бірақ болатқа 
қарағанда арзан және қалыптарға жақсы құйылады. Сондықтан шойын 
шойын бөлшектерін жасау үшін кеңінен қолданылады. Шойындағы көміртегі 
цементит (Fe3C) немесе графит түрінде болуы мүмкін. Цементит ашық түсті, 
қатты қаттылыққа ие және оны өңдеу қиын. Графит, керісінше, қара түсті 
және өте жұмсақ. Құрылымда көміртектің қандай формасы басым 
болатынына байланысты шойынның екі негізгі түрі бар: АҚ және сұр [21]. 

Эвтектикалық дәрежеге сәйкес шойын эвтектикалық, эвтектикалық 
және эвтектикалық болып бөлінеді (4.1-сурет). Көміртегі эквиваленті 4,2-
4,3% болған кезде шойын эвтектикалық болып саналады. 

Қосымша компоненттердің құрамына сәйкес шойын легірленбеген, 
төмен қоспаланған, орташа және жоғары қоспаланған болып бөлінеді. 

 
 

4.1-сурет- Темір-көміртегі күйінің диаграммасы 
 

Құрамында 3,5 - 4% Si, 1,5 - 2% Мп дейін, 0,3% Р дейін, 0,2 - 0,25% S 
дейін және Cr, Ni, Си сияқты элементтердің 0,1% дейін шойын қоспаланған 
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деп саналады. Төмен қоспаланған шойында аталған қоспаланған 
элементтердің әрқайсысының мөлшері әдетте 1,0 - 1,5% аспайды, орташа 
қоспаланған жағдайда ол 7% жетуі мүмкін, ал жоғары қоспаланған жағдайда 
ол 7 - 10% - дан асады. Магний, азот, бор, висмут сияқты элементтердің 
жүзден бір және тіпті мыңнан бір бөлігінің қоспалары легирлеуші болып 
саналады (микролегация, модификация) [21]. 

Графиттеу дәрежесі бойынша шойын ақ (іс жүзінде графиттелмеген), 
ағартылған немесе жартылай (ішінара графиттелген) және сұр (көбінесе 
немесе толығымен графиттелген) болып бөлінеді. Соғу-бұл термиялық өңдеу 
кезінде қатты күйде графиттеу арқылы ақ түстен алынған шойын. 

АҚ шойын-бұл қорытпа, онда темірдегі қатты ерітіндіде жоқ барлық 
немесе артық көміртегі Fe3C цементиті (немесе қоспаланған шойындағы 
арнайы карбидтер) түрінде болады. Қоспаланған шойында цементит-бұл 
темір мен графит қалыптастыру үшін ыдырауға қабілетті метатұрақты фаза. 
Жоғарыдағы суретте PSK, ES, ECF және CD метатұрақты тепе — теңдік 
сызықтары (цементит жүйесі) қатты, ал тұрақты тепе-теңдік сызықтары 
(графит жүйесі) P` S` K`, E` s', E ' C ' F 'және C' D ' нүктелі (металдардың 
физикалық химиясында кері белгілеу тәртібі қабылданған) көрсетілген. 

Графиттелген сұр шойынның толық болмауында эвтектоидты 
түрлендіру тұрақты (графит) емес, метатұрақты (цементит жүйесі) және 
аустенит феррит-графит эвтектоидына емес, феррит-цементит қоспасына — 
перлитке айналады. Сонымен қатар, перлитті цементиттің және тіпті аз 
мөлшерде қайталама цементиттің болуы (жоғарыдағы суреттегі es 
метатұрақты тепе-теңдік сызығына сәйкес салқындаған кезде аустениттен 
шығады) сұр шойынның ағартылуының белгісі емес [21]. 

Өндірістік тәжірибеде эвтектоидты трансформация ішінара тұрақты 
және ішінара метатұрақты жүйелерде жүретін жағдайлар жиі кездеседі. 
Алынған перлитоферритті шойын металл негізінің құрылымындағы феррит 
пен перлиттің пайызына байланысты перлит немесе ферритті сұр шойынның 
қасиеттеріне жақындайтын қасиеттерге ие. 

Ақ шойынды иілгіш графитке жағу кезінде неғұрлым ықшам 
қосындылар түрінде шығарылады, нәтижесінде металл белгілі бір 
пластикалық қасиеттерге ие болады (шойынның осы түрінің атауы қайдан 
шыққан). Сұр шойын сияқты, иілгіш шойын толығымен және толық емес 
графиттелуі мүмкін және сәйкесінше феррит, феррит-перлит және перлит 
болып бөлінеді. Шойын шойынында ледебурит немесе қайталама цементит 
болмауы керек (оқшауланған, "қалдық" карбидтерді қоспағанда). Жартылай 
иілгіш шойын өнеркәсіптік қолдануды таппады. 

Магний, церий және басқа элементтермен модификацияланған шойын, 
онда графит қосындылары сфералық немесе оған жақын пішінді алады.   ол 
бірқатар ерекше қасиеттерге ие (жоғары беріктік пен икемділіктің үйлесімі, 
жоғары соққы тұтқырлығы) және "жоғары берік" шойын (HF) немесе 
сфералық графиті бар шойын (CHSH) ретінде жіктеледі. Пайдаланылған 
модификаторға байланысты оны магний немесе церий шойыны деп те 
атайды. Жоғары беріктігі бар шойын перлит, перлитоферрит және феррит 
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деп саналады. Төмен қоспаланған шойында аталған қоспаланған 
элементтердің әрқайсысының мөлшері әдетте 1,0 - 1,5% аспайды, орташа 
қоспаланған жағдайда ол 7% жетуі мүмкін, ал жоғары қоспаланған жағдайда 
ол 7 - 10% - дан асады. Магний, азот, бор, висмут сияқты элементтердің 
жүзден бір және тіпті мыңнан бір бөлігінің қоспалары легирлеуші болып 
саналады (микролегация, модификация) [21]. 

Графиттеу дәрежесі бойынша шойын ақ (іс жүзінде графиттелмеген), 
ағартылған немесе жартылай (ішінара графиттелген) және сұр (көбінесе 
немесе толығымен графиттелген) болып бөлінеді. Соғу-бұл термиялық өңдеу 
кезінде қатты күйде графиттеу арқылы ақ түстен алынған шойын. 

АҚ шойын-бұл қорытпа, онда темірдегі қатты ерітіндіде жоқ барлық 
немесе артық көміртегі Fe3C цементиті (немесе қоспаланған шойындағы 
арнайы карбидтер) түрінде болады. Қоспаланған шойында цементит-бұл 
темір мен графит қалыптастыру үшін ыдырауға қабілетті метатұрақты фаза. 
Жоғарыдағы суретте PSK, ES, ECF және CD метатұрақты тепе — теңдік 
сызықтары (цементит жүйесі) қатты, ал тұрақты тепе-теңдік сызықтары 
(графит жүйесі) P` S` K`, E` s', E ' C ' F 'және C' D ' нүктелі (металдардың 
физикалық химиясында кері белгілеу тәртібі қабылданған) көрсетілген. 

Графиттелген сұр шойынның толық болмауында эвтектоидты 
түрлендіру тұрақты (графит) емес, метатұрақты (цементит жүйесі) және 
аустенит феррит-графит эвтектоидына емес, феррит-цементит қоспасына — 
перлитке айналады. Сонымен қатар, перлитті цементиттің және тіпті аз 
мөлшерде қайталама цементиттің болуы (жоғарыдағы суреттегі es 
метатұрақты тепе-теңдік сызығына сәйкес салқындаған кезде аустениттен 
шығады) сұр шойынның ағартылуының белгісі емес [21]. 

Өндірістік тәжірибеде эвтектоидты трансформация ішінара тұрақты 
және ішінара метатұрақты жүйелерде жүретін жағдайлар жиі кездеседі. 
Алынған перлитоферритті шойын металл негізінің құрылымындағы феррит 
пен перлиттің пайызына байланысты перлит немесе ферритті сұр шойынның 
қасиеттеріне жақындайтын қасиеттерге ие. 

Ақ шойынды иілгіш графитке жағу кезінде неғұрлым ықшам 
қосындылар түрінде шығарылады, нәтижесінде металл белгілі бір 
пластикалық қасиеттерге ие болады (шойынның осы түрінің атауы қайдан 
шыққан). Сұр шойын сияқты, иілгіш шойын толығымен және толық емес 
графиттелуі мүмкін және сәйкесінше феррит, феррит-перлит және перлит 
болып бөлінеді. Шойын шойынында ледебурит немесе қайталама цементит 
болмауы керек (оқшауланған, "қалдық" карбидтерді қоспағанда). Жартылай 
иілгіш шойын өнеркәсіптік қолдануды таппады. 

Магний, церий және басқа элементтермен модификацияланған шойын, 
онда графит қосындылары сфералық немесе оған жақын пішінді алады.   ол 
бірқатар ерекше қасиеттерге ие (жоғары беріктік пен икемділіктің үйлесімі, 
жоғары соққы тұтқырлығы) және "жоғары берік" шойын (HF) немесе 
сфералық графиті бар шойын (CHSH) ретінде жіктеледі. Пайдаланылған 
модификаторға байланысты оны магний немесе церий шойыны деп те 
атайды. Жоғары беріктігі бар шойын перлит, перлитоферрит және феррит 

  

болып бөлінеді. Өнеркәсіпте сфералық графитпен ағартылған Шойын да 
қолданылады. 

Көбінесе магний немесе церийдің модификациясы шойынның толық 
ағартылуына әкеледі. Графитті күйдіруден кейін металда графиттің сфералық 
қосындылары пайда болады. Мұндай материал шын мәнінде шойынның бір 
түрі болып табылады. Алайда, бірқатар ерекшеліктерге байланысты 
(металдағы кремнийдің көп болуына және инкубациялық кезеңнің 
болмауына байланысты қысқа мерзімді күйдіру) ол жоғары беріктігі бар 
шойынмен бір топқа жіктеледі. 

Осылайша, айтарлықтай графиттелген шойын шартты түрде сұр (СЧ), 
иілгіш (СЧ) және жоғары берік (ВЧ) болып бөлінеді, дегенмен кейбір 
жағдайларда олардың арасында шекара салу өте қиын [21]. 

 
4.2-тақырып Шойын мен қождың химиялық және физикалық 

қасиеттері 
 

Домна пешінен от-сұйық түрінде шығарылатын шойын мен қож және 
домна газы Домна пешінің соңғы өнімдері болып табылады. Шойын әдетте 
Домна пешінің негізгі өнімі болып табылады, ал қож пен домна газы жанама 
болып табылады. 

Шойынның мақсатына және балқытылған заряд материалдарының 
құрамына байланысты оның құрамында хром, никель, ванадий, титан, мыс 
және мышьяк болуы мүмкін. Шойындағы негізгі элементтердің (C, Si, Mn, P, 
S, Cr, Ni, Cu, As) мазмұны тиісті МЕМСТ немесе техникалық шарттармен 
реттеледі. 

Шойынның соңғы химиялық құрамы шойын мен қождың өзара 
әрекеттесу процесінің нәтижесі болып табылады, олардың арасында 
элементтер бөлінеді. 4.1-кестеде шойын мен қождың арасындағы негізгі 
элементтердің таралу коэффициенттерінің мәндері келтірілген [14, 15]. 

Шойынның қасиеттері негізінен оның құрамындағы көміртегі мен 
басқа қоспалардың құрамына байланысты: кремний (4,3% дейін), марганец 
(2% дейін), күкірт (0,07% дейін) және фосфор (1,2% дейін). 

 
Кесте 4.1-балқыту өнімдері арасында элементтерді бөлу коэффициенттерінің 
мәні 
Элемент Шойын Қож Газ 

Темір 0,995 0,005 0 
Марганец  0,55 0,45 0 
Фосфор 1,00 0 0 
Күкірт 0,05 0,85 0,10 
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4.2.1 Шойын 
 
Шойынның қасиеттері негізінен оның құрамындағы көміртегі мен 

басқа қоспалардың құрамына байланысты: кремний (4,3% дейін), марганец 
(2% дейін), күкірт (0,07% дейін) және фосфор (1,2% дейін). 

Көміртек-шойынның негізгі элементтерінің бірі. Қорытпаға кіретін 
көміртектің мөлшері мен күйіне байланысты шойынның белгілі бір сорттары 
алынады. Көміртек темірмен екі жолмен байланысады: сұйық шойында 
көміртек еріген күйде, ал қатты күйде-темірмен химиялық байланысқан 
немесе графиттің ұсақ плиталары түрінде механикалық қоспа түрінде. 

Шойындағы көміртектің құрамы реттелмейді, өйткені ол пештің 
қыздырғышында қанықтыру арқылы орнатылады және шойынның құрамына, 
оның температурасына және Домна пешінің технологиялық режиміне 
байланысты болады.  

Шойындағы көміртегі құрамын басқа элементтердің үлестерімен 
байланыстыратын бірқатар формулалар бар. 

Профессор Ю. Мысалы, С. Юсфин шойындағы с құрамын есептеу 
формуласын ұсынды [2, 3]: 

   (4.1) 
мұндағы CO, H2-салғыш газындағы құрам, %;  
      tч-шығарылымдағы шойынның температурасы, 0С; 
      PCO-салғыш газындағы Co ішінара қысымы, кПа. 
 

Неміс құюшылар Одағының формуласы. Тобиас пен Бринкман [2]. 
 

[C] = 4,23-0,312 · [Si] - 0,33 · [P] + 0,066 * [Mn], % (масса.) 
 
Профессор А. Д. Готтлибтің формуласы [2, 3] 

 
С = 4,8 + 0,03 – Mn] - 0,27 – Si] - 0,32 – P] - 0,032 [S] 

 
мұндағы Mn, Si, P, S-сәйкесінше шойын құрамындағы марганец, 

кремний, фосфор және күкірт,%. 
 

Шойындағы көміртектің соңғы мөлшері карбидтердің тұрақтылығына 
байланысты, ол көбінесе шойындағы қоспалардың болуымен анықталады. 
Марганец, хром, ванадий карбидтер түзеді, шойындағы көміртегі мөлшерінің 
жоғарылауына ықпал етеді. Кремний, алюминий, фосфор, мыс, керісінше, 
шойынның көміртегі мөлшерін азайтуға көмектеседі. 
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4.2.1 Шойын 
 
Шойынның қасиеттері негізінен оның құрамындағы көміртегі мен 

басқа қоспалардың құрамына байланысты: кремний (4,3% дейін), марганец 
(2% дейін), күкірт (0,07% дейін) және фосфор (1,2% дейін). 

Көміртек-шойынның негізгі элементтерінің бірі. Қорытпаға кіретін 
көміртектің мөлшері мен күйіне байланысты шойынның белгілі бір сорттары 
алынады. Көміртек темірмен екі жолмен байланысады: сұйық шойында 
көміртек еріген күйде, ал қатты күйде-темірмен химиялық байланысқан 
немесе графиттің ұсақ плиталары түрінде механикалық қоспа түрінде. 

Шойындағы көміртектің құрамы реттелмейді, өйткені ол пештің 
қыздырғышында қанықтыру арқылы орнатылады және шойынның құрамына, 
оның температурасына және Домна пешінің технологиялық режиміне 
байланысты болады.  

Шойындағы көміртегі құрамын басқа элементтердің үлестерімен 
байланыстыратын бірқатар формулалар бар. 

Профессор Ю. Мысалы, С. Юсфин шойындағы с құрамын есептеу 
формуласын ұсынды [2, 3]: 

   (4.1) 
мұндағы CO, H2-салғыш газындағы құрам, %;  
      tч-шығарылымдағы шойынның температурасы, 0С; 
      PCO-салғыш газындағы Co ішінара қысымы, кПа. 
 

Неміс құюшылар Одағының формуласы. Тобиас пен Бринкман [2]. 
 

[C] = 4,23-0,312 · [Si] - 0,33 · [P] + 0,066 * [Mn], % (масса.) 
 
Профессор А. Д. Готтлибтің формуласы [2, 3] 

 
С = 4,8 + 0,03 – Mn] - 0,27 – Si] - 0,32 – P] - 0,032 [S] 

 
мұндағы Mn, Si, P, S-сәйкесінше шойын құрамындағы марганец, 

кремний, фосфор және күкірт,%. 
 

Шойындағы көміртектің соңғы мөлшері карбидтердің тұрақтылығына 
байланысты, ол көбінесе шойындағы қоспалардың болуымен анықталады. 
Марганец, хром, ванадий карбидтер түзеді, шойындағы көміртегі мөлшерінің 
жоғарылауына ықпал етеді. Кремний, алюминий, фосфор, мыс, керісінше, 
шойынның көміртегі мөлшерін азайтуға көмектеседі. 

  

Кремний-шойындағы көміртектен кейінгі ең маңызды элемент, ол 
оның сұйықтығын арттырады, құю қасиеттерін жақсартады және шойынды 
жұмсақ етеді. 

Шойындағы кремнийдің мөлшері шойынның тұтынушылық 
қасиеттерінің маңызды көрсеткіші ғана емес, сонымен қатар пештің жылу 
жағдайын сипаттайды, егер босату ережелері мен үрлеу қысымының 
тұрақтылығы сақталса. Пештің қалыпты жұмыс режимі шегінде кремнийдің 
құрамын жедел реттеу кен жүктемесі мен үрлеу ылғалдылығын өзгерту 
арқылы жүзеге асырылады: әрбір 0,1%-ға кремний құрамының артуы 
кокстың меншікті шығынын 1,0-1,2% - ға (4,0÷4,5 кг/т шойын) арттыруды 
талап етеді; пештің ыстық жүрісі кезінде үрлеу ылғалдылығының 10 г/м3-ге 
(1,25%) ұлғаюы кремнийдің құрамын 0,2% - ға төмендетеді. 

Марганец-шойынның беріктігін арттырады. 
Марганец кені агломерациялық немесе Домна шикіқұрамының 

құрамына енгізілмейді, сондықтан оның шойындағы құрамы [Mn] оның MNP 
шикіқұрам компоненттеріндегі табиғи құрамымен анықталады және 
теңгерімдік қатынасы бойынша есептелуі мүмкін [14,15]: 

 
[𝑀𝑀𝑀𝑀] = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 ∙

[𝐹𝐹𝐹𝐹]
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝

∙ 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑀𝑀, %                               (4.2) 

 
мұнда𝜂𝜂𝑀𝑀𝑀𝑀-марганецтің шойынға ауысу коэффициенті. 
 
Күкірт-қызыл сынуды тудыратын зиянды қоспа (ыстық құймаларда 

жарықтардың пайда болуы). Бұл шойынның сұйықтығын нашарлатады, оны 
қалың етеді, нәтижесінде ол пішінді нашар толтырады. 

Шойындағы күкірттің мөлшері пешке зарядпен кіретін S мөлшеріне, 
қождың құрамына, қасиеттеріне және шығуына, пеш пешінің 
температуралық және жылу режиміне байланысты және әдетте 0,015÷0,030% 
аралығында болады. Бір тонна шойынға 3÷5 кг күкірт түседі, оның көп бөлігі 
(75-80%) кокспен бірге енгізіледі. 

Фосфор-шойынның механикалық қасиеттерін төмендетеді және 
салқындатуды тудырады (суық құймаларда жарықтар пайда болады).  

Шойындағы фосфордың құрамы шикіқұрамның компоненттік 
құрамымен анықталады және теңгерімдік қатынас негізінде есептелуі 
мүмкін [14,15]: 

 
[𝑃𝑃] = 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∙

[𝐹𝐹𝐹𝐹]
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝

+ 𝑃𝑃к.ф.д., %                                      (4.3) 

 
мұндағы [P], [Fe] – шойындағы фосфор мен темірдің мөлшері, %; 
      Рр, Fep –шикіқұрамның темір кені бөлігіндегі фосфор мен темірдің 

құрамы;  
      Рк,ф,д – кокс, флюс, қоспалар қосатын фосфор мөлшері, кг/100 кг 

шойын.  
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Домна пешін балқыту кезінде алынған шойынның құрамы 
тұтынушылардың талаптары мен домна пешін балқыту мүмкіндіктерімен 
анықталады. Осыған сәйкес олар заряд материалдарының құрамын және 
балқытудың технологиялық режимін таңдауға тырысады. 

 

 

Қайта өңделген шойын-бұл Домна өндірісінің басым түрі. Оның 
үлесіне шамамен 90 % - ы шойын өндіру. Ол конвертерлерде болат өндіруге 
арналған, МЕМСТ 805-95 (4.2 - кесте) бойынша орнатылады және 
шойындағы негізгі элементтердің массалық үлесін анықтайтын 
қолданыстағы зауыттық техникалық шарттардың талаптарына жауап береді: 
кремний 0,4 – 0,9%, фосфор – 0,15% - дан аспайды және күкірт-0,020% - дан 
аспайды [15].  

Қышқыл конверторларда қайта бөлуге арналған кейбір маркалардың 
шойынында фосфор өте аз болуы керек (≤0,07 %), ал арнайы болат балқыту 
үшін пайдаланылатын болатты ғана емес, фосфорлы қождарды да алу үшін 
фосфордың 1,2-2,0% болуы қажет. 
 
  

Домна шойыны мақсаты бойынша келесіге бөлінеді: 

- одан әрі болатқа илемдеуге арналған илемдейтін 
- құрамында 3,0% астам фосфоры бар фосфоритті 
илемдейтін 

- шойын бұйымдарын құю үшін шойын балқыту 
цехтерінде қайта балқытудан кейін пайдаланылатын 
құятын 

- болат балқыту және шойын құю өндірістерінде 
тотықсыздандырғыш немесе қосым түрінде 
пайдаланылатын домна ферроқорытпалары 
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Домна пешін балқыту кезінде алынған шойынның құрамы 
тұтынушылардың талаптары мен домна пешін балқыту мүмкіндіктерімен 
анықталады. Осыған сәйкес олар заряд материалдарының құрамын және 
балқытудың технологиялық режимін таңдауға тырысады. 

 

 

Қайта өңделген шойын-бұл Домна өндірісінің басым түрі. Оның 
үлесіне шамамен 90 % - ы шойын өндіру. Ол конвертерлерде болат өндіруге 
арналған, МЕМСТ 805-95 (4.2 - кесте) бойынша орнатылады және 
шойындағы негізгі элементтердің массалық үлесін анықтайтын 
қолданыстағы зауыттық техникалық шарттардың талаптарына жауап береді: 
кремний 0,4 – 0,9%, фосфор – 0,15% - дан аспайды және күкірт-0,020% - дан 
аспайды [15].  

Қышқыл конверторларда қайта бөлуге арналған кейбір маркалардың 
шойынында фосфор өте аз болуы керек (≤0,07 %), ал арнайы болат балқыту 
үшін пайдаланылатын болатты ғана емес, фосфорлы қождарды да алу үшін 
фосфордың 1,2-2,0% болуы қажет. 
 
  

Домна шойыны мақсаты бойынша келесіге бөлінеді: 

- одан әрі болатқа илемдеуге арналған илемдейтін 
- құрамында 3,0% астам фосфоры бар фосфоритті 
илемдейтін 

- шойын бұйымдарын құю үшін шойын балқыту 
цехтерінде қайта балқытудан кейін пайдаланылатын 
құятын 

- болат балқыту және шойын құю өндірістерінде 
тотықсыздандырғыш немесе қосым түрінде 
пайдаланылатын домна ферроқорытпалары 

  

Кесте 4.2-өңделген шойындардың химиялық құрамы (МЕМСТ 805-95), % 
 
Маркасы Si, 

% 
Массалық үлесі, % 

Топтар бойынша Mn Р сыныптар 
бойынша 

S санаттары бойынша 

I II III IV А Б В Г 1 2 3 4 5 
П1 0,5-

0,9 
(1) 0,5-

1,0 
1,0-
1,5 

- (1) (1) - - (1) (1) (1) (1) (1) 

П2 (1) (1) 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

- (1) (1) - - (1) (1) (1) (1) (1) 

ПЛ1 0,9-
1,2 

(1) 0,3-
0,5 

0,5-
0,9 

0,9-
1,5 

(1) (1) (1) - (1) (1) (1) (1) (1) 

ПЛ2 0,5-
0,9 

(1) 0,3-
0,5 

0,5-
0,9 

0,9-
1,5 

(1) (1) (1) - (1) (1) (1) (1) (1) 

ПФ1 0,9-
1,2 

≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- (1) (1) (1) - - 

ПФ2 0,5-
0,9 

≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- (1) (1) (1) - - 

ПФ3 (1) ≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- (1) (1) (1) - - 

ПВК1 0,9-
1,2 

(1) 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) - - 

ПВК1 0,5-
0,9 

(1) 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) - - 

ПВК1 (1) (1) 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) - - 

 
Құю шойыны фосфор мөлшері бойынша аз фосфорлы (0,1% Р дейін), 

қарапайым (0,1-0,3% Р) және жоғары фосфорлы шойындарға (0,31-0,7% және 
0,71-1,2% Р) бөлінеді. Жоғары беріктігі бар бұйымдарды өндіру үшін 
құрамында фосфор мөлшері аз шойындар, ал көркемдік құю үшін-жоғары 
фосфорлы шойындар қолданылады. 

Айта кету керек, соңғы жылдары шойын тек болат балқыту үшін ғана 
емес, сонымен қатар шойын құю цехтарында балқыту үшін де қолданылады. 

Аз мөлшерде жоғары сапалы шойын балқытылады (СКҚ-жоғары 
сапалы кокс. Ол кәдімгі фосфордан (≤0,02-0,05%) және күкірттен (≤0,015-
0,025%) ерекшеленеді. 

 
4.2.2 Домна қожы 
 
Домна пештерінде шойын балқыту сөзсіз домна пешінің жанама өнімі 

болып табылатын Домна қождың едәуір мөлшерін алумен бірге жүреді. Қож 
Домна пешінде ағындардан, Кокс күлінен және құрамында темір бар 
материалдардан түзіледі. Оның мөлшері зарядтағы темірдің құрамымен және 
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қажетті негізділікпен анықталады. Шикіқұрамның темірі неғұрлым кедей 
болса және қождың қажетті негізділігі неғұрлым жоғары болса, пештен 
қождың шығуы соғұрлым жоғары болады. Әдетте, қайта өңделген және 
құйма шойындарды балқыту кезінде қождың шығымы 1 тонна шойынға 0,3 - 
0,6 т құрайды [3]. 

Қождың үш түрі бар: бастапқы, аралық және соңғы. 
 

 
 
Бастапқы қождың құрамына оның компоненттері төмен балқитын 

қосылыстардың түзілуін және сұйық фазаның алынуын қамтамасыз ететін 
сандық арақатынаста болады. Негізгі қож түзетін оксидтер (SiО2, А12О3, СаО) 
қандай арақатынаста алынса да, 1300-1400 °С кезінде де жылжымалы қож 
түзе алмайды. Шахтаның төменгі бөлігінде және Буда түзілетін бастапқы 
қождардың құрамына көп мөлшерде Feo (40% - ға дейін), кремнеземнің (20-
30%) және әктің құрамы төмендеген кезде 5-10% МпО кіреді (15-20%) [3, 4]. 

Пештің пешіне түскен кезде бастапқы қож қызады, оның мөлшері 
артып, құрамы өзгереді. Бұрын қатты фазада болған кремний, глинозем және 
әк қожда ериді. 

Аралық қож. Қожда еритін әк пен магнезия біртіндеп темір мен 
марганец оксидтерін химиялық қосылыстардан шығарып, кальций мен 
магний силикаттарын құрайды. Босатылған темір мен марганец оксидтері 
бірден көміртекпен азаяды, сондықтан барлық темір мен марганецтің едәуір 
бөлігі қождан фурма деңгейіне дейін қалпына келеді. Нәтижесінде қож 
кремнеземмен, глиноземмен, әкпен және магнезиямен байытылады, ал кенге 
келгенге дейін шикіқұрам материалдарының барлық оксидтері қожда 
толығымен ериді. 

 

 
 
Ол фурм деңгейінен төмен өрісте пайда болады, онда екі сұйық 

фазаның — шойын мен қождың тығыздығы бойынша бөлінеді, ал қож жеңіл 
жоғарғы фазаны құрайды. Соңғы қождың құрамы мен қасиеттері Домна 
зарядты есептеу кезінде ескеріледі. 

Қождың құрамы балқытылған шойынның түріне, шикі материалдардың 
құрамына, домна пешінің технологиясына және басқа факторларға 
байланысты анықталады. Сонымен қатар, балқытудың әртүрлі жағдайларына 
арналған бастапқы, аралық және соңғы қож әртүрлі құрамға ие. Шойынның 
құрамы негізінен қождың құрамы мен қасиеттерімен анықталады. Осыған 
байланысты қождың құрамын есептеу шойынның қажетті құрамын алуды 
қамтамасыз ететін белгілі бір қасиеттердің қожын алуға арналған. 

Бастапқы қож-ең тез балқитын химиялық қосылыстар еріген кезде 
пайда болған алғашқы сұйық Балқыма. 
 

Соңғы қож-бұл пештен тікелей шығарылатын қож. 
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Соңғы қож-бұл пештен тікелей шығарылатын қож. 

  

Домна пешінің соңғы қождарының химиялық құрамы 4.3-кестеде 
келтірілген [3]. 

 
4.3-кесте-Домна балқыту қождарының химиялық құрамы 

Al2O3 SiO2 CaO MgO FeO MnO S CaO/SiO2 
6-20% 38-42% 38-48% 2-12% 0,2-0,6% 0,1-2% 0,6-2,5% 0,7-1,2% 

 
Әр түрлі шикізат жағдайында домна пештерінің ұзақ тәжірибесі 

қождың (в) негізділігін таңдау бойынша ұсыныстар орнатуға мүмкіндік 
берді  

B = CaO / SiO2 немесе B = (CaO+ MgO) / (SiO2 + Al2O3) 
 
Мысалы, аз күкіртті кокста (≤0,6% S) шойын балқыту кезінде 

салыстырмалы түрде қышқыл cao/SiO2=0,95-1,10 қожымен жұмыс істейді. 
Күкіртті кокста (1,6-1,8%) жұмыс істеген кезде домна пешін негізгі және 
әдетте қиын балқитын, Тұтқыр және қысқа қожға (CaO/SiO2 = 1,20-1,30) 
жүргізеді. Негізділіктің белгіленген шектерінде қождың қасиеттері басқа 
компоненттердің құрамына байланысты тұтқырлығы, күкірт сіңіру 
қабілеті, ерігіштігі және басқа да маңызды сипаттамалары бойынша 
айтарлықтай ерекшеленеді [15]. 

Домна пешінің негізгі бөлігі (> 90-95 %) әртүрлі құрылыс 
материалдарын (қиыршық тас, қож пемза, қож бетон және т.б.) өндіру үшін 
шикізат алу арқылы өңделеді. 

 
4.2.3 Домна (пешмойындық) газ 
 
Пештен оның жоғарғы бөлігі арқылы шығатын Газ — салғыш деп 

аталады. Ол СО, СН4, Н2, СО2 және N2 тұрады. Ондағы шаңды тазалағаннан 
кейін газ ауа жылытқыштарының, болат құймалардың, кокс 
батареяларының саптамаларын жылыту, қазандықтарды жылыту және басқа 
мақсаттар үшін отын ретінде қолданылады. Газдағы жанғыш компоненттер-
СО, Н2 және СН4. Осы компоненттердің химиялық жану реакцияларының 
энаспапиясын біле отырып, көміртегі оксидінің әр пайызы толық жанған 
кезде 1 м3 газдың жану жылуы 126 кДж-ға, ал сутегі мен метанның әр 
пайызы сәйкесінше 108 және 263 кДж-ға артады деп есептеуге болады.  

Атмосфералық үрлеуде (табиғи газды үрлеместен) өңделген шойынды 
балқыту кезінде газ құрамында 12 - 18% СО2; 24 - 30% СО; 0,2 - 0,5% СН4; 
1,0 - 2,0% Н2 және 55 – 59% N2 бар және газдың жану жылуы 3500 - 4000 
кДж/м3 құрайды. Аралас үрлеуді қолданған кезде азот мөлшері азаяды және 
сәйкесінше газдың басқа компоненттерінің, әсіресе сутектің мөлшері 
артады. Мысалы, үрлеуді оттегімен 24 - 30% - ға дейін байыту және табиғи 
газды тиісті түрде беру кезінде көміртегі оксидінің мөлшері 22 - 27%, 
көміртегі диоксиді 15-22%, сутегі 8 - 11% және азот 43-55% құрайды. 
Мұндай газдың жану жылуы 4200 -5000 кДж/м3 тең [3].  
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4.3-Тақырып домна пешінен шойын мен қожды шығару 
 
4.3.1 Жалпы сипаттамасы 
 
Домна пешінің жоғары тиімділігіне қол жеткізудің бір шарты-балқыту 

өнімдерін шығаруды мінсіз ұйымдастыру. 
Домна пешінде пайда болған сұйық шойын мен қож пештің төбесінде 

ауа фурмаларының деңгейінен төмен жиналады. Балқыту өнімдерін шығару 
тәулігіне 8-14 рет жүзеге асырылады. Шығарудың орташа ұзақтығы-90-180 
минут. Шойынның (7,2 т/м3) және қождың (2,4 т/м3) әртүрлі тығыздығына 
байланысты олар араластырылмайды, қож шойынның бетінде "жүзеді", бұл 
оларды пештен шығару процесінде бөлуді қамтамасыз етеді [3, 15]. 

Балқыту өнімдерін жинау және шығару барысы шикіқұрам 
материалдары бағанының қозғалысына, шойынды күкіртсіздендіру 
жағдайына және салқындату аспаптарының қызметіне айтарлықтай әсер 
етеді. Балқыту өнімдерінің жиналуына қол жетімді көрікші көлеміне 
айтарлықтай әсер шойын құю каналының көлбеу бұрышына ие (α) (4.2-
сурет). 

Қож қабаты бетінің максималды белгісіне технологиялық шектеулер 
фурмалық газдардың қозғалу мүмкіндігімен белгіленеді. Жұмыс істеп тұрған 
пеште қож деңгейі ауа фурмаларының осьінен жоғары болуы мүмкін, бірақ 
бұл ретте: 

- ауа фурмаларын Қожбен құю қаупі бар, 
-үрлеу қысымының едәуір артуы байқалады, өйткені фурмалық 

аймақтың едәуір ауданы қожбен бұғатталады, 
- әдетте қождан гөрі салқын болатын үрлеу қожды физикалық 

қасиеттерінің нашарлауымен салқындатады. 
Қож бетінің ауа фурмаларының осьінен қашықтығы 1,0 м қалыпты 

болып саналады. 
Шойын қабатының қауіпсіз орналасуының жоғарғы белгісі қож 

ағынының осьінен 0,5-1,0 м құрайды. 
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4.3-Тақырып домна пешінен шойын мен қожды шығару 
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пеште қож деңгейі ауа фурмаларының осьінен жоғары болуы мүмкін, бірақ 
бұл ретте: 

- ауа фурмаларын Қожбен құю қаупі бар, 
-үрлеу қысымының едәуір артуы байқалады, өйткені фурмалық 

аймақтың едәуір ауданы қожбен бұғатталады, 
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Қож бетінің ауа фурмаларының осьінен қашықтығы 1,0 м қалыпты 
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Шойын қабатының қауіпсіз орналасуының жоғарғы белгісі қож 

ағынының осьінен 0,5-1,0 м құрайды. 

  

 
h1-қож деңгейі мен фурма осьі арасындағы ең аз рұқсат етілген қашықтық; h2 

– шойын деңгейі мен қож ағынының осьі арасындағы ең аз рұқсат етілген 
қашықтық; h3-шойын ағынының осьінің жобалық белгісінен шығарылғаннан 

кейінгі шойынның ең аз деңгейіне дейінгі қашықтық. 
 

4.2-сурет -Домна пешінің көрігіндегі 
 қождың және шойынның орналасу схемасы 

 
Шұңқырлы газдардың шұңқырдан шығуы қож деңгейі шойын 

каналының жоғарғы белгісіне жақындаған кезде басталады. 
Домна пешінен балқыту өнімдерін шығару кезінде шойын ағынды 

каналдың бұрышы мен ұзындығы маңызды, бұл қоқыстың отқа төзімді 
сипаттамаларына (оның бұзылуына) және қож мен шойынның бөлінуіне 
айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ең дұрысы, ағынды ағынның төменгі доғасы 
және минималды кеңеюі немесе шашырауы болуы керек, бұл 4.3 суретте 
көрсетілген [22]. 

 

l

h1

h2

 h3

hв.ф.

hш.л.
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4.3-сурет-Шығыс ағынының доғасына, отқа төзімді заттардың тозуына және 
шойын мен қождың бөлінуіне шойын ағынының саңылауының (каналының) 

көлбеу бұрышы мен ұзындығының әсері 
 
Домна пешінен шығарылатын шойын мен қожды бөлу негізгі ойықта 

жүреді. Науаның әдеттегі көлбеуі мен өлшемдері 4.4-суретте көрсетілген 
[22]. 

Шұңқырдың дизайны балқытылған шойын мен қож ағынының 
қозғалысын және шығару ағынынан туындаған кинетикалық энергияның 
таралуын қамтамасыз етуі керек. Қоқыстың негізгі дизайны қоқыстың 
пішінін сақтауға және қоқыстың сыртқы қорабын жылу бұрмалануынан 
қорғауға көмектесетін салқындатқыш түтіктерді немесе құбырларды қамтуы 
мүмкін.  
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4.4-сурет - Типтік көлбеу және ойықтың ұзындығы 
 
Отқа төзімді жұмыс төсеніші ыстық металға да, қожға да жақсы 

коррозияға төзімді болуы керек. Ең қиын жер-қож-шойын интерфейсінің 
беті, онда отқа төзімді тотығу (агрессивті Қожбен әрекеттескенде) және 
тотықсыздану (көміртегі мөлшері жоғары ыстық металмен әрекеттескенде) 
жағдайларына төтеп беруі керек, бұл қоқыстың қызмет ету мерзімін 
анықтайды. Қоқыстың типтік дизайны 4.5 суретте көрсетілген [22]. 

 

 
 

4.5-сурет-Науаның типтік дизайны 
 

Шойын мен қожды бөлу олардың меншікті массаларының 
айырмашылығына негізделген (4.7-сурет) және негізгі ойықта жасалған 
сифонның көмегімен жүзеге асырылады (4.6-сурет). 
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4.6-сурет-Шойын мен қожды бөлу схемасы 
 
Ол үшін 1-ші негізгі ойық (4.6-сурет) 2-ші скиммер плитасымен 

қабаттасады, осылайша шұңқырдың түбі мен плитаның төменгі шеті 
арасында өту қалады. Науадағы плитаның артында бірден 3 асуы 
орнатылады, оның деңгейі бөлгіш плитаның төменгі жиегінен жоғары. 
Науаны шойынмен толтыру кезінде 3-өткелдің тіреуі және бөлу плитасының 
шойынына батыру салдарынан тек шойынмен толтырылған сифон жасалады. 
Сондықтан шойынның үстіндегі қабат орналасқан қож сифон саңылауынан 
өте алмайды. Ол қож науасы 4 арқылы қож шелектеріне жіберіледі. 

 

 
 
Шойын ағынынан науаға шығудағы шойынның мүмкін болатын ең 

жоғары арынын ескеретін гидродинамикалық есепке сәйкес плитаның 
астындағы сифонды тесік шойынды ағын каналының ең жоғары қимасының 
жеті қимасынан кем болмауы тиіс (ағысты ашу үшін бұрғылаудың ең жоғары 
мөлшері). Сифон саңылауының ең ұтымды формасы-көлденең және тік 
осьтердің қатынасы 3:1 болатын эллиптикалық. 

Скиммер плитасына жеткенге дейін балқыту өнімдерінің жылдамдығы 
тыныш аймақты қалыптастыру үшін азаяды. Тыныш аймақта қож бөлшектері 
Стокс Заңы бойынша анықталған шекті жылдамдықпен көтеріледі. Тыныш 
аймақтың ұзындығын ұлғайту қож бөлшектерінің көтерілуіне қосымша 

Шойын мен қождың қалыпты шығарылуын және 
бөлінуін қамтамасыз ету үшін әрқашан келесі 
шарттарды қадағалау керек:  
 
• 1) бөлгіш плита артындағы аралық скиммер 

плитасының төменгі жиегінен жоғары болу керек, яғни 
плитаның төменгі жиегі шойынға батырылу керек.;  
 

• 2) қож науасының қож аралығы бөлгіш плита артындағы 
аралықтан жоғары болу керек, әйтпесе шойын қож 
шөмішіне түседі;  
 

• 3) плитаның астындағы сифон саңылауы домна пешінен 
өтуін қамтамасыз етуі керек. 
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уақыт береді. Домна пешінің қожында күкірттің көп мөлшері бар, сондықтан 
шойын мен қождың толық бөлінуі неғұрлым аз болса, соғұрлым шойын 
күкіртпен ластанған болады, 4.7-сурет [5]. 

 

 

 
 

4.7-сурет-Науадағы шойын мен қожды бөлу 
 
Шойын мен қождың қалдықтарын негізгі науадан мезгіл-мезгіл түсіру 

үшін (мысалы, оны ағымдағы жөндеу немесе ауыстыру үшін) шойынды 
шығару кезінде одан бөлінген айналма науалар (4.8-сурет) көзделген. 

Қазір зауыттарда әр шығарудан кейін негізгі ойықтан шойын 
төгілмейді, оны келесі шығарылғанға дейін қалдырады. Шығарулар санының 
артуымен науадағы шойын қатып қалмайды, ал отқа төзімді қаптама күрт 
салқындауға ұшырамайды, бұл толтырудың тұрақтылығын едәуір арттыруға 
және науа мен айналма арықты шойын шығаруға дайындау жөніндегі 
операцияларға еңбек шығындарын азайтуға мүмкіндік берді 

Тәулігіне шойынның 13-16 шығарылымы кезінде екі және одан да көп 
саңылаулары бар домна пештерінде жоғарғы қожды өңдемейді, бұл 
шойынды күкіртсіздендіру жағдайын жақсартады және көрік жұмыстарының 
көлемін қысқартады.  

Бір шойын науасы бар үлкен көлемді пештердегі басты науаның отқа 
төзімді қаптамасын жөндеу жағдайларын жеңілдету үшін бұрын алынбалы 
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негізгі науалар қолданылған. Оларды жөндеу тау-кен алаңынан тыс арнайы 
стендте жүргізілді. Алайда, қазіргі уақытта пештерде шойын ағындарының 
саны артып, жоғары беріктігі бар жанармай құю материалдарын қолданумен 
бұл дизайн маңыздылығын жоғалтты. 

Басты науадан шойын және қож науалары шығарылады, олар бойынша 
шойын мен қож шөміштерге жіберіледі (4.8-сурет). Бұл қоқыстар шойын 
құймаларының жеке бөлімдерінен тұрады. Шойынға арналған ойықтар отқа 
арналған кірпішпен қапталған, ал үстіне көміртекті масса мен құм салынған. 
Қожды науаларды кірпішпен қаптамайды, оларды тек көміртекті массамен 
толтырады. Науалар 6-8% көлбеу орналасқан; қож тесіктерінде ол 20% 
құрайды. 

 

 
 

4.8-сурет-Бір шойын құятын домна пеші үшін жоғарыдан көрсетілген 
құю ауласының схемасы. 

 
Домна пештерінің мөлшері мен олардың өнімділігі артқан сайын, 

саңылаулар саны үш-төртке дейін өсті (4.9-сурет). 
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4.8-сурет-Бір шойын құятын домна пеші үшін жоғарыдан көрсетілген 
құю ауласының схемасы. 
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саңылаулар саны үш-төртке дейін өсті (4.9-сурет). 
 

  

 
Сурет 4.9 - (а) үш жылдық домна пеші. (B) төрт жылдық домна пеші. 

 
Шойынды және қожды шөміштер мен науалар бойынша жүйелі 

бағыттау үшін ескі конструкцияның құю аулаларында ағызу шұлықтарының 
жанында 1 шынжырдағы 3 иінтірекке ілінген және 4 раманың ойықтарында 
қозғалатын шойын күрек болып табылатын кесу құрылғылары (4.10-сурет) 
орнатылды. Су төгетін шұлықтар арасындағы қашықтық шелектер 
арасындағы қашықтықпен анықталды. 
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4.10-сурет-Шойын мен қожға арналған науалардағы кесу құрылғысы 
 
Жаңа конструкцияның құю аулаларында, негізінен, жылжымалы (4.11-

сурет) немесе айналмалы науалардың көмегімен шойын мен қожды бір реттік 
құю қолданылады. 

 

 
 

4.11-сурет-Тербелмелі науа. Қажет болса, ойық оңға немесе солға қарай 
қисайып кетуі мүмкін. 

 
Құю ауласының жұмыс алаңы фурма және қож аспаптарына қызмет 

көрсетуге арналған пештің айналасындағы жұмыс алаңының жалғасы болып 
табылады. Бұл платформа, әдетте, ауа арматурасының осьінен 1,5 м төмен 
орналасқан және пештің бір жағында кіші домна деп аталатын арнайы 
ғимаратпен жабылған. Ол сонымен қатар бағандарға сүйенеді және екі 
қабаттан тұрады. Біріншісінде пешті салқындату жүйесінің су өткізгіштерінің 
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сүзгілері, салғышқа және ауа фурмаларына, желдету жабдықтарына, ауа 
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домнаның екінші қабаты пештің жұмыс алаңымен бір деңгейде орындалған 
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пульттерін және т. б. орналастыруға арналған. 
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ережелерді кез-келген бұзу көптеген ақаулар мен апаттардың пайда болуына 
әкеледі. Домна пешіне қызмет көрсететін барлық персонал жабдықтар мен 
қауіпсіздік техникасын техникалық пайдалану қағидаларын білуін 
тексеруден кезең-кезеңімен өтуге міндетті, олар орындауға міндетті 
технологиялық нұсқаулықтарда баяндалады. 
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үрдістері науаларды шегендеудің тұрақтылығын арттыруды және оларға 
қызмет көрсету үшін неғұрлым жетілдірілген конструкциялар мен тетіктерді 
пайдалану есебінен олардың жөндеуге жарамдылығын арттыруды, басты 
науадағы шойын мен қождың бөлінуін жақсартуды және т. б. көздейді.  

Қазіргі заманғы құю ауласының бір мысалы-Укргипромез жасаған 
дизайн, ол келесі іс-шаралар арқылы жоғарыда аталған талаптарды ескереді: 

- айналма алаң шойын ағын ауданында фурма аспаптарына қызмет 
көрсетуге арналған кіші домнаның жұмыс алаңымен бір деңгейде салынады. 
Негізгі ойықтардың үстінде сақиналы алаңда көтергіш бөлім бар; 

- құю ауласының қолданыстағы темірбетон конструкцияларына 
сүйенетін Болат арқалықтар мен тіреулер жүйесімен құрылатын құю 
ауласының жұмыс алаңы тегіс, ауытқуларсыз және еңістерсіз орындалады, 
бұл еден механизмдерін пайдалануға мүмкіндік береді; 

- негізгі науалар бетон іргетастарына, көлік науалары металл науаларға 
төселеді. Дәнекерленген конструкцияның негізгі және көліктік науалары 
жоғары төзімді отқа төзімді толтырылған массалармен, бетонмен қаптауға 
бейімделген; 

- негізгі ойықтар отқа төзімді бетонмен қапталған қақпақтармен 
жабылған. Қақпақтар аспирация ауа өткізгіштерін қосуға бейімделген; 

- барлық көлік науалары жұмыс алаңы бар деңгейде тегіс қақпақтармен 
жабылады және отқа төзімді бетон қабатымен қапталады; 

- шойынды түсіруге арналған науалар және оларға жанасатын жұмыс 
алаңдары қаптамасыз көлденең торлармен жабылады; 

- тербелмелі науалардың ойықтары шөмішке шойын мен қожды құю 
орындарының темір бетон қабырғаларына салынған көлденең қақпақтармен 
жабылады. Бірнеше бөліктен тұратын және отқа төзімді бетон қабатымен 
қорғалған қақпақтарда тербелмелі науаларды, Шөміштерді толтыруды және 
олардың қозғалысын бақылауға арналған тесіктер бар. Кранның әрекет ету 
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аймағынан тыс орналасқан қақпақтар роликтерде кран ілмегінің астына 
домалатылады; 

- басты науалардың жұмыс орындарына, бір арналы құю орнына табиғи 
газ, оттегі және Сығылған ауа (науалар үшін және жөндеу мұқтаждарына) 
жеткізілді); 

- құю ауласында жүк көтергіштігі 20/10 т бір арқалықты электр көпірлі 
кран орнатылады; 

- шағын көтергішті консольді орналастыру есебінен жұмыс алаңына 
қызмет көрсету аймағын шойын науалар жағына кеңейту; 

- шойын ағындарды жабу (зеңбірек) және ашу (перфораторы бар 
бұрғылау машинасы) үшін гидромеханизмдерді орнату; 

- гидромеханизмдерді басты науалар үстінен жылжыту кезінде 
қақпақтарды көтеру үшін гидроманипуляторды орнату көзделеді. 

 
4.3.2 Шойын мен қожды дайындау және шығару 
 
Шойын науаны ашу басталғанға дейін көрікші бірқатар дайындық 

операцияларын жүргізеді [10]: 
- шойынтасушы және қожтасушы шөміштердің дұрыс орналасуы 

бақыланады (шығару басталғанға дейін 20-30 минуттан кешіктірмей 
орнатылады); 

- қож шөміштеріне құрғақ қож құйылады; 
- негізгі және қосалқы жабдық пен жұмыс құралының: шойын науаны 

ашуға арналған машинаның (бұрғылау машинасының), электр 
(гидравликалық) зеңбіректің, пневматикалық балғаның дайындығын 
тексереді; 

- бас науаның, асудың, шойын және қож науаларының, шойын 
тасығыштар мен қож тасығыштардың дайындығы тексеріледі. 

Егер шұңқыр жаңа көміртекті массаға толса, оны табиғи немесе кокс 
газдарының алауымен жақсылап кептіру керек. Көміртекті массаның жақсы 
сапасымен оның тұрақтылығы 5-8 күнге жетуі мүмкін. Кейбір зауыттарда 
алынбалы ойықтар қолданыла бастайды. Жарамсыз болып қалған төсемнен 
науаны алып тастайды, ал оның орнына алдын ала дайындалған, жақсы 
кептірілген науаны қояды. Бұл жағдайда ескі төсенішті сындырып, жаңа 
массамен толтыру қажет болған кезде, 1 - 1,5 сағаттың орнына 30 - 40 
минутқа созылады. Шойын ойықтарын, әсіресе негізгі ойықтарды толтыру 
көп уақытты қажет ететін жұмыс болып табылады және әдетте график 
бойынша тау-кен бригадаларымен жүзеге асырылады.  

Науалар қалыңдығы 100-150 мм көміртекті массамен толтырылады; 
бүйірлерінде - 60-70 мм дейін. Толтырмас бұрын, құм қабаты шұңқырдың 
түбіне және бүйірлеріне құйылады, бұл келесі ауыстыру кезінде қалған 
массаның сынуын жеңілдетеді.  

Қож арығында, тікелей бас науаның жанында қож асуы орнатылады; 
скиммер плитасының артында - шойын асуы. Қож асуы оның биіктігінің 
шамамен 2/3 бөлігі науаны толтырумен бірдей массадан жасалады, содан 
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кейін құммен жабылады. Шойын асуы барлық қоқыстар сияқты көміртекті 
массадан жасалған.  

Қож асуы шойын мен қождың бөлінуін қамтамасыз ететін шойыннан 
100-120 мм жоғары орналасқан. Шойын асудың басы ұшу саңылауының 
төменгі жиегімен бір деңгейде болуы тиіс. Бұл корпусты құрғақ етеді, яғни. 
саңылауды жабу кезінде зеңбіректің ұшының өртенуіне жол бермейді және 
корпустың өзінде шойынның қатаюына жол бермейді [10].  

Скиммерлік күрек шойыннан жасалған, оған кірпіш құйылған. Ол 
төменнен тесік болатындай етіп орнатылады. Тесіктің мөлшері үлкен мәнге 
ие. Сонымен, кішкене тесік болған кезде шойын науасына баруға уақыт 
болмайды және қожға жартылай түседі. Үлкен тесікпен қож нашар бөлінеді. 
Әдетте бұл тесіктің мөлшері 150 × 150 мм. Науаларды шойын шығаруға 
дайындау кезінде зеңбірек зарядталады.  

Дайындық жұмыстары толығымен аяқталғаннан кейін олар шойын 
ағынын ашуға кіріседі. Саңылауды ашудың бірнеше әдістері бар: 

- бұрғылау; 
- соққы; 
- соққы-айналмалы; 
- жарылыс әрекеті; 
- "оттегі найзасы". 
 Ең көп таралған бұрғылау машиналары, олар әуе арнасын толық 

тереңдікке ашады. Ұңғыманы бұрғылау осы зауыт үшін горизонтқа тұрақты 
көлбеу бұрышта жүзеге асырылады (17°аспайды). 

Бұрғылау машинасының қауырсын бұрғылауы қатты қыртысқа 
жеткенде, бұрғылау тоқтатылып, машина таулы арықтан шығарылады. 
Шойын каналының арнасы сығылған ауамен үрленіп, оның ұзындығын 
өлшейді. Бірінші көрікші тесік арнасын тексереді. Егер каналдың ұшы қара 
болса, онда тесік әлі де бұрғылануы керек, егер ол қызғылт болса, онда тесік 
толығымен бұрғыланады. 

Егер тесік шикі болса, онда бұрғылау арна бойымен жұмсақ жүреді. 
Бұл жағдайда шойын қабығына мұқият жағыңыз, содан кейін шұңқырды 
(4.12-сурет) Кокс немесе табиғи газбен ауамен кептіріңіз. Шойын ағынының 
арнасын 10-15 минут құрғатыңыз. Осыдан кейін олар қыртысты тесуге 
кіріседі. 

Кейбір зауыттарда қыртысты тесу қолмен шыңмен жүзеге асырылады. 
Егер жер қыртысы тым қалың болса және оны тесу мүмкін болмаса, ол 
оттегімен күйіп кетеді (оттегі найзасымен кесу). Басқа зауыттарда қыртысты 
пневматикалық балғамен теседі. Соңғы әдіс анағұрлым ұтымды, өйткені 
Пневматикалық балға тек қыртысты тесіп қана қоймай, шойын құйғышты да 
батыра алады [6]. 
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4.12-сурет-Шойын ағынды кептіру 
 

Шойын мен қожды шығару кестесін қатаң сақтау Домна пешінің сәтті 
жұмысын қамтамасыз етеді. Шойын мен қожды шығару кестесі бұзылған 
жағдайда пештің көрігі толып кетеді, бұл қатты жүруге, ілуге және басқа да 
ақауларға әкеледі. Көрікшіні балқыту өнімдерімен толтыру қож 
фурмаларының жануына себеп болуы мүмкін. Шойынның көп мөлшерін 
шығару әдетте өте тез жүреді, бұл шелектердің толып кетуіне, құю алаңы мен 
теміржолдардың шойын немесе Қожбен құйылуына әкелуі мүмкін. 
Шойынды шығару кестесі бұзылған жағдайда құтының тұрақтылығы 
нашарлайды. Шойынның көп жиналуы үлкен апатқа әкелуі мүмкін - таудың 
жарылуы.  

Шойынды шығару құйманы көрікшілер бригадасының (бірінші көрікші 
мен пеш шеберінің басшылығымен) ашуынан басталады. Көрікшінің міндеті 
кезінде шығару балқыту бақылауға шығару барысын және уақтылы бағытын 
ағынының шойын және қож келесі шөмішке. Шойынның әлсіз ағынымен 
бөренелер тесікті ұзын металл шыңымен тазалауы керек. Шойын шұңқыры 
шойын мен қож толығымен босатылған кезде жабылады және газ ағыны 
ағыннан шыға бастайды, яғни."пеш соққанда". Пешті ұзақ уақыт үрлеу қажет 
емес, өйткені ағын каналы қатты бұзылады.  

Көрік шойын мен қождан толық босатылмаған жағдайда ағын тек 
апаттық жағдайларда ғана жабылады. Жағдайда әлсіз жылдық  үрлеу 
ұсынылады төмендету, болдырмау кеткеннен, шөміштерді, құю алаңын және 
т. б. Олардың біреуі шығару кезінде "снорт" клапанының жүкшығырына 
жақын болуы керек.  

Ағын жабылғаннан кейін бас науада қалған шойын, айналма арық 
бойымен шойынтасушы шөмішке шығарылады. Қож айналма арықта 
кешіктіріледі.  

Қысқа немесе әлсіз (қызыл) шұңқырмен шойын асуы қалыптыдан 
төмен, қож асуы қалыптыдан жоғары көтеріледі, шойын арығы бүйірден 
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4.12-сурет-Шойын ағынды кептіру 
 

Шойын мен қожды шығару кестесін қатаң сақтау Домна пешінің сәтті 
жұмысын қамтамасыз етеді. Шойын мен қожды шығару кестесі бұзылған 
жағдайда пештің көрігі толып кетеді, бұл қатты жүруге, ілуге және басқа да 
ақауларға әкеледі. Көрікшіні балқыту өнімдерімен толтыру қож 
фурмаларының жануына себеп болуы мүмкін. Шойынның көп мөлшерін 
шығару әдетте өте тез жүреді, бұл шелектердің толып кетуіне, құю алаңы мен 
теміржолдардың шойын немесе Қожбен құйылуына әкелуі мүмкін. 
Шойынды шығару кестесі бұзылған жағдайда құтының тұрақтылығы 
нашарлайды. Шойынның көп жиналуы үлкен апатқа әкелуі мүмкін - таудың 
жарылуы.  

Шойынды шығару құйманы көрікшілер бригадасының (бірінші көрікші 
мен пеш шеберінің басшылығымен) ашуынан басталады. Көрікшінің міндеті 
кезінде шығару балқыту бақылауға шығару барысын және уақтылы бағытын 
ағынының шойын және қож келесі шөмішке. Шойынның әлсіз ағынымен 
бөренелер тесікті ұзын металл шыңымен тазалауы керек. Шойын шұңқыры 
шойын мен қож толығымен босатылған кезде жабылады және газ ағыны 
ағыннан шыға бастайды, яғни."пеш соққанда". Пешті ұзақ уақыт үрлеу қажет 
емес, өйткені ағын каналы қатты бұзылады.  

Көрік шойын мен қождан толық босатылмаған жағдайда ағын тек 
апаттық жағдайларда ғана жабылады. Жағдайда әлсіз жылдық  үрлеу 
ұсынылады төмендету, болдырмау кеткеннен, шөміштерді, құю алаңын және 
т. б. Олардың біреуі шығару кезінде "снорт" клапанының жүкшығырына 
жақын болуы керек.  

Ағын жабылғаннан кейін бас науада қалған шойын, айналма арық 
бойымен шойынтасушы шөмішке шығарылады. Қож айналма арықта 
кешіктіріледі.  

Қысқа немесе әлсіз (қызыл) шұңқырмен шойын асуы қалыптыдан 
төмен, қож асуы қалыптыдан жоғары көтеріледі, шойын арығы бүйірден 

  

және қож асуы жоғары құммен құйылады, сифонның ашылуы артады, шойын 
шұлықтары терең және әсіресе мұқият жабылады, шұлықтар алдындағы 
асулар деңгейі көтеріледі (әсіресе бірінші шұлықта). Бірінші шөміштің 
құйылуын болдырмау үшін шойын арығы мен шойын және қож 
жақтарындағы асулардың жанында құм мен күректерді себу және үзу үшін 
дайындайды, ауа үрлегіш пен газ тазалағыштың персоналына сигналдарды 
мұқият бақылау және оларды тез орындау қажеттігі туралы ескертеді.  

Шығару тесікті Үрлеу кезінде жабылады, шойын шұңқырын толтыру 
үшін ұлғайтылған масса қоры дайындалады, жоғарғы қождың ең көп 
мөлшері шығарылады, тесіктің ашылуы мүмкіндігінше аз болады, корпус 
әсіресе мұқият дайындалады, шығару кезінде (шойынның жүруіне 
байланысты) немесе шығарудан бұрын (шебердің шойынның қалыпты 
шығарылуындағы белгісіздігімен), жұмыс алаңындағы артық құрал арықтар 
мен ойықтар алынып тасталады.  

Шамадан тыс ұзын шұңқыр шойынның пештен баяу шығуымен 
сипатталады. Шойынның баяу шығуы жағдайында сифон асты саңылауының 
жай-күйін тексереді және оның өсуіне жол бермейді; ағын жабылған кезде 
ұшу массасының мөлшерін азайтады.  

Шойынның тым аз ағынынан аулақ болу керек (әсіресе пеш 
салқындаған кезде), өйткені шелектерді шойынмен өте баяу толтыру 
олардың тез тозуына (толып кетуіне) әкеледі.  

Шойынды әрбір шығару кезінде арықтан үш сынама алынады: басында 
(бірінші шөмішті оның көлемінің 3/4-іне құю кезінде), ортасында (екінші 
шөмішті оның көлемінің 1/2-іне құю кезінде) және шығару соңында (төменгі 
қож пайда болған кезде). Сынама алуға арналған қасық отқа төзімді ақ 
балшықпен сыланып, Мұқият кептірілуі тиіс. Төменгі қождың сынамасы да 
таңдалады. Шойын мен қождың сынамалары алынғаннан кейін дереу талдау 
үшін зертханаға жеткізіледі.  

Шойынды шығару кезінде әрбір көрікші өз міндеттерін орындай 
отырып, жұмыстың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ететін сақтық 
шараларын сақтауы тиіс. Арнайы көпірлерден емес, арықтан өтуге қатаң 
тыйым салынады. Сондай-ақ оны ашу сәтінде және шығару соңында шойын 
ағынына қарсы тұруға рұқсат етілмейді.  

 
4.3.3 Шойын ағынды қағу 
 

 
 
Домна пешінің пеші шойын мен қождан толығымен босатылғаннан 

кейін, ыстық газ шойын шүмегі арқылы жарыла бастайды. Осы кезеңде 
зеңбіректі тесікке жеткізу сәтін таңдау өте маңызды. Бұл сәтті пеш шебері 
немесе алғашқы көрікші анықтайды [10]. 

Тесікті қағу-үлкен тәжірибені және аға көрікшінің жоғары біліктілігін 
талап ететін жауапты операциялардың бірі. 
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Пешті шамадан тыс үрлеуге жол берілмейді, өйткені бұл ағын арнасын 
бұзады, ыстық кокстың көп мөлшерін шығарады, бұл ағын бітелген кезде ауа 
массасының өтуіне кедергі келтіруі мүмкін. 

Шойын ағынды қағу үрлеуден кейін домна пешінің толық жүрісінде 
жүргізілуі тиіс. 

Зеңбірек тесік каналында Кокс болмаған кезде тесікке қойылады. 
Шұңқыр кокспен бітелген жағдайда, оны сорып алу керек және газ қайтадан 
шыққаннан кейін зеңбіректі қою керек. Бұл ауа массасының толық зарядын 
қамтамасыз етеді. 

Тесікті қағуға арналған Саз мөлшері тесіктің жай-күйіне және Домна 
пешінің қызуына сәйкес келуі тиіс. Ыстық шойындарда жұмыс істегенде, 
суық шойындарда жұмыс істегеннен гөрі, ұшу массасының мөлшері көп 
болуы керек. Ыстық шойын және олармен бірге жүретін қож шойын 
құйғышты қарқынды түрде бұзады. Егер тесік шығарар алдында қысқа болса 
немесе шығару кезінде қатты қызған болса, тесікке тесік массасының толық 
зарядын шығару қажет. Керісінше, егер босату алдында тесік ұзын болса 
және шойын суық болса, сіз саздың жарты зарядын бере аласыз.  

Шойын төсенішінің ұзындығы-бұл саңылауды ашпас бұрын каналды 
пештің жұмыс кеңістігінен бөлетін қабыққа дейінгі қашықтық. 

Шұңқырды ұрғаннан кейін 5-7 минуттан кейін электр зеңбірегі 
шығарылады және осы сәттен бастап шойын ағынын келесі өндіріске 
дайындау басталады. Зеңбіректің тесікке ұзақ әсер етуі (30-40 мин) қазір 
қолданылмайды, өйткені бұл әдіс құлыптау массасының тез кебуіне жол 
бермейді [10]. 

Ағын жабылғаннан кейін көрікшілер бригадасы келесі шығарылымға 
Дайындық операцияларын орындауға кіріседі. 

 
4.3.4 Шойын сынамаларын іріктеу және дайындау 
 
Сынамаларды іріктеу және дайындау "шойын, болат және қорытпалар. 

Химиялық құрамын анықтау үшін сынама алу әдісі " МЕМСТ 7565-81 (ИСО 
377-2-89) (сурет. 4.13). 

Сұйық шойынның химиялық құрамын анықтау үшін пештен әрбір 
шығарудан біркелкі ағыс кезінде науадан үш сынама алады: басында, 
ортасында және шығару соңында. 

Әр шөміштен металды ағызу кезінде үш сынама алынады: құйғаннан 
кейін шөміштің шамамен 1/4, 1/2 және 3/4. 

Сынаманы қасықпен (А) немесе сынамамен (б) сұйық металға батырып 
немесе металл ағысының астына алады. 
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Пешті шамадан тыс үрлеуге жол берілмейді, өйткені бұл ағын арнасын 
бұзады, ыстық кокстың көп мөлшерін шығарады, бұл ағын бітелген кезде ауа 
массасының өтуіне кедергі келтіруі мүмкін. 

Шойын ағынды қағу үрлеуден кейін домна пешінің толық жүрісінде 
жүргізілуі тиіс. 

Зеңбірек тесік каналында Кокс болмаған кезде тесікке қойылады. 
Шұңқыр кокспен бітелген жағдайда, оны сорып алу керек және газ қайтадан 
шыққаннан кейін зеңбіректі қою керек. Бұл ауа массасының толық зарядын 
қамтамасыз етеді. 

Тесікті қағуға арналған Саз мөлшері тесіктің жай-күйіне және Домна 
пешінің қызуына сәйкес келуі тиіс. Ыстық шойындарда жұмыс істегенде, 
суық шойындарда жұмыс істегеннен гөрі, ұшу массасының мөлшері көп 
болуы керек. Ыстық шойын және олармен бірге жүретін қож шойын 
құйғышты қарқынды түрде бұзады. Егер тесік шығарар алдында қысқа болса 
немесе шығару кезінде қатты қызған болса, тесікке тесік массасының толық 
зарядын шығару қажет. Керісінше, егер босату алдында тесік ұзын болса 
және шойын суық болса, сіз саздың жарты зарядын бере аласыз.  

Шойын төсенішінің ұзындығы-бұл саңылауды ашпас бұрын каналды 
пештің жұмыс кеңістігінен бөлетін қабыққа дейінгі қашықтық. 

Шұңқырды ұрғаннан кейін 5-7 минуттан кейін электр зеңбірегі 
шығарылады және осы сәттен бастап шойын ағынын келесі өндіріске 
дайындау басталады. Зеңбіректің тесікке ұзақ әсер етуі (30-40 мин) қазір 
қолданылмайды, өйткені бұл әдіс құлыптау массасының тез кебуіне жол 
бермейді [10]. 

Ағын жабылғаннан кейін көрікшілер бригадасы келесі шығарылымға 
Дайындық операцияларын орындауға кіріседі. 

 
4.3.4 Шойын сынамаларын іріктеу және дайындау 
 
Сынамаларды іріктеу және дайындау "шойын, болат және қорытпалар. 

Химиялық құрамын анықтау үшін сынама алу әдісі " МЕМСТ 7565-81 (ИСО 
377-2-89) (сурет. 4.13). 

Сұйық шойынның химиялық құрамын анықтау үшін пештен әрбір 
шығарудан біркелкі ағыс кезінде науадан үш сынама алады: басында, 
ортасында және шығару соңында. 

Әр шөміштен металды ағызу кезінде үш сынама алынады: құйғаннан 
кейін шөміштің шамамен 1/4, 1/2 және 3/4. 

Сынаманы қасықпен (А) немесе сынамамен (б) сұйық металға батырып 
немесе металл ағысының астына алады. 

 

  

 
 

4.13-сурет-Сынама алуға арналған құралдар 
 

Химиялық талдауға арналған сынаманың массасы 0,1 - 1 кг, 
спектральды талдау үшін - кемінде 0,05 кг болуы тиіс. 

 

4.14-сурет-Кесілген конустың 
пішіні бар құйма табақ 

4.15-сурет-Кесілген тетраэдрлік 
пирамида (а = 3434, b = 2222) 
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Шойын құймаққа құйылады. Химиялық талдауға арналған металл 
қалыптар стақандардың құрылымы мен өлшемдері 4.14-4.19 суреттерде, 
спектрлік талдау үшін - 4.15 - 4.16 суреттерде келтірілген. 

Талдау нәтижелерінің талап етілетін дәлдігін қамтамасыз ететін басқа да 
құймақалыптарды қолдануға жол беріледі. 

 

 
Салқындағаннан кейін сынама қалыптан алынады, пештің, шығарудың 

және шөміштің нөмірімен таңбаланады (шойынды құймаққа құйған кезде). 
Сынама раковиналар, жарықтар, адгезиялар және қож қоспаларынсыз болуы 
керек. Химиялық талдауға арналған сынаманы күйдіруге жол беріледі. 

Шойынды құймақалыпқа құю кезінде мынаған рұқсат етілмейді:          
-металды құймау,  
- металды шамадан тыс құю,  
- металды шашырату, 
- металл ағысының үзілуі.  
• құймақалыптағы сынама ақырын қатаю керек. 

4.16-сурет - қиылған конустың 
пішінімен құрамдастырылған 

құймақалыптар (материал: 1 - мыс; 2, 
3, 4, 5 – Болат) 

4.17-сурет-Призма формасы бар 
металл қалып 

4.18-сурет-Кесілген конустың пішіні бар 
құйма табақ (материал - шойын немесе 

болат) 1.43 сурет -Түп кескіш 
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Чиптерді немесе кесектерді іріктеу орындарындағы сынаманың беті 
құмнан, оксидтерден және құю қабығынан мұқият тазаланады. Спектрлік 
талдауға арналған сынама жазықтыққа қайралады. Өңделген бетте көзге 
көрінетін раковиналарға, жарықтарға, қож қосындыларына және жүгірудің 
түстеріне жол берілмейді. 

 
4.4-тақырып Шойын және қож шөміштері 
 
4.4.1 Домна пештерінен шойынды жинау 
 
Домна пештерінен шойынды қабылдау және оны тасымалдау келесі 

типтегі шөміштердің көмегімен жүзеге асырылады:  
- ашық алмұрт тәрізді шөміштер шойынды болат балқыту цехтарының 

құю бөлімшелеріне тасымалдау үшін қолданылады; 
- шөміштер миксер типті. олар болат балқыту цехының араластырғыш 

бөліміне немесе домна цехының құю машиналарына тасымалдау үшін 
қолданылады. 

 
I. Алмұрты тәрізді шөміші бар шойын тасығыш  
Шойын тасығыштардың бұл түрі (4.20-сурет) екі жүретін арбаға 

негізделген 1 Платформа, оған 6 шелек орнатылады. Платформа екі 2 
лафеттерінен тұрады, олар бір-бірімен қатты байланысқан, 9 қисық 
арқалықтары бар. Сыйымдылығы 100 немесе 140 тонна Шелек алмұрт 
тәрізді дәнекерленген болат кірпіштен қапталған. Болат щеки екі жағынан 
корпусқа дәнекерленген, олардың әрқайсысы 5 екі табанмен аяқталады және 
үш шұңқырдан тұрады. Кіші диаметрлі екі төменгі 3 қадалар шелекті 
төсенішке, ал үлкен диаметрлі 4 қадалар шелекті көтеру кезінде кран 
ілгектерімен ұстап тұруға қызмет етеді. 5 табандары шойынды құймаққа 
құю кезінде құю машинасының стендіне арналған шелекті қолдауға 
арналған. Шелек екі 7 су төгетін шұлықпен және 8 екі кронштейнмен 
жабдықталған, олар үшін шелек кантильдеу ілгектерімен ұсталады. Ашық 
шелектері бар шойын вагондарының негізгі сипаттамалары төменде 
келтірілген: 
Шелек параметрлері: 
Сыйымдылығы, т 100 140 
Ұзындығы, м 3,99 4,72 
Ені, м 3,6 3,76 
Биіктігі, м 3,7 3,81 
Шойын вагонының параметрлері: 
тіркеме осьтері бойынша 
ұзындығы, м   

8,2 9,0 

ені, м 3,6 3,75 
биіктігі, м 4,21 4,3 
массасы (шойынмен), т 150 203 
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 4.20-сурет-Ашық (алмұрт тәрізді) шөміші бар шойын тасығыш 
 
Шойын шөміштерін төсеу жоғары температурада жұмыс істейді (1300-

1400 0С) және шойын мен қождың массасынан тұрақты және ауыспалы 
статикалық жүктемені және құйылатын шойынның әсерін сезінеді. Шойын 
шелектері жоғары сапалы отқа төзімді отқа төзімді. Шойынтасушы 
Шөміштерді шегендеуге арналған шамотты отқа төзімділердің сипаттамасы 
4.4-кестеде келтірілген [23]. 

Құйылатын шойынның тікелей әсеріне ұшырайтын учаскелер кейде 
А12О3 - 62 %. құрамы бар жоғары глиноземді отқа төзімділермен қапталады. 
Төсемнің қызмет ету мерзімі көбінесе тігістердің жағдайына байланысты 
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болғандықтан, мертельдің сапасына ерекше мән беріледі. Кейбір 
жағдайларда арнайы жасалған жоғары глиноземді мертель қолданылады, ол 
қожға және металлға төзімділікпен және жабысқаннан кейін беріктігімен 
сипатталады. Шойын шелектерінің жұмыс қабатын монолитті төсеу 
қолданылады. 

Шелектерді үнемі өңдеген кезде олардың жоғарғы бөлігінде үлкен 
тұнбалар пайда болады, олардың бұзылуы көбінесе монолитті төсеніштің 
тұтастығын бұзуға әкеледі. Кірпішті қолданған кезде, тұнбаны алып тастау 
кезінде құлап кететін мойынды жөндеу үшін шамот-саз құрамының торкрет 
массасы қолданылады [23]. 

 
4.4-кесте-Шойынтасушы Шөміштерді шегендеуге арналған шамотты отқа 
төзімді құралдардың сипаттамасы 
 

Көрсеткіштер Отқа төзімді маркалар 
ШЧО-30 ШЧУ-30 ТЖС-30 ШЧО-37 ШЧУ-37 

А12О3 массалық үлесі,%, кем емес 30 30 30 37 37 
Отқа төзімділік, °с, төмен емес 1670 1670 1670 1730 1730 
Ашық кеуектілік, %, артық емес 24 20 16 24 20 
Сығылу кезіндегі беріктік шегі 15 25 20 15 25 
МПа, кем емес      
1400 ° С кезінде қосымша шөгу,%, 
артық емес 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
II. Миксерлік типтегі шойынтасушы  
Пештерде 150, 420 және 600 тонна сыйымдылығы бар араластырғыш 

типтегі шойын тасығыштар қолданылады, келесі сипаттамалары бар: 
Сыйымдылығы, т 150 420 600 
Корпустың сыртқы диаметрі, м 3,17 3,63 3,3 
Тіркеме осьтері бойынша 
ұзындығы, м 

32,28 31,85 39,56 

Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 35 10 10 
Тиелген күйдегі салмағы, т 348 834 1247 

 
Бір типті Құрылғы бойынша сыйымдылығы 150 және 420 т 

жылжымалы миксерлер. 4.21-суретте 420-т араластырғыш Шелек 
көрсетілген. Оның ішіне отқа төзімді кірпішпен қапталған 5 темекі тәрізді 
болат дәнекерленген корпусы бар. Шелектің орталық жоғарғы бөлігінде 6 
толтыру терезесі бар, оның екі жағында төсенішті жөндеу кезінде 
қолданылатын 7 екі қосалқы терезе бар.  
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Шұңқырлар корпустың ұштарына дәнекерленген, олар Шелек 4 және 8 
тірек тораптары арқылы рельс жолымен қозғалатын екі көп осьті 1 арбаға 
сүйенеді. Арбалардың бірінде 2 кабина арқылы қорғалған 3 бұрылыс 
механизмі бар. Шөмішті цапф осьіне айналдыру шойынды құю терезесі 
арқылы ағызуды қамтамасыз етеді. 

Сыйымдылығы 600 т миксер тасығыш 4.22-суретте көрсетілген. Оның 
жалпы көрінісі 4.23 суретте көрсетілген. Цилиндрлік, ішкі жағынан 
қапталған 3 араластырғыштың корпусы қалыңдығы 120 мм болат 
табақтардан дәнекерленген; шойынды құю және ағызу үшін екі алынбалы 1 
түбі және 4 мойны бар. Бинттер корпусқа дәнекерленген, ол екі 2 тірек 
Түйініне бекітілген роликтерге сүйенеді, бұл корпустың көлденең осьіне 
айналу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 2 тірек тораптарының әрқайсысы төрт 
үш осьті теміржол арбаларына негізделген 7 платформасына бекітілген. 
Платформалардың бірінде 6 кабинасымен қорғалған және корпусқа арнайы 
тұтқалы механизм 5 қосылған араластырғыштың көп қозғалтқышты бұрылу 
механизмі орналасқан. Миксер локомотивтің көмегімен тасымалданады.  

 

 
 

4.23-сурет-Сыйымдылығы 600 т миксертасушының жалпы түрі. 
 
Миксер түріндегі шойынтасушы Шөміштерді (жылжымалы миксерлер) 

қаптамалау температураның (1000-1500 0С) циклдық ауытқуының және 
ауыспалы негіздегі қождың (0,4-1,0) әсеріне ұшырайды. Оның тұрақтылығы 
сонымен қатар металдың массасына, металдың шелекте болу ұзақтығына 
(тасымалдау ұзақтығы мен қашықтығына), шелекте металды алдын-ала 
өңдеуге байланысты. 

Миксер қаптамасының максималды тозуы металл ағынының құлау 
аймағында және мойында байқалады, оның төсеніші ыстыққа төзімді, тығыз, 
берік және көлемде тұрақты болуы керек. Миксердің қалған бөлігіндегі отқа 
төзімді заттар негізінен қож пен металлға ұшырайды, сондықтан жоғары қож 
пен металлға төзімді болуы керек. 

Әдетте А12О3  құрамында 38-ден 72% - ға дейін алюминосиликатты 
отқа төзімді заттар (шамот, муллитокремнезем, муллит және муллитокорунд) 
қолданылады. Металмен жанасатын аймақтарда (қабылдау ваннасында) 
кейбір жағдайларда кремнийлі отқа төзімді (атап айтқанда, жанбайтын 
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кварцитті КВКБ маркалары) қолданылады. Миксерлік типтегі шойынтасушы 
Шөміштерді шегендеуге арналған Отқа төзімді құралдардың сипаттамасы 
4.5-кестеде келтірілген [23]. 
 
4.5-кесте-Миксер түріндегі шөміштерге арналған Отқа төзімді құралдардың 
сипаттамасы 

     
Көрсеткіштер 

 
Марканың отқа төзімділігі 

ШН-
38 

КЖҚ-39 МКРК-
45 

МЛС-
62 

МСМ-
72 

КВКБ 

Массалық үлесі, %:       
А12О3, кем емес 38 39 45 62 72 - 
Fe2O3, артық емес - 1,5 3,5 1,5 1,5 - 
(Na2О + К2О), артық емес - - - - - 1,2 
SiO2, кем емес - - - - - 95 
Отқа төзімділік, °с, төмен емес 1730 1750 - - - 1690 
0,2 МПа жүктемемен 
жұмсаруды бастау 
температурасы, °С, төмен емес 

1400 1440 1400 1450 1500 - 

Қысу кезіндегі беріктік шегі, 
МПа, кем емес 

22 50 35 25 30 12 

Ашық кеуектілік, %, артық 
емес 

21 16 18 24 24 19 

Қосымша шөгу, % 
(температурада, °с, жоғары 
емес)  

0,4 
(1400) 

0,3 
(1450) 

0,4 
(1450) 

0,4  
(1500) 

1,0  
(1600) 

- 

 
 
ШН-38 420-т араластырғыштардан жасалған шегендеудің тұрақтылығы 

380-415 құюды, жоғары глиноземді бұйымдардан 650-740 құюды құрайды 
[23].  

Шөміштерді төсеу үшін магнезиалды отқа төзімді заттарды қолдану 
перспективалы бағыт болып табылады. Миксерлерді төсеудің тұрақтылығы 
алюмосиликатты және негізгі отқа төзімді тас көмір шайырымен сіңдіру, SiC 
жоғары глиноземді отқа төзімділерге қосу кезінде айтарлықтай артады. 

Қазіргі уақытта араластырғыш шөміштерде шойын тек домна пешінен 
болат балқытуға тасымалданып қана қоймайды, сонымен қатар оларда 
шойынды алдын-ала өңдеу (күкіртсіздендіру, дефосфорация және 
кремнийдену) жүзеге асырылады, бұл араластырғыш Шөміштерді төсеу үшін 
отқа төзімді заттарға қосымша талаптар қояды, өйткені отқа төзімді отқа 
төзімді заттар азаяды. Шетелде осы мақсатта фенол шайырынан жасалған 
байламда А12О3 - SiC-c жүйесінің отқа төзімділігі жасалды. Отқа төзімді 
құрамына глинозем, кремний карбиді және қабыршахта графит кіреді. 
Шойынды алдын ала өңдеу кезінде қожды белдеуде (барынша тозу 
аймағында) осындай отқа төзімді заттарды қолдану шегендеудің 
тұрақтылығын 680 құймаға дейін арттырады [23]. 
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4.4.2 Пештерден қожды шөмішпен жинау 
 
Қожды тасымалдау үшін сыйымдылығы 11, 16 және 16,5 м3 болат 

немесе шойын шелектер қолданылады. Домна цехында қож өңдейтін 
қондырғыға жіберілетін 6-9 қож тасымалдаушыдан тұратын құрамдар 
құрылады. Онда қож төгілмес бұрын, арнайы қондырғының көмегімен қож 
бетіндегі қыртыс тесіледі. Шөміш қалдықтарын қағу учаскесінде қожды 
ағызғаннан кейін шөміштен қождың қалдықтарын — торттарды шығарады. 
Қож қыртыстарын қағуды жеңілдету және шөмішке кіретін шойынның 
дәнекерленуіне жол бермеу үшін шөміштердің ішкі беті әк ерітіндісімен 
шашыратылып, қож қоқысымен құйылады. Шөміштің айналым уақыты 5-6 
сағатты құрайды, шөміштерде қождың болу ұзақтығы 1,1-2,5 сағатты 
құрайды. 

 

 
 
Қож тасушылар локомотивтің көмегімен теміржолдар арқылы өтеді. 

Қож тасығыштардың бірнеше модификациялары шығарылады, олар қож 
тасығыштың сыйымдылығымен (11, 16, 16,5 м3), оның пішінімен 
(сыйымдылығы 16,5 м3 болатын қож тасығыштың сопақша пішіні бар) және 
шөмішті аударту немесе жиектеу механизмінің конструкциясымен 
(бұрандалы механизмдер (4.24-сурет) немесе тісті типтер) ерекшеленеді. 

 
Қож тасымалдаушыларға мынадай негізгі талаптар қойылады: 
1. тостағанның пішіні одан қатқан қождың қож үйінділерінде кедергісіз 

шығуына ықпал етуі тиіс; 
2. тостағанның өздігінен аударылып кету мүмкіндігін болдырмауы 

тиіс, қозғалып келе жатқан немесе тоқтап қалған қож тасу кезінде де; 
3. ыдысты бос та, тиелген де аударғанда қож тасығыштың көлденең 

тұрақтылығы қамтамасыз етілуі тиіс; 
4. тостағанның құрылымы, пішіні мен материалы, сондай-ақ оны бекіту 

әдісі тостағанның беріктігін қамтамасыз етуі керек; 
5. тостағанның аударылу механизмінің жетегі түйіршіктеу 

қондырғыларында қождың төгілу жылдамдығын реттеу мүмкіндігіне жол 
беруі тиіс; 

6. шойын вагондарындағыдай, мүмкін үлкен өндіріс сыйымдылығы 
және ыдыстың төмен коэффициенті қажет. 

 

Қож тасығыштар домна пешінен шығарылатын шлакты қабылдауға 
және оны қайта өңдеу қондырғыларына және сирек жағдайларда шлак 
үйіндісіне тасымалдауға арналған.  
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 4.24-сурет - Бұранда механизмі бар қож тасығыш 
 
Қож шөміші (тостаған) 6 төрт табанмен-5 толқынымен тірек 

сақинасына сүйенеді. 5 шелектің табанындағы қуыстар мен тірек 
сақинасындағы шығыңқы жерлерден пайда болған құлыптар шелектің 
айналмалы бағытта жылжуына жол бермейді. 12 тірек сақинасының 
көздерінде бекітілген аялдамалар әсер ететін 11 төрт шығыршықты жиектеу 
кезінде сақинадағы шелекті ұстап тұруды қамтамасыз етеді. 
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Қожды шөміштер болаттан құйылған және шойыннан сирек 
жасалады,өйткені болаттан жасалған шөміштердің беріктігі шойыннан 
құйылған шөміштерге қарағанда 3-3, 5 есе жоғары. Көлденең қимадағы 
сыйымдылығы 11 және 16 м3 шөміштер дөңгелек, сыйымдылығы 16,5 м3 
шөміштер-сопақша. Электр қозғалтқышымен жұмыс істейтін 4 шелектің 
кантинг механизмі қож тасығыштың бір лафетіне орналастырылады, ол тірек 
сақинасының цапфаларының біріне әсер етеді. 

Шөміш қалдықтарын алып тастамай, сыйымдылығы жоғары 
Шөміштерді қолдану — қожды шөміш жинауға жаңа бағыт енгізіле 
бастайды. Сыйымдылығы 30-50 м3 шөміш-миксерлердің жобалары 
әзірленуде, мұндай шөміштер тұрақты гарнисажбен жұмыс істеуге 
есептелген; шөміштің металл қабырғасында пайда болатын қатып қалған 
қождың қабаты (гарнисаж) шегендеу және жылу оқшаулау рөлін атқарады. 
Мұндай Шөміштерді пайдалану шөміш қалдықтарының пайда болуын 
болдырмайды; оларды қағу және одан әрі өңдеу жөніндегі операциялар; 
құнды қож өнімдеріне сұйық түрінде өңделетін қож мөлшерін 20-25% - ға 
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дерлік ұстауға мүмкіндік береді; шөміш қалдықтарын жою кезінде соққыға 
ұшырамайтын қож тасығыштардың қызмет ету мерзімін ұзартады. 

 
4.4.3 Шөміштерді жылжытуға арналған құралдар 
 
Көп жалғамалы құю кезінде шөміштері бар құрамдардың қойылым 

жолдары бойынша мерзімді жылжуы талап етілмейді. Бұл жағдайда 
шығаруға арналған шөміштері бар құрамдарды маневрлік тепловоздар береді 
және оларды шығару аяқталғаннан кейін шойынды құю машиналарына 
немесе болат балқыту цехтарына беру үшін шығарады. Бір реттік құю кезінде 
шөміштері бар құрамдарды қою жолдарынан сол құралдармен береді және 
алып кетеді. Алайда құюдың өзі кезінде құрамдардың әрқайсысын жеке, 
белгілі бір қойылым жолында жұмыс істейтін арбалық итергішпен 
ауыстырады (4.25-сурет). Бұл салмағы шамамен 80 тонна болатын 
троллейбус, бір уақытта қуаты 7,5 кВт болатын екі айнымалы электр 
қозғалтқышынан қуат алатын беріліс жетегі бар. Итергіш 150 кН (15тс) тарту 
күшін жасайды және салмағы 1200 т дейінгі құрамдарды 0,1 немесе 0,2 м/с 
жылдамдықпен жылжытуға қабілетті, итергіш композицияны бір жұмыс 
істейтін электр қозғалтқышымен (екі есе артық жүктемемен) жылжытуға 
қабілетті, бірақ бұл тек төтенше жағдайда рұқсат етіледі. Итергішті басқару 
Домна пешінің құю ауласында орналасқан пультпен қашықтықтан жүзеге 
асырылады. Балқыту өнімдерін шөміштерге құю процесінде итергішті 
басқару автоматты түрде жүзеге асырылады. Итергішті қолдану құю кезінде 
құрамды тоқтатуға арналған қосымша құрылғылардың қажеттілігін 
болдырмайды. Итергіш автотіркегіштермен, оның жұмысы кезінде әрекет 
ететін және пешке қызмет көрсететін персонал жұмысының қауіпсіздігін 
арттыратын дыбыстық және жарықтық дабыл құралдарымен жабдықталған.  
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1-рамка; 2 – жүріс бөлігінің жетегі; 3 – қоректендіруші электр кабелінің 
ілмегі арбаларды жылжыту штангі; 4 – автотіркеу; 5-тағанды тежегіш. 

 
4.25-сурет-Арба итергіш 

 
4.4.4 Шойынтасушы шөміштер мен қож тасымалдаушыларға 

күтім жасау 
 
Шойынтасушы шөміштер, әдетте, кем дегенде 650 құймаға шыдайды. 

Шөміштердің жоғары төзімділігі оларға қатаң және дұрыс күтім жасауға 
ықпал етеді.  

Шөмішті тексеру кезінде тігістердің жағдайына, олардың 
тығыздығына назар аударыңыз. Төсеу монолиттілігінің бұзылуының 
алғашқы белгілерінде Шелек орташа жөндеуге айналады. Мұны істеу үшін 
ол шұңқырға түсіріліп, салқындатылады. Қыста ол 16 сағат, жазда 24 сағат 
салқындатылады. Содан кейін Шелек тазаланады. 

Домна цехында әдетте жұмыстағы барлық шөміштердің біркелкі 
айналуын қадағалайды. Шелектердің бір айналымы 4-5 сағатта жасалады. 
Осылайша, әр Шелек күніне бес-алты рет қолданылады. Шелек неғұрлым 
тез оралса,соғұрлым температураның ауытқуы соғұрлым аз болады. 
Шелектер айналымының жоғарылауымен шөгінділердің пайда болуы 
азаяды, өйткені шелектер әрқашан жеткілікті жылы болып қалады.  
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Шойынды әр ағызғаннан кейін Шелек мұқият тексеріледі. Егер 
тексеру кезінде мынадай ақаулардың бірі анықталса, шойын тасығыштарды 
жұмысқа қосуға тыйым салынады: 

а) шөміш қаптамасының дәнекерлеу тігістеріндегі және щек 
табандарындағы жарықтар; 

б) бет пен көздерді қаптамаға бекітудегі кесілген немесе әлсіреген 
тойтармалар; 

в) шөміш цапфаларындағы шаршаған жарықтар немесе бұзулар, 
сондай-ақ цапфалардың рұқсат етілгеннен артық тозуы; 

г) бүлінген қаптама (кірпіштің кебуі, құлауы) немесе оның шамадан 
тыс тозуы; 

д) шөміштің мойнындағы немесе қаптаманың бетіндегі құюлар; 
е) көздің немесе жиектеу құрылғысының білігінің иілісі; 
ж) раманың қисық бөшкелеріндегі, арқалықтағы немесе арбалардың 

бүйір арқалықтарындағы өтпелі жарықтар немесе сынықтар; 
з) арбаның сырғымалары мен раманың арасындағы саңылаудың шекті 

мәндерден ауытқуы (4 мм-ден кем және 10 мм-ден астам); 
и) автотіркегіштің ақаулығы; 
к) домалату бетіндегі, күпшектегі, дискідегі немесе жүріс 

доңғалақтарының тарақтарындағы жарықтар, тарақтағы сынықтар; 
сырғанау беті бойынша жүріс доңғалақтарының рұқсат етілген нормадан 
артық тозуы; 

л) букс пен серіппелі серіппелердің зақымдануы; 
м) лафеттердегі немесе шойын тасығыштың рамасындағы шойынның 

немесе қождың құйылуы мен шашырауы. 
Шөміштердің үздіксіз жұмыс істеуін және қалыпты жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету оларға тұрақты күтімді талап етеді.  Шойынтасушы 
шөміштер тығындау салдарынан да, қалаудың тоттануы нәтижесінде де істен 
шығады. Ешкілер шелектің түбінде, сондай-ақ оның шеттерінде пайда 
болады. 

Мұндай ешкілердің пайда болуын болдырмау үшін: 
1) құю үшін қоқыстан тазартылған құрғақ Шөміштерді ғана беру керек; 
2) сұйық шойынның ағыны шөміш түбінің ортасына бағытталатындай 

етіп құю астына шөміш орнатуға жол берілмейді; 
3) қождың шойынтасушы шөміштерге түсуіне жол бермеу; 
4) шойынмен толтырған кезде шөмішті жоғарғы жиегіне дейін 200-300 

мм толтырмаңыз; 
5) шойын шығару аяқталғаннан кейін жылу шығынын азайту үшін 

сұйық металдың бетіне Кокс себіңіз; 
6) шөмішті әрбір ағызғаннан кейін құю машинасында шойынның, 

сондай-ақ графиттің қалдықтарын жою мақсатында оны жиектеу жүргізіледі. 
Бұл ережені орындамау оның салдары болады шелектің түбінде ешкінің 
біртіндеп қалыптасуы; 

7) шөміштің жиектерінде қатып қалған металдың немесе қождың 
қыртысы пайда болған кезде, бұл қыртыстардың берік тұнбаға айналуын 
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болдырмау үшін, бұл қыртыстарды құю машинасының кранының көмегімен 
дереу үзу қажет. Егер осындай берік тұнбалардың пайда болуына жол 
берілсе, шелектің толып кетуі тез қарқынмен жүреді, өйткені бұл қыртыстар 
шелектің графит пен шойын қалдықтарынан толық босатылуына жол 
бермейді; 

8) шойын шелектерінің айналымын тездетіңіз, бұл шелектің жеткілікті 
жоғары температурасын қамтамасыз етеді. 

Шойын мен қожды шығару кестесін қатаң сақтау шойын мен қождың 
шөміштерінің қызмет ету мерзімін ұзартуда үлкен маңызға ие екенін атап 
өткен жөн.  

Қож шелектері көбінесе тостағанның денесінде жарықтар пайда болу 
нәтижесінде пайда болады. Толтырушы бұл жарықтар қож кедергі толық 
жою қатып қалған қабығы бірі-тостаған. Сондықтан, қож ыдыстарында 
жарықтар пайда болған жағдайда, оларды әр қож құймас бұрын сазбен 
майлау керек. 

Кейде қож шелегінің ыдысы әрдайым қожда болатын сұйық шойынмен 
жеу нәтижесінде істен шығады. Бұған жол бермеу үшін шелектің түбіне 
құрғақ қож немесе құм құю керек. 

Қож ыдысының ішкі беті әр құю алдында әк сүтінің қабатымен 
жабу керек, бұл қабаттың болуы мұздатылған қождың қабығын кетіруді 
жеңілдетеді. Бүрку кезінде қабаттың қалыңдығы 1,5-2 мм-ден кем болмауы 
керек, әйтпесе бүрку өзін ақтамайды. Шөміштерді әк сүтімен суару қожды 
ағызу пунктінен домна пешіне Қож таситын шөміштердің жүретін жерінде 
орналасқан арнайы қондырғыда жүргізіледі. Берілген Шөміштерді қожшы 
мұқият тексереді. Суару сапасын тексереді. Шелектің түбінде ылғал болмауы 
керек. Қож таситын шөміштерді құю алдында міндетті түрде ұсақ, құрғақ 
қож қоқысымен себеді. Шөміштерді себу оларды ашытудан қорғайды, 
сонымен қатар шөмішті жиектеу кезінде қож ешкілерін ыдыстан қағуды 
жеңілдетеді. 

Қож көп мөлшерде газдарды ерітетінін есте ұстаған жөн, сондықтан 
пештен шыққаннан кейін олар біраз уақыттан кейін айтарлықтай үлкен 
көлемді алады. Қожды шөміштерге тұндыру үшін дымқыл науа немесе ағын 
массасының бөліктері лақтырылады. Шөміштерде қожды тұндыру қож 
паркін жақсы пайдалануға ықпал етеді. 

Шойын мен қожды шығару бойынша жұмыстар нашар 
ұйымдастырылған жағдайда қожтасушы шөміштер Шөміштерді қожбен 
құюдан қатты зардап шегеді. Сонымен қатар, ось қораптарына түсетін ыстық 
қож олардағы майдың жануын тудырады, нәтижесінде қож тасығыштардың 
арбалары мерзімінен бұрын істен шығады. Шөміштерді қожбен толтырған 
және жолдарды құйған кезде шөміш қож қатып қалғанша дереу қойылымдық 
қожды жолдан алады. Егер бұл ретте май жағылған болса, оны электр 
жабдығына судың түсуіне жол бермей, сумен тез сөндіру қажет. Егер электр 
жабдықтары жанса, оны тек құммен сөндіруге болады. 
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сонымен қатар шөмішті жиектеу кезінде қож ешкілерін ыдыстан қағуды 
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ұйымдастырылған жағдайда қожтасушы шөміштер Шөміштерді қожбен 
құюдан қатты зардап шегеді. Сонымен қатар, ось қораптарына түсетін ыстық 
қож олардағы майдың жануын тудырады, нәтижесінде қож тасығыштардың 
арбалары мерзімінен бұрын істен шығады. Шөміштерді қожбен толтырған 
және жолдарды құйған кезде шөміш қож қатып қалғанша дереу қойылымдық 
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Қож үйінділеріндегі қож ыдыстарын босату мақсатында оларды 
төңкеру (жиектеу) тікелей шөміш арбасында орналасқан мотор мен тісті 
берілістің көмегімен жүргізіледі. 

Көптеген зауыттарда қож ыдысының қызмет ету мерзімі 5-6 айды 
құрайды. 
 

 

ТТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

 
Практикалық жұмыс 4.1 Шойын шөміштердің санын есептеу  

 
Шойын шөміштердің саны [9] 
Домна цехына қажетті шөміштер санын немесе шөміштер паркін (ашық 

және миксерлік) мынадай формула бойынша анықтайды:: 
 

n = nоб + nрем + nрез,                                      (4.4) 
 

мұндағы nоб, nрем, nрез - тиісінше айналымдағы, жөндеудегі және 
резервтегі шөміштердің саны. 
 

Айналымдағы шөміштер саны: 
 

nоб = ПсутtобК/24Pb,                                      (4.5) 
 

мұндағы П-цехтың тәуліктік өнімділігі, т / тәул;  
tоб-шелектің айналым циклінің ұзақтығы (ашық шелек үшін 5 сағат және 

араластырғыш үшін 7 сағат);  
    К = 1,25-шойынның біркелкі емес шығарылу коэффициенті;  
    Р-номиналды Шелек сыйымдылығы, т;  
    b-шөмішті шойынмен толтыру коэффициенті (ашық шөміштер үшін 

0,8 және миксерлер үшін 0,9). 
 

Типтік сыйымдылықтар: ашық шойынтасушы шөміштер үшін 100, 140 
т және миксерлі шөміштер үшін 450 т. 

 
Бір мезгілде жөндеудегі шөміштердің саны 
 

nрем =  nоб(tгр/(m1tоб)+ tхр/(m2tоб)),                          (4.6) 
 

мұндағы  tгр и tхр-тиісінше ыстық және суық жөндеу ұзақтығы, сағ; 
         m1 и m2-сәйкесінше ыстық және суық жөндеу арасындағы төсеніштің 
тұрақтылығы (құю саны), дана. 
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Нормативтерге сәйкес ашық 100 – 140 - тонналық шөміштер үшін және 
450 - тонналық миксерлік шөміштер үшін суық жөндеудің ұзақтығы 62 және 
144 сағ, ыстық – 6 және 8 сағ құрайды; суық жөндеу арасындағы құймалар 
саны m2 420 және 550, ыстық m1 – 180 және 250-ге тең. 

 
Технологиялық жобалау нормаларына сәйкес резервтік шөміштердің 

саны: 

)
2

1(max 






nn

bPm
КПnрез                                      (4.7) 

 
мұндағы КМах-бір пештің максималды өнімділігі, т / тәул;  

m-ең жоғары өнімділікпен пештегі қаншыққа шойынды шығарудың 
есептік саны; 

n-цехтағы пештер саны; 
К = 1,25-шойынның біркелкі емес шығарылу коэффициенті; 
Р-шөміштің сыйымдылығы, т. 

 
Типтік сыйымдылықтар: ашық шойынтасушы шөміштер үшін 100, 140 

т және миксерлі шөміштер үшін 450 т. Жобалау нормаларына сәйкес m 
шойынының шығарылымдарының есептік саны мынадай болып 
қабылданады: m = 8 – 10 бір тесігі бар пештерде; екі шойын тесігі кезінде – 
14-ке дейін; үш – төрт тесігі кезінде-24-ке дейін. 

 
Мысал 1. Екі домна пеші пайдалы көлемі 3200 м3 болатын, шойын құю 

саны 4 болатын Домна цехы үшін ашық шойын шелектерінің санын 
анықтаңыз. КИПО 0,55-ке тең қабылданады.  
 

Шешім: 
Домна пешінің күнделікті өнімділігін анықтаңыз: 
 

КИПО = Vпол/Псут; Псут  = 3200/0,5 = 6400 т/сут 
 
Айналымдағы шөміштер саны: 

 
nоб = 6400 . 5. 1,25/ (24. 140. 0,8) = 14,88 = 15 шөміш. 

Бір мезгілде жөндеудегі шөміштердің саны 
 

𝑛𝑛рем = 15( 6
180 ∙ 5 + 62

420 ∙ 5) = 0,54 = 1 ковш 
 
Технологиялық жобалау нормаларына сәйкес резервтік шөміштердің 

саны: 
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Шойын ожаулардың саны: 

n = 15 + 1 + 5 = 21 шөміш 
 

Жауап: 21 шойын Шелек. 
 

Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған 
 

1. Екі домна пеші бар құрамдағы Домна цехы үшін ашық шойын 
шелектерінің санын анықтаңыз. Пештердің пайдалы көлемі 5-қосымшаға 
сәйкес таңдалады. КИПО 0,5-ке тең қабылданады.  

2. Төрт домна пеші бар құрамдағы домна пеші үшін араластырғыш 
типтегі шойын шелектерінің санын анықтаңыз. Пештердің пайдалы көлемі 5-
қосымшаға сәйкес таңдалады. КИПО 0,5-ке тең қабылданады. 
 

Практикалық жұмыс 4.2 қожды шөміштердің санын есептеу  
 

Қожды шөміштер саны [9] 
Қож шөміштерінің саны n дана мынадай формула бойынша 

айқындалады:: 
 

nшл = nоб+ nрем+ nрез 
 

мұндағы поб-айналымдағы шөміштердің саны, дана.; 
      прем-жөндеудегі шөміштердің саны, дана; 
      през-резервтегі шөміштердің саны, дана.; 
 
Айналымдағы шөміштер саны 
 

nоб = (Пгgшлk1tоб)/(365 k224Vшлρшл), 
 

мұндағы Пг-цехтың жылдық өнімділігі, т / жыл, 
      дшл-қождың шығуы, дшл = 0,3-0,6 т / т шойын; 
      k1-қождың біркелкі емес шығарылу коэффициенті, k1 = 1,25; 
      tоб-шөміш айналымының ұзақтығы, tоб = 5 сағ; 
      Vшл-қож шөмішінің көлемі, м3; 
      ршл-сұйық қождың тығыздығы, ршл ≈ 1,6 т/м3; 
      k2-шелекті толтыру коэффициенті , k2 = 0,8. 
Қож шөміштерінің типтік көлемі 11 және 16,5 м3. 
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Жөндеудегі шөміштер саны: 
 

nрем = (nоб(tкрtсрtтр)/t, 
 

мұндағы tкр,tср,tтр – күрделі және ағымдағы жөндеу ұзақтығы, тәулік.; 
      t-күрделі жөндеу арасындағы Шелек науқанының ұзақтығы, күн, t = 

6 жыл. 
Күрделі, орташа және ағымдағы жөндеулердің ұзақтығы тиісінше 3; 2,5 

және 1 тәулік. 
 
Резервтегі шөміштер саны: 

nрез = (Пгgшлk1)/(365 k2Vшлρшлzµ), 
 

мұндағы µ-шойын шығару үшін қожды шығару еселігі (пештерде 
көлемі 1700 м3 µ=3; көлемі 2000 – 2700 м3 µ=1. 

     z-тәулігіне шойын шығару саны. 
 
Бір тесігі бар пештерде тәулігіне шойын шығару саны 8 – 10, екі тесікте 

– 10 – 14, үш-төрт тесікте – 15 – 20 құрайды. 
 

Мысал. Жылдық өнімділігі 4,7 млн.тонна домна цехына арналған қож 
тасымалдау шөміштерінің санын анықтау.  

 
Шешім: 
Айналымдағы шөміштер саны: 
 

nоб = 
4700000∙0,4∙1,25∙5
365∙0,8∙24∙16,5∙1,6 = 63,5 = 64  шөміш 

 
Жөндеудегі шөміштер саны: 
 

nрем = 64 3∙2,5∙1
2190 = 0,21 = 1ковш 

Резервтегі шөміштер саны: 
 

nрез = 4700000∙0,4∙1,25
365∙0,8∙16,5∙1,6∙20∙1 = 24  шөміш 

 
Қожды шөміштердің саны: 
 

пшл = 64+ 1+ 24 = 89 шөміш. 
 

Жауап: 89 қож Шелек. 
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Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған 
 

1. Құрамында екі домна пеші бар домна пеші үшін қожды шелектердің 
санын анықтаңыз. Пештердің пайдалы көлемі 5-қосымшаға сәйкес 
таңдалады. КИПО 0,5-ке тең қабылданады.  

 

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Шойын дегеніміз не? Берілген шойындардың химиялық құрамы 
қандай? 

2. Шойындарды мақсатына қарай жіктеңіз. 
3. Домна пешінің қожы. Соңғы Домна қожының құрамын, олардың 

қасиеттерін беріңіз. 
4. Бастапқы және соңғы Домна қожының айырмашылығы неде? 
5. Домна қожының негізділігі. 
6. Шойын шұңқырының бұрышы мен ұзындығының балқыту өнімдерін 

шығаруға әсері қандай? 
7. Негізгі ойықта шойын мен қожды бөлу сызбасын беріңіз. Балқыту 

өнімдерін қалыпты шығару және бөлу үшін қандай жағдайларды қамтамасыз 
ету керек? 

8. Шойын шығаруға дейінгі дайындық жұмыстарын тізімдеңіз. 
9. Сіз парақшаны ашудың қандай тәсілдерін білесіз? 
10. Шойын шығару кестесін бұзудың салдары қандай? 
11. Саңылауды жабу тәртібі қандай? 
12. Шойын сынамаларын алу тәртібі қандай? Қандай ережелерді сақтау 

керек? 
13. Домна пештерінен шойын алу үшін шөміштердің қандай түрлері 

қолданылады? 
14. Ашық және араластырғыш типтегі шөміштердің сипаттамасы? 
15. Қождасымалдаушыларға қандай талаптар қойылады? 
16. Шойын шөміштердің үздіксіз және қалыпты жұмысын қамтамасыз 

ететін қандай шаралар бар? 
17. Қожды Шөміштерді күту бойынша іс-шаралар қандай? 
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Қысқаша қорытынды 
Домна пешінің жоғары тиімділігіне қол жеткізудің шарттарының 

бірі-Домна пешінің өнімдерін шығаруды дұрыс ұйымдастыру.  
Модуль шойын мен қожды шығаруды ұйымдастыруда 

қолданылатын негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты, олардың 
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жабдықтың жұмысы кезінде туындайтын ақауларды және оларды жою 
әдістерін зерттеуге бағытталған. 
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5-БӨЛІМ КӨРІК ДОМНА ПЕШІНІҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІН 
ОРЫНДАУ 

 
Кіріспе 
Аталған КМ05 модулі толық металлургиялық циклді металлургиялық 

кәсіпорынның жұмысын; жұмыс орнының негізгі параметрлерін; кәсіпорын 
бөлімшелерін; домна цехының жұмысы мен құрылымын сипаттайды.  

 

 
 

 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар құю ауласының 

құрылғысы мен жабдығын; домна цехының негізгі және қосалқы жабдығын, 
домна пешінің құрылғысын, қож таситын және шойын таситын шөміштердің 
түрлері мен құрылғыларын, құю машинасы жұмысының технологиялық 
параметрлерін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар үйренеді: Домна пешінің 
қосалқы жабдықтарын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау. 
Көрік Домна пешінің міндеттерін орындау. Домна пеші жабдықтарының 
технологиялық тораптарын ауыстыру бойынша негізгі операцияларды жүзеге 
асыру; көрік домна пеші ретінде жұмыс істеу. 

 
5.1-тақырып Домна цех пен өндірістің ерекшелігі мен құрылымы 
 
Домна цехының жұмысы темір кендерінен одан әрі пайдалануға 

жарамды шойын алуға бағытталған.  
 

 
 
Мұндай операция үшін құрылғы домна пеші болып табылады. Онда әр 

түрлі шойындарды балқытуға болады: қайта өңделген, содан кейін Болат 
өңделеді, әр түрлі құймалар үшін қолданылатын құйма және арнайы 
(ферросилиций, ферромарганец және т.б.). 

ПМ01 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ02 Пеш пен жабдықты тексеру, науаны қож бен 
шойын шығаруға дайындау 

ПМ03 Технологиялық процесті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылау 

ПМ04 Домна пешінен шойын мен қожды шығару 

ПМ05 Домна пеші көрікшісінің негізгі жұмыс 
түрлерін орындау 
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Домна цехы-көптеген өзара байланысты бөлімдерден, қоймалардан, 
пештерден тұратын құрылымдалған цех  
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5.1-сурет - "АрселорМиттал Теміртау" АҚ №4 домна пеші 
 
Шойынды балқыту үшін цехтың әр бірлігінің бір-бірімен тығыз 

байланысы қажет.  
Домна цехы бес негізгі блокқа бөлуге болатын белгілі бір бірліктерден 

(жабдықтардан) тұрады (7-қосымша): 
1) пешке бастапқы материалдарды тасымалдауға және беруге қызмет 

ететін жүктеу блогы, сондай-ақ балқыту үшін қажетті материалдарды беру; 
2) бастапқы материалдар мен алынған шойынды сақтауға қызмет ететін 

сақтау блогы; 
3) бастапқы материалдар мен шикізатты түсіруге қызмет ететін түсіру 

блогы; 
4) негізгі балқыту процестері жүретін шойын балқытудың негізгі 

бөлігіне қызмет ететін пеш блогы; 
5) алынған шойынды құюға қызмет ететін құю блогы. 
Таңдалған блоктардың схемасы объектінің негізгі блоктары болып 

табылады. Олар белгілі бір функцияларды орындайтын кейбір жабдықты 
қамтиды: 

 

 
 
Домна пештері шаймаланған және офлюстелген шикізатпен жұмыс 

істейтіндіктен, кен ауласына келіп түсетін шикі материалдардың негізгі 
бөлігі ұсақ агломерациялық кенді, темір кендерінің концентраттарын және 

Домна цехының кен ауласы-домна балқытудың шикі материалдарын 
қабылдауға, сақтауға және орташаландыруға арналған орын    
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флюстерді білдіреді. Бұл материалдар кен ауласынан шикізат өндіретін 
зауыттарға, содан кейін домна пештеріне түседі. Кесек кендердің, 
флюстердің және қоспалардың тек елеусіз бөлігі ғана Домна пештеріне 
тікелей кен алаңынан түседі. Шикізаттың жүк ағындарының өзгеруін және 
жаңа зауыттардың орналасуындағы өзгерістерді ескере отырып, шикізат 
қоймалары, әдетте, тегістеу зауыттарына жатады. Кен ауласы домна 
пештерінің бойында орналасқан. Бір жағынан, ол бункерлік трестпен, ал 
екінші жағынан қабылдау орымен шектелген. Кен ауласының сыйымдылығы, 
демек, шикізат қоры домна цехының өнімділігімен, шикізат көздерінің 
қашықтығымен, материалдарды металлургия зауытына жеткізу әдісімен, 
сондай-ақ материалдарды орташалау қажеттілігімен анықталады.  

 

 
 

5.2-сурет-Рудный аула 
 

Бункерлік эстакада Домна пештері мен кен ауласының арасында 
пештер желісінің бойында орналасқан және жеке бункерлер мен олардың 
жабдықтарынан тұратын нөлдік белгіден 10-16 м жоғары көтерілетін 
темірбетон құрылысынан тұрады.  

 

 
 
Құрамында темір бар және флюс жасайтын материалдарға арналған 

бункерлер не екі қатарға (бункерлерден материалдарды скипті шұңқырға 
вагон-таразымен беру кезінде), не бір қатарға (конвейерлік шикіқұрамды 
беру кезінде) орналастырылады. Бункерлік эстакадаға шикіқұрам 
материалдары вагондарда немесе транспортерлер арқылы түседі. Бірінші 

Бункерлік эстакада-шикіқұрам материалдарын қабылдауға және оларды 
орташаландыруға, пештің жанында материалдар қорын жасауға және 
жинақты механикаландыруды және материалдарды скипті көтергішке 
беруді қамтамасыз етуге арналған құрылыс   
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жағдайда үш немесе төрт жол эстакадаларын тірекпен және кенді тиегіштің 
бір "аяғын" тіремей салады. 

 

 
 
Скип шанақтан, алдыңғы және артқы доңғалақ жұптарынан және 

тартқыш құрылғыдан тұрады. Сыйымдылықты арттыру және материалды 
тиеу мен түсіруді жеңілдету үшін шанақтың алдыңғы шеті кеңейе отырып, 
Ашық орындалған. Шикіқұрамның тозуынан скиптің түбі мен қабырғалары 
қоспаланған болаттан жасалған тақталармен қорғалған. Шанақтың жоғарғы 
бөлігінде скипті шұңқырда түзілетін қоқыс пен шашынды тиеуге арналған 
тесік көзделген. 

Скиптер алдыңғы доңғалақ жұбының немесе артқы доңғалақ жұбының 
топсалы бекітпесімен жасалады. 

 

 
 

Домна пешіне жеткізілетін дутиер 1857 жылы кірпіш саптамасы бар 
қалпына келтіретін ауа жылытқышқа патент алған Каупердің құрметіне 
кейде каупер деп аталатын ауа жылытқыштарында 1050 - 1300 °C дейін 
қызады.  

 

 
 

Әрбір Домна пешінде пештің жанында бір негізде орналасқан үш - төрт 
ауа жылытқышы бар (сурет. 5.3). Ауа үрлегіш машинадан үрлеу ауа өткізгіш 
бойынша 4 ауа қыздырғыштарға 7 түседі; футерован газ құбыры бойынша 
қыздырылған үрлеу 6 айналма ауа өткізгіш 7 және одан фурмаларға Домнаді 
пешке беріледі. 3-Құбыр саптаманы қыздыру кезінде пайда болатын 
отынның жану өнімдерін атмосфераға шығаруға қызмет етеді; құбыр ауа 
жылытқыштармен 12 (прил.8, 9) [3]. 

 

Скиптер-скипті шұңқырдан шихта материалдарын домна пешінің 
салғышқа тиеу құрылғысының қабылдағыш воронкасына тасымалдауға 
арналған құрылғы. 

 

Ауа үрлегіш машиналар-домна пештерін жанармайды жағу үшін қажетті 
Сығылған ауа мөлшерімен және салғышта 5...7 МПа шегінде, ал жаңа 
пештерде 25 МПа дейін қысыммен қамтамасыз ететін машиналар 

 

Домна пешінің жылытқышы-бұл регенеративті типтегі жылытқыш, 
яғни.жылытқыштың саптамасын қыздыру циклдерінің ауысуымен және 
ыстық саптамадан өту арқылы үрлеуді қыздырумен жұмыс істейді. 
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жағдайда үш немесе төрт жол эстакадаларын тірекпен және кенді тиегіштің 
бір "аяғын" тіремей салады. 
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1-суық үрлеудің ауа құбыры; 2-газ оттығы; 3-түтін құбыры; 4-ауа 
жылытқыштар; 5-таза газ құбыры; 6-ыстық үрлеудің ауа құбыры; 7-сақиналы 

құбыр; 8-араластырғыш құбыр; 9-қауіпсіздік клапаны; 10-араластырғыш 
клапан; 11-суық үрлеу клапаны; 12-түтін шұңқыры; 13-ыстық үрлеу клапаны  

 
5.3-сурет-Ауа жылытқыштардың орналасу схемасы 
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 5.4-сурет-Домна пешінің ауа жылытқыштары 

 
5.2-тақырып көрік Домна пешінің қызметі 
 
5.2.1 Бірінші көрік домна пеші 
 
Бірінші көрікші отқа төзімді массалардың сапасын бақылайды, 

олардың құю ауласына уақтылы түсуін қамтамасыз етеді; қол құралдарының 
және фурмалық және қож аспаптарының бөлшектерінің жинақтылығы мен 
сақталуын бақылайды. Ол бригаданың барлық еңбек операцияларын қауіпсіз 
орындауды ұйымдастырады, оған басшылық жасайды және ең білікті 
жұмыстарды өзі орындайды: шойын науаның қаптамасын бөлшектеу және 
толтыру, науаны шығаруға дайындау, негізгі көрік науасын дайындау, 
науаны ашу және жабу, шөміштер бойынша шойын мен қожды құю [5]. 

 

 
 
Бірінші көрікші фурмалық және қождық аспаптардың бөлшектерін 

ауыстыру кезінде көрікшілердің жұмыстарын басқарады және олардың 
дұрыс орнатылуына жауап береді. Оның міндетіне теміржолдар мен құю 

Бірінші көрікші-көрік бригадасының жұмысын ұйымдастырушы және 
пеш шеберінің бірінші көмекшісі. Көріктің, фурма құрылғыларының, 
шойын мен қожды беруге арналған тесіктердің, науалардың, крандардың, 
кен орнының учаскесіне қызмет көрсететін машиналар мен 
механизмдердің техникалық жай-күйіне жауапты болады. 
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алаңдарын тазарту кезінде бригада мүшелерінің жұмысын ұйымдастыру 
кіреді. Кеніштегі барлық жұмыстарды сәтті орындау үшін бірінші кенші 
өзіне бағынышты жұмысшылардың іскерлік қасиеттері мен сипатын білуі 
керек, оның бұйрықтарын дәл және тез орындауды талап етуі керек [20]. 

 Бірінші көрікші болып орта білімі, кеніште кемінде 5 жыл жұмыс өтілі 
бар, медициналық куәландырудан және жұмыс орнында мамандығы 
бойынша теориялық және практикалық оқу курсынан өткен, ілмектеуші 
куәлігі бар адам қабылданады. 

Бірінші көрікші ыстық жұмыс учаскесіндегі домна пештерінің 
өндірістік шеберіне (күндізгі), ыстық жұмыстардағы Домна пешінің жедел – 
өндірістік шеберіне (ауысымдық) (бұдан әрі мәтін бойынша – пештің 
өндірістік шебері (ауысымдық)) тікелей бағынады. 

Бірінші көрікшіге домна пешінің көрікшісі (екінші, үшінші), домна 
пешінің су өткізушілері, ауысымдағы тиісті пештің ыстық учаскесіндегі 
металлургиялық өндіріс кранының машинистері жедел бағынады. 

 
Бірінші көрікші білуі керек: 
- Домна өндіріс технологиясының негіздері; 
- домна пештерінің жабдықтарын техникалық пайдалану ережелері; 

- шойын шығару кестесі; 
- шойын мен қождың химиялық және физикалық қасиеттері; 
- Домна пешінің құрылғысы және көрік жабдығы; 
- Домна пешінің салқындату жүйелерінің құрылысы мен күту 

ережелері; 
- шойын сапасына қойылатын стандарттар мен техникалық шарттардың 

талаптары; 
- науалар мен ұйықтарды құюға түсетін құю материалдарының, шойын 

ағытпаны толтыру және жөндеу кезінде қолданылатын отқа төзімді 
материалдардың құрамы мен қасиеттері; 

- отқа төзімді жұмыстарды жүргізу негіздері; 
- биркалы жүйесін қолдану жөніндегі нұсқаулық; 
- ауысымдарды қабылдау-тапсыру туралы ереже; 
- жұмысшылардың, аға жұмысшылардың, кәсіпорындардың барлық 

бөлімшелерінің сілтемелері мен бригадирлерінің еңбекті қорғау және 
бақылау жүйесі туралы ереже; 

- қолданыстағы құжаттама (технологиялық және өндірістік - 
техникалық нұсқаулықтар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт 
қауіпсіздігі, өрттен қорғау және өрт туындаған кездегі цех қызметкерлерінің 
іс-әрекеттері туралы ережелер мен нұсқаулықтар және т. б.), сапа 
менеджменті жүйесі бойынша стандарттар мен нұсқаулықтар; 
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- цехтар мен өндірістердегі өндірістік инциденттер мен аварияларды 
тексеру және есепке алу тәртібі туралы Нұсқаулық; 

- коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын құжаттар 
айналысының белгіленген тәртібі; 

- 5S сапалы жұмыс істеуі үшін оның қызметіне қатысты ортаны 
басқарудың қолданыстағы жүйесінің құжаттары; 

- іскерлік тәртіп кодексі; 
- домна цехындағы апаттарды жою жоспары; 
- осы Нұсқаулық. 

 

Бірінші көрікші білуі керек: 
- ауысымдағы бағынысты қызметкерлердің жұмысын жедел жоспарлау 

және ұйымдастыру; 
- барлық көрік жұмыстарын орындау; 
- электрлік немесе гидравликалық зеңбіректі, электрлік немесе 

гидравликалық бұрғылау машинасын, тербелмелі науаларды, итергіштерді, 
электровибронығыздауды басқару; 

- шойынның сапасын химиялық талдау және сыртқы түрі бойынша 
анықтау; 

- механизмдердің көмегімен және қолмен шойын науаны ашу және 
жабу; 

- ауа фурмаларының, көріктің фурмалық тоңазытқыштарының күюін 
және тозуын анықтау; 

- қол көрік құралын басқару (ұрғыш балғалармен, пневмотығыздаумен, 
ауа фурмаларын қағуға арналған машиналармен және т. б.); 

- әуе құрылғыларының элементтерін ауыстыру; 
- құю ауласындағы жабдықтың ақауларын анықтау; 
- итарқа операцияларын орындау; 
- зеңбіректер мен бұрғылау машиналарын басқару пультінде 

орналасқан Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін пайдалануға;; 
- электр зеңбірегін толтыру үшін таспалы массаны қыздыру үшін Кокс 

газын, шойын ағын сауыттарын кептіру үшін басты көліктік және тербелмелі 
науаларды жылыту үшін пайдалану; 

- тесікті оттегімен күйдіру; 
- апаттық жағдайларда дұрыс шешім қабылдау; 
- жеке қорғану құралдарын, алғашқы және стационарлық өрт сөндіру 

құралдарын пайдалануға;; 
- жазатайым оқиға кезінде және электр тогымен зақымданған жағдайда 

зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету; 
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Бірінші көрікші міндетті: 
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Ауысымдық тапсырманы сапалы және уақтылы орындау. 
2. Тікелей және жедел басшылардың нұсқауларын уақтылы және дәл 

орындау. 
3. Шойынды шығаруға басшылық жасау, шойынтасушы шөміштерге 

қождар мен қоқыстардың түспеуін қадағалау, тепловоздың қойылым 
жолдарына кіруіне тыйым салатын сигналды қосу және өшіру. 

4. Шойынның әр шығарылымында балқыту өнімі шойынды ағын газбен 
үрленгенге дейін толығымен шығарылады. Апатты жағдайларды қоспағанда, 
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шойын шығаруды пештің (ауысымды) өндірістік шеберінің рұқсатымен жабу 
керек. 

5. Таспалы электр немесе гидравликалық зеңбіректі зарядтау жұмысын 
бақылау және оны басқару, қысқыштың үйкеліс механизмдерінің жұмысын 
және зеңбіректерді бұруды ауысым сайын тексеру. 

6. Кестеге сәйкес негізгі көлік, жылжымалы шойын ағындарының 
жағдайын және оларды уақтылы жөндеуді бақылау. 

7. Электрлік немесе гидравликалық бұрғылау машинасын шойын 
шүмегінің қораптарын ашу кезінде басқарыңыз. 

8. Шойынды шығару кестесіне сәйкес құйылатын шөміштердің 
қойылуын тексеру, олардың жай - күйін, шөміштердің итергішпен сенімді 
ілінуін, ал ол болмаған кезде-дұрыс орнатылуын және төгу саусағының 
астына ағаш қалыптармен немесе табандықтармен бекітілуін қадағалау. 

9. Шойын шығару науаларындағы шойын мен қождың асуларының 
жай-күйіне бақылау жүргізу. 

10. Шойын ағын қорапшасын жөндеу бойынша негізгі операцияларды 
жүргізу. сондай-ақ әуе фурмаларын, амбразураларды және әуе аспаптарының 
басқа да элементтерін ауыстыру жөніндегі жұмыстарға басшылық жасауға 
міндетті. 

11. Құю ауласының бағаналары мен құрылымдарын тазалау 
жұмыстарына басшылық жасау. 

12. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін, қождың құрамын, 
көрік бетінің қызуын, судың айналымын, фурмалардың және салқындату 
құрылғыларының жұмысын бақылайды. 

13.  Пештің (ауысымды) өндірістік шебері болмаған жағдайда шойын 
науаны ашу және жабу, ал авариялық жағдайларда үрлеуді төмендету және 
пешті тоқтатқанға дейін шешім қабылдау қажет. 

14.  Бекітілген жабдықты жөндеуге, жөндеуге және жабдықты 
жөндеуден қабылдауға дайындау. 

15. Нормалар бойынша тиісті арнайы киімді және жеке қорғаныс 
құралдарын пайдалану. 

16. Қызмет көрсетілетін Жабдықтың жұмысында ақаулықтар 
анықталған кезде пештің технологиялық режиміндегі барлық ауытқулар 
туралы тікелей және жедел басшыларды уақтылы хабардар ету.  

17. Бекітілген жабдықты, көрік құралын, айлабұйымдарды, жұмыс 
орындарын, қамқорлыққа алынған учаскені таза және жарамды күйде ұстау. 

18 пештегі авариялық жағдайлар кезінде аварияны жою жоспарында 
көзделген жұмыстарды орындау, аварияға қарсы жаттығулар жүргізуге 
қатысу. 

Ауысым соңында: 
1. Жұмыс орындарын өндірістік қоқыстардан тазарту, жабдықтар, 

механизмдер, құрал-саймандар, ауысымды тапсыруға арналған құрылғылар. 
2. Ауысымды өткен ауысымның жұмысымен таныстыру, ескертулерді 

жою, даулы мәселелер туралы пештің өндірістік шеберіне (ауысымға) және 
оның ауысымды тапсыруға берген рұқсатын көрікшілердің ауысымын 
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қабылдау – тапсыру журналына, пеш журналында – ауысымда атқарылған 
жұмыс туралы тиісті жазбамен баяндау.  

 
5.2.2 Екінші көрік домна пеші 
 
Екінші көрікші шойын шығару кестесіне сәйкес ауысымда бекітілген 

учаскеде көрік жұмыстарын тікелей орындаушы болып табылады [20]. 
Екінші көрікші болып орта білімі бар, кеніште кемінде 3 жыл жұмыс 

өтілі бар, медициналық куәландырудан өткен, жұмыс орнында мамандығы 
бойынша теориялық және практикалық оқыту курсынан өткен, ілмектеуші 
куәлігі бар адам қабылданады. 

Екінші көрікші ыстық жұмыс учаскесіндегі домна пештерінің 
өндірістік шеберіне (күндізгі), ыстық жұмыс учаскесіндегі Домна пешінің 
жедел – өндірістік шеберіне (ауысымды) (бұдан әрі мәтін бойынша – пештің 
өндірістік шебері (ауысымды), домна пешінің көрікшісі (бірінші, ауысымды - 
бұдан әрі мәтін бойынша-бірінші көрікші), домна пешінің көрікшісі (екінші, 
ауысымды - бұдан әрі мәтін бойынша екінші көрікші) тікелей бағынады. 

Екінші көрікші Домна пешінің көрікшісі (үшінші ауысымды) жедел 
бағынады. 

Екінші көрікші білуі керек [20]: 
- Домна өндіріс технологиясының негіздері; 
- шойын мен қождың химиялық және физикалық қасиеттері; 
- шойын шығару кестесі; 
- Домна пешінің құрылғысы және көрік жабдығы; 
- Домна пешінің салқындату жүйелерінің құрылысы мен күту 

ережелері; 
- бирка жүйесін қолдану жөніндегі Нұсқаулық; 
- ауысымдарды қабылдау – тапсыру туралы ереже; 
- домна пештерінің жабдықтарын техникалық пайдалану ережелері; 
- науалар мен ұйықтарды құюға түсетін құю материалдарының, шойын 

ағытпаны толтыру және жөндеу кезінде қолданылатын отқа төзімді 
материалдардың құрамы мен қасиеттері; 

- отқа төзімді жұмыстарды жүргізу негіздері; 
- қолданыстағы құжаттама (технологиялық нұсқаулықтар, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, өрттен қорғау және өрт 
туындаған кездегі цех қызметкерлерінің іс-әрекеттері және т. б. туралы 
ережелер мен нұсқаулықтар).); 

- цехтар мен өндірістердегі өндірістік инциденттер мен аварияларды 
тексеру және есепке алу тәртібі туралы Нұсқаулық; 

- коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын құжаттар 
айналысының белгіленген тәртібі; 
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- цехтар мен өндірістердегі өндірістік инциденттер мен аварияларды 
тексеру және есепке алу тәртібі туралы нұсқаулық; 

- домна цехындағы апаттарды жою жоспары. 
 

Екінші көрікші білуі керек: 
- екінші көрікшінің жұмысын орындау; 
- электрлік немесе гидравликалық зеңбіректі, электрлік немесе 

гидравликалық бұрғылау машинасын, тербелетін науаларды, итергіштерді 
электровибронығыздаумен басқару; 

- ауа фурмаларын, шүмектерді және амбразурды ауыстыруды жүргізу; 
- шойын ағынды ашу және жабу кезінде жеке операцияларды орындау, 

электр немесе гидравликалық зеңбіректі зарядтау және тазарту; 
- шойын тесікны оттегімен күйдіру; 
- басқаруға қол көрікшісі құралы (шой балғалармен, 

пневмонығыздаумен, машиналар қағып түсіру үшін ауа фурмалары); 
- бекітілген жабдықтарға ұсақ жөндеу жүргізу; 
- шойын мен қождың сынамаларын алу; 
- итарқа операцияларын орындау; 
- шойын мен қождың сапасын химиялық талдау және сыртқы түрі 

бойынша анықтау;; 
- Кокс газын пайдалану: ұшу массасын жылыту үшін, электр зеңбірегін 

толтыру үшін, басты көлік және тербелмелі науаларды жылыту үшін, шойын 
ағын қораптарын кептіру үшін; 

- алғашқы және стационарлық өрт сөндіру құралдарын пайдалануға;; 
- жазатайым оқиға кезінде және электр тогымен зақымданған жағдайда 

зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету; 
- апаттық жағдайларда дұрыс шешім қабылдау. 
 

Екінші көрікші міндетті: 
Ауысым басталғанға дейін: 
1. Ауысымдық-қарсы жиналысқа жұмысқа дайындалған, норма 

бойынша тиісті арнайы киіммен келу, бірінші көрікші немесе өндірістік 
шеберден (ауысымдық) ауысымға тапсырма алу. 

2. Жұмыс орнын тексеріп, тексеріңіз: 
- жұмыс орнының, қойылымдық теміржолдардың, тербелмелі ванналар 

жетектері алаңдарының тазалығы, қоршаудың болуы және жарамдылығы; 
- сынама іріктегіштердің, шойынтасушы және қожтасушы шөміштердің 

жай-күйі; 



209  

- цехтар мен өндірістердегі өндірістік инциденттер мен аварияларды 
тексеру және есепке алу тәртібі туралы нұсқаулық; 

- домна цехындағы апаттарды жою жоспары. 
 

Екінші көрікші білуі керек: 
- екінші көрікшінің жұмысын орындау; 
- электрлік немесе гидравликалық зеңбіректі, электрлік немесе 

гидравликалық бұрғылау машинасын, тербелетін науаларды, итергіштерді 
электровибронығыздаумен басқару; 

- ауа фурмаларын, шүмектерді және амбразурды ауыстыруды жүргізу; 
- шойын ағынды ашу және жабу кезінде жеке операцияларды орындау, 

электр немесе гидравликалық зеңбіректі зарядтау және тазарту; 
- шойын тесікны оттегімен күйдіру; 
- басқаруға қол көрікшісі құралы (шой балғалармен, 

пневмонығыздаумен, машиналар қағып түсіру үшін ауа фурмалары); 
- бекітілген жабдықтарға ұсақ жөндеу жүргізу; 
- шойын мен қождың сынамаларын алу; 
- итарқа операцияларын орындау; 
- шойын мен қождың сапасын химиялық талдау және сыртқы түрі 

бойынша анықтау;; 
- Кокс газын пайдалану: ұшу массасын жылыту үшін, электр зеңбірегін 

толтыру үшін, басты көлік және тербелмелі науаларды жылыту үшін, шойын 
ағын қораптарын кептіру үшін; 

- алғашқы және стационарлық өрт сөндіру құралдарын пайдалануға;; 
- жазатайым оқиға кезінде және электр тогымен зақымданған жағдайда 

зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету; 
- апаттық жағдайларда дұрыс шешім қабылдау. 
 

Екінші көрікші міндетті: 
Ауысым басталғанға дейін: 
1. Ауысымдық-қарсы жиналысқа жұмысқа дайындалған, норма 

бойынша тиісті арнайы киіммен келу, бірінші көрікші немесе өндірістік 
шеберден (ауысымдық) ауысымға тапсырма алу. 

2. Жұмыс орнын тексеріп, тексеріңіз: 
- жұмыс орнының, қойылымдық теміржолдардың, тербелмелі ванналар 

жетектері алаңдарының тазалығы, қоршаудың болуы және жарамдылығы; 
- сынама іріктегіштердің, шойынтасушы және қожтасушы шөміштердің 

жай-күйі; 

  

- итергіштердің дыбыстық сигнализациясының жарамдылығы (бірінші 
көрікшімен бірге); 

- алдыңғы ауысымның жұмысымен ауысушымен әңгіме барысында 
танысу, одан анықталған кемшіліктер мен ақауларды жоюды талап ету, 
ауысушымен болған даулы мәселелер туралы бірінші көрікшіге баяндау. 

Ауысым ішінде: 
1. Шойын шығару кестесіне сәйкес Ауысым тапсырмасын уақтылы 

және сапалы орындау. 
2. Шойын ағын қораптарының, басты науалардың, шойын ағын 

қораптарының дұрыс күйін қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда оларды 
кестеден тыс жөндеу.  

3. Шойын мен қождың сынамаларын уақытылы және сапалы іріктеуді 
жүргізу, кейіннен оларды құю ауласында арнайы бөлінген орынға қоймалау.  

4. Домна пешінің қалыпты жүрісін қолдау бойынша уақтылы шаралар 
қабылдау үшін шығарылатын шойын мен қождың қыздыру дәрежесін және 
құрамын анықтау.  

5. Шойынтасушы және қожтасушы шөміштердің дұрыс толтырылуын 
бақылауды жүзеге асыру.  

6. Шығару науаларындағы шойын мен қождың ағынына бақылау 
жүргізу.    

7. Бірінші көрікші болмаған жағдайда электр немесе гидравликалық 
бұрғылау машинасының қуаты кезінде немесе қолмен шойын ағытпасын 
ашу, сондай-ақ электр немесе гидравликалық зеңбіректің көмегімен немесе 
пештің (ауысымды) өндірістік шеберінің қатысуымен қолмен шойын 
ағытпасын жабу. 

8. Ауа фурмаларының жай-күйін бақылау, оларды ауыстыруға қатысу, 
қажет болған жағдайда ілмектеушінің міндеттерін орындау. 

9. Саз балшық бөлімшесінен келіп түсетін отқа төзімді материалдардың 
сапасын бақылау және оларды домна пешіне уақтылы беруді қамтамасыз ету. 

10. Цехтың саз балшық бөлімшесіне отқа төзімді материалдар 
астындағы контейнерлерді уақтылы тазарту және тиеп жөнелту. 

11. Жұмыс орнын және қойылым темір жолдарын таза ұстау. 
12. Үшінші көршінің жұмысын бақылау. 
13. Домна пешінің технологиялық режиміндегі ауытқулар туралы, 

қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысында ақаулар анықталған кезде 
тікелей және жедел басшыларды уақтылы хабардар ету, олардың 
нұсқауларын орындау. 

14. Домна пешіндегі төтенше жағдайда жұмыстарды орындаңыз. 
аварияларды жою жоспарында көзделген аварияға қарсы жаттығулар 
жүргізуге қатысу. 

15. Жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрылғыларды таза ұстау. 
16. Нормалар бойынша тиісті арнайы киімді және жеке қорғаныс 

құралдарын пайдалану. 
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Ауысым соңында: 
1. Жұмыс орнын өндірістік қоқыстан, бөгде заттардан тазарту, 

жабдықтарды, механизмдерді, құрал-саймандарды, ауысымды тапсыруға 
арналған құрылғыларды дайындау. 

2. Ауысымды өткен ауысымда жұмыс істеумен таныстыру, анықталған 
ескертулерді жою, даулы мәселелер туралы бірінші көрікшіге немесе пештің 
өндірістік шеберіне (ауысымға) баяндау және оның рұқсатымен жұмыс 
орнынан кету. 

3. Ауысымның соңында авариялық жағдай туындаған жағдайда екінші 
көрікші кіріс ауысымның домна пешінің көрікшілер бригадасымен бірге 
жұмыс орнында қалады және домна пешінің қалыпты жұмыс режимін 
қалпына келтіргенге дейін немесе жоғары тұрған басшының өкіміне дейін 
пештің өндірістік шеберінің (ауысымдық) басшылығымен аварияларды жою 
жоспарында көзделген жұмыстарды жүргізеді. 

 
5.2.3 Үшінші көрік домна пеші 
 
Үшінші көрікші шойын шығару кестесіне сәйкес ауысымда бекітілген 

учаскеде көрік жұмыстарын тікелей орындаушы болып табылады [20].  
Үшінші көрікші болып орта білімі бар, медициналық куәландырудан 

өткен, жұмыс орнында мамандығы бойынша теориялық және практикалық 
оқу курсынан өткен, ілмектеуші куәлігі бар адам қабылданады.  

Үшінші көрікші ыстық жұмыс учаскесіндегі домна пештерінің 
өндірістік шеберіне (күндізгі), ыстық жұмыс учаскесіндегі домна пешінің 
жедел – өндірістік шеберіне (ауысымды) (бұдан әрі мәтін бойынша – пештің 
өндірістік шебері (ауысымды), домна пешінің көрікшісі (бірінші, ауысымды - 
бұдан әрі мәтін бойынша-бірінші көрікші), домна пешінің көрікшісі (екінші, 
ауысымды - бұдан әрі мәтін бойынша екінші көрікші) тікелей бағынады. 
 

Үшінші көрікші білуі керек [20]: 
- Домна өндіріс технологиясының негіздері; 
- шойын мен қождың химиялық және физикалық қасиеттері; 
- шойын шығару кестесі; 
- Домна пешінің құрылғысы және көрік жабдығы; 
- Домна пешінің салқындату жүйелерінің құрылысы мен күту 

ережелері; 
- бирка жүйесін қолдану жөніндегі нұсқаулық; 
- ауысымдарды қабылдау – тапсыру туралы ереже; 
- домна пештерінің жабдықтарын техникалық пайдалану ережелері; 
- науалар мен ұйықтарды құюға түсетін құю материалдарының, шойын 

ағытпаны толтыру және жөндеу кезінде қолданылатын отқа төзімді 
материалдардың құрамы мен қасиеттері; 
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Ауысым соңында: 
1. Жұмыс орнын өндірістік қоқыстан, бөгде заттардан тазарту, 

жабдықтарды, механизмдерді, құрал-саймандарды, ауысымды тапсыруға 
арналған құрылғыларды дайындау. 

2. Ауысымды өткен ауысымда жұмыс істеумен таныстыру, анықталған 
ескертулерді жою, даулы мәселелер туралы бірінші көрікшіге немесе пештің 
өндірістік шеберіне (ауысымға) баяндау және оның рұқсатымен жұмыс 
орнынан кету. 

3. Ауысымның соңында авариялық жағдай туындаған жағдайда екінші 
көрікші кіріс ауысымның домна пешінің көрікшілер бригадасымен бірге 
жұмыс орнында қалады және домна пешінің қалыпты жұмыс режимін 
қалпына келтіргенге дейін немесе жоғары тұрған басшының өкіміне дейін 
пештің өндірістік шеберінің (ауысымдық) басшылығымен аварияларды жою 
жоспарында көзделген жұмыстарды жүргізеді. 

 
5.2.3 Үшінші көрік домна пеші 
 
Үшінші көрікші шойын шығару кестесіне сәйкес ауысымда бекітілген 

учаскеде көрік жұмыстарын тікелей орындаушы болып табылады [20].  
Үшінші көрікші болып орта білімі бар, медициналық куәландырудан 

өткен, жұмыс орнында мамандығы бойынша теориялық және практикалық 
оқу курсынан өткен, ілмектеуші куәлігі бар адам қабылданады.  
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Үшінші көрікші білуі керек: 
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Үшінші көрікші міндетті: 
Ауысым басталғанға дейін: 
1. Ауысымдық-қарсы жиналысқа жұмысқа дайындалған, нормаға 

сәйкес келетін арнайы киіммен келу, бірінші көрікшіден ауысымға тапсырма 
алу. 
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2. Жұмыс орнын тексеріп, тексеріңіз: 
- жұмыс орнының, қойылымдық теміржолдардың, тербелмелі ванналар 

жетектері алаңдарының тазалығы, қоршаудың болуы және жарамдылығы; 
- сынама іріктегіштердің, шойынтасушы және қожтасушы шөміштердің 

жай-күйі; 
- итергіштердің дыбыстық сигнализациясының жарамдылығы (екінші 

көрікшімен бірге); 
- алдыңғы ауысымның жұмысымен ауысушымен әңгіме барысында 

танысу, одан анықталған кемшіліктер мен ақауларды жоюды талап ету, 
ауысушымен болған даулы мәселелер туралы бірінші көрікшіге баяндау. 

Ауысым ішінде: 
1. Шойын шығару кестесіне сәйкес Ауысым тапсырмасын уақтылы 

және сапалы орындау. 
2. Басты және көліктік науаларды, шойын және қож ванналарын, 

ұйықтарды, сифондар мен айналма науаларды шойын мен қожды шығаруға 
уақтылы дайындау, асулар мен кесетін күректерді толтыру. 

3. Электр немесе гидравликалық зеңбіректің ұшын тиек массасынан 
тазарту, бұрғылау машинасының бұрғыларын ауыстыру, сондай-ақ электр 
немесе гидравликалық зеңбіректі ұшу массасымен толтыру. 

4.  Құюға қойылған Қож таситын шөміштердің жай-күйін тексеру, 
оларды құрғақ қожбен немесе құммен себу. 

5. Шығару науаларындағы шойын мен қождың ағынына бақылау 
жүргізу. 

6. Реттеуге толтыру шойынтасушы және қожтасушы шөміштер. 
7. Шойын мен қождың сынамаларын уақтылы және сапалы іріктеуді, 

кейіннен оларды құю ауласында арнайы бөлінген орынға қоймалауды 
жүргізу. 

8. Кесу күректерін, шойын және қож науаларының айналмалы 
шұлықтарын, итергіштерді, тельферді басқару. 

9. Бірінші көрікшінің басшылығымен ауа фурмалары мен 
амбразураларды ауыстыруға, шойын ағын футлярын және бас науаны 
жөндеуге қатысу. 

10. Бекітілген жабдықтар мен жұмыс орнын, қойылымдық темір 
жолдарды таза және тәртіпте ұстау. 

11. Бекітілген жабдықты жөндеуге дайындау, жөндеуге қатысу және 
жабдықты жөндеуден қабылдау. 

12. Қызмет көрсетілетін Жабдықтың жұмысында ақаулықтар 
анықталған кезде технологиялық режимдегі ауытқулар туралы тікелей және 
жедел басшыларды уақтылы хабардар ету. 

13. Жұмысшылардың, аға жұмысшылардың, сілтемелердің және 
барлық бөлімшелердің бригадирлерінің бақылау жүйесі туралы еңбекті 
қорғау ережесінің талаптарын, биркалық жүйені қолдану жөніндегі 
нұсқаулықты, іскерлік мінез-құлық кодексін орындау. 

14. Нормалар бойынша тиісті арнайы киімді және жеке қорғаныс 
құралдарын пайдалану. 
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15. Домна пешіндегі авариялық жағдайда аварияларды жою 
жоспарында көзделген жұмыстарды орындау, аварияға қарсы жаттығулар 
жүргізуге қатысу. 

Ауысым соңында: 
16. Жұмыс орнын өндірістік қоқыстан, бөгде заттардан тазарту, 

жабдықтарды, механизмдерді, құрал-саймандарды, ауысымды тапсыруға 
арналған құрылғыларды дайындау. 

17. Ауысымды өткен ауысымның жұмысымен таныстыру, анықталған 
ескертулерді жою, даулы мәселелер туралы бірінші көрікшіге немесе пештің 
өндірістік шеберіне (ауысымға) баяндау және оның рұқсатымен жұмыс 
орнынан кету. 

18. Ауысымның соңында авариялық жағдай туындаған жағдайда 
үшінші көрікші кіріс ауысымның Домна пешінің көрікшілер бригадасымен 
бірге жұмыс орнында қалады және Домна пешінің қалыпты жұмыс режимін 
қалпына келтіргенге дейін немесе жоғары тұрған басшының өкіміне дейін 
пештің өндірістік шеберінің (ауысымдық) басшылығымен аварияларды жою 
жоспарында көзделген жұмыстарды жүргізеді. 

 
5.3 тақырыбы Домна пешінің жұмысы 
 
5.3.1 Бұлғауышны жөндеу 
 
Қазіргі заманғы домна пештерінде күн сайын 1000-нан 2000т-ға дейін 

шойын және едәуір мөлшерде қож шығарылады. Сондықтан шойын 
төсенішінің аймағындағы отқа төзімді төсеніш үнемі эрозияға ұшырайды 
және отқа төзімді төсеніштің толық жоғалуын болдырмау үшін әр шығарудан 
кейін шойынға саздың көп мөлшерін беру керек және сол арқылы 
шұңқырдың қалыпты ұзындығын сақтау керек [10]. 
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ln-тесіктің толық ұзындығы; l - тесіктің ұзындығы; к - қыртыс, 1 - 

металлқабылдағыштың қалған қалауы; 2 - түптің қалған қалауы; 3 - көріктегі 
гарниссаж; 4 - ескі тиек массасы; 5 - тесікке оны бітеу кезінде берілген жаңа тиек 

массасы; 6 - тесікны ұзарту кезінде тиек массасының шекарасын алып тастау 
мүмкіндігі; 7 - балшықтың қызуының мүмкін болатын өзгерістері ПРН шойынның 

шығыршығына; 8 - тесіктің қаптамасы; 9 - көріктегі кокс; 10 - тесіктің тесу; 11 – 
бұлғауыш. 

 
5.5 – сурет-Көрік пен тесіктің алдыңғы қабырғасының сипатты жағдайы (И. 

Г. Половченко) 
 

 
 

Бұлғауышты ауыстыру 11 (сурет. 5.5) кейбір зауыттарда айына бір рет, 
басқаларында-сирек жүргізіледі. Бұлғауышты бөлшектеу алдында корпусты 
бөлшектеу керек. Бұлғауыш тауашаның ұзындығына жақын орналасқан екі 
қатарлы кірпіштен тұрады. Әдетте бұлғауыштың бірінші қатары құлайды, 
өйткені Екінші қатар жақсы қорғалған, ұзақ тұрады. Алдымен кірпішті 
раманың төменгі бөлігіне салыңыз, содан кейін раманың жоғарғы бөлігін 

Шойын тесіктің жақтауын күюден қорғауға арналған шегендеу 
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ln-тесіктің толық ұзындығы; l - тесіктің ұзындығы; к - қыртыс, 1 - 

металлқабылдағыштың қалған қалауы; 2 - түптің қалған қалауы; 3 - көріктегі 
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шығыршығына; 8 - тесіктің қаптамасы; 9 - көріктегі кокс; 10 - тесіктің тесу; 11 – 
бұлғауыш. 

 
5.5 – сурет-Көрік пен тесіктің алдыңғы қабырғасының сипатты жағдайы (И. 

Г. Половченко) 
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жайыңыз. Кірпіштер міндетті түрде ағаш балғамен соғылады, сондықтан 
олар бір-біріне мықтап жабысып, ерітінді тігістерді жақсы толтырады. 

Соңғы екі кірпіш (құлып) ағаш төсенішпен ауыр бальзаммен бітелген, 
оның соңы бұлғауыш қамалына салынған. 

Жаңа бұлғауыш Кокс немесе табиғи газбен ауамен 10-15 минут 
кептіріледі, содан кейін бірінші көрікші жаңа корпусты толтыра бастайды. 
Домна пешінің шебері бұлғауышты жөндеу кезінде болуы керек. 

 
5.3.2 Шойын ағынына күтім жасау 
 
Сонымен қатар, жағдайды дұрыс ұстау үшін қамқорлық қажет.  
Корпусқа күтім жасау-бұл зеңбіректің дұрыс орнатылуын қамтамасыз 

ететін, оны дұрыс ұстау, бұл зеңбіректен Сығылған саздың қалыпты 
бағытына ғана емес, сонымен қатар сазды шұңқырға беру мүмкіндігіне де 
байланысты. Корпустың қызмет ету мерзімі оны жасау үшін қолданылатын 
құлыптау массасының сапасына байланысты және әдетте бір күн. 

Жаңа футляр футлярдың жай-күйіне қарамастан, кесте бойынша 
белгіленген мерзімде дайындалуы тиіс. 

Корпусты жөндеу ескісін бөлшектеуден басталады. Жаңа корпусты 
жасамас бұрын, ескі шұңқыр, қож, скрап және ешкілерді жақын жерден алып 
тастау үшін толығымен сынған. Ол үшін ескі корпус пневматикалық 
балғамен 300-350 мм тереңдікке, ал ені бойынша - жақтау бұлғауышының 
кірпішіне дейін кесіледі (сурет. 5.6). 

Кейбір зауыттарда олар корпусты бөлшектемей тұрып, шұңқырды 
күшті сазбен жүргізеді. Мұны "жасау" керек емес, өйткені шұңқырды қатты 
сазбен тазарту жағдайды бөлшектеу кезінде шойынның жарылып кетуіне жол 
бермейді және бұл операцияны едәуір ауырлатады. 

Ескі қаптаманы алып тастағаннан кейін раманың шойын ағытпасының 
бөлшектелген бөлігіне, ағын каналын бекітетін бұлғауыш мен сазға іргелес 
тексеру жүргізіледі. Бұл тексеру шұңқырдың күйіп қалмағанын (шұңқырдың 
күйіп кеткендігі қызарудың пайда болуын көрсетеді), шойын немесе қождың 
қатып қалған ағындарының бар-жоғын, шойын немесе қождың ағынды 
арнаны жоғарыдан, төменнен немесе бүйірден кесіп тастағанын, бірақ 
корпустың беріктігіне байланысты шыға алмағанын анықтауы керек. Ақыр 
соңында, тексеру судың шұңқырға түсетінін, егер шұңқырға жақын 
тоңазытқыштардың кез-келгені су өткізсе, не болуы мүмкін екенін анықтауы 
керек. Егер су шұңқырға енсе, жұмыс істеу өте қауіпті, сондықтан сіз 
шұңқырға су көзін тауып, оны жоюыңыз керек. 
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Мықты саз тиек массасы 
 

5.6-сурет - Ескі құтыны бөлшектеу 
 
Құтыны бөлшектеу алдында шикі сазды ағын саңылауы бойынша 

кішкене тиекпен айдап шығарады, содан кейін ағын саңылауы шойын ағын 
рамасынан бір метр тереңдікке дейін жартылай бекітілген сазды қағу арқылы 
бекітіледі. Корпус раманың сыртқы жиегінен 500-600 мм тереңдікке, ал ені 
бойынша - раманың кірпіш бұлғауышына дейін бөлшектеледі [10]. 

Қаптама қалыңдығы 150 мм қабаттармен толтырылуы керек. Балшық 
шойын шұңқырының жақтауымен тазаланғанға дейін беріледі, содан кейін 
зеңбіректің ұшына арналған тесік кесіледі. Зеңбіректің ұшына арналған 
тесіктің орнын белгілеу үшін шаблонды қолданыңыз немесе зеңбірекке 
қызмет етіңіз. Зеңбіректің саусағы әрдайым дұрыс бола бермейтіндіктен, 
екінші әдіс біріншіге қарағанда аз сенімді болады. 

Істі аға көрікші үшінші және төртінші көрікшінің көмегімен 
толтырады. Массасы үлкен тығыздағышпен қабаттарға толығымен 
тығыздалғанға дейін (қатты соққы пайда болған кезде) тығыздалады [10]. 

Массасы рамамен тығыздалған кезде, мылтық тесікке жеткізіліп, 
зеңбіректің саусақ ізін алу үшін оны жаңадан құйылған сазға басыңыз (сурет. 
5.7, а). Қалыптасқан белгіге сәйкес қорап, ұя үлкен кескішпен 150-200 мм 
тереңдікке кесіледі (сурет. 5.7, б). Әрі қарай, зеңбірек екінші рет сазды 
қосымша тығыздау үшін және зеңбіректің ұшын шойын шүмегінің 
корпусына жақындаудың дәлдігін тексеру үшін жеткізіледі. 



217  

 
Мықты саз тиек массасы 
 

5.6-сурет - Ескі құтыны бөлшектеу 
 
Құтыны бөлшектеу алдында шикі сазды ағын саңылауы бойынша 

кішкене тиекпен айдап шығарады, содан кейін ағын саңылауы шойын ағын 
рамасынан бір метр тереңдікке дейін жартылай бекітілген сазды қағу арқылы 
бекітіледі. Корпус раманың сыртқы жиегінен 500-600 мм тереңдікке, ал ені 
бойынша - раманың кірпіш бұлғауышына дейін бөлшектеледі [10]. 

Қаптама қалыңдығы 150 мм қабаттармен толтырылуы керек. Балшық 
шойын шұңқырының жақтауымен тазаланғанға дейін беріледі, содан кейін 
зеңбіректің ұшына арналған тесік кесіледі. Зеңбіректің ұшына арналған 
тесіктің орнын белгілеу үшін шаблонды қолданыңыз немесе зеңбірекке 
қызмет етіңіз. Зеңбіректің саусағы әрдайым дұрыс бола бермейтіндіктен, 
екінші әдіс біріншіге қарағанда аз сенімді болады. 

Істі аға көрікші үшінші және төртінші көрікшінің көмегімен 
толтырады. Массасы үлкен тығыздағышпен қабаттарға толығымен 
тығыздалғанға дейін (қатты соққы пайда болған кезде) тығыздалады [10]. 

Массасы рамамен тығыздалған кезде, мылтық тесікке жеткізіліп, 
зеңбіректің саусақ ізін алу үшін оны жаңадан құйылған сазға басыңыз (сурет. 
5.7, а). Қалыптасқан белгіге сәйкес қорап, ұя үлкен кескішпен 150-200 мм 
тереңдікке кесіледі (сурет. 5.7, б). Әрі қарай, зеңбірек екінші рет сазды 
қосымша тығыздау үшін және зеңбіректің ұшын шойын шүмегінің 
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5.7 – сурет-а) құтыда зеңбірек ұшының таңбасын алу; б) қаптама ұясын кесу 

 
Шұлыққа арналған тесік зеңбіректің саусағы оған еркін кіретіндей 

болуы керек. Тесіктің осьі сәл төмен қарай бағытталуы керек, сәйкесінше 
фаллопиялық каналдың белгіленген бұрышы (10-15°). 

Осыдан кейін канал 350-400 мм тереңдікке кесіледі. Кесілген арна 
жаңа құйылған саздың бүкіл қалыңдығын кептіруге жақсы жағдай жасайды. 

Кесу аяқталғаннан кейін тесіктің дұрыс орналасуы зеңбіректі жұмыс 
жағдайына қою арқылы тексеріледі. Егер тесік дұрыс кесілсе, олар газды 
қыздырғыш пен сығылған ауаны беру арқылы корпусты кептіре бастайды.  

Кокс корпусын кептіріңіз (немесе ауа берілетін табиғи газ. Кептіру 
ұзақтығы 45-60 мин. 

Егер корпусты қысқа тесікпен өзгерту керек болса, ескі корпусты 
бөлшектеу кезінде өте сақ болу керек және шойын мен қождың шығу 
мүмкіндігін ескеру қажет. 

Пеш бітпеген және тесігі әлсіз болған кезде Домна пешінің толық 
жүрісінде корпусты сындыру қауіпті, өйткені шойынның жарылуы мүмкін. 
Мұндай жағдайларда жаңа корпусты дайындауды шұңқырдың жай-күйі 
жақсарғанға дейін кейінге қалдыру керек, бірақ ешқандай жағдайда корпусты 
жөндеуді қажет етпей кешіктіруге болмайды. Бірнеше шығарылымды 
жіберіп алған қабықтың балшықтары кебеді, құлай бастайды және қабық 
жабылған кезде зеңбіректің саусағымен біртіндеп жойылады. 

Кейде шойын шұңқырдың жақтауына тікелей жанасатын, оның 
тозуына жол бермейтін корпустың кірпіш бұлғауышсын өзгерту қажет. 
Бұлғауыш қалыпты ұзындықта ғана өзгеруі мүмкін. 

Домна пешінің жоспарлы жөндеуге кез-келген тоқтауы кезінде ұшу 
каналын мүмкіндігінше ұзын етіп (кемінде бір метр) бөлшектеу және кірпіш 
бұлғауышның екі қатарын салу қажет. Шойын ағынына осындай жөндеу 
жүргізу туралы жөндеу өндірісінің журналдарында жазба жасалады. 

Үлкен пештердегі қалыпты ұзындығы 1,7—2,0 м деп саналады. 
Шұңқырдың қалыпты ұзындығын сақтау үшін мыналарды қамтамасыз ету 
қажет: құлыптау сазының жақсы сапасы, құдыққа қажетті мөлшерде саз беру 
және оның пеште дұрыс орналасуы және шұңқырды мұқият кептіру. 
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Басқа заттар тең болған жағдайда, тесік күйіп кетеді, соғұрлым көп 
балқыту өнімдері ол арқылы өтеді, пештің соққысы неғұрлым ыстық болса, 
соғұрлым негізгі қож болады. 

Шойынның үстінде орналасқан арматураның жұмысы шұңқырдың 
күйіп кетуіне де әсер етеді. Бұл фурма жұмыс істеген кезде, тесік тезірек 
күйіп кетеді. Сондықтан, көптеген зауыттарда шұңқырдың үстінде 
орналасқан фурма үнемі жабық күйде ұсталады. Мұны дұрыс деп санауға 
болмайды, өйткені тұрақты жабық фурманың болуы Үрлеудің біркелкі 
бөлінбеуіне байланысты пештің жұмысына және жағдайына зиянды әсер 
етеді. 

 
5.3.3 Бас науаны жөндеу 
 
Шойын ағынынан асуға дейінгі негізгі науа отқа төзімді кірпішпен 

қапталған, оның үстіне науа массасы толтырылған. Кезінде тиісті күтімді 
қаптамалау бас науалар қызмет етеді жыл. 

Негізгі шұңқыр 3-7 күнде бір рет жөнделеді, ал шұңқырдың алдыңғы 
бөлігін кейде күніне бір рет жөндеуге тура келеді. Мұның бәрі қоқыс 
массасының құрамына, оның қасиеттеріне және толтыру сапасына 
байланысты. Ол үшін негізгі ойық шартты түрде екі бөлікке бөлінеді, ал 
бірінші бөлігі шұңқырдың ортасынан асуға дейінгі учаске болып саналады. 
Басты науаны бөліктер бойынша жөндейді (ауысыммен). 

Шойын шығарғаннан кейін, шұңқыр толығымен қараңғыланғанша 
сумен суарылады. Науаның жиектері ыстық күйде кесіледі. Олар 
шұңқырларды екі жағынан сындыра бастайды, өйткені бұл ыңғайлы және 
оңай. Әрі қарай, пневматикалық балғамен шұңқырдың түбін бөлшектеуге 
кірісіңіз. 

Қоқыс толығымен бөлшектеліп, тазаланған кезде, массаны төсеуге 
кірісіңіз. Алдымен шұңқырдың түбін, содан кейін жақтарын салыңыз. 
Осыдан кейін кіріседі өрнектеу бас науалар. Олар массаны корпустан 
науаның ортасына дейін және артқа қарай тығыздай бастайды. Содан кейін 
қоқыстың жақтары тығыздалады. 

Негізгі науаның қалыңдығы келесідей: төменгі жағы 200-250 мм, 
жақтары (төменгі бөлігінде) 160-180 мм және жиегі (жоғарғы бөлігінде) 100-
120 мм. 

Толтыру аяқталғаннан кейін науа кептіруге дайындалады, ол үшін ол 
парақтармен тығыз жабылады, ал саңылаулар ауа массасымен жабылады. 
Содан кейін түтіктер парақтардың астына түседі, олар арқылы Кокс немесе 
табиғи газ және Сығылған ауа беріледі. 

Науаны кептіру 50-60 минутқа созылады. Кептіру аяқталғаннан кейін 
толтырғыш құмның жұқа қабатымен тығыздалады және науа шығаруға 
дайын. 

Келесі ауысымда, әдетте, негізгі қоқыстың екінші бөлігі бірдей ретпен 
толтырылады. Ерекше көңіл бөлу керек өрнектеу асуының. Оның жотасының 
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Басқа заттар тең болған жағдайда, тесік күйіп кетеді, соғұрлым көп 
балқыту өнімдері ол арқылы өтеді, пештің соққысы неғұрлым ыстық болса, 
соғұрлым негізгі қож болады. 

Шойынның үстінде орналасқан арматураның жұмысы шұңқырдың 
күйіп кетуіне де әсер етеді. Бұл фурма жұмыс істеген кезде, тесік тезірек 
күйіп кетеді. Сондықтан, көптеген зауыттарда шұңқырдың үстінде 
орналасқан фурма үнемі жабық күйде ұсталады. Мұны дұрыс деп санауға 
болмайды, өйткені тұрақты жабық фурманың болуы Үрлеудің біркелкі 
бөлінбеуіне байланысты пештің жұмысына және жағдайына зиянды әсер 
етеді. 

 
5.3.3 Бас науаны жөндеу 
 
Шойын ағынынан асуға дейінгі негізгі науа отқа төзімді кірпішпен 

қапталған, оның үстіне науа массасы толтырылған. Кезінде тиісті күтімді 
қаптамалау бас науалар қызмет етеді жыл. 

Негізгі шұңқыр 3-7 күнде бір рет жөнделеді, ал шұңқырдың алдыңғы 
бөлігін кейде күніне бір рет жөндеуге тура келеді. Мұның бәрі қоқыс 
массасының құрамына, оның қасиеттеріне және толтыру сапасына 
байланысты. Ол үшін негізгі ойық шартты түрде екі бөлікке бөлінеді, ал 
бірінші бөлігі шұңқырдың ортасынан асуға дейінгі учаске болып саналады. 
Басты науаны бөліктер бойынша жөндейді (ауысыммен). 

Шойын шығарғаннан кейін, шұңқыр толығымен қараңғыланғанша 
сумен суарылады. Науаның жиектері ыстық күйде кесіледі. Олар 
шұңқырларды екі жағынан сындыра бастайды, өйткені бұл ыңғайлы және 
оңай. Әрі қарай, пневматикалық балғамен шұңқырдың түбін бөлшектеуге 
кірісіңіз. 

Қоқыс толығымен бөлшектеліп, тазаланған кезде, массаны төсеуге 
кірісіңіз. Алдымен шұңқырдың түбін, содан кейін жақтарын салыңыз. 
Осыдан кейін кіріседі өрнектеу бас науалар. Олар массаны корпустан 
науаның ортасына дейін және артқа қарай тығыздай бастайды. Содан кейін 
қоқыстың жақтары тығыздалады. 

Негізгі науаның қалыңдығы келесідей: төменгі жағы 200-250 мм, 
жақтары (төменгі бөлігінде) 160-180 мм және жиегі (жоғарғы бөлігінде) 100-
120 мм. 

Толтыру аяқталғаннан кейін науа кептіруге дайындалады, ол үшін ол 
парақтармен тығыз жабылады, ал саңылаулар ауа массасымен жабылады. 
Содан кейін түтіктер парақтардың астына түседі, олар арқылы Кокс немесе 
табиғи газ және Сығылған ауа беріледі. 

Науаны кептіру 50-60 минутқа созылады. Кептіру аяқталғаннан кейін 
толтырғыш құмның жұқа қабатымен тығыздалады және науа шығаруға 
дайын. 

Келесі ауысымда, әдетте, негізгі қоқыстың екінші бөлігі бірдей ретпен 
толтырылады. Ерекше көңіл бөлу керек өрнектеу асуының. Оның жотасының 

  

жоғарғы жағы шойын шығару кезінде шойын ағынының корпусы Шойын 
мен Қожбен жабылмауы үшін корпустың табаны деңгейінде болуы керек. 

Өлшемдері 150-180 мм-ден аспайтын сифон саңылауының бүйір 
қабырғалары мен түбін мұқият жауып, қысыңыз. Плитаның күйдірілген 
және құлаған бөліктері жаңа массаның бөліктеріне жағылады. 

Негізгі қоқыстың екінші бөлігі Кокс немесе табиғи газ және сығылған 
ауамен кептіріледі. 

Негізгі қоқысқа ағымдағы күтім жасау үлкен маңызға ие. Егер сіз 
қаптаманың күйіп қалған бөлігін уақтылы түзетпесеңіз, онда қоқыстың күюі 
артады, бұл төсеніштің күйіп кетуіне және қоқыстың бітелуіне әкелуі мүмкін. 
Сондықтан, шойынды әр шығарғаннан кейін, толтыру күйін мұқият тексеріп, 
егер қоқысты толтыру жөндеуді қажет етсе, оны дереу жасау керек. 

 
5.3.4 Науаларды шығаруға дайындау 
 
Шойынды дайындау және шығару жұмыстары бірнеше операцияларды 

қамтиды. 
1.  Науаларды скраптан және алдыңғы шығарудан қалған қождан 

тазарту. 
2.  Шойын науадағы корпустың құрылысы (егер бұл жағдайды жөндеу 

кестесіне сәйкес болса). 
3.  Негізгі шойын науасын балшықпен толтыру (егер бұл кестеге сәйкес 

болса). 
4.  Сифон саңылауы мен асу құрылғысы. 
5.  Кесу күректерін тиісті жағдайға орнату және оларды құммен 

толтыру. 
6.  Шойын мен қожға арналған арықтарды дайындау, шойынға 

арналған науа ұйықтарын дайындау. 
7.  Зеңбіректі зарядтау. 
Науаларды тазалау сынықтар мен қысқыштардың көмегімен көрік 

жүргізушілермен жүргізіледі; скрап пен қож темір қораптарға (бөлек скрап 
және бөлек қож) батырылады, олар көпірлі кранның көмегімен арнайы 
платформаларға түсіріледі. Қож қоқысқа шығарылады, скрап коперге 
беріледі, онда ол кесіліп, домна цехының бункерлеріне қайтарылады. 

Корпусты орнату жұмыстары туралы жоғарыда айтылды. Негізгі 
шойын науасын сазбен толтыру оны сұйық металл ағынымен коррозиядан 
қорғау үшін жасалады. Әр түрлі зауыттарда науаны толтыру үшін әртүрлі 
масса құрамы қолданылады. Бұрын бұл мақсат үшін жартылай күшті саз 
кесектерде қолданылған, ол қалыңдығы 100-150 мм қорғаныс қабатын 
құрайтын тығыз соққылармен толтырылған. Қазір көбінесе шайыр 
қосылған Кокс қоспасынан тұратын масса қолданылады. Бұл қорғаныс 
қабаты шұңқырдың түбіне және қабырғаларына тікелей төселген кірпіш 
қабатының үстіне салынған. 
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Балшықтың немесе көміртекті массаның қабаты толтырылғаннан кейін 
жағылған газдың жалынымен Мұқият кептіріліп, үстіне жаңа құмның жұқа 
қабаты құйылады. 

Негізгі шойын науасының сазды қабаты тез күйіп кетеді және оны 
қалпына келтіру керек. Балшықтың тұрақтылығы қолданылатын массаның 
құрамына байланысты және оның қызмет ету мерзімі ауысымнан бірнеше 
күнге дейін өзгереді. 

Көрсетілгендей, жоғары, тағайындау сифондық тесіктер және асуының 
- бөліп шойын қож. 

Сифон тесігін құрайтын шойын плитасы оны шойынның 
коррозиясынан қорғау үшін отқа төзімді кірпіш қабатымен қапталған. 
Плитаның төменгі бөлігі және олардың негізгі ойыққа қосылған жерлеріндегі 
тігістер әр шығар алдында сазбен майланады, содан кейін жаңа саз жанып 
тұрған газбен жақсы кептіріледі. Өткел сондай-ақ саз қабатымен сыланады, 
жаңа құммен толтырылады және газ жанарғысының жалынымен немесе 
қызған қождың кесектерімен Мұқият кептіріледі. 

Айналмалы арықтағы күрек құрғақ ыстық құмның қалың қабатымен 
толтырылады, ол жоғарғы бөлігінде жаңа, мұқият кептірілген құмның жұқа 
қабатымен себіледі. 

Шығару алдында күректерді кесу төменгі позицияға орнатылып, ыстық 
құммен толтырылады, содан кейін ол жаңа құммен жабылады. Кескіш 
күректің көтерілуіне кедергі келтіретін күрек пен тіректердің ойықтары 
арасында шойынның төгілуіне жол бермеу үшін күректің жоғарғы жағы 
тіректермен жанасатын жерде жаңа құммен толтырылуы керек. 

Шойынға арналған науалар скраптан тазартылғаннан кейін жаңа 
құмның жұқа қабатымен толтырылады. Кейде үнемдеу үшін жаңа құмға ескі, 
қалдық құмның белгілі бір мөлшері қосылады. Мұны тек пайдаланылған құм 
5 мм тесіктері бар електерге алдын-ала еленген жағдайда ғана жасауға 
болады. Тұтас құмды қолдануға жол берілмейді, өйткені бұл шойынның 
қайнауына әкелуі мүмкін. 

Металды тікелей шөмішке бағыттайтын шұлықтар негізгі шойын 
науасынан кететін жерде құм өткелдері орнатылады. Бұл өткелдердің 
мақсаты-шелек толтырылғаннан кейін және шойынды келесі шөмішке 
бағыттау үшін кесу күрегі көтерілгеннен кейін металдың ағып кетуіне жол 
бермеу. Кесу күрегін көтергеннен кейін шойын ағынының биіктігі бірден 
төмендейді және өткелдің болуына байланысты шойын енді кесу күрегі 
көтерілгенге дейін ағатын шелекке ағып кете алмайды. 

Бұл асулар құрғақ ыстық құмнан жасалып, үстіне жаңа құмның жұқа 
қабаты төселіп, содан кейін мұқият кептіріледі. 

Қожға арналған науалар құммен толтырылмайды; олар науалардың 
түбінде ұсақ қождың кішкене қабатын қалдырумен шектеледі. Шұлықтар 
жанындағы асулар отқа төзімді саздан жасалады және үстіне құм құйылады. 
Кесілген күректер де сазбен толтырылады, күрек пен науа арасындағы 
барлық жарықтар және күректің тіректермен жанасатын жерлері жабылады. 
Кейде кескіш күректер күрек пен шұңқырдың түбінде кішкене қалатындай 
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Балшықтың немесе көміртекті массаның қабаты толтырылғаннан кейін 
жағылған газдың жалынымен Мұқият кептіріліп, үстіне жаңа құмның жұқа 
қабаты құйылады. 

Негізгі шойын науасының сазды қабаты тез күйіп кетеді және оны 
қалпына келтіру керек. Балшықтың тұрақтылығы қолданылатын массаның 
құрамына байланысты және оның қызмет ету мерзімі ауысымнан бірнеше 
күнге дейін өзгереді. 

Көрсетілгендей, жоғары, тағайындау сифондық тесіктер және асуының 
- бөліп шойын қож. 

Сифон тесігін құрайтын шойын плитасы оны шойынның 
коррозиясынан қорғау үшін отқа төзімді кірпіш қабатымен қапталған. 
Плитаның төменгі бөлігі және олардың негізгі ойыққа қосылған жерлеріндегі 
тігістер әр шығар алдында сазбен майланады, содан кейін жаңа саз жанып 
тұрған газбен жақсы кептіріледі. Өткел сондай-ақ саз қабатымен сыланады, 
жаңа құммен толтырылады және газ жанарғысының жалынымен немесе 
қызған қождың кесектерімен Мұқият кептіріледі. 

Айналмалы арықтағы күрек құрғақ ыстық құмның қалың қабатымен 
толтырылады, ол жоғарғы бөлігінде жаңа, мұқият кептірілген құмның жұқа 
қабатымен себіледі. 

Шығару алдында күректерді кесу төменгі позицияға орнатылып, ыстық 
құммен толтырылады, содан кейін ол жаңа құммен жабылады. Кескіш 
күректің көтерілуіне кедергі келтіретін күрек пен тіректердің ойықтары 
арасында шойынның төгілуіне жол бермеу үшін күректің жоғарғы жағы 
тіректермен жанасатын жерде жаңа құммен толтырылуы керек. 

Шойынға арналған науалар скраптан тазартылғаннан кейін жаңа 
құмның жұқа қабатымен толтырылады. Кейде үнемдеу үшін жаңа құмға ескі, 
қалдық құмның белгілі бір мөлшері қосылады. Мұны тек пайдаланылған құм 
5 мм тесіктері бар електерге алдын-ала еленген жағдайда ғана жасауға 
болады. Тұтас құмды қолдануға жол берілмейді, өйткені бұл шойынның 
қайнауына әкелуі мүмкін. 

Металды тікелей шөмішке бағыттайтын шұлықтар негізгі шойын 
науасынан кететін жерде құм өткелдері орнатылады. Бұл өткелдердің 
мақсаты-шелек толтырылғаннан кейін және шойынды келесі шөмішке 
бағыттау үшін кесу күрегі көтерілгеннен кейін металдың ағып кетуіне жол 
бермеу. Кесу күрегін көтергеннен кейін шойын ағынының биіктігі бірден 
төмендейді және өткелдің болуына байланысты шойын енді кесу күрегі 
көтерілгенге дейін ағатын шелекке ағып кете алмайды. 

Бұл асулар құрғақ ыстық құмнан жасалып, үстіне жаңа құмның жұқа 
қабаты төселіп, содан кейін мұқият кептіріледі. 

Қожға арналған науалар құммен толтырылмайды; олар науалардың 
түбінде ұсақ қождың кішкене қабатын қалдырумен шектеледі. Шұлықтар 
жанындағы асулар отқа төзімді саздан жасалады және үстіне құм құйылады. 
Кесілген күректер де сазбен толтырылады, күрек пен науа арасындағы 
барлық жарықтар және күректің тіректермен жанасатын жерлері жабылады. 
Кейде кескіш күректер күрек пен шұңқырдың түбінде кішкене қалатындай 

  

етіп орнатылады, ол сазбен толтырылады; қажет болған жағдайда, бұл сазды 
бөлік күрек жабылған кезде оңай тесіліп, қождың бір бөлігі келесі шелекке 
түсе бастайды; бұл шелектерді қож ағынымен жақсы толтыруға мүмкіндік 
береді. 

Қождың шөмішіне шойынның түсуіне жол бермеу үшін кейде негізгі 
қожды арықта үш-төрт тұзақ орнатылады. Ол үшін биіктігі 100-150 мм 
болатын ауыстырып-қосқыштар бір-бірінен белгілі бір қашықтықта 
жасалады. Тұзақтарда қожды алып кететін шойынның бір бөлігі орналасқан. 

Шойын науалардың ұйықтары отқа төзімді кірпішпен қапталады. Бұл 
кірпіш балшықпен қапталған, балшық үстіне құм қабаты салынған. 
Шұлықтарды толтыру шойын барлық бағытта шашырамай, шелекке тегіс 
ағынмен құйылатындай етіп жасалуы керек. Толтырылған шұлықтар жақсы 
кептірілуі керек. 

 
5.3.5 Қожды ағынға күтім жасау 
 
Қожды қож ағынынан шығаруға болатындай етіп, алдымен оны 

тәртіппен ұстау керек, яғни.күйіп кеткен фурмаларды уақтылы өзгерту, 
фурманы және тоңазытқышты қож немесе газ шығуы мүмкін кішкене 
олқылықтардың алдын алу үшін өте мұқият орнату керек. 

Қожды ағынға күтім жасаудың маңыздылығына байланысты бұл 
жұмыс екінші көрікшіге тапсырылады. 

Қож науасын шығаруға дайындау үшін қож науасын қождан тазарту, 
қож аспабынан ескі күйген сазды алып тастау және қож аспабының төменгі 
бөлігін және науаның бір бөлігін жаңа сазбен толтыру қажет. Бұл жұмысты 
өте мұқият орындау керек, әйтпесе қождағы аз мөлшерде шойын қож 
құрылғысының тоңазытқыштарын бұзады, бұл күйдірілген 
тоңазытқыштарды ауыстыру үшін пештің қажетсіз тоқтауына әкеледі. 

Жоғарғы қожды шығару шойын шығару аяқталғаннан кейін шамамен 
бір жарым сағаттан кейін басталады. Бірақ олар қож ағынының ашылу 
уақытын сағат бойынша емес, берілісті шығарғаннан кейін іске 
қосылғандардың саны бойынша бағалайды — тәжірибе негізінде қождың қай 
санын жүктегеннен кейін қождың пайда болуы керек екендігі белгілі болды. 

Қожды ағытпаны ашу үшін фурмадағы тоқтатқышты (қолмен немесе 
механикалық) алып тастау қажет. Егер осыдан кейін қож әлі жүрмесе 
(фурмада бірқатар жағдайларға байланысты үлкен немесе аз қалыңдықтағы 
қож қыртысы пайда болады), бұл қыртысты балғамен қолмен балғамен 
соғылған сынықтардың көмегімен тесу керек. Бұл операция қождың 
сынықтарына зақым келтірмеу үшін мұқият жасалуы керек. Сынық 5.8-
суретте көрсетілгендей, сыныққа тағылған сынаға сақинаның көмегімен 
ұрылатын ілгектің көмегімен тесіктен қағылады.  

Алдымен, ағын ашылғаннан кейін көп ұзамай пештегі қож деңгейі қож 
ағынының деңгейіне дейін төмендейді және одан соғыла бастайды. Содан 
кейін қожды жабу керек. 
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Егер бұл жалыннан жалын пайда болғаннан кейін бірден жасалмаса, 
қождың көп мөлшерін алып жүретін жалынның қатты үрленуіне байланысты 
шұңқырды қолмен жабу әлдеқайда қиын болады. 

Қож шұңқырын Мұқият бөлшектеу керек, өйткені әйтпесе сіз қож 
фурмасының шанышқысын сындырып тастай аласыз немесе салқындату 
құрылғыларының түтіктерін зақымдай аласыз, бұл оларды ауыстыруды 
қажет етеді [10]. 

 

 
 

5.8-сурет-Тесікті ашу  
 

Қож ағынының бекітілуіне ерекше назар аударылады және егер 
қапсырма немесе сына (қож фурмасы мен амбразурасын бекіту) 
жылжытылса, онда осы ауытқушылықты жою шаралары қабылданады. 

Қож аспабын балшықтан және қож кесектерінен тазарту аяқталған 
кезде қожжаушы салқындатқыш арматураны, күбіні қарайды, судың қай 
жерде ағып жатқанын тексереді, сонымен бірге қож фурмасы мен 
амбразураның жағдайын тексереді. 

Қож фурмасының саңылауы бөлшектеу басталғаннан бастап тесікті 
толтыру соңына дейін тоқтатқышпен жабылған. 

Қож шұңқыры бос жерлерді болдырмас үшін мұқият толтырылады. Саз 
кесектері кішкене бөліктерге тасталады. 

Қож науасында су табылған жағдайда қож салушы су құбыршысымен 
бірге ағу себебін анықтайды және ақаулықтарды жою шараларын 
қабылдайды, бұл туралы бірінші көрікшіні немесе пештің шеберін алдын ала 
хабардар етеді. 
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Егер қож шұңқырындағы сазды толтырудың биіктігі өте үлкен болмаса, 
онда қож шұңқырына ішінара жөндеу жүргізіледі. Бұл жағдайда пайда болған 
қож қабығы алынып тасталады және ойық диаметрі 200-250 мм болатын 
тесіктің бүкіл ұзындығы бойымен бөлшектеледі (қож фурма ернемегіне 
дейін). Құлаған сазды алып тастағаннан кейін олар диаметрі 80 мм болатын 
іш қатуды қолдана отырып, жартылай қатты балшықпен қаптауға 
кіріседі. Алдыңғы жағдайдағыдай, олар саздың тығыздалуына ерекше назар 
аударады. 

Қож науасын толтырғаннан кейін тоқтатқыш ашылады. Операция 
келесідей орындалады. 

Тоқтатқыштың тұтқасына сақина қойылады, оған сына салынады 
(бұған дейін қож қақпағы қолмен тоқтатқышпен жабылады, өйткені 
механикалық тоқтатқыш толтыру кезінде ыңғайсыз). Сазда (қож тоқтатқышы 
ауданындағы толтыру кезінде тереңдігі 200-300 мм болатын кішкене 
кескішпен тесік кесіледі. Содан кейін инсульт ілмек бойынша алып тастайды 
тоқтатқыш из жылдық. Балшықтан жасалған төсемді кесу үш тоқтатқыш 
сынған кезде сазды жыртып алмау үшін жасалады, ал қож ағып кеткен 
жағдайда, тоқтатқыштан кейін бірден дайын кесілген корпус болуы керек. 
Осыдан кейін, кесілген корпусты жаңа тоқтатқышқа бекіту үшін 
механикалық тоқтатқышты бірнеше рет алып тастаған тесікке салыңыз. 

 
5.3.6 Қож науалары мен ұйықтарды жөндеу 
 
Қож науасын жөндегеннен кейін қож науалары мен ұйықтарын 

жөндеуге кіріседі. 
Бойында қож арықтарды орнатылған қию құрылғылар, олар жіберу 

үшін ағынының қожды бойынша сол немесе өзге жолдары тұрады, күректер 
мен құрылғылар үшін маневр, ол (сур. 5.9). 

Шұңқырдан бастап бірінші кесілген күрекке дейінгі қож ойықтары отқа 
төзімді кірпішпен қапталған, оның үстіне шұңқырлы саз толтырылған. 

Қождаушылардың жұмысын жеңілдету үшін науалар мен шұлықтар 
бригадирлер бойынша бекітіледі және оларды жөндеу қатаң кесте бойынша 
жүргізіледі. Алайда, қажет болған жағдайда, ауысым бригадасы жұмыс 
істейді. 

Қож науасын жөндеу қож ағынынан басталады. Арықты сындырмас 
бұрын қожжасаушы оны сумен толтырады, арықтың ернеуін тілікпен кеседі, 
содан кейін науаның төменгі бөлігін сындырады. 

Қож науасы толығымен сынған және ескі саз бен қождан тазартылған 
кезде, науаның төсенішін тексеріңіз, содан кейін жаңа саз төселе бастайды. 

Көрікшілер бригадасы сазды алдын ала дайындайды. Қож арығы 
кішкентай қолмен толтырылған. Балшық тамшыға жабысып қалмас үшін, ол 
аздап қызады. 

Толтыру қож ағынынан жүргізіледі. Шұңқырдың төменгі бөлігін 
қысқаннан кейін олар оның бүйір қабырғаларын толтыра бастайды. 
Балшықтың тығыздығына ерекше назар аударылады, өйткені Бос орындар 
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мен қопсытқыштар сұйық Қожбен оңай толтырылады, бұл қож қоқысының 
күйіп кетуіне әкеледі. 

 

 
 

5.9-сурет-Кесу құрылғысы 
 
Жаңа қож қоқысы әдетте жөндеусіз 2-ден 3 күнге дейін қызмет етеді. 

На. қож науасын толтыру 20-26 минутты алады. Қож шұлықтарын толтыру 
қатты күйген кезде жөнделеді.  

Бірінші кесу күрегінің артында орналасқан қож науалары қапталмайды 
және балшықпен толтырылмайды. Олар тек кішкене Кокс қоқысымен (75% 
Кокс және 25% құм) араласып, аздап тығыздалған. Бұл қоспасы жақсы 
қызмет етеді, өйткені Кокс сұйық Қожбен суланбайды, сондықтан қабығы 
өте жұқа болады. Ол мезгіл-мезгіл үзіліп тұрады. 

Қож науалары мен шұлықтарына жақсы күтім жасау, сондай-ақ оларды 
уақтылы және сапалы жөндеу домна пешінің қож жағында үздіксіз және 
үйлесімді жұмысты қамтамасыз етеді. 
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5.3.7 Шөмішке күтім жасау 
 
Шелектерге күтім жасау. Шелектерге күтім жасау шелектердің үздіксіз 

жұмыс істеуін және қалыпты қызмет ету мерзімін қамтамасыз етуі керек. 
Шойын шелектері "айдау" нәтижесінде де, кірпіштің коррозиясы 
нәтижесінде де істен шығады. Ешкілер шелектің түбінде, сондай-ақ оның 
шеттерінде пайда болады. 

Мұндай ешкілердің пайда болуын болдырмау үшін: 
а) қождың шойынтасушы шөміштерге түсуіне жол бермеу; 
б) шойын шығару аяқталғаннан кейін жылу шығынын азайту үшін 

сұйық металдың бетіне Кокс тастаңыз;  
в) шойын шөміштердің айналымын барынша жылдамдату, бұл шөмішті 

қалаудың жеткілікті жоғары температурасын қамтамасыз етеді;  
г) әрбір құйғаннан кейін шөмішті құю машинасында шойынның 

қалдықтарын, сондай-ақ графитті кетіру үшін оны жиектеу; бұл ережені 
орындамау оның салдары болады шөміштің түбінде ешкінің біртіндеп 
қалыптасуы;  

д) шөміштің жиектерінде қатып қалған металдың немесе қождың 
қыртысы пайда болған кезде, бұл қыртыстарды құю машинасының шүмегінің 
көмегімен, олар берік тұнбаға айналмауы үшін дереу жырту қажет. Егер 
осындай берік тұнбалардың пайда болуына жол берілсе, шелектің толып 
кетуі тез қарқынмен жүреді, өйткені бұл қыртыстар шелектің графит пен 
шойын қалдықтарынан толық босатылуына жол бермейді. 

Шойын мен қожды шығару кестесін қатаң сақтау шойын мен қож 
шелектерінің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін өте маңызды екенін атап өткен 
жөн. Кесте бойынша жұмыс істеген кезде ғана оларды уақтылы орындау 
үшін қажетті операциялардың нақты мөлшерін сақтауға болады. 

Қож шелектері көбінесе тостағанның денесінде жарықтар пайда болу 
нәтижесінде "қазылады". Толтырушы бұл жарықтар қож кедергі толық жою 
қатып қалған қабығы бірі-тостаған. Сондықтан, жарықтар пайда болған 
жағдайда, қож ыдыстарын әр қож құймас бұрын сазбен майлау керек. 

Кейде қож шелегі сұйық шойынмен жейді, әрқашан қожда белгілі бір 
мөлшерде болады және істен шығады. Бұған жол бермеу үшін шелектің 
түбіне құрғақ қож немесе құм құю керек. Қож ыдысының ішкі беті әрбір құю 
алдында әк сүтінің қабатымен жабылуы тиіс. Бұл қабаттың болуы 
мұздатылған қождың қабығын кетіруді жеңілдетеді. 

Шөміштерді әкті сүтпен суару жұмыстарды жақсы ұйымдастырған 
кезде қожды ағызу пунктінен домна пешіне қожды таситын шөміштердің 
жүру жолында орналасқан арнайы орталық қондырғыда жүргізіледі. Шойын 
мен қожды шығару бойынша жұмыстар нашар ұйымдастырылған жағдайда 
қожтасушы шөміштер шөміштерді қожбен құюдан қатты зардап шегеді. 
Сонымен қатар, ось қораптарына түсетін ыстық қож олардағы майдың 
жануын тудырады, нәтижесінде қож тасығыштардың арбалары мерзімінен 
бұрын істен шығады. 



226   

Қож үйіндісінде қож ыдыстарын аудару (жиектеу) шөміштердің түріне 
байланысты әртүрлі тәсілдермен жүргізілуі мүмкін. 

Ескірген Дюгерст жүйесінің шөміштері аударылып, керілуі паровоз 
арқылы жүргізілетін арқанның көмегімен босатылады. 

Қазіргі уақытта ең көп қолданылатын әдіс-шөмішті қозғалтқышпен 
және тікелей Шелек арбасында орналасқан редуктормен айналдыру. 

Кейде Шөміштерді жиектеу үшін қож үйіндісінде орналасқан арнайы 
крандар қолданылады. 

 
5.3.8 Домна пешінің салқындауын қадағалау 
 
Домна пешінің салқындату жүйесі ерекше жағдайларда Домна пешінің 

әртүрлі бөліктерін сырттан суаруға арналған металл қабылдағыш пен 
көріктің, фурма аймағының, шойын мен қож ағындарының, ауа жіберетін 
құрылғылардың (фурмалар, фурма тоңазытқыштары), кемершіктің, шахта 
мен брызгаль тоңазытқыштарының жекелеген учаскелеріне бөлінуі мүмкін. 

Салқындату жүйесіне күтім жасау   
а) барлық салқындату жүйесінің сумен қалыпты қоректенуін қадағалау,  
б) кететін судың температурасын қадағалау;  
в) салқындатуға түсетін суды тазарту үшін қызмет ететін сүзгілерді 

мерзімді тазалау;  
г) тоңазытқыштарды мерзімді жуу;  
д) жанып кеткен тоңазытқыштарды табу және оларды уақтылы 

ауыстыру. 
Салқындату желісіне судың қалыпты түсуі су өткізгіштегі судың 

қысымымен (әдетте бұл қысым 2-2,5 ат" сондай-ақ шығатын түтіктерден 
судың жылдамдығы мен түрі бойынша бағаланады. 

Шығатын судың температурасын өлшеу тоңазытқыштарды қорғайтын 
кірпіштің қалыңдығын уәде ету үшін пештің тоңазытқыштарында жүргізілуі 
керек; осы мақсатта кейбір пештер тоңазытқыштардан шығатын судың 
температурасын көрсететін және температура нормадан жоғары болған кезде 
сигнал беретін арнайы сигнал беру құрылғыларымен жабдықталған. 

Мұндай жабдықтары жоқ зауыттарда тоңазытқыштардан шығатын 
судың температурасын мезгіл-мезгіл қол термометрлерімен өлшеу керек. 

Салқындатуға келетін суды тазарту дәрежесі салқындату жүйесінің 
қалыпты жұмысы үшін өте маңызды. Ол үшін тазарту сүзгілерін сорғы 
станциясында да (сорғышта), домна пешінде де, салқындату желісіне су 
жібермес бұрын орнатыңыз. Бұл сүзгілерді мезгіл-мезгіл тазалап отыру 
керек; ол үшін олар екі есе жасалады, бұл оларды су беруді тоқтатпай 
тазартуға мүмкіндік береді. 
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тазартуға мүмкіндік береді. 

  

Алайда, сүзгілер салқындату құрылғыларын бөгде заттардың 
салыстырмалы түрде үлкен бөлшектерімен бітелуден қорғайды, 
тоңазытқышқа тоқтап қалған бұлттың енуіне қарсы тұра алмайды. 
Сондықтан салқындатудың ең маңызды бөліктері, оларды ауыстыру тек 
күрделі жөндеу кезінде жүзеге асырылуы мүмкін (пеш пен кемершіктің 
тоңазытқыштары) мезгіл-мезгіл жуылуы керек. 

Жуу жоғары қысыммен (6-7 ат) сумен жүзеге асырылады. Жоғары 
қысымды су арнайы сорғыдан алынады немесе қол сорғымен сорылады. 

Әр Тоңазытқыш жеке-жеке немесе тоңазытқыштардың бүкіл бөлімі 
жуылады. Жуу кезінде судың бағыты міндетті түрде өзгереді. Қатты суда 
жұмыс істеген кезде, жуу қышқылдандырылған сумен жүзеге асырылады. 

 
5.3.9 Жанып кеткен тоңазытқыштарды ауыстыру 
 
Ауа фурмалары істен шығады және келесі себептер бойынша ағып 

кетеді;  
а) фурмаға түсетін шойынды тамшылармен немесе ағындармен жағу 

нәтижесінде;  
б) дәнекерлеу, дәнекерлеу немесе иілу орындарында жарықтардың 

пайда болуы нәтижесінде;  
в) салқындатудың жеткіліксіздігіне байланысты;  
г) таужыныстарға түсетін Кокс кесектерінің тозуынан болады. 
Фурманың күюін келесі белгілер бойынша анықтауға болады. 
1.  Фурмалардың қатты күйіп кетуімен тесіктен су ағынын көруге 

болады. Аздап күйген кезде бұл ағындарды тек тыныш жүрісте немесе тіпті 
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фурмаларға қождың құйылу мүмкіндігін ескеру керек. Бұған жол бермеу 
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қандай да бір фурмада қож қайтадан пайда болса, үрлеу қысымының одан әрі 
төмендеуін дереу тоқтату керек. 

Осылайша, біртіндеп снорт толығымен ашылады және пеш 
фурмаларды өзгерту үшін тоқтайды. 

Егер пеш шығарылғаннан кейін салыстырмалы түрде ұзақ, екі сағаттан 
астам уақыт жұмыс істесе және пеште көп қож жиналса, пешті қожды құймай 
тоқтату үшін ұзақ уақыт тыныш жұмыс істеу керек. Кейде, тіпті ашық қож 
шұңқырымен де, фурмаларды қожбен толтырудан аулақ болу мүмкін емес. 
Мұндай жағдайларда фурманы ауыстыру үшін пешті тоқтату шойынның ең 
жақын шығарылуына дейін кейінге қалдырылады және шойын ағын 
жабылғаннан кейін дереу жүргізіледі. 

Пешті тоқтатпас бұрын, фурмаларды, жаңа фурмаларды, 
қысқыштарды, тоқылған сымдарды және т. б. өзгертуге қажетті барлық 
құралдарды алдын-ала дайындау керек. 

Фурма ауысымына барлық көрікшілер бригадасы мен кезекші су 
құбыры қатысады. Пештен шығып тұрған газ жұмысқа кедергі келтірмеуі 
үшін фурманы ауыстыру үшін тоқтатылған пеш "тартуға" алынады. 

 
5.3.10 Қожды фурмаға күтім жасау 
 
Қож аспабында көбінесе қож фурмасы (өрмекші) жанады.  
Оның жануы қалың және тұтқыр қожда шойын тамшыларының 

болуына байланысты, олар буфеттің қабырғаларына тиіп, оларды бұзады. 
Кейде қожды фурмалар істен шығады, өйткені олардың қабырғалары 

қожды ағызу кезінде абайсызда сынықтармен тесіледі. 
Бірінші қожды Тоңазытқыш фурма сияқты себептермен жиі жанып 

тұрады. 
Пештің қалыпты жұмысы кезінде қож ағынының екінші және үшінші 

тоңазытқыштары ауыстырусыз бүкіл науқанмен жұмыс істеуі керек. 
Қож фурмасы мен тоңазытқыштың күюі күю кезінде пайда болатын 

мақта және қож ағынында су ағу арқылы өте оңай анықталады. 
Қожды фурманы, сондай-ақ бірінші тоңазытқышты ауыстыру пештің 

көрігі балқыту өнімдерінен босатылған кезде шойын шығарылғаннан кейін 
пештің аялдамасында жүргізіледі. 

Фурманы ауыстыру мынадай тәртіппен жүргізіледі: 
1) фурманың түтікшесін қысатын және фурманың тоңазытқыштың 

ұясындағы өз жағдайынан ауытқуына жол бермейтін тірек алынады; 
2) түтіктің сыртына сынық салынады; осы сыныққа ілмектің 

соққыларымен фурма ұядан қағылады; 
3) жаңа қож фурмасын орнату керек орын сынықпен тазартылады; 
4) жаңа фурма салынады және ілгектің немесе ағаш өзектің абайлап 

соғылуымен фурма мен тоңазытқыштың тығыз жанасуын қамтамасыз 
ететіндей есеппен фурма мен тоңазытқыштың арасында үрлеуді мүмкін 
етпейтін етіп фурма мен тоңазытқыштың розеткасына итеріледі. 
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Күйген бірінші тоңазытқыштың қож науасын ауыстыру ұқсас түрде 
жүргізіледі. 

Кейде соққы кезінде түтіктердің бірі шығады. 
Содан кейін қалған түтікке клип пен ілмек бар сақина қойылады. Егер 

екінші түтік сөніп қалса (бұл өте сирек), фурманы оттегімен жағу керек. Егер 
қож тоңазытқышын ауыстырған кезде екі түтік те шығып кетсе, онда 
тоңазытқыштар ілгекпен немесе машинамен соғылады. 

Қалыпты жағдайда қожды фурманы ауыстыру үшін тоқтау 2-3 
минуттан аспауы тиіс. Қожды тоңазытқышты ауыстыру 5-тен 7 минутқа 
дейін уақытты қажет етеді. 

Кемершік пен біліктің көлденең тоңазытқыштарының жануы келесідей 
анықталады: өртенген деп саналатын Тоңазытқыш жалпы желіден бөлініп, 
судың әлсіз қысымымен ұсталады; шығатын түтікке жанып тұрған алау 
әкелінеді; егер жанып жатқан көміртегі оксидтерінің тән көк шамдары пайда 
болса, онда тоңазытқыш жанып кетті. 

Тексерудің тағы бір әдісі-жалпы желіден ажыратылғаннан кейін жанып 
кеткен деп саналатын Тоңазытқыш жабық Шығыс түтікпен қысылады. Егер 
Тоңазытқыш күйіп кетсе, судың қысымы салыстырмалы түрде тез 
төмендейді. 

Шахтадағы және кемершіктегі өртенген қораптық тоңазытқыштар 
жалпы желіден ажыратылады және жоспарлы жөндеуге тоқтаған кезде 
ауыстырылады. Ауысым алдында оларды судың әлсіз қысымында ұстаған 
жөн. Егер Тоңазытқыш үстел үстінде қатты күйіп кетсе, онда аз қысыммен 
пешке көп су түссе, оны желіден толығымен алып тастап, цемент қосылған 
шамот ерітіндісімен құю керек. 

 

 

ТТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

Практикалық жұмыс 5.1 Домна цехының сипаттамасы 
 

Жұмыс мақсаты: домна цехының негізгі учаскелері мен жабдықтарын 
зерттеу. 

 
Қысқаша теориялық мәліметтер 
Заманауи Домна цехы (сурет. 5.10) бір немесе бірнеше домна пештерін, 

сусымалы материалдардың қабылдау бункерлерінің бөлімшелерін қамтиды  
 



230   

 
1 - вагон аударғыш; 2 - қайта тиеу краны; 3 - кен ауласы материалдарының 

қатарлары; 4 - Кокс сүрлемі; 5 - бункерлік эстакада; 6 - қайта тиеу вагондары 
(кен және Кокс); 7 - скипті шұңқыр; 8 - скипті көтергіш; 9-машина ғимараты; 
10 - домна пеші; 11 - Домна пешінің салғыш құрылғысы; 12 - газ бұрғыштар; 

13 - құю ауласы; 14 - шойын тасығыштар; 15 - қож тасығыштар; 16 - ірі 
тазалау шаң тұтқыштары; 17 - газды ұсақ тазалау агрегаттары; 18 - ауа 

қыздырғыштар; 19 - құю машинасы; 20 - ауа үрлеу станциясы; 21 - суық ауа 
құбыры; 22-ыстық үрлеу құбыры  

 
5.10-сурет-Кен ауласы бар домна цехының құрылысы 

 
(бункерлік эстакада), шикіқұрамды беру жүйесі, домна пешінен 
шығарылатын шойын мен қожды бөлек жинауға арналған науалар мен қож 
бөлгіштер жүйесі бар құю ауласы (әрбір жеке пеш үшін), тиісінше 
шойынтасушы шөміштер мен қож бөлгіш ыдыстарға, газтұтқыш құбырлары 
бар ауа қыздырғыштарға, газ тазалау жүйесіне, шойынды қатты түрде тауар 
жеткізілген жағдайда оны құю бөлімшесі, қатты шойын қоймасы, қожды 
Домнаны түйіршіктеу қондырғысы, ауа үрлегіш науалар мен шойынтасушы 
Шөміштерді жөндеу үшін отқа төзімді массаларды дайындау бөлімшесі, 
шойынды ендіре отырып өңдеу бөлімшесі және т. б. 

Көптеген домна цехтарының құрамында вагон аударғыштары (кенді 
теміржол вагондарында берген кезде) және жүк тиейтін грейферлік крандары 
(кенді құрғақ жүктерде су жолымен берген кезде) бар шикіқұрам 
материалдарының қоймасы (кен ауласы) бар. 
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шығарылатын шойын мен қожды бөлек жинауға арналған науалар мен қож 
бөлгіштер жүйесі бар құю ауласы (әрбір жеке пеш үшін), тиісінше 
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бар ауа қыздырғыштарға, газ тазалау жүйесіне, шойынды қатты түрде тауар 
жеткізілген жағдайда оны құю бөлімшесі, қатты шойын қоймасы, қожды 
Домнаны түйіршіктеу қондырғысы, ауа үрлегіш науалар мен шойынтасушы 
Шөміштерді жөндеу үшін отқа төзімді массаларды дайындау бөлімшесі, 
шойынды ендіре отырып өңдеу бөлімшесі және т. б. 

Көптеген домна цехтарының құрамында вагон аударғыштары (кенді 
теміржол вагондарында берген кезде) және жүк тиейтін грейферлік крандары 
(кенді құрғақ жүктерде су жолымен берген кезде) бар шикіқұрам 
материалдарының қоймасы (кен ауласы) бар. 

 
 
 
 
 

  

Тапсырма 
1. Домна цехының негізгі жабдықтарының орналасу жоспарын 

сызбалық түрде сызыңыз.  
2. Домна цехының негізгі жабдықтарының тізімін жасаңыз және 

қысқаша сипаттама беріңіз. 
 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. 
2. Жабдықтың орналасу схемасы. 
3. Жабдықтың сипаттамасы. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Домна пешінде шойын балқыту үшін қандай материалдар 

қолданылады? 
2. Домна цехының негізгі учаскелеріне не жатады? 
3. Кен ауласында қандай жабдықтар бар? 
4. Пеш учаскесінің жабдықтарының мақсатын атаңыз және түсіндіріңіз: 
- Домна пешінің өзі; 
- ауа жылытқыштарға; 
- шаң тұтқыштарға; 
- газдарды тазарту құрылғыларына. 
5. Домна пешінің өнімдерін тазарту үшін учаскенің жабдықтарын 

тізімдеңіз және түсіндіріңіз. 
 

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Домна цехының мақсаты. 
2. Кен ауласының мақсаты. 
3. Бункерлік трест не үшін арналған?  
4. Үрлеуші машиналар не үшін арналған? 
5. Бірінші домна пеші не білуі керек?  
6. Алғашқы домна пешінің дағдылары қандай болуы керек? 
7. Екінші домна пеші не білуі керек?  
8. Екінші Домна пешінің дағдылары қандай болуы керек? 
9.  Үшінші көрік Домна пешінің қызметі. 
10. Шойын шойынына күтім жасау дегеніміз не? 
11.  Үшінші домна пеші не істей алады? 
12.  Бірінші көрік Домна пешінің міндеттері қандай? 
13. Тесікті қалай кептіру керек? 
14. Істі күту дегеніміз не? 
15. Істі қаншалықты жиі өзгерту керек? 
16. Қалыпты ұзындықты сақтау үшін не істеу керек? 
17. Балшықтың қажетті мөлшерін енгізу үшін не істеу керек? 
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18. Шойын шығарар алдында қандай дайындық жұмыстарын жүргізу 
керек? 

19. Бұрғылау қалай жүзеге асырылады? 
20. Екінші Домна пешінің міндеттері қандай? 
21. Қандай жағдайларда және оттегіні жағу қалай жүзеге асырылады? 
22. Шойынды шығару кезінде шабандоздар арасында міндеттер қалай 

бөлінеді? 
23.  Шығарылымды қашан аяқтау керек? 
24.  Қож ағынына күтім жасау дегеніміз не? 
25.  Қож және шойын шелектеріне күтім жасау дегеніміз не? 
26. Домна пешінің салқындату жүйесіне күтім жасау дегеніміз не? 
27. Қалай прогар үрлегіштері? 
28. Күйген фурманы қалай ауыстырады? 
29. Күйген қож фурмасын ауыстыру қалай жүргізіледі? 
 

 

 
 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Улахович В. Қуатты домна пештерінде шойын балқыту. М.: 

Металлургия, 1991. - 172 б. 
2. Пашинский В.Ф., Товаровский И. Г. және т. б. Кокс газын 

үрлейтін домна пеші. Монография. - Киев: Техника, 1991. - 104 б. 
3. Кентіректер А. И. Полухин П. И. және т. б. Металлургия 

зауыттарының машиналары мен агрегаттары. Көлемі 1. Домна 
цехтарының машиналары мен агрегаттары. 2-ші басылым., қайта өңд. 
және қосымша. - М.: Металлургия, 1987. 440 б. 

4. Большаков В. И., Вулых А. Ю., Кострицкий В. С., Тимагин В. В. 
Домна цехтарының гидравликалық жетегін орнату, пайдалану және 
қызмет көрсету. Өндірістік басылым. - М.: Металлургия, 1989. - 112 Б.: 
ил. 

 

Қысқаша қорытынды 
Домна цехы-металлургиялық кәсіпорында шойын өндіруге 

арналған құрылыстар кешені. Домна пеші шахта пештеріне жатады және 
темір кендерінен шойын балқытуға қызмет етеді. Домна пешінің 
көрікшісі – қара металлургия саласының жетекші маманы. Көрікші 
жұмысының сәттілігі көбінесе домна пешінің жұмысын анықтайды. 

Бұл модульде Домна цехы мен өндірістің ерекшелігі 
қарастырылды; цех құрылымы.  

Сонымен қатар көрік Домна пешінің қызметі және шойын мен қож 
тікелей шығарылатын домна пешіндегі көрікшінің жұмысы келтірілген. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

А 

абарит. (франц. тілінен gabarit). Заттардың, құрылыстар мен 
құрылғылардың шекті сыртқы кескіні. 

абрика агломерациялық. Агломерат өндіру жөніндегі өнеркәсіптік 
кәсіпорын. 

Абсолютті температура. Кельвинде көрсетілген термодинамикалық 
температура шкаласы бойынша Температура. 

Абсорбциялау (лат. аbsorbeo-сіңіремін). Ерітінді түзе отырып, газдарды 
немесе буларды сұйықтықпен (абсорбентпен) көлемді сіңіру. 

Авалка. Балқыту пешін мульдалардың, себеттердің немесе бодьенің 
көмегімен тиеу. 

Аванс. Тұрақты сыртқы жағдайдағы жүйенің жағдайы. 

Авление. Дененің бетіне перпендикуляр әсер ететін күштердің 
қарқындылығын сипаттайтын шама. 

Автолист. Автомобиль корпусын жасауға арналған болат табақ. 

Аглолента. Паллеттен жасалған конвейер. 

Агломерат. (лат. agglomero-қосу, жинақтау). 1. Кесек материал, агломерация 
өнімі, қара және түсті металлургияға арналған шикізат.  2. Агломерация 
арқылы алынған және ұнтақтардың технологиялық қасиеттерін жақсарту 
үшін қолданылатын ұнтақтардың үлкен түзілімдеріне біріктірілген 
бөлшектер. 

Агломерат. Агломерация процесін жүргізу үшін конвейерлік типті орнату. 

Агломерация. Ұсақ кендер мен концентраттарды балқыту үшін қажетті 
пішін мен қасиеттер беру үшін оларды жентектеу жолымен тегістеу. 

Агломерациялық темір кені концентраты. Агломерат өндірісі үшін 
қолданылатын темір кені концентраты. 

Аглофабрика. Агломерат өндіру жөніндегі өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Аглошикіқұрам. Агломерацияға ұшырайтын бастапқы кен 
материалдарының, флюстер мен отынның қоспасы. 

Агнезит. Минерал, магний карбонаты, MgCO3. 1-10% қоспалары бар магний 
оксидінен тұратын отқа төзімді материал. 

А 
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Агон. (франц. тілінен Вагон, ағылшын тілінен. ваггон-вагон). Теміржол, 
жолаушылар мен жүк, өздігінен жүретін және өздігінен жүрмейтін, желілік 
және өнеркәсіптік көлік, жалпы мақсаттағы және арнайы болып бөлінеді. 
Жүк вагондарының негізгі түрлері: жабық, жартылай вагондар, 
платформалар, цистерналар, хопперлер, изотермиялық және т. б. 

Агрегат. (лат. aggrego-қосылу). Кешенде жұмыс істейтін бірнеше 
машиналарды немесе құрылғыларды механикалық қосу. 

Ағаш көмірі. Ағашты ауаға қол жеткізбестен немесе ауаға қол жетімділігі 
шектеулі жоғары температураға дейін қыздыру арқылы көмір пештерінде 
алынған қатты кеуекті өнім. 

Ағымдылық. қараңыз Тұрақсыздығы. 

Адсорбция. (лат. ad-на, sorbeo-мен жұтамын). Қатты (адсорбент) немесе 
сұйықтықтың беткі қабаты арқылы газдарды, буларды немесе 
сұйықтықтарды сіңіру. 

Аз. Ішіне кіруге немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған 
металлургиялық агрегаттардағы арнайы тесік. 

Айналма науа. Домна пешінің басты науасынан шойын мен қождың 
қалдықтарын түсіруге арналған науа. 

Айналы шойын. Болат өндірісінде қолданылатын марганецтің 10-25% 
шойын; сынықта тән айна түсі бар. 

Активтендіру энергиясы. Физикалық немесе химиялық процестің 
қарапайым актісін орындау үшін қажет ең аз энергия. 

АҚ шойын. Барлық көміртегі цементит түрінде химиялық байланысқан 
күйде болатын шойын; ақ түсті ақ түсті. 

Аластырғыш шелек. Сұйық шойынды қысқа мерзімге сақтауға, химиялық 
құрамын тегістеуге және тасымалдауға арналған шелек. 

Алау (нем. Fackel, лат. facula, fax алауынан азайтқыш). Жану процестері 
жүретін жанармай, ауа және ыстық жану өнімдерінің ағымы. 

Алюминдеу. Металл бұйымдардың бетіне коррозияға төзімділігін арттыру 
үшін немесе сәндік мақсатта алюминийден немесе оның негізіндегі 
қорытпадан жасалған жабынды жағу. 

Алюминий. Химиялық элемент, al, атомдық массасы 26,97; жеңіл металдар 
тобына жатады; tпл 6600с: көптеген жеңіл қорытпалардың негізі; 
металлургиялық процестерде болатты қоспалау және деоксидтеу үшін, 
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Адсорбция. (лат. ad-на, sorbeo-мен жұтамын). Қатты (адсорбент) немесе 
сұйықтықтың беткі қабаты арқылы газдарды, буларды немесе 
сұйықтықтарды сіңіру. 

Аз. Ішіне кіруге немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған 
металлургиялық агрегаттардағы арнайы тесік. 

Айналма науа. Домна пешінің басты науасынан шойын мен қождың 
қалдықтарын түсіруге арналған науа. 

Айналы шойын. Болат өндірісінде қолданылатын марганецтің 10-25% 
шойын; сынықта тән айна түсі бар. 

Активтендіру энергиясы. Физикалық немесе химиялық процестің 
қарапайым актісін орындау үшін қажет ең аз энергия. 

АҚ шойын. Барлық көміртегі цементит түрінде химиялық байланысқан 
күйде болатын шойын; ақ түсті ақ түсті. 

Аластырғыш шелек. Сұйық шойынды қысқа мерзімге сақтауға, химиялық 
құрамын тегістеуге және тасымалдауға арналған шелек. 

Алау (нем. Fackel, лат. facula, fax алауынан азайтқыш). Жану процестері 
жүретін жанармай, ауа және ыстық жану өнімдерінің ағымы. 

Алюминдеу. Металл бұйымдардың бетіне коррозияға төзімділігін арттыру 
үшін немесе сәндік мақсатта алюминийден немесе оның негізіндегі 
қорытпадан жасалған жабынды жағу. 

Алюминий. Химиялық элемент, al, атомдық массасы 26,97; жеңіл металдар 
тобына жатады; tпл 6600с: көптеген жеңіл қорытпалардың негізі; 
металлургиялық процестерде болатты қоспалау және деоксидтеу үшін, 

  

сондай-ақ алюминотермия әдісімен кейбір металдарды алу кезінде 
қолданылады. 

Амот (франц. chamotte). Су қосылған кезде икемділікті қалпына 
келтірмейтін отқа төзімді саз немесе каолин. 

Андаж. (франц. тілінен bandage-таңғыш). Техникада беріктікті арттыру 
немесе тозуды азайту үшін машиналар мен құрылымдардың бөлшектеріне 
бекітілген металл сақина немесе белдік. 

Антрацит. Жанғыш массаның жоғары жану жылуы бар қазба көмір; отын 
ретінде қолданылады. 

Апфа (нем. Zapfen-шыбық, жең). Біліктің немесе осьтің тірек бөлігі. 

Аралық шелек. Негізгі құю шөмішінен металды құю жылдамдығын реттеу 
үшін пайдаланылатын шағын көлемді шөміш; құю шөміші мен пішіні, 
қалыптары немесе кристаллизаторы арасында орнатылады. 

Аргон. (лат. Argon). Химиялық элемент, Ar, атомдық массасы 40; қалыпты 
жағдайда-қайнау температурасы бар инертті газ-1860с; металлургиялық 
процестерде инертті орта ретінде және болатты тазарту үшін кеңінен 
қолданылады. 

Арматура. (лат. Armatura-қару-жарақ, жабдық). 1. Негізгі жабдықтың 
құрамына кірмейтін, бірақ оның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін 
құрылғылар мен бөлшектер. 2. Темір-бетон конструкциялардағы өзектер, 
торлар және қаңқалар. 

Арна. (лат. Canalis-құбыр, науа). Әдетте топырақта орналасатын судың 
қысымсыз қозғалысы бар жасанды арна (су таратқыш). 

Арналық жүріс. Газ өткізгіштігі тым жоғары зарядты материалдардың 
бағанындағы канал арқылы газдардың қарқынды қозғалуына байланысты 
Домна пешінің бұзылған соққысы. 

Асбест. 5000С дейінгі температурада жұмыс істейтін жылу оқшаулағыш 
өнімдерде қолданылатын төмен жылу өткізгіштік коэффициенті бар 
талшықты силикаттар класының минералдарының жалпыланған атауы. 

Аспап (фурмалық). Домна пешінің көрікшісіне ыстық үрлеу және отын 
қоспаларын беруге арналған құрылғылар кешені. 

Атмосфера. Материал өңделетін газ ортасы. 

Ауа жылытқыш. Ол арқылы өтетін ауаны жылытуға арналған жылу 
алмастырғыш. 
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Ауа құбыры. Металлургиялық агрегаттарға ауа беруге арналған құбыр. 

Ауа фурмасы. Ыстық үрлеуді домна пешіне үрлеуге арналған Фурма. 

Ауамен жабдықтау. Металлургиялық агрегаттарды немесе цехтарды 
сығылған ауамен жабдықтау жүйесі. 

Ашу. Пайдалы компоненттерді байыту жағдайларын жақсарту үшін ұнтақтау 
процесінде қоршаған бос жыныстардан минералдардың шығарылуы. 

Ашық шойын. Ашық пештерде болатқа айналдыруға арналған шойын. 

 
Ә 

уе амбразурасы. Қуыс мыс (кейде қола) құйылған фурмалық 
тоңазытқыш. 

 
Б 

 
Байыту. Пайдалы минералдарды бос жыныстардан бөлу мақсатында 
минералды шикізатты алғашқы өңдеу процестерінің кешені. 

Балқу жылуы. Тепе-теңдік изобарлық-изотермиялық процесте оны 
қатты күйден сұйықтыққа ауыстыру үшін затқа хабарлау керек жылу. 

Балқу температурасы. Кристалды күйден сұйықтыққа фазалық ауысу 
температурасы. 

Балқу. Материалды балқу температурасынан жоғары қыздыру арқылы 
сұйық күйге ауыстыру. 

Бандаж пештер. Оның беріктігін арттыру үшін пештің корпусына салынған 
Болат белдеу. 

Барабан жинағыш. Айналмалы барабан түріндегі ұсақтағыш, оның ішіне 
кенді ұсақ заттар мен байланыстырушы материалдар салынған. 

Бас науа. Домна пешінің шойын шүмегі мен скиммер құрылғысы 
арасындағы науа. 

Бастапқы заряд. Құрамында өнеркәсіптік өндіріс қалдықтары жоқ 
Шикіқұрам. 

Бастапқы Қож. Домна пешінде пайда болған сұйық қождың алғашқы 
бөліктері. 

Ә 
Б 
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Ауа құбыры. Металлургиялық агрегаттарға ауа беруге арналған құбыр. 

Ауа фурмасы. Ыстық үрлеуді домна пешіне үрлеуге арналған Фурма. 

Ауамен жабдықтау. Металлургиялық агрегаттарды немесе цехтарды 
сығылған ауамен жабдықтау жүйесі. 

Ашу. Пайдалы компоненттерді байыту жағдайларын жақсарту үшін ұнтақтау 
процесінде қоршаған бос жыныстардан минералдардың шығарылуы. 

Ашық шойын. Ашық пештерде болатқа айналдыруға арналған шойын. 

 
Ә 

уе амбразурасы. Қуыс мыс (кейде қола) құйылған фурмалық 
тоңазытқыш. 

 
Б 

 
Байыту. Пайдалы минералдарды бос жыныстардан бөлу мақсатында 
минералды шикізатты алғашқы өңдеу процестерінің кешені. 

Балқу жылуы. Тепе-теңдік изобарлық-изотермиялық процесте оны 
қатты күйден сұйықтыққа ауыстыру үшін затқа хабарлау керек жылу. 

Балқу температурасы. Кристалды күйден сұйықтыққа фазалық ауысу 
температурасы. 

Балқу. Материалды балқу температурасынан жоғары қыздыру арқылы 
сұйық күйге ауыстыру. 

Бандаж пештер. Оның беріктігін арттыру үшін пештің корпусына салынған 
Болат белдеу. 

Барабан жинағыш. Айналмалы барабан түріндегі ұсақтағыш, оның ішіне 
кенді ұсақ заттар мен байланыстырушы материалдар салынған. 

Бас науа. Домна пешінің шойын шүмегі мен скиммер құрылғысы 
арасындағы науа. 

Бастапқы заряд. Құрамында өнеркәсіптік өндіріс қалдықтары жоқ 
Шикіқұрам. 

Бастапқы Қож. Домна пешінде пайда болған сұйық қождың алғашқы 
бөліктері. 

Ә 
Б 

  

Басылған қаптама. Арнайы қалыптарда нығыздау арқылы жасалатын отқа 
төзімді пластикалық массадан қаптамалау. 

Батарея коксы. Жылыту газын беру, көмір беру және Қиғаш газды 
шығарудың жалпы жүйелері бар Кокс пештерінің тобы. 

Бекіткіш шелек. Металл құюды реттеуге немесе тоқтатуға арналған 
құлыптау құрылғысымен жабдықталған Шелек. 

Белсенді араластырғыш. Отын қыздырғыштары немесе индукциялық 
жылытқыштар көмегімен шойынды қыздыратын Миксер. 

Белсенді атмосфера. Ондағы материалдармен әрекеттесетін Атмосфера. Цех 
еденінің деңгейінен жоғары орналасқан тік типтегі құрылғы. 

Белсенді емес араластырғыш. Жылытусыз немесе шойынды аздап 
жылытатын Миксер. 

Белсендірілген көмір. Кеуектілігі едәуір дамыған жасанды түрде 
дайындалған көмір; газ қоспаларын бөлу және ерітінділерден газдарды, 
буларды немесе заттарды сіңіру үшін қолданылады. 

Беріктігі жоғары шойын. Графит сфералық құрылымы бар шойын; жоғары 
беріктікке ие; Болаттың орнына жиі қолданылады. 

Беттік энергия. Фазалардың немесе заттың бөлшектерінің шекарасындағы 
молекулалардың беткі қабатының артық энергиясы, интерфазаның мөлшері 
мен күйінің өзгеруімен байланысты процестердің жүру жағдайларын 
анықтайды. 

Боксит. Алюминий гидрооксидтерінен, темір және кремний оксидтерінен 
тұратын алюминий кендері, алюминий мен алюминийге төзімді отқа төзімді 
шикізат; қара металлургияда ағын ретінде де қолданылады. 

Болат балқытқыш шикіқұрам. Болат балқыту пештерінде қайта өңдеуге 
жататын шикіқұрам; құрамында негізінен шойын, сынықтар, темір кені және 
флюстер бар. 

Бөлу. Қаныққан қатты ерітіндінің ыдырауы кезінде пайда болатын жаңа 
фазалық бөлшектер (әдетте ұсақ дисперсті). 

Бөлшек (франц. detail, әріпт. -толықтық). Құрастыру операцияларын 
қолданбай жасалған өнім. 

Бөліп құятын машина. Шойынды құймақалыптарға құюға арналған 
Машина, оларға бекітілген қалыптары бар екі параллель шексіз тізбектен 
тұратын көлбеу конвейер болып табылады. 
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Бразивті материалдар (лат. абрасио-куретаж). Басқа материалдарды 
механикалық өңдеу (ажарлау, кесу, ысқылау, қайрау, жылтырату және т.б.) 
үшін жаппай немесе ұсақталған күйде қолданылатын қаттылығы жоғары 
заттар. 

Брикеттер. Кірпіш немесе плитка түрінде басылған ұсақ материалдар (көмір, 
кен және т.б.). 

Брикеттеу. Геометриялық тұрақты және монотонды пішінді (брикеттер) 
бөліктерге басу арқылы ұсақ Материалдарды өңдеу процесі. 

Буға. Домна пешінің жұмыс кеңістігінің орташа (ең кең) цилиндрлік бөлігі 
(шахта мен кемершік тіректері арасында). 

Булану жылуы. Тепе-теңдік изобарлық-изотермиялық процесте оны сұйық 
күйден газ тәрізді күйге ауыстыру үшін затқа хабарлау қажет жылу. 

Бұрғылау машинасы. Жұмыс органы ретінде бұрғылаумен домна пешінің 
шойын ағытпасын ашуға арналған Машина. 

Бітеуіш. Кенді бітеуге арналған құрылғы. 
 

В 

Вагон аударғыш. Теміржол вагондарынан Сусымалы материалдарды 
механикаландырылған түрде түсіруге арналған құрылыс. 

Вагонетка. Шағын жүк көтергіштігі бар ашық теміржол вагоны; 
зауыт аумағында металлургиялық шикізат пен дайын өнімді тасымалдау 
үшін қолданылады. 

Вагон-таразы. Домна пешінің шикіқұрамын скиптерге өлшеуге, жеткізуге 
және түсіруге арналған вагон түріндегі құрылғы. 

Ванадийлі шойын. Ванадий бар табиғи қоспаланған шойын. 
 

Г 

Газ (газдар). (от франц. gaz). Заттың агрегаттық күйі, онда оның 
бөлшектері өзара әрекеттесу күштерімен байланыссыз немесе өте 
әлсіз байланысқан және олар ұсынған барлық көлемді толтыра 

отырып еркін қозғалады. 

Газ оттығы. Домна пешінің ауа жылытқышының жану камерасына газ бен 
ауаны беруге арналған оттық. 

 
 

В 

Г 
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Бразивті материалдар (лат. абрасио-куретаж). Басқа материалдарды 
механикалық өңдеу (ажарлау, кесу, ысқылау, қайрау, жылтырату және т.б.) 
үшін жаппай немесе ұсақталған күйде қолданылатын қаттылығы жоғары 
заттар. 

Брикеттер. Кірпіш немесе плитка түрінде басылған ұсақ материалдар (көмір, 
кен және т.б.). 

Брикеттеу. Геометриялық тұрақты және монотонды пішінді (брикеттер) 
бөліктерге басу арқылы ұсақ Материалдарды өңдеу процесі. 

Буға. Домна пешінің жұмыс кеңістігінің орташа (ең кең) цилиндрлік бөлігі 
(шахта мен кемершік тіректері арасында). 

Булану жылуы. Тепе-теңдік изобарлық-изотермиялық процесте оны сұйық 
күйден газ тәрізді күйге ауыстыру үшін затқа хабарлау қажет жылу. 

Бұрғылау машинасы. Жұмыс органы ретінде бұрғылаумен домна пешінің 
шойын ағытпасын ашуға арналған Машина. 

Бітеуіш. Кенді бітеуге арналған құрылғы. 
 

В 

Вагон аударғыш. Теміржол вагондарынан Сусымалы материалдарды 
механикаландырылған түрде түсіруге арналған құрылыс. 

Вагонетка. Шағын жүк көтергіштігі бар ашық теміржол вагоны; 
зауыт аумағында металлургиялық шикізат пен дайын өнімді тасымалдау 
үшін қолданылады. 

Вагон-таразы. Домна пешінің шикіқұрамын скиптерге өлшеуге, жеткізуге 
және түсіруге арналған вагон түріндегі құрылғы. 

Ванадийлі шойын. Ванадий бар табиғи қоспаланған шойын. 
 

Г 

Газ (газдар). (от франц. gaz). Заттың агрегаттық күйі, онда оның 
бөлшектері өзара әрекеттесу күштерімен байланыссыз немесе өте 
әлсіз байланысқан және олар ұсынған барлық көлемді толтыра 

отырып еркін қозғалады. 

Газ оттығы. Домна пешінің ауа жылытқышының жану камерасына газ бен 
ауаны беруге арналған оттық. 

 
 

В 

Г 

  

Д 

динамикалық сынақтар. Жүктемелерді қолданудың жоғары 
жылдамдығы жағдайында материалдарды сынау. 

Диссоциацияның серпімділігі. Газдың бөлінуімен бірге жүретін 
химиялық қосылыстың диссоциациясы кезіндегі газдың тепе-теңдік қысымы. 

Диффузор. Саңылаудың немесе құбырдың кеңейтілетін бөлігі. 

Доза (грек. Dosis-қызмет көрсету, қабылдау). Бір нәрсенің дәл өлшенген 
мөлшері. 

Доломит. MgCO3*CaCO3 құрамының минералы, отқа төзімді заттарды 
өндіруге арналған шикізат; металлургиялық процесс үшін ағын ретінде 
қолданылады. 

Домна газы. Домна пештерінің шығатын газдарының қоспасы (жанудың 
меншікті жылуы 3,6-4,6 МДж/м3). 

Домна Кокс. Домна өндірісінде пайдаланылатын беріктігі жоғары тас көмір 
коксы. 

Домна пеші. Темір кені шикізатынан шойын балқытуға арналған шахта 
пеші. 

Домна пеші. Шойын балқытуға арналған шахта пеші. 

Домна пешінің жүрісі. Домна пешіндегі шикіқұрам материалдарын түсіру 
және газдардың қозғалысының сипаттамасы. 

Домна пешінің қожы. Домна пешінде темір кені материалдарын қалпына 
келтіру процесінде пайда болатын қож. 

Домна пешінің құрышы. Домна пешінің герметикалық корпусын құрайтын 
металл табақ құрылымы. 

Домна цехы. Домна пештерінде шойын өндіру цехы. 

Домна шикіқұрамы. Домна пешінде шойын немесе ферроқорытпа алуға 
арналған Шикіқұрам; құрамында негізінен кен шикізаты, кокс және флюстер 
бар. 

Дроссель (нем. drosseln-тұншықтыру). Құбырдағы тарылу немесе кеуекті 
септум арқылы өту кезінде қозғалатын газдың (сұйықтықтың) қысымын 
реттеуге арналған құрылғы. 

Д 
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Дроссельдік топтар. Салғышта газдың жоғары қысымымен жұмыс істейтін 
домна пештерінің ауа тазарту кешендерінде қозғалатын газдың қысымын 
реттеуге және оны шаңнан қосымша тазартуға арналған құрылғы. 

Дутье. Металлургиялық агрегаттарға қысыммен берілетін газ немесе газдар 
қоспасы. 
 

Е 

Елекке. Негізгі элементтері Елек, тор немесе жел тартқыштар болып 
табылатын елеуге арналған Аппарат. 

Елеу. Елеу арқылы жүзеге асырылатын сусымалы материалдардың 
механикалық жіктелуі. 

Еру. Сұйық күйге дейін қыздырылған зат. 
 

Ж 

жанармай Инжекторы. Сұйық отынды жағуды ұйымдастыруға 
арналған саптама жоғары және төмен қысымды саптамаларға 
бөлінеді. 

Жанармай құю машинасы. Құю материалы мен механизмге арналған 
бункерден тұратын доғалы және ашық пештерді құюға арналған Машина. 

Жану жылуы. толық жанған отыннан бөлінетін жылу. 

Жану камерасы жоқ ауа жылытқышы. Купол астындағы кеңістікте газды 
жағатын домна пешінің ауажылытқышы. 

Жану температурасы. Жану аймағынан шығатын жану өнімдерінің 
температурасы. 

Жанудың жоғары жылуы. Жану өнімдеріндегі су буы конденсацияланған 
жағдайда жану жылуы. 

Жанудың меншікті жылуы. Отын бірлігінің жану жылуы. 

Жарты өнім. Одан әрі өңдеуге арналған технологиялық процестің аралық 
өнімі. 

Жартылай кокс. Әр түрлі қатты отынды жартылай кокстеу арқылы алынған 
қатты кеуекті өнім отын ретінде қолданылады. 

Жартылау кокстау. Қазбалы көмірді, жанғыш тақтатастарды немесе 
шымтезекті 500-6000С дейін ауа кірмей қыздыру арқылы өңдеу әдісі. 

Е 

Ж 
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Дроссельдік топтар. Салғышта газдың жоғары қысымымен жұмыс істейтін 
домна пештерінің ауа тазарту кешендерінде қозғалатын газдың қысымын 
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табылатын елеуге арналған Аппарат. 
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арналған саптама жоғары және төмен қысымды саптамаларға 
бөлінеді. 

Жанармай құю машинасы. Құю материалы мен механизмге арналған 
бункерден тұратын доғалы және ашық пештерді құюға арналған Машина. 

Жану жылуы. толық жанған отыннан бөлінетін жылу. 

Жану камерасы жоқ ауа жылытқышы. Купол астындағы кеңістікте газды 
жағатын домна пешінің ауажылытқышы. 

Жану температурасы. Жану аймағынан шығатын жану өнімдерінің 
температурасы. 

Жанудың жоғары жылуы. Жану өнімдеріндегі су буы конденсацияланған 
жағдайда жану жылуы. 

Жанудың меншікті жылуы. Отын бірлігінің жану жылуы. 

Жарты өнім. Одан әрі өңдеуге арналған технологиялық процестің аралық 
өнімі. 

Жартылай кокс. Әр түрлі қатты отынды жартылай кокстеу арқылы алынған 
қатты кеуекті өнім отын ретінде қолданылады. 

Жартылау кокстау. Қазбалы көмірді, жанғыш тақтатастарды немесе 
шымтезекті 500-6000С дейін ауа кірмей қыздыру арқылы өңдеу әдісі. 

Е 
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Жегіделік сынақтар. Металл немесе қорытпаның жегіделік әрекетін, 
сондай-ақ коррозиядан қорғаудың тиімділігін бағалау үшін жүргізілетін 
сынақтар. 

Жоғарғы үрлеу. Балқытылған металдың үстіне орнатылған фурмалардың 
көмегімен үрлеу. 

Жоғары қоспаланған шойын. Қоспаланған шойын, қоспаланған 
компоненттердің жалпы құрамы 10% - дан асады. 

Жоғары температуралы ауа жылытқыш. 12000с жоғары температураға 
дейін ауаны жылытуға арналған Домна пешінің ауа жылытқышы. 

Жоғары фосфорлы шойын. Құрамында 2% - дан астам фосфор бар шойын. 

Жұмсақ отты жағыңыз. Төмен температурада (900-10000с) алынған әк. 

Жұмсарту температурасы. Қыздыру кезінде үлгінің пішінін өзгерту 
басталатын Температура. 

Жұтату. Балқымадан онда ерітілген құнды компоненттерді алу. 

Жылу алмастырғыш. Жылуды Жоғары температуралы жылу 
тасымалдаушыдан төмен температуралы жылу тасымалдағышқа беруге 
арналған Аппарат. 

Жылу алмасу. жылу тасымалдау, келісілген градиентпен температура. 

Жылу алмасу. Фазалар арасындағы масса мен жылуды бір мезгілде беру 
процесі. 

Жылу ауысуы. Отқа төзімділікке сынау кезінде қолданылатын қыздыру 
және салқындату циклы. 

Жылу беру. Екі салқындатқыштың арасындағы жылу алмасу оларды бөлетін 
орта арқылы, әдетте қатты қабырға арқылы жүзеге асырылады. 

Жылу өткізгіштік. Жылу алмасу, онда жылу беру бөлшектердің атомдық-
молекулалық деңгейдегі қозғалысымен анықталады. 

Жылу тасымалдағыш. Жылу беру үшін қолданылатын қозғалмалы орта. 

Жылу техникасы. Жылуды алу, түрлендіру және пайдалану әдістерін 
қамтитын ғылым мен техника саласы. 

Жылу. Микробөлшектердің хаотикалық жылу қозғалысына байланысты 
дененің ішкі энергиясының бір бөлігі. 
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Жылуға төзімділік. Жұмыс температурасына дейін қызған кезде 
материалдардың қызметтік қасиеттерін сақтау мүмкіндігі. 

Жылуға төзімділік.Болаттың 500-6000с температурада қажетті ұзақ мерзімді 
беріктігін сақтау мүмкіндігі. 

Жылуды кәдеге жарату. Қалдық газдардың немесе қыздырылған өндіріс 
өнімдерінің жылуын пайдалану. 

Жылуды қалпына келтіру. Металлургиялық агрегаттардың шығатын 
газдарының жылуын кіретін газ тәрізді отынды, ауаны немесе олардың 
қоспасын жылыту үшін пайдалану. 

Жылумен жабдықтау. Технологиялық мақсаттар үшін пайдаланылатын 
бумен немесе ыстық сумен жабдықтау. 

Жылусиымдылық. Дене күйінің шексіз аз өзгеруімен алынған жылу 
мөлшерінің оның температурасының өзгеруіне қатынасы. 

Жылусиымдылық. Дене температурасының 1 градусқа жоғарылауына 
жұмсалатын жылу мөлшері. 

Жылытқыш. Өңделетін материалға жылу беретін пештер мен басқа жылыту 
құрылғыларының элементі. 

Жылыту пеші. Қысыммен өңдеу алдында металл құймалар мен 
дайындамаларды қыздыруға арналған пеш. 

Жылыту. Оған жылу беру немесе электр тогын өткізу арқылы онымен жылу 
шығару нәтижесінде жүйенің энергиясының жоғарылауы; температураның 
жоғарылауымен сипатталады. 
 

З 

заэвтектикалық шойын. Көміртегі эквиваленті 4,3% - дан жоғары 
шойын. 

 
И 

иілгіш шойын. Көміртек ішінара немесе толығымен (ферриттегі 
көміртектен басқа) құрылымдық тұрғыдан еркін күйде болатын 
шойын, оның икемділігі мен беріктігінің жоғары деңгейін 

қамтамасыз етеді. 
 

Е 

З 
И 
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Жылуға төзімділік. Жұмыс температурасына дейін қызған кезде 
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Жылуға төзімділік.Болаттың 500-6000с температурада қажетті ұзақ мерзімді 
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жоғарылауымен сипатталады. 
 

З 

заэвтектикалық шойын. Көміртегі эквиваленті 4,3% - дан жоғары 
шойын. 

 
И 

иілгіш шойын. Көміртек ішінара немесе толығымен (ферриттегі 
көміртектен басқа) құрылымдық тұрғыдан еркін күйде болатын 
шойын, оның икемділігі мен беріктігінің жоғары деңгейін 

қамтамасыз етеді. 
 

Е 

З 
И 

  

Карбид. Көміртектің металдармен химиялық қосылысы. 

Каупер. Домна пешінің ауа жылытқышы. 

Кәдеге жарату (лат. utilis-пайдалы). Қалдықтарды кәдеге жарату 
сияқты пайдалы нәрсені пайдалану. 

Кемершік. Бу мен тау арасындағы Домна пешінің конустық бөлігі. 

Кен ауласы. Кен мен флюстердің негізгі қорларының қоймасына бөлінген 
металлургия зауытының аумағы. 

Кесектеу. Кенді ұсақ заттар мен концентраттарды агломерациялау, жону 
немесе брикеттеу жолымен берілген мөлшерге дейін ірілендіруден тұратын 
балқытуға дайындау. 

Киіз (қож). Арнайы эмульсиялармен өңделген қожды мақта. 

Кокс. (от нем. Кокс, ағылшын тілінен.coke). Табиғи отындарды (негізінен 
көмірді), сондай-ақ кейбір мұнай өнімдерін кокстеу арқылы алынған қатты 
көміртегі қалдығы; отын ретінде және металл кендерін тотықсыздандырғыш 
ретінде қолданылады. 

Конвективті жылу алмасу. Жылу беру конвекция арқылы жүзеге 
асырылатын жылу алмасу. 

Конуссыз толтыру аппараты. Айналмалы науа таратқышы бар клапанды 
типті құю аппараты. 

Конустық толтыру аппараты. Домна пештерін шикіқұрам 
материалдарымен жоғарғы шағын және төменгі үлкен конустардың кезекпен 
түсетін көмегімен тиеуді қамтамасыз ететін толтыру аппараты. 

Концентрат. (жаңа лат. Concen-tratus-шоғырланған, шоғырланған). Пайдалы 
қазбаларды байыту өнімі, онда бағалы минералдардың құрамы бастапқы 
шикізатқа қарағанда жоғары. 

Корунд. (от нем. Korund; басқа-инд). Қарапайым оксидтердің субкласс 
минералы, Al2O3; абразивті материал ретінде қолданылады. Темір-көміртекті 
қорытпалардағы металл емес қоспалардың бір түрі. 

Корунд. Минерал, Табиғи сусыз алюминий Al2O3 

Көміртегі диоксиді. Көмірқышқыл газы, СО2, сәл қышқыл иісі мен дәмі бар 
түссіз газ, тығыздығы 1,98 г / л. 

Көміртегі оксиді. (улы газ), СО, түсі мен иісі жоқ газ, тығыздығы 1,25 г/л. 

К 
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Көміртек (лат. Carboneum). С, химиялық элемент IVгр., атомдық нөмірі 6, 
атомдық массасы 12,011. Күшті тотықсыздандырғыш. 

Көміртекті болат. Құрамында С (0,04-2%) және тұрақты қоспалары (Mn, Si, 
S, P) бар қоспаланбаған конструкциялық немесе аспаптық болат. 
Төмен(0,25% с дейін), орташа (0,25-0,6% C) және жоғары көміртекті (0,6% С 
жоғары) болаттар бар. 

Көрік газы. Домна пешінің пеші саласындағы Газ. 

Көрікші (жалынды). Агломерашинаның бас бөлігіндегі аглошикіқұрамның 
жоғарғы қабатын отынның тұтану температурасына дейін қыздыруға 
арналған жанарғылар жүйесі бар технологиялық құрылғы. 

Көрікші. Домна пешіне қызмет көрсететін жұмысшы балқыманы жүргізу, 
шойын, қож шығару, ағындарды жабу және ашу бойынша операцияларды 
орындайды. 

Көрікші. Сұйық металл жиналатын шахта пешінің жұмыс кеңістігінің 
төменгі цилиндрлік бөлігі. 

Кремнийлі шойын. Кремниймен қоспаланған шойын. Құрамында кремний 
мөлшері жоғары шойын. 

Кристалдану температурасы. Сұйық немесе аморфты күйден кристалды 
күйге фазалық ауысу температурасы. 

Кронштейндік тоңазытқыш. Тоңазытқыш кронштейн түрінде жасалған. 

Круббер. Сұйықтықтың сулану әсері есебінен газ қоспасынан қатты және газ 
тәрізді қоспаларды аулауға арналған Аппарат. 

Күйдіру. Қажетті қасиеттерді беру үшін әртүрлі металл емес материалдарды 
жоғары температурада қыздыру және ұстау. 

Күйдіру. Материалдарды термиялық өңдеу (мысалы., металдар, жартылай 
өткізгіштер, әйнектер) белгілі бір температураға дейін қыздырудан, ұстап 
тұрудан және баяу салқындаудан тұрады. Мақсаты құрылымы мен жұмыс 
қабілетін жақсарту, ішкі кернеуді жою және т. б. 

Күйдірілген магнезит. Магний оксидіне айналған 1500-1650°C 
температурада күйген Магнезит; құю материалы ретінде және отқа төзімді 
заттар өндірісінде қолданылады. 

Күйіп қалу. Тазарту кезінде сұйық металл қоспаларының тотығуы немесе 
отпен тазарту кезінде Болат құймасының жоғарғы қабатының жануы. 
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Көміртек (лат. Carboneum). С, химиялық элемент IVгр., атомдық нөмірі 6, 
атомдық массасы 12,011. Күшті тотықсыздандырғыш. 

Көміртекті болат. Құрамында С (0,04-2%) және тұрақты қоспалары (Mn, Si, 
S, P) бар қоспаланбаған конструкциялық немесе аспаптық болат. 
Төмен(0,25% с дейін), орташа (0,25-0,6% C) және жоғары көміртекті (0,6% С 
жоғары) болаттар бар. 

Көрік газы. Домна пешінің пеші саласындағы Газ. 

Көрікші (жалынды). Агломерашинаның бас бөлігіндегі аглошикіқұрамның 
жоғарғы қабатын отынның тұтану температурасына дейін қыздыруға 
арналған жанарғылар жүйесі бар технологиялық құрылғы. 

Көрікші. Домна пешіне қызмет көрсететін жұмысшы балқыманы жүргізу, 
шойын, қож шығару, ағындарды жабу және ашу бойынша операцияларды 
орындайды. 

Көрікші. Сұйық металл жиналатын шахта пешінің жұмыс кеңістігінің 
төменгі цилиндрлік бөлігі. 

Кремнийлі шойын. Кремниймен қоспаланған шойын. Құрамында кремний 
мөлшері жоғары шойын. 

Кристалдану температурасы. Сұйық немесе аморфты күйден кристалды 
күйге фазалық ауысу температурасы. 

Кронштейндік тоңазытқыш. Тоңазытқыш кронштейн түрінде жасалған. 

Круббер. Сұйықтықтың сулану әсері есебінен газ қоспасынан қатты және газ 
тәрізді қоспаларды аулауға арналған Аппарат. 

Күйдіру. Қажетті қасиеттерді беру үшін әртүрлі металл емес материалдарды 
жоғары температурада қыздыру және ұстау. 

Күйдіру. Материалдарды термиялық өңдеу (мысалы., металдар, жартылай 
өткізгіштер, әйнектер) белгілі бір температураға дейін қыздырудан, ұстап 
тұрудан және баяу салқындаудан тұрады. Мақсаты құрылымы мен жұмыс 
қабілетін жақсарту, ішкі кернеуді жою және т. б. 

Күйдірілген магнезит. Магний оксидіне айналған 1500-1650°C 
температурада күйген Магнезит; құю материалы ретінде және отқа төзімді 
заттар өндірісінде қолданылады. 

Күйіп қалу. Тазарту кезінде сұйық металл қоспаларының тотығуы немесе 
отпен тазарту кезінде Болат құймасының жоғарғы қабатының жануы. 

  

Күкіртсіздендіру. Металл сульфидтерінен күкіртті тотығу кезінде тотығу 
арқылы алып тастау. 

Кірпіш құйылған плиталық тоңазытқыш. Денеге құйылған кірпіштері бар 
шойын металл плитасы түріндегі Тоңазытқыш. 

Қайнау температурасы. Оның қаныққан буының қысымы сыртқы қысымға 
тең болатын сұйықтықтың температурасы. 

Қайта кристалдау температурасы. Осы қорытпада қайта кристалдану 
процесі басталуы мүмкін ең төменгі температура. 

Қайта күйдіру. Берілген қыздыру температурасынан едәуір асып кету 
нәтижесінде астық шекараларының тотығуынан немесе балқуынан тұратын 
металдың немесе қорытпаның қайтымсыз ақауы. 

Қайта өңделген шойын. Болат өңдеуге арналған шойын. 

Қайта үрлеу. Шойынды көміртексіздендіру аяқталғаннан кейін конвертерде 
балқыту кезеңі. 

Қайталама шикізат.  Металл өңдеу өнеркәсібінің ақауы бар және мерзімі 
өткен металл бұйымдары мен металлдар мен қорытпаларды алу үшін қайта 
пайдаланылатын бөлшектері. 

Қалдық. Балқыту немесе қыздыру кезінде тотығу нәтижесінде металдың 
жоғалуы. 

Қалқан. Кез-келген деструктивті әсерді жоюға арналған қорғаныс 
құрылғысы. 

Қалпына келтіретін атмосфера. Металл оксидтерінің азаюын қамтамасыз 
ететін Атмосфера. 

Қаптама (нем. Futter-төсеу). Жылу агрегаттарын, пештерді, құбырларды 
және т. б. қорғау ішкі қаптау 

Қаптамалау. Қаптау жасау процесі. 

Қаптамасы. Металлургиялық пештер мен агрегаттардың сыртқы металл 
қабығы конструкцияның жекелеген элементтерін бекітуге арналған. 

Қатаю жылуы. Зат сұйық күйден қатты күйге ауысқан кезде тепе-теңдік 
изобарлық-изотермиялық процесте бөлінетін жылу. 

Қатаю температурасы. Аморфты материалдардан төмен температура қатты 
күйге тән қасиеттерді көрсете бастайды. 
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Қатаю. Технологиялық процесс нәтижесінде немесе пайдалану кезінде 
материалдың немесе бұйымның беріктігін арттыру. 

Қатты заряд. Құрамында сұйық компоненттері жоқ шикіқұрам. 

Қатты шойын. Никельмен (20% дейін) және хроммен (3,5% дейін) допингке 
байланысты жоғары ыстыққа төзімділікпен сипатталатын шойын%); 

Қаттылық. Құрылымдық элементтің көлденең қиманың геометриялық 
сипаттамасымен және материалдың серпімділік модулімен анықталатын 
деформацияға қарсы тұру қабілеті. 

Қаттылық. Оған қатты дене енгізілген кезде материалдың пластикалық 
немесе серпімді деформацияға қарсы тұру қабілеті. 

Қож Амбразурасы. Салқындатқыш спиральды түтігі бар қож құрылғысының 
шойын құйылған бөлігі. 

Қож аспабы. Домна пешінен қожды шығаруға арналған салқындатылатын 
мыс фурмадан және тоңазытқыштардан тұратын құрылғы. 

Қож ашасы. Сұйық қожды балқыту агрегатынан қож үйіндісіне, өңдеуге 
және т. б. қабылдауға және тасымалдауға арналған шойын конустық ыдыс. 

Қож науасы. Қожды басты науадан қож тасушыға тасымалдауға арналған 
науа. 

Қожды ағын. Балқыту пешінен қожды шығаруға арналған Тесік. 

Қожды бағыттау. Қож түзуші қоспалардың көмегімен балқытылған 
металдың бетіне сұйық қож қабатын жасау. 

Қожды шөміш. Сұйық қожды балқыту агрегатынан қож үйіндісіне өңдеуге 
тасымалдауға арналған шөміш. 

Қожообразование.  Балқыту барысында қождың пайда болу процесі. 

Қоңыр темір. Темір кені, оның минералдары темір гидрооксидтері болып 
табылады. 

Қорғаныс атмосферасы. Металды газ коррозиясынан қорғау үшін жасанды 
түрде жасалған Атмосфера. 

Қоректенуі. Құймақалыптағы металл қатайған кезде пайдалы бөліктің 
көлемінен құйманың жоғарғы бөлігіне сұйық металдың түсуі. 

Қоспа. Металлургиялық немесе өзге де өндірістердің қалдықтарын кәдеге 
жарату мақсатында шикіқұрам құрамында пайдаланылатын екінші дәрежелі 
компонент. 
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Қатаю. Технологиялық процесс нәтижесінде немесе пайдалану кезінде 
материалдың немесе бұйымның беріктігін арттыру. 

Қатты заряд. Құрамында сұйық компоненттері жоқ шикіқұрам. 

Қатты шойын. Никельмен (20% дейін) және хроммен (3,5% дейін) допингке 
байланысты жоғары ыстыққа төзімділікпен сипатталатын шойын%); 

Қаттылық. Құрылымдық элементтің көлденең қиманың геометриялық 
сипаттамасымен және материалдың серпімділік модулімен анықталатын 
деформацияға қарсы тұру қабілеті. 

Қаттылық. Оған қатты дене енгізілген кезде материалдың пластикалық 
немесе серпімді деформацияға қарсы тұру қабілеті. 

Қож Амбразурасы. Салқындатқыш спиральды түтігі бар қож құрылғысының 
шойын құйылған бөлігі. 

Қож аспабы. Домна пешінен қожды шығаруға арналған салқындатылатын 
мыс фурмадан және тоңазытқыштардан тұратын құрылғы. 

Қож ашасы. Сұйық қожды балқыту агрегатынан қож үйіндісіне, өңдеуге 
және т. б. қабылдауға және тасымалдауға арналған шойын конустық ыдыс. 

Қож науасы. Қожды басты науадан қож тасушыға тасымалдауға арналған 
науа. 

Қожды ағын. Балқыту пешінен қожды шығаруға арналған Тесік. 

Қожды бағыттау. Қож түзуші қоспалардың көмегімен балқытылған 
металдың бетіне сұйық қож қабатын жасау. 

Қожды шөміш. Сұйық қожды балқыту агрегатынан қож үйіндісіне өңдеуге 
тасымалдауға арналған шөміш. 

Қожообразование.  Балқыту барысында қождың пайда болу процесі. 

Қоңыр темір. Темір кені, оның минералдары темір гидрооксидтері болып 
табылады. 

Қорғаныс атмосферасы. Металды газ коррозиясынан қорғау үшін жасанды 
түрде жасалған Атмосфера. 

Қоректенуі. Құймақалыптағы металл қатайған кезде пайдалы бөліктің 
көлемінен құйманың жоғарғы бөлігіне сұйық металдың түсуі. 

Қоспа. Металлургиялық немесе өзге де өндірістердің қалдықтарын кәдеге 
жарату мақсатында шикіқұрам құрамында пайдаланылатын екінші дәрежелі 
компонент. 

  

Құбырлы тоңазытқыш. Тоңазытқыш салқындатқыш айналатын зигзаг 
тәрізді иілген металл құбырлардан жасалған. 

Құйма шойын. Құймаларды алуға арналған шойын. 

Құрылғы. Құрылымдық және функционалды бірлігі бар бөлшектер, 
түйіндер мен элементтер жиынтығы. 

Құю ауласы. Пештің жанында орналасқан және шойын мен қожды шығару 
жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған домна цехының бөлігі. 

Құю коксы. Шойын құю өндірісі үшін қолданылатын тас көмір коксы. 

Құю шөміші. Металлургиялық агрегаттан сұйық металды қабылдауға және 
оны құймақалыптарға, кристаллизаторға немесе қалыптарға құюға арналған 
шөміш. 

Құю шөміші. Сұйық металды металлургиялық қондырғыға құюға арналған 
шелек. 

Құю. Ұнтақ тәрізді отқа төзімді материалдарды жағу арқылы балқыту пеші 
шегендеуінің тозған және бүлінген учаскелерін қалпына келтіру 

Қыздыру температурасы. Металл бетінің соңғы температурасы, ол 
талаптарға сәйкес келеді. Технология пештен шығарылуы мүмкін. 

Қызыл қызу температурасы. Қыздыру температурасы қызылға дейін (550-
650°c). 

Қызыл темір. Темір кені, гематит болып табылатын кен минералы. 

Қысқа қож. Температура төмендеген кезде тұтқырлығы күрт өзгеретін қож. 

Қышқыл астында. Қышқыл отқа төзімді материалдардан жасалған. 

Қышқыл қож. Қож негізінен SiO2 қышқыл оксидінен және кейбір негізгі 
оксидтерден тұрады. 

Қышқыл төсем. Қышқыл отқа төзімді материалдардан жасалған қаптамалау. 
 

Л 

лектропушка. Электр жетегі бар домна зеңбірек. 

Лигатура. Қоспаланған элементтерді сұйық металға енгізу үшін 
қолданылатын қорытпа. 

 
М 
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Магнетит. Fe3O4 құрамындағы Минерал, Темірдің негізгі кені. 

Магнитті темір. Темір кені, оның рудалы минералы магнетит 
болып табылады. 

Магниттік энергия. Магнит өрісінің энергиясы. 

Марганец агломераты. Марганец кені енгізілген шикіқұрамнан алынған 
темір кені агломераты. 

Марганец агломераты. Ферромарганец пен шойын домна пештерінде 
балқыту үшін қолданылатын марганец рудасының агломераты. 

Мартен шикіқұрамы. Ашық пештегі қайта өңделетін заряд; құрамында 
негізінен шойын, сынықтар, темір кені және ағындар бар. 

Меншікті жылу сыйымдылығы. Жылу-зат мөлшері бірлігінің 
сыйымдылығы. 

Металдандырылған шикіқұрам. Құрамында компоненттері бар, алдын ала 
немесе толық металға дейін қалпына келтірілген Шикіқұрам. 

Механикалық сынақтар. Материалдардың механикалық сипаттамаларын 
анықтау үшін жүргізілетін сынақтар. 

Миксер типті шойын тасығыш. Шойынның құрамы орташа болатын 
сыйымдылығы 150-600 тонна темекі тәрізді шелегі бар шойын. 

Миксер. (ағылш.миксер-араластырғыш). Сұйық Домна шойынының 
жиналуына және оның химиялық құрамы мен температурасын теңестіруге 
арналған Отқа төзімді төсемі бар цилиндрлік немесе бөшке тәрізді болат 
ыдыс. 

Минералдану (көбік). Флотация кезінде көбіктің минералды бөлшектермен 
қанығу дәрежесі. 

Минералдар. (ср.ғасырдан.лат. минера-кен). Жер бетіндегі және тереңдіктегі 
физика-химиялық процестер нәтижесінде пайда болатын химиялық құрамы 
мен физикалық қасиеттері бойынша шамамен біртекті табиғи денелер; 
металлургия шикізатының компоненттері болып табылады. 

Мөр. Машиналар мен құрылыстардың бөлшектері арасындағы саңылаулар 
арқылы сұйықтықтың немесе газдың ағуын болдырмайтын немесе азайтатын, 
сондай-ақ бөлшектерді кір мен шаңнан қорғайтын құрылғы. 
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Магнетит. Fe3O4 құрамындағы Минерал, Темірдің негізгі кені. 

Магнитті темір. Темір кені, оның рудалы минералы магнетит 
болып табылады. 

Магниттік энергия. Магнит өрісінің энергиясы. 

Марганец агломераты. Марганец кені енгізілген шикіқұрамнан алынған 
темір кені агломераты. 

Марганец агломераты. Ферромарганец пен шойын домна пештерінде 
балқыту үшін қолданылатын марганец рудасының агломераты. 

Мартен шикіқұрамы. Ашық пештегі қайта өңделетін заряд; құрамында 
негізінен шойын, сынықтар, темір кені және ағындар бар. 

Меншікті жылу сыйымдылығы. Жылу-зат мөлшері бірлігінің 
сыйымдылығы. 

Металдандырылған шикіқұрам. Құрамында компоненттері бар, алдын ала 
немесе толық металға дейін қалпына келтірілген Шикіқұрам. 

Механикалық сынақтар. Материалдардың механикалық сипаттамаларын 
анықтау үшін жүргізілетін сынақтар. 

Миксер типті шойын тасығыш. Шойынның құрамы орташа болатын 
сыйымдылығы 150-600 тонна темекі тәрізді шелегі бар шойын. 

Миксер. (ағылш.миксер-араластырғыш). Сұйық Домна шойынының 
жиналуына және оның химиялық құрамы мен температурасын теңестіруге 
арналған Отқа төзімді төсемі бар цилиндрлік немесе бөшке тәрізді болат 
ыдыс. 

Минералдану (көбік). Флотация кезінде көбіктің минералды бөлшектермен 
қанығу дәрежесі. 

Минералдар. (ср.ғасырдан.лат. минера-кен). Жер бетіндегі және тереңдіктегі 
физика-химиялық процестер нәтижесінде пайда болатын химиялық құрамы 
мен физикалық қасиеттері бойынша шамамен біртекті табиғи денелер; 
металлургия шикізатының компоненттері болып табылады. 

Мөр. Машиналар мен құрылыстардың бөлшектері арасындағы саңылаулар 
арқылы сұйықтықтың немесе газдың ағуын болдырмайтын немесе азайтатын, 
сондай-ақ бөлшектерді кір мен шаңнан қорғайтын құрылғы. 
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Науа. Пештен сұйық металл мен қожды шығаруға арналған арна. 
Сусымалы немесе сұйық материалдарды жылжытуға арналған науа. 

Негізгі астында. Негізгі отқа төзімді материалдардан жасалған. 

Негізгі Қож. Қож, қара металлургия, оның қатынасы CaO / SiO2 1,5-тен 
асады. 

Негізгі төсеніш. Негізгі отқа төзімді материалдардан жасалған Қаптама. 
 

Л 

Орнату. Бірыңғай технологиялық процесті жүзеге асыру үшін 
біріктірілген құрылғылар кешені. 

Орталық қозғалыс. Домна пешінің бұзылған соққысы оның 
орталық бөлігіндегі газ ағынының шамадан тыс дамығанына байланысты. 

Орташа қоспаланған шойын. Қоспаланған шойын, қоспаланған 
компоненттердің жалпы құрамы 2,5-тен 10% - ға дейін. 

Орташаландыру. Кенді байытуға және балқытуға дайындау операциясы 
химиялық құрамы бойынша кеннің үлкен массаларының біркелкілігін 
арттыру үшін қоймалаудың ерекше тәсілінен тұрады. 

Отқа төзімді бетон. Жоғары температура кезінде беріктік қасиеттерін 
сақтайтын отқа төзімді цементтің сумен және отқа төзімді агрегаттармен 
қоспасынан алынған Материал; металлургиялық агрегаттарды салу кезінде 
қолданылады. 

Отқа төзімді саз. Құрамында глинозем мөлшері жоғары (30-40%), отқа 
төзімділігі жоғары (1600 0С-тан астам), отқа төзімді материалдар өндіруге 
арналған шикізат 

Отқа төзімді. Жоғары температурада жұмыс істейтін пештер мен басқа 
агрегаттарды салуға арналған Отқа төзімді материалдар мен бұйымдар. 

Отқа төзімді. Отқа төзімділігі 15800с төмен емес минералдық шикізат 
негізіндегі материалдар немесе бұйымдар. 

Оттегі фурмасы. Металды оттегімен үрлеуге арналған Фурма. 

Оттегі-отын фурмасы. Оттегі қоспасын газ тәрізді немесе сұйық отынмен 
қамтамасыз етуге арналған Фурма. 
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Оттық. Газ тәрізді, сұйық немесе шаң тәріздес отын қоспаларын ауамен 
дайындауға арналған құрылғы және оларды жағуды жүзеге асыру. 

Офлюстелген шикіқұрам. Кремнеземді немесе глиноземді ішінара немесе 
толық тегістеу үшін әк қосылған заряд. 

Өрік арнасы. Шойынға жақын және скиммер құрылғысымен аяқталатын 
науа; шойынды домна пешінен шығаруға қызмет етеді. 

Өрік. Бастапқы материалдың ұсақ фракциясы бар гидравликалық жіктеу 
өнімі. 

П 

Патша (одан. Zarge-жиек, жиек). Конустық және цилиндрлік 
белдіктерден тұратын домна пештерінің қаптамасының 
дәнекерленген құрылымы. 

Перифериялық жүрісі. Шамадан тыс қарқынды перифериялық газ ағынына 
байланысты домна пешінің бұзылған соққысы. 

Пеш атмосферасы. Пештің жұмыс кеңістігіндегі Атмосфера. 

Плазмалық алау. Электр доғасынан өткен кезде 3000-нан 5000°C-қа дейін 
қыздырылған плазматроннан шығатын Газ. 

Плиталық тоңазытқыш. Салқындату ортасына арналған арналары немесе 
құбырлары бар шойын металл плитасы түріндегі Тоңазытқыш. 

Под. Термиялық өңдеуге жататын материалдар мен бұйымдар орналасқан 
пештің құрылымдық элементі. 

Пісіру. Пештің табанын борпылдақ отқа төзімді материалдардың қабаттарын 
жентектеу арқылы жасау процесі. 
 

С 

Сазды топырақ. Алюминий оксиді, Al2O3,  алюминий өндіруге 
арналған шикізат. 

Сақиналы Ауа құбыры. Ішкі диаметрі 1400 мм-ге дейінгі болат 
құбыр, ішінен отқа төзімді кірпішпен қапталған, домна пешін қоршап тұрған 
және ауа үрлеуін фурмаларға жеткізу үшін қызмет етеді. 

Салғыш құрылғысы. Домна пешіне шикіқұрамды тиеуге арналған 
механизмдерді монтаждау және жөндеу айлабұйымдарын қолдауға арналған 
металл конструкция; сондай-ақ клапандар жүйесі бар газ бұрғыштарды 
қамтиды. 
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Оттық. Газ тәрізді, сұйық немесе шаң тәріздес отын қоспаларын ауамен 
дайындауға арналған құрылғы және оларды жағуды жүзеге асыру. 
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өнімі. 

П 

Патша (одан. Zarge-жиек, жиек). Конустық және цилиндрлік 
белдіктерден тұратын домна пештерінің қаптамасының 
дәнекерленген құрылымы. 

Перифериялық жүрісі. Шамадан тыс қарқынды перифериялық газ ағынына 
байланысты домна пешінің бұзылған соққысы. 

Пеш атмосферасы. Пештің жұмыс кеңістігіндегі Атмосфера. 

Плазмалық алау. Электр доғасынан өткен кезде 3000-нан 5000°C-қа дейін 
қыздырылған плазматроннан шығатын Газ. 

Плиталық тоңазытқыш. Салқындату ортасына арналған арналары немесе 
құбырлары бар шойын металл плитасы түріндегі Тоңазытқыш. 

Под. Термиялық өңдеуге жататын материалдар мен бұйымдар орналасқан 
пештің құрылымдық элементі. 

Пісіру. Пештің табанын борпылдақ отқа төзімді материалдардың қабаттарын 
жентектеу арқылы жасау процесі. 
 

С 

Сазды топырақ. Алюминий оксиді, Al2O3,  алюминий өндіруге 
арналған шикізат. 

Сақиналы Ауа құбыры. Ішкі диаметрі 1400 мм-ге дейінгі болат 
құбыр, ішінен отқа төзімді кірпішпен қапталған, домна пешін қоршап тұрған 
және ауа үрлеуін фурмаларға жеткізу үшін қызмет етеді. 

Салғыш құрылғысы. Домна пешіне шикіқұрамды тиеуге арналған 
механизмдерді монтаждау және жөндеу айлабұйымдарын қолдауға арналған 
металл конструкция; сондай-ақ клапандар жүйесі бар газ бұрғыштарды 
қамтиды. 

П 

С 

  

Саңылау. Қысқа және терең арық. Өнімдер мен құрылымдардағы тар 
бойлық тесік, ұңғыма. 

Себу. Тотықтанудан, бүлінуден және т. б. қорғау мақсатында дайындамалар 
жоғары температуралық өңдеу кезінде орналастырылатын сусымалы орта. 

Серпімділік. Сыртқы күштердің әрекеті тоқтағаннан кейін денелердің пішіні 
мен көлемін немесе көлемін қалпына келтіру мүмкіндігі. 

Сирек атмосфера. Газ сәрсенбі қысым кезінде атмосфералық төмен. 

Скипті көтергіш. Көлбеу көпірден, екі скиптен және скипті шығырдан 
тұратын Домна пешінің салғышына бункер асты үй-жайынан Сусымалы 
материалдарды көтеруге арналған құрылғы. 

Спекуляциялық арба-паллет. Аглошикіқұрамды жентектеу жүргізілетін 
арба. 

Сусымалы. Ұсақ түйіршікті шикіқұрам материалдары. 

Суық соққы клапаны. Ауа жылытқышты Домна пешінің салқын үрленетін 
ауа құбырынан бөлуге арналған Клапан. 

Сұйыққойма (франц. reservoir, лат. reservo-сақтау). Сұйықтықтар мен 
газдарды сақтауға арналған сыйымдылық (жер үсті немесе жер асты). 

Сұр шойын. Көміртек ішінара немесе толығымен (ферриттегі көміртектен 
басқа) пластиналы графит түрінде құрылымдық еркін күйде болатын шойын; 
сынықтың сұр түсі бар. 

Сыйымдылығы (сыйымдылығы). Металлургияда-металлургиялық 
қондырғының көлемін немесе торын сандық сипаттайтын параметр. 

Сынау. Материалдардың немесе бұйымдардың физикалық, механикалық 
және басқа да сипаттамаларын анықтау процестері. 

Сыни Температура. Будың тепе-теңдік күйінде сұйықтықтың болуы мүмкін 
ең жоғары температура. 
 

Т 

Табан. Домна пешінің іргетасының жер асты бөлігі. 

Табиғи Газ. Жер қойнауынан өндірілетін, толығымен дерлік 
көмірсутектерден тұратын Газ (жанудың меншікті жылуы 33-36 

МДж/м3). 

Т 
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Табиғи көлбеу бұрышы. Сусымалы Материалды көлденең жазықтыққа 
еркін құю кезінде пайда болған конустың түбіндегі бұрыш. 

Табиғи қоспаланған шойын. Табиғи қоспаланған темір рудасынан Домна 
пешінде балқыту кезінде оған ауысқан қоспалаушы компоненттері бар 
шойын. 

Таскөмір коксы. Көмірді кокстеу арқылы алынған Кокс. 

Тегіс қозғалыс. Газдың химиялық және жылу энергиясын жоғары пайдалану 
кезінде Домна пешінде шикіқұрамды біркелкі түсіру. 

Тексергіш. Технологиялық процестің жүруін бақылау үшін металлургиялық 
агрегат терезесінің қақпағындағы немесе Домна пешінің фурма аспабындағы 
жабылатын тесік. 

Температура. (лат. Temperatura-қалыпты жағдай, тиісті орын ауыстыру). 
Осы жүйені құрайтын бөлшектердің жылу қозғалысының қарқындылығын 
сипаттайтын жүйе күйінің параметрі. 

Темплет (ағыл. Templet, template-үлгі, үлгі). Микроқұрылымды немесе 
қасиеттерді анықтауға арналған жартылай фабрикаттан немесе өнімнен 
жасалған жалпақ үлгі. Оның макроқұрылымын зерттеуге арналған Плита, 
ұзына бойына бөлінген және болат құйма. 

Темір кені агломераты. Құрамында темір бар материалдардан алынған 
Агломерат; Домна балқытуға арналған шикізат. 

Темір кені концентраты. Темір рудасының концентраты. 

Темір марганецті агломерат. Темір рудасын марганец рудасының 
қоспаларымен біріктіру арқылы алынған Агломерат. 

Темір руда. Темір кендерінің жалпыланған атауы. 

Тенорит. CuO құрамындағы Минерал, мыс кендерінің құрамдас бөлігі. 

Теплогенерация. Энергияның басқа түрлерінен жылу алу. 

Теплоотвод. Денеден жылуды кетіру процесі. 

Теплоотдача. Орта мен оның бөліну беті арасындағы басқа ортамен жылу 
алмасу. 

Термиялық қатайту. Термиялық өңдеудің бір әдісімен немесе термиялық 
өңдеудің бірнеше операцияларының жиынтығымен қол жеткізілетін 
беріктендіру. 
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Табиғи көлбеу бұрышы. Сусымалы Материалды көлденең жазықтыққа 
еркін құю кезінде пайда болған конустың түбіндегі бұрыш. 

Табиғи қоспаланған шойын. Табиғи қоспаланған темір рудасынан Домна 
пешінде балқыту кезінде оған ауысқан қоспалаушы компоненттері бар 
шойын. 

Таскөмір коксы. Көмірді кокстеу арқылы алынған Кокс. 

Тегіс қозғалыс. Газдың химиялық және жылу энергиясын жоғары пайдалану 
кезінде Домна пешінде шикіқұрамды біркелкі түсіру. 

Тексергіш. Технологиялық процестің жүруін бақылау үшін металлургиялық 
агрегат терезесінің қақпағындағы немесе Домна пешінің фурма аспабындағы 
жабылатын тесік. 

Температура. (лат. Temperatura-қалыпты жағдай, тиісті орын ауыстыру). 
Осы жүйені құрайтын бөлшектердің жылу қозғалысының қарқындылығын 
сипаттайтын жүйе күйінің параметрі. 

Темплет (ағыл. Templet, template-үлгі, үлгі). Микроқұрылымды немесе 
қасиеттерді анықтауға арналған жартылай фабрикаттан немесе өнімнен 
жасалған жалпақ үлгі. Оның макроқұрылымын зерттеуге арналған Плита, 
ұзына бойына бөлінген және болат құйма. 

Темір кені агломераты. Құрамында темір бар материалдардан алынған 
Агломерат; Домна балқытуға арналған шикізат. 

Темір кені концентраты. Темір рудасының концентраты. 

Темір марганецті агломерат. Темір рудасын марганец рудасының 
қоспаларымен біріктіру арқылы алынған Агломерат. 

Темір руда. Темір кендерінің жалпыланған атауы. 

Тенорит. CuO құрамындағы Минерал, мыс кендерінің құрамдас бөлігі. 

Теплогенерация. Энергияның басқа түрлерінен жылу алу. 

Теплоотвод. Денеден жылуды кетіру процесі. 

Теплоотдача. Орта мен оның бөліну беті арасындағы басқа ортамен жылу 
алмасу. 

Термиялық қатайту. Термиялық өңдеудің бір әдісімен немесе термиялық 
өңдеудің бірнеше операцияларының жиынтығымен қол жеткізілетін 
беріктендіру. 

  

Тесік. Балқытылған металды, штейнді немесе қожды шығаруға арналған 
металлургиялық пештердегі тесік. 

Тиеу аппараты. Шикіқұрамды тиеуге арналған құрылғы. 

Тозуға төзімді шойын. Хроммен (35% - ға дейін), молибденмен (12% - ға 
дейін), ванадиймен (15% - ға дейін) және басқа элементтермен легирлеу, 
сондай-ақ термиялық өңдеуді (сөндіру және босату) пайдалану есебінен 
тозуға төзімділіктің жоғарылауымен сипатталатын шойын. 

Толтыру машинасы. Шикіқұрам материалдарын (Болат сынықтары, кен, 
ферроқорытпалар және т.б.) болат балқыту агрегаттарына тиеуге (үюге) 
арналған Машина. 

Толтыру машинасы. Шикіқұрамды болат балқыту агрегаттарына тиеуге 
арналған Машина. 

Толтыру. Пеш қабырғасын дайындау кезінде сусымалы отқа төзімді 
материалдарды нығыздаумен тығыздау. 

Тоңазытқыш. Сұйық немесе газ тәрізді жылу тасымалдағышты 
пайдаланатын пеш қалауын салқындатуға арналған құрылғы. 

Торабы. (техн). Бірнеше қарапайым элементтерден (бөлшектерден) тұратын 
машинаның, механизмнің, қондырғының және т.б. бөлігі. 

Төменгі Қож. Домна пешінің шойын шүмегі арқылы шойынмен бірге 
шығарылатын қож. 

Төменгі үрлеу. Металды балқыту агрегатының немесе шөміштің түбі 
арқылы үрлеу. 

Тұрақсыздығы. Қождың өз салмағының әсерінен таралу қабілеті. 

Тұтқырлық. Сұйықтықтар мен газдардың қасиеті олардың бір бөлігінің 
екіншісіне қатысты қозғалуына әкелетін сыртқы күштердің әсеріне қарсы 
тұрады. 

Түбі. Балқыту қондырғысының немесе шелектің төменгі бөлігі. 

Түп. Шахталық пештерді шегендеудің төменгі (төменгі) бөлігі. 

Түтін клапаны. Үрлеу кезінде Домна пешінің ауа жылытқышын түтіндіктен 
ажыратуға арналған Клапан. 

Түтін шибері. Мұржаға орнатылған Шибер. 

Тығыз жүрісі. Шикіқұрам материалдарын түсіру жылдамдығының 
төмендеуіне байланысты Домна пешінің бұзылған жүрісі. 
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Тығыздау. Сығымдау және күйдіру процестеріндегі ұнтақ материалындағы 
тері тесігінің жалпы көлемін азайту. 

Тығыздау. Ұнтақ денесінің қысым мен температураның немесе дірілдің 
әсерінен кеуектілікті азайту мүмкіндігі. 
 

Л 

Удимет. Құрамында 11-12% Cr, 21% Co, 2,5% Al, 4% Ti, 10% Mo бар 
никель негізіндегі ыстыққа төзімді қорытпа; W және B қоспаланған; 
ыстыққа төзімді; реактивті қозғалтқыш бөлшектерін, газ 

турбиналарын жасау үшін қолданылады. 

Ұзақ сынақтар. Уақытқа байланысты материалдардың қасиеттерін 
анықтауға арналған механикалық сынақтар (көбінесе тұрақты жүктемелердің 
немесе деформацияның әсерінен). 

Ұсақтау. Қатты дененің бөліктерін механикалық бұзу процесі қажетті 
мөлшерді алу үшін ұнтақтағыштарда жүзеге асырылады. 

Ұяшық. Регенеративті жылыту құрылғыларының саптамаларындағы 
арналардың, әртүрлі мөлшердегі тесіктердің жабық контуры. 

Үлес көлемі. Зат массасының бірлігі алатын көлем; кері тығыздық шамасы. 

Үлес салмағы. Заттың бірлік көлемінің салмағы. 

Үлкен Конус. Домна пешінің салғышын герметизациялауды қамтамасыз 
ететін екі немесе үш конустық құю машинасының төменгі конусы. 

Үрлеу машинасы. Ауаны немесе газды 0,4-0,5 МПа кем емес қысымға дейін 
сығуға және оны металлургиялық агрегатқа беруге арналған Машина. 

Үрлеу Фурмасы. Технологиялық газдарды балқытылған металға енгізуге 
арналған Фурма. 

Үрлеу. Газ ағынын металл көлеміне газ ағынын енгізбестен төмен 
жылдамдықпен сұйық металдың бетіне беру. 

Үрлеу. Домна пешін шикіқұрам материалдарынан және балқыту өнімдерінен 
жөндеу алдында босату. 

Үрлеу. Салынған немесе күрделі жөнделген домна пешіне ауа үрлеуін беруді 
бастау; пешті пайдалануға беруді білдіреді. 

Үрлеу. Технологиялық процестерді араластыру және жүзеге асыру 
мақсатында газдарды балқытылған металға немесе қожға үрлеу процесі. 
 

У 
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Л 

Удимет. Құрамында 11-12% Cr, 21% Co, 2,5% Al, 4% Ti, 10% Mo бар 
никель негізіндегі ыстыққа төзімді қорытпа; W және B қоспаланған; 
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арналардың, әртүрлі мөлшердегі тесіктердің жабық контуры. 
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Үлкен Конус. Домна пешінің салғышын герметизациялауды қамтамасыз 
ететін екі немесе үш конустық құю машинасының төменгі конусы. 

Үрлеу машинасы. Ауаны немесе газды 0,4-0,5 МПа кем емес қысымға дейін 
сығуға және оны металлургиялық агрегатқа беруге арналған Машина. 

Үрлеу Фурмасы. Технологиялық газдарды балқытылған металға енгізуге 
арналған Фурма. 
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Үрлеу. Домна пешін шикіқұрам материалдарынан және балқыту өнімдерінен 
жөндеу алдында босату. 

Үрлеу. Салынған немесе күрделі жөнделген домна пешіне ауа үрлеуін беруді 
бастау; пешті пайдалануға беруді білдіреді. 

Үрлеу. Технологиялық процестерді араластыру және жүзеге асыру 
мақсатында газдарды балқытылған металға немесе қожға үрлеу процесі. 
 

У 

  

Ф 

Фаза (грек. phasis-пайда болуы). Жүйенің химиялық құрамы 
бойынша біртекті бөлігі. 

Фактор. (лат. Factor-әрі сауықтыратын жүргізетін). Себеп, 
процестің қозғаушы күші, оның сипатын немесе оның жеке ерекшеліктерін 
анықтайтын құбылыс. 

Фаялит. Темір силикаты, Fe2SiO4, орторомбты жүйеге кристалданған, 
көптеген металлургиялық қождың құрамдас бөлігі. 

Феррит. Fe2O3 химиялық қосылысы басқа металдардың оксидтерімен. 

Физикалықжылу. Дененің жылу мөлшері оның массасына тең, нақты жылу 
сыйымдылығына көбейтіледі. 

Форсунка(ағылш. Сұйықтықты шашыратуға арналған бір немесе бірнеше 
саңылаулары бар құрылғы. 

Фосфорлы шойын. Шойын, фосформен қоспаланған, сұйықтықтың 
жоғарылауы және тозуға төзімділігі жоғары. 

Фурма (нем. Пішім, әріптер. - форма). Металлургиялық агрегаттарға 
үрлеуге арналған құрылғы. 

Фурма. Қож аспабының бөлшегі. Мыстан штамптау немесе құю әдісімен 
жасалады, қуыс, сумен салқындатылады (Люрман фурмасы). 

Химиялықжылу. Оның жанғыш компоненттері есебінен алынуы 
мүмкін заттың жану жылуы. 

Чугаль. Құрамында 20-24% Al бар шойын жоғары ыстыққа төзімді. 

 
 

Ш 

Шағыл тас. Тау жыныстарын немесе жасанды тас 
материалдарын ұсақтау өнімі (өлшемі 5-15мм). 

Шағын Конус. Домна пешінің салғышына зарядты біркелкі 
тарату үшін қызмет ететін қос конустық толтыру аппаратының жоғарғы осьі 
айналмалы конусы. 

Шахта (нем. Schacht). Шахта пештерінің жұмыс кеңістігінің ұзартылған тік 
бөлігі. 

Ф 

Х 
Ч 
Ш 



256   

Шекемтастар. Ұсақ (шаң тәрізді) кеннен немесе ұсақ ұнтақталған 
концентраттардан алынған кен материалы, сфералық пішіндегі өте берік 
кесектер түрінде, мөлшері 2-3-тен 30 мм-ге дейін (әдетте 10-15 мм); темір 
рудасының түйіршіктері негізінен Домна пешінде қолданылады. 

Шелек пеші. Болаттан тазарту үшін қақпағы бар шөміш түрінде оны 
төменнен аргонмен немесе азотпен үрлеу және қақпақтағы тесіктер арқылы 
енгізілетін электродтармен қыздыру арқылы орнату. 

Шикізат. Одан әрі өңдеуге жататын, өндіруге және өндіруге еңбек 
жұмсалған материалдар. 

Шикіқұрам жиыны. Қатты шикіқұрам материалдарын балқыту барысында 
шахталық балқыту пештеріне түсіру. 

Шикіқұрам таратушысы. Домна пешінің салғышында шикіқұрамды 
біркелкі таратуға қызмет ететін толтыру аппаратының бөлігі. 

Шикіқұрам. (от нем. Schicht). Қоспа шикі материалдардың белгілі бір 
пропорциясында, ал кейбір жағдайларда металлургиялық, химиялық және 
басқа агрегаттарда өңделетін отын. 

Шикіқұрамды ілу. Шикіқұрамның салбырауын қараңыз. Домна пешінде 
зарядты материалдардың ілінуі газ ағынының, жылу немесе қож 
режимдерінің қалыпты қозғалысының бұзылуының салдары болып 
табылады. Бұл құбылыстың мәні кокстың күйіп кетуіне байланысты төменгі 
бөлігінде Бос орындар пайда болғанына қарамастан, заряд материалдарының 
бағанасы төмендеуді тоқтатады. 

Шихтылау. Технологиялық процестің ағуын түзету үшін балқыту 
процесінде шикіқұрам материалдарын балқыту пешіне салу. 

Шойын (түрік.). Құрамында тұрақты қоспалар (Si, Mn, S, P) және кейде 
қоспалаушы элементтер (Cr, Ni, V және т.б.) бар Fe (негіз) с (әдетте 2-4%) 
қорытпасы; әдетте сынғыш. 

Шойын ағын. Шойын мен қожды шығаруға арналған Домна пешінің тесігі. 

Шойын Амбразурасы. Салқындатқыш спиральды түтігі бар фурмалық 
құралдың бөлігі. Шойыннан жасалған. 

Шойын балқытқыш. Шағын шахталық шойын балқыту пеші. 
Шойын құймасы. Жоғарыдан ашылған көлденең қалыпта құйылған жолақ 
түріндегі кішкене металл құймасы; кейіннен қайта бөлуге арналған. 

Шойын тасушы. Темір жол арбасына орнатылған Сұйық шойынды 
тасымалдауға арналған шөміш. 
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Шойын шелек. Сұйық шойынды домна пешінен араластырғышқа немесе 
араластырғыштан болат балқыту қондырғысына тасымалдауға арналған 
шелек. 

Шойынды (болатты) құю. Құймақалыптарды шөміштен немесе балқыту 
пешінен сұйық металмен толтыру. 

Шөгу қабығы. Металл құйма қуысы (әдетте жоғарғы бөлігінде) немесе 
металды қатайту кезінде пайда болатын пішінді құю (шөгу нәтижесінде). 

Шөгу. Сығымдау және күйдіру процестеріндегі қысымның, температураның 
және ауырлық күшінің әсерінен ұнтақ материалының көлемін немесе 
сызықтық мөлшерін азайту. 

Шығару. Балқыту пешінен сұйық металл мен қожды ағызу процесі. 

Шығарындысы. Көміртексіздендіру жылдамдығының реттелмейтін өсуінен 
туындаған балқыту барысы бұзылған кезде пештен болат пен қождың бір 
бөлігін шашып тастау. 
 

Щ 

Ыстық соққы клапаны. Ауа жылытқышты Домна пешінің ыстық 
үрлеуінің ауа құбырынан бөлуге арналған Клапан. 

 Ыстыққа беріктігі. Материалдың жоғары температурада қажетті 
беріктігін сақтау қабілеті. 

Ыстыққа төзімділігі. Материалдың жоғары температурада ауаның немесе 
басқа Тотығу ортасының әсерінен бетінің химиялық бұзылуына төтеп беру 
қабілеті. 

Іс. Домна пешінде-отқа төзімді қаптамадан және нәлден тұратын, 
тоңазытқыш пен шойын ағын рамасын шойын мен қождың әсерінен 
қорғайтын құрылғы. 

Ішкі энергия. Функциясы жай-күйін микалық жүйе қоспағанда, 
кинетикалық және әлеуетті энергия жүйесінің бірыңғай тұтас нәрсе ретінде. 
 

Э 

эвтектикалық шойын. Көміртегі эквиваленті 4,3% - дан төмен 
шойын. 

эвтектикалық шойын. Шойын, оның көміртегі эквиваленті 4,3% 
құрайды. 

Щ 

Э 
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Экстра пешпен күкіртсіздендіру. Балқытылған металдардан, 
қорытпалардан немесе қождан күкіртті алу. 

Электрлі болат Электр пешінде балқытылған болат. 

Энаспапия. (грек тіл. enthalpo-қыздыру). Термодинамикалық жүйенің 
күйінің функциясы жүйенің ішкі энергиясының қосындысына және оның 
көлеміне қысым көбейтіндісіне тең. 

Энергия сыйымдылығы. Өндіріс бірлігіне жұмсалатын энергияның жалпы 
мөлшері. 

Энергия. (грек тіл. energeia-әрекеттер, әрекеттер).  Материя қозғалысының 
әртүрлі формаларының жалпы сандық өлшемі. 

Энергиямен жабдықтау. Кәсіпорынды энергия мен отынның барлық 
түрлерімен қамтамасыз ету. 

Энтропия. (грек тіл. энтропия-бұрылыс). Термодинамикалық жүйенің күй 
функциясы өзгермейтін параметрлермен (көлем, энергия); қайтымды және 
қайтымсыз адиабатикалық процестерде тұрақты болып қалады. 
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қорытпалардан немесе қождан күкіртті алу. 

Электрлі болат Электр пешінде балқытылған болат. 

Энаспапия. (грек тіл. enthalpo-қыздыру). Термодинамикалық жүйенің 
күйінің функциясы жүйенің ішкі энергиясының қосындысына және оның 
көлеміне қысым көбейтіндісіне тең. 

Энергия сыйымдылығы. Өндіріс бірлігіне жұмсалатын энергияның жалпы 
мөлшері. 

Энергия. (грек тіл. energeia-әрекеттер, әрекеттер).  Материя қозғалысының 
әртүрлі формаларының жалпы сандық өлшемі. 

Энергиямен жабдықтау. Кәсіпорынды энергия мен отынның барлық 
түрлерімен қамтамасыз ету. 

Энтропия. (грек тіл. энтропия-бұрылыс). Термодинамикалық жүйенің күй 
функциясы өзгермейтін параметрлермен (көлем, энергия); қайтымды және 
қайтымсыз адиабатикалық процестерде тұрақты болып қалады. 

 

  

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ 
Емтихан сұрақтарының тізбесі 

1. Темір алу және шойын балқыту әдістерінің тарихи дамуын 
сипаттаңыз (шикі пеш – домна - домна пеші). 

2. Неліктен Домна пешінде төмен көміртекті темір алуға болмайды? 
3. Домна пешінің профилін сызыңыз. Профиль элементтерін, пештің 

биіктігі бойынша температура аймақтарының орналасуын көрсетіңіз. 
Отынның жану және темірді қалпына келтіру процестері қай жерде, шойын 
мен қождың балқу горизонты қайда екенін анықтаңыз. 

4. Бір тонна шойын балқыту үшін Кокс шығынын азайтуды және 
Домна пешінің өнімділігін арттыруды қандай факторлар шектейді? 

5. Домна өндірісіндегі технологиялық прогрестің негізгі бағыттарын 
атаңыз. 

6. Кокс Домна пешінде қандай функцияларды орындайды? Осы 
функцияларды сипаттаңыз. 

7. Кокстың химиялық құрамы мен технологиялық талдауы қандай 
көрсеткіштермен сипатталады? 

8. Кокстың беріктігі, әдістері мен жабдықтары қалай бағаланады? 
9.  Донецк коксы мен Шығыс көмірінің коксының сапасын 

салыстырыңыз. 
10.  Домна пешінің пешіне құйылған Кокс алмастырғыштарын (табиғи 

газ, мазут, көмір шаңы) сипаттаңыз. 
11.  Коксты Домна пешінің пешіне құйылған отынмен алмастыруды не 

шектейді? 
12. Руда түзетін темір кені материалдарын атаңыз, олардың химиялық 

формулаларын жазыңыз және олардағы Темірдің құрамын көрсетіңіз. Осы 
материалдар түзетін кендер қандай? 

13.  Бос кен жыныстарының қосылыстары қандай? Бос кен 
жыныстарының құрамына қойылатын талаптарды тұжырымдаңыз. 

14.  Темір кендерінің пайдалы және зиянды қоспаларын атаңыз. Олар 
шойын мен Болаттың сапасына қалай әсер етеді? 

15. Диагнозды сапасына қойылатын талаптар, темір рудалары мен 
қалай, олар немен шақырылады. 

16. Домна пешінде ағындар қандай мақсатта қолданылады? Ағынның 
құрамын, түрлерін, олардың кен орындарын сипаттаңыз. 

17.  Әктастың ағу қабілеті дегеніміз не? Әктас қандай мақсатта 
жағылады? 

18.  Домна өндірісінде қолданылатын кендер мен ағындарды 
алмастырғыштарға сипаттама беріңіз. Оларды пайдаланудың орындылығы 
неде? 

19.  Шикі материалдарды дайындаудың әртүрлі түрлері қандай 
мақсатта жүргізіледі? 

20.  Темір кендерін тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш 
(магнетизациялаушы) күйдірудің мақсаты неде? 

21.  Сипаттаңыз пештерінің құрылымы кендерін күйдіру және әктасты. 
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22.  Байыту процесінің сапасы қандай көрсеткіштермен сипатталады? 
23. Орташа құрылғының тиімділігі қалай анықталады? 
24.  Кен орнында, артық жүктеме кезінде, кен аулаларында және 

орташа қоймаларда кеннің орташа мөлшерін ұйымдастыруды сипаттаңыз. 
25.  Агломерация ыдысының схемалық бөлімінде агломератты 

біріктіру процесінің барысын түсіндіріңіз. 
26.  Агломерация кезінде қандай негізгі химиялық және физикалық 

процестер жүреді? Олардың химиялық тұжырымдарын келтіріңіз. 
27.  Офлюстелген агломерат дегеніміз не? Ол қандай мақсатпен 

шығарылады? 
28.  Агломераттың минералогиялық құрамы неге байланысты? 

Офлюсті және неофлюсті агломераттарды қандай негізгі минералдар 
құрайды? 

29.  Агломерациялық зарядты синтездеуге Дайындау процестерінің 
мақсаттары мен ұйымдастырылуын сипаттаңыз. 

30.  Таспа түріндегі агломерациялық машина қалай жұмыс істейді? 
31.  Шекемтастар өндірісін дамытудың өзектілігін немен анықтайды? 
32.  Шикі түйіршіктерді алу сызбасын, оларды қатайту және күйдіруге 

арналған құрылғылардың дизайнын сипаттаңыз. 
33.  Домна өндірісі агломерат пен шекемтастың сапасына қандай 

талаптар қояды? 
34.  Агломераттың беріктігі мен қалпына келуін анықтау әдістерін 

сипаттаңыз. 
35.  Металдандырылған темір кені шикізатын алудың негізгі міндеттері 

мен тәсілдері. 
36.  Неліктен домна пешіндегі заряд пен газдың қарсы ағымы Домна 

пешінің жоғары тиімділігін анықтайды? 
37.  Домна пешіне зарядты біркелкі түсірудің себептері мен шарттары 

қандай? 
38.  Пештің қимасы бойынша материалдар мен газдарды бөлуге қандай 

талаптар қойылады? 
39.  Пештегі материалдар мен газдардың таралуы қалай бақыланады? 
40.  Толтыру машинасының сызбасын сызыңыз және оның жұмыс 

принципін түсіндіріңіз. 
41.  Айналмалы заряд дистрибьюторының мақсаты не екенін және 

оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріңіз. 
42.  Зарядтың гигроскопиялық ылғалдылығы қандай температурада 

буланады және неге оны буландыру үшін жылу шығындарының артуы 
жанармай шығынын көбейтуді қажет етпейді? 

43.  Егер ол салыстырмалы түрде жоғары температурада болса, 
зарядтан гидраттық ылғалдың шығарылуымен қандай қосымша реакциялар 
жүреді? 

44.  Карбонатты диссоциацияның серпімділігі дегеніміз не? 
Температураның өзгеруімен ол қалай өзгереді? 

45.  Домна пешінде әктас ыдырауының шарттары мен ерекшеліктері 
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22.  Байыту процесінің сапасы қандай көрсеткіштермен сипатталады? 
23. Орташа құрылғының тиімділігі қалай анықталады? 
24.  Кен орнында, артық жүктеме кезінде, кен аулаларында және 

орташа қоймаларда кеннің орташа мөлшерін ұйымдастыруды сипаттаңыз. 
25.  Агломерация ыдысының схемалық бөлімінде агломератты 

біріктіру процесінің барысын түсіндіріңіз. 
26.  Агломерация кезінде қандай негізгі химиялық және физикалық 

процестер жүреді? Олардың химиялық тұжырымдарын келтіріңіз. 
27.  Офлюстелген агломерат дегеніміз не? Ол қандай мақсатпен 

шығарылады? 
28.  Агломераттың минералогиялық құрамы неге байланысты? 

Офлюсті және неофлюсті агломераттарды қандай негізгі минералдар 
құрайды? 

29.  Агломерациялық зарядты синтездеуге Дайындау процестерінің 
мақсаттары мен ұйымдастырылуын сипаттаңыз. 

30.  Таспа түріндегі агломерациялық машина қалай жұмыс істейді? 
31.  Шекемтастар өндірісін дамытудың өзектілігін немен анықтайды? 
32.  Шикі түйіршіктерді алу сызбасын, оларды қатайту және күйдіруге 

арналған құрылғылардың дизайнын сипаттаңыз. 
33.  Домна өндірісі агломерат пен шекемтастың сапасына қандай 

талаптар қояды? 
34.  Агломераттың беріктігі мен қалпына келуін анықтау әдістерін 

сипаттаңыз. 
35.  Металдандырылған темір кені шикізатын алудың негізгі міндеттері 

мен тәсілдері. 
36.  Неліктен домна пешіндегі заряд пен газдың қарсы ағымы Домна 

пешінің жоғары тиімділігін анықтайды? 
37.  Домна пешіне зарядты біркелкі түсірудің себептері мен шарттары 

қандай? 
38.  Пештің қимасы бойынша материалдар мен газдарды бөлуге қандай 

талаптар қойылады? 
39.  Пештегі материалдар мен газдардың таралуы қалай бақыланады? 
40.  Толтыру машинасының сызбасын сызыңыз және оның жұмыс 

принципін түсіндіріңіз. 
41.  Айналмалы заряд дистрибьюторының мақсаты не екенін және 

оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріңіз. 
42.  Зарядтың гигроскопиялық ылғалдылығы қандай температурада 

буланады және неге оны буландыру үшін жылу шығындарының артуы 
жанармай шығынын көбейтуді қажет етпейді? 

43.  Егер ол салыстырмалы түрде жоғары температурада болса, 
зарядтан гидраттық ылғалдың шығарылуымен қандай қосымша реакциялар 
жүреді? 

44.  Карбонатты диссоциацияның серпімділігі дегеніміз не? 
Температураның өзгеруімен ол қалай өзгереді? 

45.  Домна пешінде әктас ыдырауының шарттары мен ерекшеліктері 

  

қандай? 
46.  Әктастың "химиялық қайнау температурасы" дегеніміз не және 

оған Домна пешінің балқу шарттары қалай әсер етеді? 
47.  Домна пешіндегі әктас ыдырауының теріс әсері қандай және неге 

бұл процесті аглолентке аударған жөн? 
48.  Домна пешіндегі темір оксидінің тотықсыздану схемасы қандай? 

Темірдің тотықсыздану реакциясын көміртегі оксиді мен сутегімен жазыңыз. 
49. Темір тотықтары мен сутегі тотықтарының тотықсыздану 

реакцияларының тепе-теңдік диаграммаларын сызыңыз және түсіндіріңіз. 
50.  Темірдің тікелей тотықсыздану реакциясының механизмі қандай? 
51.  Тікелей және жанама темірді қалпына келтірудің артықшылықтары 

мен кемшіліктері қандай? 
52.  Кокс ағынының Темірдің тікелей қалпына келу дәрежесіне 

тәуелділігінің диаграммасын сызыңыз және түсіндіріңіз. 
53.  Кокс шығынын азайтудың мүмкін жолдарын сипаттаңыз және 

олардың тікелей және жанама қалпына келтірудің оңтайлы арақатынасын 
қалай өзгертетінін түсіндіріңіз. 

54.  Тотықсыздану реакцияларын марганец оксидімен жазыңыз және 
марганецтің азаюын домна пешіндегі Темірдің азаюымен салыстырыңыз. 

55.  Домна пешінде кремнийді қалпына келтірудің қандай 
ерекшеліктері бар? Шойындағы кремний концентрациясының өзгеруі не 
туралы айтады? 

56.  Неліктен Домнадер домна пешіндегі шойыннан фосфор мен 
мышьякты алып тастай алмайды? 

57.  Домна пешінде қандай түсті металдар және қандай дәрежеде 
қалпына келтірілуі мүмкін? 

58.  Таза темір мен шойын қандай температурада ериді? Балқу 
температурасына әсер ететін негізгі және қайталама факторлар. 

59.  Қатты жаңадан қалпына келтірілген Темірдің домна пешіндегі 
карбюратор схемасын сипаттаңыз. 

60.  Шойын қандай белгілерге, маркаларға және санаттарға бөлінеді? 
61.  Құйма шойынның химиялық құрамы қалай ерекшеленеді? Ол 

қандай элементтердің мазмұнына сәйкес брендтерге, топтарға және 
санаттарға бөлінеді? 

62.  Домна пешінде қандай ферроқорытпалар балқытылады? 
Ферроқорытпаларды домналық балқыту шарттары. 

63.  Домна пешінде қождың пайда болу кезеңдерін сипаттаңыз. 
64.  Зарядтың құрамы мен басқа факторлардың бастапқы қождың 

құрамына және оның балқу температурасына әсерін сипаттаңыз. 
65.  Қождың құрамы және оның мөлшері бастапқы қож түзілу 

горизонтынан көрікші жолына дейін қалай өзгереді? 
66.  Үш компонентті күй диаграммаларына сәйкес қождың құрамының 

оның балқу температурасына, тұтқырлығы мен тұрақтылығына әсерін 
сипаттаңыз. Қождың құрамы–қасиеттері диаграммаларын қолдану ережесін 
жасаңыз. 
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67.  Әр түрлі қоспалар нақты Домна қожының тұтқырлығына қалай 
әсер етеді? 

68.  Қождың қасиеттері мен оның мөлшері заряд материалдарының 
бағанасының газ өткізгіштігіне қалай әсер етеді? 

69.  Пешке кіретін күкірт газ, қож және шойын арасында қалай 
бөлінеді? 

70.  Домна пешіндегі шойынды күкіртсіздендіру процесін химиялық 
реакциялармен сипаттаңыз. Олардың ағымын қамтамасыз ететін 
технологиялық жағдайлар қандай? 

71.  Шойынды енгізілген күкіртсіздендіру әдістерін және оның 
қажеттілігін сипаттаңыз. 

72.  Домна пешіндегі кокстың жануы тордағы қатты отынның қабатты 
жануынан несімен ерекшеленеді? 

73.  Фурмалардың алдында айналым аймағының себептерін 
түсіндіріңіз, кокстың айналым аймағының сызбасын сызыңыз, оның 
параметрлерін көрсетіңіз. 

74.  Фурмалық пештің ұзындығы бойымен газ құрамының өзгеру 
диаграммасын сызыңыз және түсіндіріңіз, қажетті химиялық реакцияларды 
беріңіз. 

75.  Фурмалық ошақтаң тотығу аймақтарының мөлшеріне әртүрлі 
факторлардың әсерін сипаттаңыз. 

76.  Пештің биіктігі бойынша заряд пен газдың температурасының 
өзгеру кестесін сызыңыз және түсіндіріңіз. 

77.  Құрғақ байытылмаған үрлеуде жұмыс істеу кезінде тау-кен 
газының құрамы қандай және су буы, оттегі, табиғи газ және мазут қосылған 
кезде ол қалай өзгереді? 

78.  Газ құрамының өзгеруі көріктен салғышқа ауысқан кезде қандай 
процестермен анықталады? 

79.  Пештің биіктігіндегі газ қысымы қалай өзгереді? Факторларды 
анықтайтын себептер. 

80.  Қазіргі уақытта үрлеуді одан әрі арттыру мүмкіндігі немен 
шектеледі? Күндердегі. 

81.  Ылғалдылық пен үрлеу температурасының бір уақытта 
жоғарылауының оң әсерін не түсіндіреді? 

82.  Соққыны оттегімен байыту Домна процестің әртүрлі жақтарына 
қалай әсер етеді? 

83.  Құрамында көміртегі бар үрлеу қоспаларын қолданған кезде Домна 
пешінде қандай өзгерістер болады? 

84.  Біріктірілген Үрлеудің артықшылығы неде? 
85.  Домна пешінің жұмыс кеңістігінде газ қысымын жоғарылатудың 

орындылығын не негіздейді? 
86.  Домна пешінің іргетасына қойылатын негізгі талаптарды 

тұжырымдаңыз және пеш негіздерінің дизайнын сипаттаңыз. 
87.  Домна пешінің конструкциялары жүктемені іргетасқа қалай 

жібереді? 
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67.  Әр түрлі қоспалар нақты Домна қожының тұтқырлығына қалай 
әсер етеді? 

68.  Қождың қасиеттері мен оның мөлшері заряд материалдарының 
бағанасының газ өткізгіштігіне қалай әсер етеді? 

69.  Пешке кіретін күкірт газ, қож және шойын арасында қалай 
бөлінеді? 

70.  Домна пешіндегі шойынды күкіртсіздендіру процесін химиялық 
реакциялармен сипаттаңыз. Олардың ағымын қамтамасыз ететін 
технологиялық жағдайлар қандай? 

71.  Шойынды енгізілген күкіртсіздендіру әдістерін және оның 
қажеттілігін сипаттаңыз. 

72.  Домна пешіндегі кокстың жануы тордағы қатты отынның қабатты 
жануынан несімен ерекшеленеді? 

73.  Фурмалардың алдында айналым аймағының себептерін 
түсіндіріңіз, кокстың айналым аймағының сызбасын сызыңыз, оның 
параметрлерін көрсетіңіз. 

74.  Фурмалық пештің ұзындығы бойымен газ құрамының өзгеру 
диаграммасын сызыңыз және түсіндіріңіз, қажетті химиялық реакцияларды 
беріңіз. 

75.  Фурмалық ошақтаң тотығу аймақтарының мөлшеріне әртүрлі 
факторлардың әсерін сипаттаңыз. 

76.  Пештің биіктігі бойынша заряд пен газдың температурасының 
өзгеру кестесін сызыңыз және түсіндіріңіз. 

77.  Құрғақ байытылмаған үрлеуде жұмыс істеу кезінде тау-кен 
газының құрамы қандай және су буы, оттегі, табиғи газ және мазут қосылған 
кезде ол қалай өзгереді? 

78.  Газ құрамының өзгеруі көріктен салғышқа ауысқан кезде қандай 
процестермен анықталады? 

79.  Пештің биіктігіндегі газ қысымы қалай өзгереді? Факторларды 
анықтайтын себептер. 

80.  Қазіргі уақытта үрлеуді одан әрі арттыру мүмкіндігі немен 
шектеледі? Күндердегі. 

81.  Ылғалдылық пен үрлеу температурасының бір уақытта 
жоғарылауының оң әсерін не түсіндіреді? 

82.  Соққыны оттегімен байыту Домна процестің әртүрлі жақтарына 
қалай әсер етеді? 

83.  Құрамында көміртегі бар үрлеу қоспаларын қолданған кезде Домна 
пешінде қандай өзгерістер болады? 

84.  Біріктірілген Үрлеудің артықшылығы неде? 
85.  Домна пешінің жұмыс кеңістігінде газ қысымын жоғарылатудың 

орындылығын не негіздейді? 
86.  Домна пешінің іргетасына қойылатын негізгі талаптарды 

тұжырымдаңыз және пеш негіздерінің дизайнын сипаттаңыз. 
87.  Домна пешінің конструкциялары жүктемені іргетасқа қалай 

жібереді? 

  

88.  Домна пешін тұтастай және жеке профиль элементтерінде төсеу 
үшін қандай отқа төзімді заттар қолданылады? 

89.  Көміртекті отқа төзімді заттардың артықшылықтары мен 
кемшіліктері қандай? Олар Домна пешінде қайда қолданылады? 

90. Домна пешін салқындатудың мәні неде? Әр түрлі 
тоңазытқыштардың және әртүрлі элементтердің салқындату жүйелерінің 
құрылғысын сипаттаңыз. 

91.  Буландыратын салқындатудың артықшылықтары мен кемшіліктері 
қандай? 

92. Типтік құю машинасының сызбасын сызыңыз және оның жұмысын, 
әртүрлі түйіндердің мақсатын түсіндіріңіз. 

93. Айналмалы заряд дистрибьюторы қалай жұмыс істейді? 
Дистрибьютордың жұмыс принциптері. 

94. Кокс, агломерат және қоспалар домна пештерінің бункерлеріне 
қалай беріледі? 

95. Коксты елеу, оны өлшеу және скипке салу қалай жүзеге 
асырылады? 

96. Вагон - таразы не үшін қызмет етеді және қалай ұйымдастырылған? 
97. Құю ауласы не үшін қызмет етеді? Оның жабдықтары мен жұмыс 

істеуі. 
98. Шойынды ашу және толтыру үшін, сондай-ақ қож тесіктерін жабу 

үшін қандай механизмдер қолданылады? Олардың жұмысының принциптері 
қандай? 

99. Қазіргі заманғы үрлеушілер қалай жұмыс істейді және олардың 
әрекет ету принципі қандай? 

100. Ауа жылытқыштың сызбасын сызыңыз және жылыту және үрлеу 
режимінде ауа жылытқышы жұмыс істеп тұрған кезде газдар мен ауаның 
барысын көрсетіңіз. 

101. Ауа жылытқыштардың отқа төзімді саптамасына қойылатын 
талаптарды сипаттаңыз және заманауи ауа жылытқыштардың саптамасының 
құрылымын сипаттаңыз. 

102. Ауа жылытқышты "қыздырудан" "үрлеуге" және "үрлеуден" 
"жылытуға"ауыстыру операцияларының реттілігін сипаттаңыз. 

103. Ыстық үрлеу температурасы қалай реттеледі? 
104. Домна шеберханаларды жоспарлаудың негізі қандай принциптер 

болып табылады? 
105. Домна цехының блоктық және аралдық орналасуының 

артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 
106. Үрлеу зарядының құрамы қандай? Шойын мен қождың қандай 

құрамы зарядталған зарядты есептейді? 
107. Жанармай Үрлеу кезінде қалай жанады? 
108. Неліктен құбыр шойын шүмегіне үрлеу кезінде енгізіледі? 
109. Домна пешінің оңтайлы газ-динамикалық жұмыс режимінің 

бұзылуы қандай көрсеткіштер бойынша бағаланады? 
110. Газ таратуды жақсарту үшін қандай шаралар қолданылады? 



264   

111. Пештің салқындауы мен жылынуының себептерін көрсетіңіз. 
Олардың белгілері қандай. Олар қалай алдын алады және жойылады? 

112. Ферромарганец пен ферросилицийді балқыту технологиясы мен 
шойын балқытудың айырмашылығы неде? 

113. Шойын мен қожды шығаруға дайындық бойынша операцияларды 
атаңыз. 

114. Домна пешінің салқындатқыш арматурасының күйіп қалуы қалай 
анықталады? 

115. Домна пешінің қысқа және ұзақ тоқтауы және одан кейінгі үрлеу 
кезіндегі операциялардың реттілігін атаңыз. 

116. І, ІІ және ІІІ разрядтарды жөндеу кезінде қандай жұмыстар 
атқарылады? 

117. Жөндеу және жөндеу кезеңдерінің ұзақтығы қандай? 
118. Домна пешін үрлеу қашан және қалай ұйымдастырылады? 
119. КИПО дегеніміз не? Оның шамасын анықтайтын негізгі 

факторлар. 
120. Домна пешінің өнімділігі неге байланысты және балқытуды одан 

әрі күшейту перспективалары қандай? 
 

Тест тапсырмалары 
1. Магнитті темірде 52,0% Fe бар. Қанша бос тұқым 
A) 62,34    
B) 28,19   
C) 32,12    
D) 42,03   
E) 18,50 
 
2. Осы минералдардың қайсысы Домна ағынын құрайды 
A) магнетит, 
B) доломит, 
C) сидерит, 
D) браунит, 
E) гетит. 
 
3.Әктастың ағу қабілеті қандай формула бойынша анықталады  
A)  = (CaO + MgO) +b (SiO2  + Al2 O3) 
B)  = (CaO + MgO) / b (SiO2  + Al2 O3) 

C)  = (CaO + MgO) - b (SiO2  + Al2 O3) 
D)  = b (SiO2  + Al2 O3)/ (CaO + MgO) 
E)  =(SiO2  + Al2 O3) - b(CaO + MgO) 
 
4. Осы параметрлердің қайсысы коксты техникалық талдаумен 

анықталады 
A) Собщ, А, L, P, S 
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111. Пештің салқындауы мен жылынуының себептерін көрсетіңіз. 
Олардың белгілері қандай. Олар қалай алдын алады және жойылады? 

112. Ферромарганец пен ферросилицийді балқыту технологиясы мен 
шойын балқытудың айырмашылығы неде? 

113. Шойын мен қожды шығаруға дайындық бойынша операцияларды 
атаңыз. 

114. Домна пешінің салқындатқыш арматурасының күйіп қалуы қалай 
анықталады? 

115. Домна пешінің қысқа және ұзақ тоқтауы және одан кейінгі үрлеу 
кезіндегі операциялардың реттілігін атаңыз. 

116. І, ІІ және ІІІ разрядтарды жөндеу кезінде қандай жұмыстар 
атқарылады? 

117. Жөндеу және жөндеу кезеңдерінің ұзақтығы қандай? 
118. Домна пешін үрлеу қашан және қалай ұйымдастырылады? 
119. КИПО дегеніміз не? Оның шамасын анықтайтын негізгі 

факторлар. 
120. Домна пешінің өнімділігі неге байланысты және балқытуды одан 

әрі күшейту перспективалары қандай? 
 

Тест тапсырмалары 
1. Магнитті темірде 52,0% Fe бар. Қанша бос тұқым 
A) 62,34    
B) 28,19   
C) 32,12    
D) 42,03   
E) 18,50 
 
2. Осы минералдардың қайсысы Домна ағынын құрайды 
A) магнетит, 
B) доломит, 
C) сидерит, 
D) браунит, 
E) гетит. 
 
3.Әктастың ағу қабілеті қандай формула бойынша анықталады  
A)  = (CaO + MgO) +b (SiO2  + Al2 O3) 
B)  = (CaO + MgO) / b (SiO2  + Al2 O3) 

C)  = (CaO + MgO) - b (SiO2  + Al2 O3) 
D)  = b (SiO2  + Al2 O3)/ (CaO + MgO) 
E)  =(SiO2  + Al2 O3) - b(CaO + MgO) 
 
4. Осы параметрлердің қайсысы коксты техникалық талдаумен 

анықталады 
A) Собщ, А, L, P, S 

  

B) Снел, А, P, W 
C) А, P, L, S, W 
D) А, W, L, S 
E) Снел, А, P, W, S 
 
5. Аталған агрегаттардың (құрылыстардың) қайсысы кокс өндіру үшін 

пайдаланылады 
A) камералық пеш, 
B) шахта пеші, 
C) реторт, 
D) туннель пеші,  
E) реактор. 
 
6. Домна пешінде флюстер қандай мақсатта қолданылады 
A) процестің газодинамикасын жақсарту үшін, 
B) кокстың жану жағдайларын жақсарту үшін, 
C) қалпына келтіру процестерінің барысын жақсарту үшін, 
D) қажетті қож режимін бағыттау үшін, 
E) шойынның пайда болу жағдайларын жақсарту үшін. 
 
7. Негізділік қандай формула бойынша анықталады 
A) 

32

2

OAl
SiOCaOb 

 ,   

B) 
322 OAlSiO

MgOCaOb



  ,  

C) 
22

32

TiOSiO

OAlCaO
b




 , 

D) 
2SiOMgO

CaOb


 ,   

E) 
CaO
SiOb 2 . 

 
8. Шойындағы көміртегі концентрациясын төмендететін қоспалардың 

болуы 
A)  Si, P 
B) Mn, Cr 
C) Al, S 
D) Cu, Mg 
E)  Pb, Zn 
 
9. Осы минералдардың қайсысы Домна ағынын құрайды 
A) гематит, 
B) кварцит, 
C) кальцит, 
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D) ильменит, 
E) пиролюзит. 
 
10. Отынның реактивтілігі қандай формула бойынша анықталады 
A) R= [CO/(2CO 2 + CO)]*100%,   
B) R= [(CO 2 + CO)/2CO]*100%, 
C) R= [(2CO 2 + CO)/C O 2 ]*100%,   
D) R= [C O 2 /(CO 2 + CO)]*100%, 
E) R= [C O 2 /(2CO+ C O 2 )]*100%. 
 
11. Домна қожының қатынасы қандай шектерде 
 CaO/SiO2  SiO2/Al2 O3  MgO 
A) 0,9 – 1,2  2 – 4,5  6 – 8% 
B) 3,0 – 3,5  1 – 1,1  5 - 8% 
C) 2,0 – 2,5  0,8 – 1,2  10 - 15% 
D) 1,5 – 2,0  0,6 – 0,8  1,5 – 3,0% 
E) 0,5 – 0,7  2 - 2,5  3 - 5% 
 
12. Аталған агрегаттардың (құрылыстардың) қайсысы кокс өндіру үшін 

пайдаланылады 
A) камералық пеш, 
B) шахта пеші, 
C) реторт, 
D) туннель пеші,  
E) реактор.  
 
13. Домна пешінде өңдеу үшін аталған материалдардың қайсысы 

қолайлы 
A) фр темір кені.3-5 мм  
B)фр әктас.1-3 мм  
C) Кокс фр.25-40 мм  
D) фр шекемтастары.3-5 мм  
E) фр агломераты.1-5 мм 
 
14. Темір рудасындағы қандай элементтер оның мәні мен алынған 

металдың сапасын арттырады 
A) Ni, Mn   
B) Cr, As   
C) S, P   
D) Ti, Pb   
E) Zn, W 
 
15. Скиммер плитасы мыналарға арналған: 
A) шойынның ағуын жеделдету, 
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D) ильменит, 
E) пиролюзит. 
 
10. Отынның реактивтілігі қандай формула бойынша анықталады 
A) R= [CO/(2CO 2 + CO)]*100%,   
B) R= [(CO 2 + CO)/2CO]*100%, 
C) R= [(2CO 2 + CO)/C O 2 ]*100%,   
D) R= [C O 2 /(CO 2 + CO)]*100%, 
E) R= [C O 2 /(2CO+ C O 2 )]*100%. 
 
11. Домна қожының қатынасы қандай шектерде 
 CaO/SiO2  SiO2/Al2 O3  MgO 
A) 0,9 – 1,2  2 – 4,5  6 – 8% 
B) 3,0 – 3,5  1 – 1,1  5 - 8% 
C) 2,0 – 2,5  0,8 – 1,2  10 - 15% 
D) 1,5 – 2,0  0,6 – 0,8  1,5 – 3,0% 
E) 0,5 – 0,7  2 - 2,5  3 - 5% 
 
12. Аталған агрегаттардың (құрылыстардың) қайсысы кокс өндіру үшін 

пайдаланылады 
A) камералық пеш, 
B) шахта пеші, 
C) реторт, 
D) туннель пеші,  
E) реактор.  
 
13. Домна пешінде өңдеу үшін аталған материалдардың қайсысы 

қолайлы 
A) фр темір кені.3-5 мм  
B)фр әктас.1-3 мм  
C) Кокс фр.25-40 мм  
D) фр шекемтастары.3-5 мм  
E) фр агломераты.1-5 мм 
 
14. Темір рудасындағы қандай элементтер оның мәні мен алынған 

металдың сапасын арттырады 
A) Ni, Mn   
B) Cr, As   
C) S, P   
D) Ti, Pb   
E) Zn, W 
 
15. Скиммер плитасы мыналарға арналған: 
A) шойынның ағуын жеделдету, 

  

B) шойын мен қожды бөлу, 
C) шойындағы артық көміртекті жағу, 
D) науа қондырғылары, 
E) шойын Шелек іргетасын нығайту 
 
16. Дөрекі, жартылай жұқа, жұқа тазарту сәйкесінше келесі 

құрылғыларда жүзеге асырылады: 
A)  скруббер, вентури құбыры, шаң жинағыш, 
B)  шаң жинағыш, скруббер, вентури құбыры, 
C)  каупер, снорт, скруббер, 
D)  шаң жинағыш, снорт, вентури құбыры, 
E)   шаң жинағыш, скруббер, снорт, каупер 
 
17. Каупер-бұл: құрылғы типті  
A) регенеративті салғыш газын тазарту, 
B) жылыту, шағылыстырғыш, 
C) пешмойындық газды, шахталық газды, 
D) үрлеуді, регенеративті, 
E)  берілген үрлеу, ішкі 
 
18. Ауа жылытқыштың ауа кезеңі - , газ  
A)  саптаманы жылыту, үрлеуді жылыту, 
B)  үрлеуді жылыту, саптаманы жылыту, 
C)  үрлеуді салқындату, саптаманы жылыту, 
D)  үрлеуді жылыту, саптаманы салқындату, 
E) суық ауа қосылған кезең, қоспасыз 
 
19. Домна пешінің тұрақты жұмыс істеуі үшін ауа жылытқышы қажет, 

себебі  
A)  4, газ кезеңі ауадан 2 есе ұзын, 
B)  2, газ кезеңі ауаға тең, 
C)  7, ГАЗ кезеңі ауадан 7 есе ұзын, 
D)  4, газ кезеңі ауадан 2 есе ұзын және резервте бір, 
E)  4, ауа кезеңі газдан 2 есе ұзын және резервте бір 
 
20. Домна пешінің көрік қабырғасын шегендеу мыналардан 

орындалады:: 
A) жоғары глиноземді кірпіш; 
B) магнезитті; 
C) доломит; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетон блоктарын 

 
21. Домна пешінің шойын және қож ағындары орналасқан: 
A) буда; 
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B) кемершікте; 
C) табанында; 
D) тауда; 
E) пеш шахтасында. 
 
22. Домна пешінің шахтасы 
A) шамот кірпіш; 
B) магнезитті кірпіш; 
C) доломит кірпіш; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетонды блоктар. 
 
23. Қандай химиялық реагенттер шойынды қоспасыз күкіртсіздендіруге 

мүмкіндік береді 
A) салғыш шаңы; 
B) дәнекерлеу қож; 
C) әктас; 
D) әк; 
E) Мартен қож. 

 
24. Si қалпына келтіруді жақсарту шарттарының бірі: 
A) Кокс шығынын азайту 
B) Үрлеудің максималды қызуы 
C) үрлеу температурасын төмендету; 
D) шикіқұрамда әктасты пайдалану; 
E) офлюстелген агломератты пайдалану; 

 
25. Домна пешіндегі Марганец: 
A) толығымен қалпына келтіріледі; 
B) ішінара; 
C) қалпына келтірілмейді; 
D) жойылады; 
E) тотығады; 
 
26. Домна пешіндегі Фосфор 
A) толығымен қалпына келтіріледі; 
B) ішінара; 
C) қалпына келтірілмейді; 
D) жойылады; 
E) тотығады; 
 
27. Домна қожы компоненттерден (оксидтерден) тұрады) 
A) Zn, PbO, BaSO4 CaSO4; 
B) Fe2SiO4, CaO, SiO2, FeO; 
C) MgO, Al2O3, PbO,Cu2O; 
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B) кемершікте; 
C) табанында; 
D) тауда; 
E) пеш шахтасында. 
 
22. Домна пешінің шахтасы 
A) шамот кірпіш; 
B) магнезитті кірпіш; 
C) доломит кірпіш; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетонды блоктар. 
 
23. Қандай химиялық реагенттер шойынды қоспасыз күкіртсіздендіруге 

мүмкіндік береді 
A) салғыш шаңы; 
B) дәнекерлеу қож; 
C) әктас; 
D) әк; 
E) Мартен қож. 

 
24. Si қалпына келтіруді жақсарту шарттарының бірі: 
A) Кокс шығынын азайту 
B) Үрлеудің максималды қызуы 
C) үрлеу температурасын төмендету; 
D) шикіқұрамда әктасты пайдалану; 
E) офлюстелген агломератты пайдалану; 

 
25. Домна пешіндегі Марганец: 
A) толығымен қалпына келтіріледі; 
B) ішінара; 
C) қалпына келтірілмейді; 
D) жойылады; 
E) тотығады; 
 
26. Домна пешіндегі Фосфор 
A) толығымен қалпына келтіріледі; 
B) ішінара; 
C) қалпына келтірілмейді; 
D) жойылады; 
E) тотығады; 
 
27. Домна қожы компоненттерден (оксидтерден) тұрады) 
A) Zn, PbO, BaSO4 CaSO4; 
B) Fe2SiO4, CaO, SiO2, FeO; 
C) MgO, Al2O3, PbO,Cu2O; 

  

D) MnO, Ca2SiO4, MgO, Al2O3; 
E) Fe2O3*H2O, FeS2, Mn3O4, CO2; 
 
28. Домна қожының қасиеттеріне зарядты қоспалар әсер етеді: 
A) MgO, SiO2, Al2O3, CaO; 
B) FeO, MnO, FeMn, FeSi; 
C) CaF2, Fe2SiO4, CaCO3; 
D) FeCO3, MnO2, Fe2O3, Fe3O4; 
E) Cu2O, MgCO3, Fe3Si, Fe2P. 
 
29. Домна пешінің пешіндегі өлшемдер мен тотығу аймақтарының 

ұлғаюын анықтайтын факторлар: 
A) үрлеу температурасы; 
B) үрлеуді оттегімен байыту; 
C) ыстық үрлеу мөлшері; 
D) ыстық үрлеу қысымы; 
E) жанармайдың жоғары реактивтілігі. 
 
30. Қазіргі балқыту жағдайында Домна пешінің соққысы жиі 

ауытқуларға ұшырайды. Бұл тербелістер шақырылады: 
A) қалпына келтіру процестерінің ағымымен; 
B) қож түзілу; 
C) шикіқұрамды газ ағынымен біркелкі жуу; 
D) пешті оңтайлы жылыту; 
E) шикі материалдардың химиялық және гранқұрамының өзгеруі.  

 
31. Пештің барысы туралы шешім қабылдау үшін сізге ақпарат қажет: 
A) тау газының құрамы туралы 
B) конустың жиегі мен салғыш қабырғасы арасындағы саңылаудың 

шамасы туралы 
C) беру массасы туралы  
D) үрлеу мөлшері, қысымы және ылғалдылығы туралы 
E) салғыш газының қысымы, температурасы және құрамы туралы 
 
32. Ең алдымен бірқалыпты түсудің (шикіқұрам үзілуінің) бұзылғаны 

туралы хабарлайды: 
A) үрлеу температурасы  
B) үрлеу ылғалдылығы  
C) үрлеу және табиғи газ шығыны 
D) пешмойындық газдың қысымы 
E) "пика" манометрінің таспасында сызылады» 
 
33. Кен жүктемесінің мөлшері байланысты: 
A) шикіқұрамның химиялық құрамының тұрақтылығынан; 
B) қождың негізділігінен; 
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C) агломерат немесе кен байлығынан; 
D) Кокс сапасынан; 
E) үрлеу температурасынан.  

 
34. Домна пешінде s қалпына келтіруді жақсарту шарттарының бірі: 
A) шикіқұрамда әктасты пайдалану; 
B) офлюстелген агломератты пайдалану; 
C) табиғи газды қолдану; 
D) шикі кенді пайдалану;  
E) дәнекерлеу қожын пайдалану. 
 
35. Қабаттың берілген биіктігінде және газдың қасиеттерінде қатты 

материалдар қабатының олар арқылы қозғалатын газдардың кедергісі 
анықталады: 

A) үрлеу көлемі;  
B) үрлеу температурасы; 
C) кесектердің мөлшері мен газдың жылдамдығы; 
D) үрлеу сапасы; 
E) газ құрамы. 
 
36. Домна пешінің көрік қабырғасын шегендеу мыналардан 

орындалады:: 
A) жоғары глиноземді кірпіш; 
B) магнезитті; 
C) доломит; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетон блоктар. 
 
37. Домна пешінің шойын және қож ағындары орналасқан: 
A) буда; 
B) кемершікте; 
C) табанында; 
D) тауда; 
E) шахта пешінде. 
 
38. Домна пешінің шахтасы  
A) шамот кірпіш; 
B) магнетит кірпіш; 
C) доломит кірпіш; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетон блоктар. 
 
39. Пешті жылыту анықталады: 
A) шойындағы кремнийдің құрамы бойынша; 
B) шкала бойынша СаО мазмұны бойынша; 
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C) агломерат немесе кен байлығынан; 
D) Кокс сапасынан; 
E) үрлеу температурасынан.  

 
34. Домна пешінде s қалпына келтіруді жақсарту шарттарының бірі: 
A) шикіқұрамда әктасты пайдалану; 
B) офлюстелген агломератты пайдалану; 
C) табиғи газды қолдану; 
D) шикі кенді пайдалану;  
E) дәнекерлеу қожын пайдалану. 
 
35. Қабаттың берілген биіктігінде және газдың қасиеттерінде қатты 

материалдар қабатының олар арқылы қозғалатын газдардың кедергісі 
анықталады: 

A) үрлеу көлемі;  
B) үрлеу температурасы; 
C) кесектердің мөлшері мен газдың жылдамдығы; 
D) үрлеу сапасы; 
E) газ құрамы. 
 
36. Домна пешінің көрік қабырғасын шегендеу мыналардан 

орындалады:: 
A) жоғары глиноземді кірпіш; 
B) магнезитті; 
C) доломит; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетон блоктар. 
 
37. Домна пешінің шойын және қож ағындары орналасқан: 
A) буда; 
B) кемершікте; 
C) табанында; 
D) тауда; 
E) шахта пешінде. 
 
38. Домна пешінің шахтасы  
A) шамот кірпіш; 
B) магнетит кірпіш; 
C) доломит кірпіш; 
D) көміртекті блоктар; 
E) бетон блоктар. 
 
39. Пешті жылыту анықталады: 
A) шойындағы кремнийдің құрамы бойынша; 
B) шкала бойынша СаО мазмұны бойынша; 

  

C) қождың негізділігімен; 
D) шкала бойынша Ag2O2 мазмұны бойынша; 
E) шойындағы көміртегі мөлшері бойынша. 
 
40. Қазіргі заманғы Домна пешінің балқыту жағдайында пештің 

қозғалысы жеке тербелістерге ұшырайды. Бұл тербелістер шақырылады: 
A) қалпына келтіру процестерінің ағымымен; 
B) қож түзілу; 
C) пешті оңтайлы жылыту; 
D) сұр материалдардың химиялық құрамын өзгерту арқылы; 
E) темірді көміртектендіру арқылы. 
 
41. Қандай химиялық реагенттер шойынды қоспасыз күкіртсіздендіруге 

мүмкіндік береді 
A) салғыш шаңы; 
B) дәнекерлеу қож; 
C) әктас; 
D) әк; 
E)Мартен қож. 
 
42.  Марганецті қалпына келтіру үшін қажетті жағдайлар: 
A) қождағы глиноземнің жоғары мөлшері; 
B) қождағы кремнеземнің жоғары құрамы; 
C) құрамында көміртегі бар қоспаларды үрлеу үшін қолдану; 
D) үрлеуді оттегімен байыту; 
E) үрлеуді ылғалдандыру 
 
43. Домна процесі оны басқа металлургиялық процестерден 

айтарлықтай ерекшелейтін келесі ерекшеліктермен сипатталады 
A) домна пеші мезгіл-мезгіл жұмыс істейді 
B) Домна пешінде тотығу процестері жүреді 
C) Домна пешінде жылытылатын материалдар мен ыстық газдардың 

айқаспалы қарсы ағыны орын алады 
D) Домна пешінде қарсы қарсы ағым жүзеге асырылады  
E) пайда болған шойын мен қож пештен үздіксіз шығарылады. 
 
44. Үлкен конустың шеті мен салғыш қабырғасы арасындағы алшахтақ 

шамасының пештегі "жотаның" орналасуына әсері қандай: 
A) саңылаудың кіші шамасы кезінде" тарақ " қабырғадан 

жылжытылады 
B) "тарақ" саңылауының кіші көлемі кезінде салғыш қабырғасында 

орналасады 
C) саңылаудың аз мөлшері кезінде "тарақ" салғыш қабырғасында 

қалыптаспайды 
D) үлкен саңылаумен "тарақ" салғыш қабырғасында орналасқан 
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E) үлкен саңылау кезінде "тарақ" пайда болмайды 
 
45. Қандай қож тұрақты деп аталады: 
A) CaSO4, BaSO4 мазмұнының артуымен 
B) Feo, MnO мазмұнының артуымен 
C) Feo, MgO мазмұнының артуымен 
D) Al2O3, SiO2 құрамының жоғарылауымен 
E) негізділігі 1,3-1,4 
 
46. Кен жүктемесін түзету жүзеге асырылуы мүмкін: 
A) бос беру арқылы 
B) жүктеу жүйесін өзгерту 
C) шойын мен қождың құрамы 
D) Кокс массасының өзгеруі 
E) агломерат немесе кен массасының берілістегі өзгеруімен 
 
47. Жүктеу режимін өзгерту арқылы пештің барысын реттеу азаяды: 
A) үрлеу санын азайтуға 
B) үрлеу қысымын төмендетуге 
C) беру шамасын өзгертуге 
D) ұйықтап қалу деңгейі 
E) материалдарды пешке түсіру тәртібі 
 
48. Ферромарганецті домна пештерінде балқыту кезінде mn көп 

мөлшерін қалпына келтіру үшін қажетті жағдайлар: 
A) құрамында көмірсутегі бар қоспаларды қолдану 
B) үрлеуді ылғалдандыру 
C) салғышта қысымның артуы  
D) үрлеуді оттегімен байыту 
E) тікелей беруді қолдану 
 
49. Ұшу массаларына қойылатын талаптар: 
A) жоғары механикалық беріктікке ие болу 
B) кебу кезінде шөгу болмауы керек 
C) жеткілікті тозуға төзімді болыңыз 
D) Жоғары отқа төзімді 
E) жоғары Feo мазмұнын қамтиды 
 
50. Домна қождарына қойылатын талаптар: 
A) Feo мазмұнын арттыру 
B) MnO-ның жоғары құрамы 
C) тұтқырлығы төмен 
D) төмен CaO мазмұны 
E) жоғары cao мазмұны 
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E) үлкен саңылау кезінде "тарақ" пайда болмайды 
 
45. Қандай қож тұрақты деп аталады: 
A) CaSO4, BaSO4 мазмұнының артуымен 
B) Feo, MnO мазмұнының артуымен 
C) Feo, MgO мазмұнының артуымен 
D) Al2O3, SiO2 құрамының жоғарылауымен 
E) негізділігі 1,3-1,4 
 
46. Кен жүктемесін түзету жүзеге асырылуы мүмкін: 
A) бос беру арқылы 
B) жүктеу жүйесін өзгерту 
C) шойын мен қождың құрамы 
D) Кокс массасының өзгеруі 
E) агломерат немесе кен массасының берілістегі өзгеруімен 
 
47. Жүктеу режимін өзгерту арқылы пештің барысын реттеу азаяды: 
A) үрлеу санын азайтуға 
B) үрлеу қысымын төмендетуге 
C) беру шамасын өзгертуге 
D) ұйықтап қалу деңгейі 
E) материалдарды пешке түсіру тәртібі 
 
48. Ферромарганецті домна пештерінде балқыту кезінде mn көп 

мөлшерін қалпына келтіру үшін қажетті жағдайлар: 
A) құрамында көмірсутегі бар қоспаларды қолдану 
B) үрлеуді ылғалдандыру 
C) салғышта қысымның артуы  
D) үрлеуді оттегімен байыту 
E) тікелей беруді қолдану 
 
49. Ұшу массаларына қойылатын талаптар: 
A) жоғары механикалық беріктікке ие болу 
B) кебу кезінде шөгу болмауы керек 
C) жеткілікті тозуға төзімді болыңыз 
D) Жоғары отқа төзімді 
E) жоғары Feo мазмұнын қамтиды 
 
50. Домна қождарына қойылатын талаптар: 
A) Feo мазмұнын арттыру 
B) MnO-ның жоғары құрамы 
C) тұтқырлығы төмен 
D) төмен CaO мазмұны 
E) жоғары cao мазмұны 
 

  

51. Қандай қож тұрақсыз деп аталады: 
A) Al2O3 және SiO2 жоғары мазмұнымен 
B) cao және MgO жоғары мазмұнымен 
C) Feo және MnO төмен мазмұнымен 
D) CaO және MgO құрамы төмен 
E) негізділігі 0,9-1,0 
 
52. Күкірт қандай материалдармен және қандай түрде түседі. 
A) CaSO4 түріндегі кокспен 
B) BaSO4 түріндегі доломитпен 
C) MgS түріндегі әктаспен 
D) FeS2 түріндегі рудамен 
E) FeSO4 түріндегі шекілдеуіктермен 
 
53. Газдардың фурма көкжиегінен домна пешінің салғышына дейінгі 

қозғалыс уақыты: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 сағат 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 сағат. 
E) 24 сағаттан артық. 
 
54. Материалдардың құйылу деңгейінен фурма көкжиегіне дейінгі 

қозғалыс уақыты: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 сағат. 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 сағат. 
E) 24 сағаттан артық. 
 
55. Домна пешіндегі материалдардың қозғалысы күшке негізделген: 
A) Инерция 
B) орталықтан тепкіш  
C) ауырлық 
D) молекулааралық 
E) капиллярлық 
 
56. Тікелей беру домна пешіндегі заряд бағанының газ өткізгіштігіне 

қалай әсер етеді: 
A) шеткері аймақта төмендейді 
B) пештің қимасы бойынша газ өткізгіштігін күрт өзгертпейді 
C) аралық (шеткері және осьтік) аймақты түсіреді 
D) шеткері аймақта арттырады 
E) осьтік аймақты жүктейді 
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57. Домна пешінің тегіс жүрісі кезінде материалдар бағанасы пештің 
қимасы бойынша түсіріледі… 

A) бірдей жылдамдықпен; 
B) оське қарағанда жоғары жылдамдықтағы қабырғаларда; 
C) қабырғаларға қарағанда жоғары жылдамдықпен осьте; 
D) ортаңғы бөлігінде көбірек; 
E)шеткі және осьтің ортаңғы бөлігіне қарағанда үлкен. 
 
58. Берілетін шойындағы көміртегі мөлшері  
A)  3,5-4,0% 
B) 2,0-3,0% 
C) 4-4,5% 
D) 0,1-2,0% 
E) 6-6,5% 
 
59. T>10000с кезінде Темірдің көміртектенуі негізінен реакциялардың 

жүруіне байланысты болады 
A)  3Fe+2CO=Fe3C+CO2 
B) 3Fe2O3+2CO=2Fe3C+5,5O2 
C) 3Fe+C=Fe3C 
D) Fe3O4+C=Fe3C+2O2 
E) дұрыс жауап жоқ 
 
60. Домна пешінен шығарылатын шойынның температурасы  
A) 1000-12000С 
B) 1450-15000С 
C) 1600-16500С 
D) 1800-20000С 
E) 20000С жоғары 
 
61. Бастапқы Домна қожы сипатталады  
A) CaO және MgO жоғары мазмұны 
B) төмен MnO және SiO2 мазмұны 
C) Feo және MnO жоғары мазмұны 
D) MgO және Al2O3 жоғары мазмұны 
E) төмен cao және FeO мазмұны 
 
62. Қандай қож Домна деп аталады? 
A) температураның кең интервалында тұтқырлықты өзгертетін 
B) температураның өзгеруі тұтқырлыққа әсер етпейді 
C) температураның шамалы өзгеруі кезінде тұтқырлықты күрт 

өзгертетін 
D) температура өзгерген кезде тұтқырлық біртіндеп өзгереді 
E) дұрыс жауап жоқ  
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57. Домна пешінің тегіс жүрісі кезінде материалдар бағанасы пештің 
қимасы бойынша түсіріледі… 

A) бірдей жылдамдықпен; 
B) оське қарағанда жоғары жылдамдықтағы қабырғаларда; 
C) қабырғаларға қарағанда жоғары жылдамдықпен осьте; 
D) ортаңғы бөлігінде көбірек; 
E)шеткі және осьтің ортаңғы бөлігіне қарағанда үлкен. 
 
58. Берілетін шойындағы көміртегі мөлшері  
A)  3,5-4,0% 
B) 2,0-3,0% 
C) 4-4,5% 
D) 0,1-2,0% 
E) 6-6,5% 
 
59. T>10000с кезінде Темірдің көміртектенуі негізінен реакциялардың 

жүруіне байланысты болады 
A)  3Fe+2CO=Fe3C+CO2 
B) 3Fe2O3+2CO=2Fe3C+5,5O2 
C) 3Fe+C=Fe3C 
D) Fe3O4+C=Fe3C+2O2 
E) дұрыс жауап жоқ 
 
60. Домна пешінен шығарылатын шойынның температурасы  
A) 1000-12000С 
B) 1450-15000С 
C) 1600-16500С 
D) 1800-20000С 
E) 20000С жоғары 
 
61. Бастапқы Домна қожы сипатталады  
A) CaO және MgO жоғары мазмұны 
B) төмен MnO және SiO2 мазмұны 
C) Feo және MnO жоғары мазмұны 
D) MgO және Al2O3 жоғары мазмұны 
E) төмен cao және FeO мазмұны 
 
62. Қандай қож Домна деп аталады? 
A) температураның кең интервалында тұтқырлықты өзгертетін 
B) температураның өзгеруі тұтқырлыққа әсер етпейді 
C) температураның шамалы өзгеруі кезінде тұтқырлықты күрт 

өзгертетін 
D) температура өзгерген кезде тұтқырлық біртіндеп өзгереді 
E) дұрыс жауап жоқ  
 

  

63. Домна қожда 6-10% мөлшерде болған кезде келтірілген 
компоненттердің қайсысы қождың сұйықтыққа төзімділігіне жағымды әсер 
етеді  

A)  CaO 
B) MgO 
C) SiO2 
D) Al2O3 
E) Cr2O3 
 
64. Шойынның алдыңғы маркаларын балқыту кезінде күкірттің 

пешмойындық газымен алынады 
A)  90-98% 
B) 60-70% 
C) 25-30% 
D) 5-10% 
E) алып кетпейді 
 
65. Домна пешінің фурмаларындағы кокстың жану аймағындағы 

Температура 
A) 200-3000С 
B) 750-8500С 
C) 1000-12500С 
D) 1400-16000С 
E) 1900-20000С 
 
66. Домна пешінде бастапқы жылжымалы қождың пайда болу 

температурасы 
A) 550-7000С 
B) 110-12000С 
C) 1300-13500С 
D) 1400-16000С 
E) 1800-2000"С 
 
67. Домна пешінің жылу күйінің көрсеткіші 
A) шойындағы кремний мөлшері 
B) Қож құрамындағы СаО 
C) шойындағы марганец құрамы 
D) қождың тұтқырлығы 
E) шойындағы көміртегі мөлшері 
 
68. Соңғы қождағы Fe мазмұны  
A) 8-12% 
B) 0,3-0,7% 
C) 20-30% 
D) 3-5% 
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E)  45-50% 
 
69. Домна пешіндегі қождар мен шойын арасындағы күкіртті бөлу 

коэффициенті (тепе-теңдік) 
A) 2-4 
B) 8-12 
C) 50-60 
D) 100-150 
E)  200-300 
 
70. Домна пешінің пешіндегі тотығу аймағының мөлшері мен пішіні 

айтарлықтай әсер етеді 
A) жану аймағында бөлінетін жылу мөлшері 
B) фурмалық газдың мөлшері мен құрамы  
C) газдардың таралуы және материалдардың пештің қимасы бойынша 

қозғалу жылдамдығы 
D) қождың меншікті шығымы 
E) шойын бірлігіне арналған материалдар шығыны 
 
71. Домна пешінен шығарылатын қождың температурасы  
A) 700-9000С 
B) 1100-13000С 
C) 1500-15500С 
D) 1600-17000С 
E) 1800-2000"С 
 
72. Домна қожының қалыпты тұтқырлығы, Пуаз (П) 
A) 0,2-0,5 П 
B) 15-20П 
C) 40-50П 
D) 25-30П 
E) 3-8P 
 
73. Домна пешінен шығарылатын шойынның температурасы 
A) 520-6800С                  
B) 960-10200С   
C) 1230-13800С 
D) 1420-14800С 
E) 1230-13800С 
 
74. Домна пешінің профилі (бөліктердің биіктігі бойынша төменнен 

жоғарыға қарай орналасу ретімен) тұрады)  
A) көрік, булау, шахта, күмбез 
B) табан, кемершік, шахта, керме, салғыш 
C) көрік, табан, кемершік, шахта, салғыш 
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E)  45-50% 
 
69. Домна пешіндегі қождар мен шойын арасындағы күкіртті бөлу 

коэффициенті (тепе-теңдік) 
A) 2-4 
B) 8-12 
C) 50-60 
D) 100-150 
E)  200-300 
 
70. Домна пешінің пешіндегі тотығу аймағының мөлшері мен пішіні 

айтарлықтай әсер етеді 
A) жану аймағында бөлінетін жылу мөлшері 
B) фурмалық газдың мөлшері мен құрамы  
C) газдардың таралуы және материалдардың пештің қимасы бойынша 

қозғалу жылдамдығы 
D) қождың меншікті шығымы 
E) шойын бірлігіне арналған материалдар шығыны 
 
71. Домна пешінен шығарылатын қождың температурасы  
A) 700-9000С 
B) 1100-13000С 
C) 1500-15500С 
D) 1600-17000С 
E) 1800-2000"С 
 
72. Домна қожының қалыпты тұтқырлығы, Пуаз (П) 
A) 0,2-0,5 П 
B) 15-20П 
C) 40-50П 
D) 25-30П 
E) 3-8P 
 
73. Домна пешінен шығарылатын шойынның температурасы 
A) 520-6800С                  
B) 960-10200С   
C) 1230-13800С 
D) 1420-14800С 
E) 1230-13800С 
 
74. Домна пешінің профилі (бөліктердің биіктігі бойынша төменнен 

жоғарыға қарай орналасу ретімен) тұрады)  
A) көрік, булау, шахта, күмбез 
B) табан, кемершік, шахта, керме, салғыш 
C) көрік, табан, кемершік, шахта, салғыш 

  

D) шахта, көрік, кемершіктер, салғыш, күмбез 
E) көрік, кемершік, булау, шахта, салғыш 
 
75. Домна пешінің пайдалы көлемін пайдалану коэффициенті мына 

формула бойынша анықталады 
A) КИПО = 

t
Vппо  

B) КИПО = 
t

Vпол  

C) КИПО = 
П

Vпол  

D) КИПО = 
полV
t  

E) КИПО = 
П

tVпол  

 
 76. Шойынның алдыңғы маркаларын балқыту кезінде күкірт қожға 

өтеді 
 A) 85-90% 
 B)100% 
 C) 40-50% 
 D) 5-10% 
 E) өтпейді 
 
77.  Домна пешіндегі Кремний қалпына келеді 
 A) тек тікелей жолмен 
 B) тек жанама жолмен 
 C) жанама және тікелей жолмен 
 D) қалпына келтірілмейді 
 E) дұрыс жауап жоқ 
 
78. Берілген қорытпалардың қайсысы артық шойынға сәйкес келеді, % 
A)  [Si]- 0,5-0,9; [Mn]- 0,6-1,2; [P] - 0,1-0,15; [S] - 0,02-0,05; [C] - 4,0-4,5 
B) [Si]- 9-13; [Mn]- 0,6-0,8; [P] - 0,05-0,1; [S] - 0,02-0,03; [C] – 1,5-2,0 
C)  [Si]- 1,5-2,0; [Mn]- 15-25; [P] - 0,05-0,1; [S] - 0,02-0,03; [C] – 5,-5,5 
D)  [Si]- 3,2-3,6; [Mn]- 0,3-0,5; [P] - 0,1-0,12; [S] - 0,02-0,05; [C] – 3,5-4,0 
E) [Si]- 0,3-0,35; [Mn]- 0,02-0,03; [P] - 0,02-0,03; [S] - 0,02-0,03; [C] – 

0,3-0,5 
 
79. А. А. Байковтың t < 5700с кезінде темір оксидтерінің тотықсыздану 

сатылары туралы принципі схемамен көрсетілген 
 A)  Fe2O3 → Fe3O4  → Fe 
 B) Fe3O4 → Fe2O3 → FeO → Fe 
C)   Fe3O4 → Fe2O3 → Fe 
D)   Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe 
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E)  FeO2 → Fe2O3 → Fe3O4→ Fe 
 
80. Сутектің көміртегі оксидіне қарағанда тотықсыздандырғыш 

ретіндегі артықшылығы қандай температурада пайда бола бастайды: 
A)  > 8100 C 
B) < 7500 C 
C)  < 8100 C 
D) >10000 C 
E)  > 20000 C 
 
81. Оксидтерден марганецтің азаюы схема бойынша біртіндеп жүреді: 
A) MnO2 → Mn2O3 →Mn3O4 → MnO → Mn 
B) Mn2O3 → MnO2 → Mn3O4 → MnO → Mn 
C)  Mn3O4 → MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn 
D)  MnO2 → Mn3O4 → Mn2O3 → MnO → Mn 
E)  MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn3O4 → Mn 
 
82. Шойын балқыту кезінде домна пешіндегі кремнийдің қалпына келу 

деңгейі: 
 A) 2 – 8 % 
 B) 40 - 55 % 
 C)  90 - 95 % 
 D)  100 % 
 E)   80 - 85% 
 
83. Домна пешіндегі фосфордың қалпына келу дәрежесі: 
A)  1 
B)  0,4-0,5 
C)   0,9-0,95 
D)  0,1 
E)   0,8 
 
84. КИПО өлшем бірлігі: 
 A) (м3 * тәул) / т 
 B) т / тәул. 
 C) (м3 * т)/тәул. 
 D) м3 / т 
 E) (т * тәул)/ м3 
 
85. 1 т Домна шойынына қождың шығуы 
A) 0,3 - 0,4 т/т 
B) 0,2 - 0,3 т/т 
C) 0,9 - 1,0 т/т 
D) 0,05 - 0,15 т/т 
E) 0,8 - 0,9 т/т 
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E)  FeO2 → Fe2O3 → Fe3O4→ Fe 
 
80. Сутектің көміртегі оксидіне қарағанда тотықсыздандырғыш 

ретіндегі артықшылығы қандай температурада пайда бола бастайды: 
A)  > 8100 C 
B) < 7500 C 
C)  < 8100 C 
D) >10000 C 
E)  > 20000 C 
 
81. Оксидтерден марганецтің азаюы схема бойынша біртіндеп жүреді: 
A) MnO2 → Mn2O3 →Mn3O4 → MnO → Mn 
B) Mn2O3 → MnO2 → Mn3O4 → MnO → Mn 
C)  Mn3O4 → MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn 
D)  MnO2 → Mn3O4 → Mn2O3 → MnO → Mn 
E)  MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn3O4 → Mn 
 
82. Шойын балқыту кезінде домна пешіндегі кремнийдің қалпына келу 

деңгейі: 
 A) 2 – 8 % 
 B) 40 - 55 % 
 C)  90 - 95 % 
 D)  100 % 
 E)   80 - 85% 
 
83. Домна пешіндегі фосфордың қалпына келу дәрежесі: 
A)  1 
B)  0,4-0,5 
C)   0,9-0,95 
D)  0,1 
E)   0,8 
 
84. КИПО өлшем бірлігі: 
 A) (м3 * тәул) / т 
 B) т / тәул. 
 C) (м3 * т)/тәул. 
 D) м3 / т 
 E) (т * тәул)/ м3 
 
85. 1 т Домна шойынына қождың шығуы 
A) 0,3 - 0,4 т/т 
B) 0,2 - 0,3 т/т 
C) 0,9 - 1,0 т/т 
D) 0,05 - 0,15 т/т 
E) 0,8 - 0,9 т/т 

  

86. 1 т Домна шойынына кокстың меншікті шығыны 
A) 0,4 - 0,5 т/т 
B) 0,8 - 0,9 т/т 
C) 0,2 - 0,3 т/т 
D) 0,05 - 0,15 т/т 
E) 0,9-1,0 т/т 
 
87. Анықтау тәуліктік өнімділігі домна пешінің пайдалы көлемі 3200м3. 

КИПО=0,6 м3*тәул / т 
A) 5333 т / тәул. 
 B) 1920 т / тәул. 
 C) 4500 т / тәул. 
 D) 5500 т / тәул. 
 E) 3333 т / тәул. 
 
88. Пайдалы көлемі 2700 м3, тәуліктік өнімділігі 5300 т/тәул Домна 

пешінің КИПОСЫН анықтаңыз 
A) 0,5 
B) 0,6 
C) 0,65 
D) 0,7 
E) 0,75 
 
89. Күнделікті өнімділігі тәулігіне 5300 тонна болатын пайдалы көлемі 

3000 м3 Домна пешінің пешін анықтаңыз 
A)  0,57 
B) 0,65 
C)  0,7 
D)  0,75 
E)  0,45 
 
90. Қож оксидтердің келесі құрамымен сипатталады: СаО - 45%, МдО - 

5%, SiO2 - 34%, Al2О3 - 6%, FeO – 0,3%, MnO - 0,5%, S – 1.5%. Оның 
негізділігін анықтаңыз 

A) 1,25 
B)  1 
C)   2,5 
D)   0,9 
E)   1,5 
 
91. Қож оксидтердің келесі құрамымен сипатталады: СаО - 42%, МдО - 

8%, SiO2 - 37%, Al2О3 - 8%, FeO – 0,5%, MnO - 0,8%, S – 1,5%. Оның 
негізділігін анықтаңыз 

A)  1,1 
B)  1 
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C)   1,25 
D)   1,5 
E) 0,9 
 
92.  Көлемі 5000 м3 болатын домна пешінің тәуліктік өнімділігі 10000 

тоннадан 11000 тоннаға дейін өсті. КИПО қанша өзгерді 
A) 0,05-ке азайды 
B) 0,05-ке артты 
C) 0,2-ге азайды 
D) 0,2-ге артты 
E) өзгеріссіз қалды 
 
93. Егер қождағы күкірт мөлшері 2,5%, шойындағы күкірт 0,050 болса, 

домна пешінің күкірт сіңіру қабілетін анықтаңыз. 
A) 50 
B) 60 
C) 6 
D) 100 
E) 120 
 
94. Келесі құрамдағы шикіқұрамды балқыту кезінде шойынның 

шығымын анықтау,%: Fe-53,35; Mn-0,08; P-0,03; S-0,02; Fe2O3 - 60,16; FeO - 
14,56; SiO2 - 12,49.  Шойынның құрамы,%: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 
0,055; С - 4,3. Элементтерді шойынға қалпына келтіру дәрежесін алыңыз: Fe - 
0,995; Mn - 0,55; P – 1. 

A)  0,56 
B)  0,7 
C) 0,46 
D)  0,62 
E)  0,43 
 
95. Келесі құрамдағы шикіқұрамды балқыту кезінде шойынның 

шығымын анықтау,%: Fe-58,7; Mn-0,09; P-0,07; S-0,02; Fe2O3 – 72,3; FeO - 
10,4; SiO2 – 8,8.  Шойынның құрамы,%: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 0,055; С 
- 4,3. Элементтерді шойынға қалпына келтіру дәрежесін қабылдау: Fe - 0,995; 
Mn - 0,55; P – 1 

A)   0,62 
B)   0,56 
C)  0,46 
D)   0,71 
E)   0,95 
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C)   1,25 
D)   1,5 
E) 0,9 
 
92.  Көлемі 5000 м3 болатын домна пешінің тәуліктік өнімділігі 10000 

тоннадан 11000 тоннаға дейін өсті. КИПО қанша өзгерді 
A) 0,05-ке азайды 
B) 0,05-ке артты 
C) 0,2-ге азайды 
D) 0,2-ге артты 
E) өзгеріссіз қалды 
 
93. Егер қождағы күкірт мөлшері 2,5%, шойындағы күкірт 0,050 болса, 

домна пешінің күкірт сіңіру қабілетін анықтаңыз. 
A) 50 
B) 60 
C) 6 
D) 100 
E) 120 
 
94. Келесі құрамдағы шикіқұрамды балқыту кезінде шойынның 

шығымын анықтау,%: Fe-53,35; Mn-0,08; P-0,03; S-0,02; Fe2O3 - 60,16; FeO - 
14,56; SiO2 - 12,49.  Шойынның құрамы,%: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 
0,055; С - 4,3. Элементтерді шойынға қалпына келтіру дәрежесін алыңыз: Fe - 
0,995; Mn - 0,55; P – 1. 

A)  0,56 
B)  0,7 
C) 0,46 
D)  0,62 
E)  0,43 
 
95. Келесі құрамдағы шикіқұрамды балқыту кезінде шойынның 

шығымын анықтау,%: Fe-58,7; Mn-0,09; P-0,07; S-0,02; Fe2O3 – 72,3; FeO - 
10,4; SiO2 – 8,8.  Шойынның құрамы,%: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 0,055; С 
- 4,3. Элементтерді шойынға қалпына келтіру дәрежесін қабылдау: Fe - 0,995; 
Mn - 0,55; P – 1 

A)   0,62 
B)   0,56 
C)  0,46 
D)   0,71 
E)   0,95 
 

  

ҚОРЫТЫНДЫ 
 
"Көрікші" мамандығының атауы Домна пешінің төменгі бөлігінің 

атауынан, балқытылған металл - көрікші қайдан пайда болады деген 
бөлімнен шыққан. 

Көршінің басты міндеті-алғашқы металды" қарсы алу", шойынды 
қождан бөліп, балқытылған ағындарды әртүрлі ойықтарға бағыттау. Және 
металл үздіксіз ағып, қоқыстардағы кептелістерді уақтылы болдырмауын 
қамтамасыз етіңіз. 

Көрікші-тәулік бойы жұмыс істейтін маман. Бұл сөзбе - сөз-
металлургиялық кәсіпорындарда жұмысшылар үш ауысымда жұмыс істейді, 
өйткені өндіріс бір минутқа да тоқтамайды. Мұның бәрі пештің жұмысының 
ерекшелігі: бір рет "қосу" арқылы домнаны тоқтату мүмкін емес, әйтпесе 
салқындатылған кокс бүкіл қуысты бітеп тастайды. Жұмысты тоқтату - бұл 
Домна пешінің "өлімі" [1]. 

Көрік домна пеші (көрік пеші) шойын өндірудің маңызды 
технологиялық операцияларының бірі - балқытылған сұйық шойын мен 
қожды (қалдықты) көріктен (Домна пешінің төменгі бөлігінен) шығаруды 
қамтамасыз етеді. Сондай - ақ, көрікші орындайды құю ауласында дайындық 
және негізгі жұмыстарды байланысты осы үдеріспен, қызмет көрсетеді.  

Осылайша, көрікші домна пешіне үрлеу құрылғысын Белгіленген 
технологиялық регламенттерге сәйкес (олар істен шыққан жағдайда 
ауыстыру - күйдіру) жарамды күйде ұстайды, жанарғы жабдығының, отқа 
төзімді материалдарды кептіру жүйесінің, науалардың жұмыс параметрлерін 
бақылайды және түзетеді, техникалық оттегіні қолдана отырып, шойын 
науаны (шойынды шығаруға арналған құрылғыны) дайындауды және ашуды 
жүзеге асырады. Технологиялық процесс жоғары қауіптілік, жоғары 
температура және Газдану жағдайларында үздіксіз сипатта болады, бұл 
технологиялық процесті басқару бойынша да, негізгі және қосалқы 
жабдықты пайдалану және қызмет көрсету бойынша да персоналдың жоғары 
біліктілігін талап етеді. Мамандық "үнемді өндіріс" дағдыларын игеруді және 
бизнес-процестерді оңтайландыруға қатысуды, еңбекті бригадалық 
ұйымдастыру кезінде командада жұмыс істеуді қамтиды. Үздіксіз кесте 
бойынша ауысымдық жұмыс қауіпті өндірістік объектілердегі апаттардың 
алдын алу мақсатында жоғары орындаушылық тәртіпті талап етеді [2]. 
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Қосымшалар 
1‑қосымша  

 
Агломераттардың химиялық құрамы, % 

 
Нұсқа 

№  
Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 56,46 54,57 15,77 13,21 0,88 14,93 0,48 0,14 0,01 0,01 
2 58,33 66,66 15,00 5,69 1,67 6,79 3,72 0,19 0,21 0,07 

3 56,9 60,17 19,00 12,63 1,07 5,45 1,40 0,05 0,15 0,08 

4 56,15 57,99 20,00 12,55 2,59 6,06 0,57 0,12 0,07 0,05 
5 50,31 47,43 22,00 16,6 4,84 2,25 0,73 3,00 3,09 0,06 

6 54,78 54,93 21,00 10,62 4,99 2,04 0,71 2,30 3,37 0,04 

7 55,60 57,20 20,00 11,16 5,17 4,69 1,19 0,43 0,11 0,05 
8 52,12 56,28 16,36 9,55 4,69 9,52 2,08 1,26 0,14 0,12 
9 51,05 53,45 17,53 12,30 7,03 7,05 1,38 1,05 0,10 0,11 
10 51,72 55,45 16,63 9,57 4,39 10,65 2,04 1,01 0,14 0,12 
11 51,06 46,82 23,52 15,12 8,77 1,02 2,18 2,45 0,08 0,04 
12 43,10 41,84 17,76 14,76 6,82 12,51 4,54 1,64 0,10 0,03 
13 51,50 56,35 15,50 9,30 3,46 13,32 1,50 0,36 0,08 0,13 
14 54,70 58,81 17,40 7,66 2,43 10,95 2,02 0,51 0,10 0,12 
15 53,20 60,00 14,40 9,86 1,8 11,6 2,10 0,09 0,10 0,05 

16 58,15 59,62 21,10 8,53 5,49 2,60 2,20 0,31 0,05 0,10 
17 46,04 40,00 23,20 16,77 7,63 6,86 4,86 0,44 0,09 0,15 
18 60,04 68,00 16,00 4,30 1,54 5,18 2,30 2,59 0,04 0,05 
19 52,77 56,55 16,95 7,72 5,34 10,74 0,81 0,26 1,60 0,03 
20 52,59 59,80 13,80 8,20 2,45 11,4 2,32 1,85 0,12 0,06 
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Қосымшалар 
1‑қосымша  

 
Агломераттардың химиялық құрамы, % 

 
Нұсқа 

№  
Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 56,46 54,57 15,77 13,21 0,88 14,93 0,48 0,14 0,01 0,01 
2 58,33 66,66 15,00 5,69 1,67 6,79 3,72 0,19 0,21 0,07 

3 56,9 60,17 19,00 12,63 1,07 5,45 1,40 0,05 0,15 0,08 

4 56,15 57,99 20,00 12,55 2,59 6,06 0,57 0,12 0,07 0,05 
5 50,31 47,43 22,00 16,6 4,84 2,25 0,73 3,00 3,09 0,06 

6 54,78 54,93 21,00 10,62 4,99 2,04 0,71 2,30 3,37 0,04 

7 55,60 57,20 20,00 11,16 5,17 4,69 1,19 0,43 0,11 0,05 
8 52,12 56,28 16,36 9,55 4,69 9,52 2,08 1,26 0,14 0,12 
9 51,05 53,45 17,53 12,30 7,03 7,05 1,38 1,05 0,10 0,11 
10 51,72 55,45 16,63 9,57 4,39 10,65 2,04 1,01 0,14 0,12 
11 51,06 46,82 23,52 15,12 8,77 1,02 2,18 2,45 0,08 0,04 
12 43,10 41,84 17,76 14,76 6,82 12,51 4,54 1,64 0,10 0,03 
13 51,50 56,35 15,50 9,30 3,46 13,32 1,50 0,36 0,08 0,13 
14 54,70 58,81 17,40 7,66 2,43 10,95 2,02 0,51 0,10 0,12 
15 53,20 60,00 14,40 9,86 1,8 11,6 2,10 0,09 0,10 0,05 

16 58,15 59,62 21,10 8,53 5,49 2,60 2,20 0,31 0,05 0,10 
17 46,04 40,00 23,20 16,77 7,63 6,86 4,86 0,44 0,09 0,15 
18 60,04 68,00 16,00 4,30 1,54 5,18 2,30 2,59 0,04 0,05 
19 52,77 56,55 16,95 7,72 5,34 10,74 0,81 0,26 1,60 0,03 
20 52,59 59,80 13,80 8,20 2,45 11,4 2,32 1,85 0,12 0,06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2‑қосымша  
 

Шекемтастардың химиялық құрамы, % 
 

 
Нұсқа 

№  

Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 62,14 85,51 3 4,3 1,1 5,1 0,8 0,06 0,06 0,07 
2 63,16 88,8 1,29 3,84 2,1 3,34 0,4 0,09 0,09 0,05 
3 58,76 80,4 3,19 4,85 2,8 4,82 2,25 1,53 0,16 - 
4 65,21 91,96 1,08 5,78 0,4 0,2 0,31 0,21 0,01 0,05 
5 59,17 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
6 60,13 81,59 3,88 7,82 0,9 4,5 1,08 0,16 0,07 - 
7 59,8 83,97 1,31 8,86 0,35 4,54 0,79 0,06 0,12 - 
8 68,3 84,95 5 8,06 0,77 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
9 64,12 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
10 63,12 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 
11 62,61 83,2 3,7 4,6 1,6 5,6 1,1 0,06 0,06 0,07 
12 64,20 87,8 1,5 3,97 2,4 3,5 0,6 0,09 0,09 0,05 
13 60,92 81,4 3,19 4,1 2,8 4,6 2,22 1,53 0,16 - 
14 65,67 90,17 1,2 6,95 0,5 0,4 0,41 0,31 0,01 0,05 
15 60,66 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
16 61,99 82,31 3,72 7,52 0,82 4,4 1 0,16 0,07 - 
17 61,10 83,58 1,41 8,96 0,4 4,64 0,81 0,06 0,14 - 
18 64,08 83,95 4,9 9,06 0,9 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
19 65,76 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
20 64,69 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 
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 3‑қосымша 

Кокс күлін техникалық талдау және химиялық құрамы 
 

№вар 
.  

Кокс құрамы,% Кокс күлінің құрамы, % 

       А          
S 

     V Жұшп./ 
Снел 

    W         
SiO2 

Al2O3   
Fe2O3 

   CaO    
MgO 

   
P2O5 

 
Mn3O4 

1 12,7 1,62 2,92  84,66 2,3 43,0 22,5 23,80 6,0 1,40 0,37 0,33 

2 13,5 1,69 2,01  82,80 3,8 39,5 23,8 27,37 3,65 1,15 0,41 1,25 

3 13,84 1,83 2,08  82,20 3,52 36,07 28,0 26,50 4,95 1,23 0,55 0,43 

4 12,73 1,8 2,78  82,69 3,18 39,73 26,67 3,87 1,97 0,29 - 1,08 

5 12,86 1,73 2,07  83,29 3,85 40,57 23,60 27,37 3,74 0,95 0,20 1,25 

6 12,9 1,75 2,13  83,22 3,20 39,41 23,70 28,00 3,65 3,65 0,42 1,30 

7 14,20 0,44 1,91  83,45 2,50 40,22 25,60 25,62 3,25 1,25 0,40 1,18 

8 14,0 0,44 1,83  83,73 1,92 49,40 30,70 10,57 5,53 1,80 0,80 0,16 

9 13,6 0,55 2,10  83,75 2,16 50,00 25,60 15,80 4,50 2,20 0,67 0,27 

10 13,31 0,59 2,10  83,80 2,13 47,59 26,30 12,32 8,75 2,45 1,18 0,23 

11 13,84 0,54 2,07  83,55 2,60 48,27 27,41 10,26 9,18 2,36 1,08 0,32 

12 13,96 0,51 2,10  83,43 2,76 48,94 26,87 10,04 9,41 2,18 1,21 0,29 

13 12,98 0,54 2,43  84,05 3,12 47,98 27,30 9,79 10,03 2,28 1,09 0,26 

14 13,09 0,49 2,03  84,39 3,22 50,63 26,70 7,03 5,35 2,31 0,21 0,20 

15 14,78 0,60 2,43  82,19 4,76 57,50 17,33 12,7 5,92 2,78 1,25 1,04 

16 13,1 1,67 2,47  82,38 2,00 55,80 21,80 10,08 5,76 2,58 1,35 1,21 

17 13,28 1,82 2,43  82,47 2,25 41,25 23,15 25,58 4,86 1,27 - 0,76 

18 12,88 1,74 2,10  82,25 2,75 37,67 27,34 25,78 4,41 1,64 - 1,26 

19 14,1 0,44 1,87  83,59 3,15 39,99 23,65 27,67 3,70 1,05 - 1,27 

20 13,45 0,57 2,10  83,88 3,60 44,81 28,15 13,10 4,44 1,52 0,60 0,67 
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 3‑қосымша 

Кокс күлін техникалық талдау және химиялық құрамы 
 

№вар 
.  

Кокс құрамы,% Кокс күлінің құрамы, % 

       А          
S 

     V Жұшп./ 
Снел 

    W         
SiO2 

Al2O3   
Fe2O3 

   CaO    
MgO 

   
P2O5 

 
Mn3O4 

1 12,7 1,62 2,92  84,66 2,3 43,0 22,5 23,80 6,0 1,40 0,37 0,33 

2 13,5 1,69 2,01  82,80 3,8 39,5 23,8 27,37 3,65 1,15 0,41 1,25 

3 13,84 1,83 2,08  82,20 3,52 36,07 28,0 26,50 4,95 1,23 0,55 0,43 

4 12,73 1,8 2,78  82,69 3,18 39,73 26,67 3,87 1,97 0,29 - 1,08 

5 12,86 1,73 2,07  83,29 3,85 40,57 23,60 27,37 3,74 0,95 0,20 1,25 

6 12,9 1,75 2,13  83,22 3,20 39,41 23,70 28,00 3,65 3,65 0,42 1,30 

7 14,20 0,44 1,91  83,45 2,50 40,22 25,60 25,62 3,25 1,25 0,40 1,18 

8 14,0 0,44 1,83  83,73 1,92 49,40 30,70 10,57 5,53 1,80 0,80 0,16 

9 13,6 0,55 2,10  83,75 2,16 50,00 25,60 15,80 4,50 2,20 0,67 0,27 

10 13,31 0,59 2,10  83,80 2,13 47,59 26,30 12,32 8,75 2,45 1,18 0,23 

11 13,84 0,54 2,07  83,55 2,60 48,27 27,41 10,26 9,18 2,36 1,08 0,32 

12 13,96 0,51 2,10  83,43 2,76 48,94 26,87 10,04 9,41 2,18 1,21 0,29 

13 12,98 0,54 2,43  84,05 3,12 47,98 27,30 9,79 10,03 2,28 1,09 0,26 

14 13,09 0,49 2,03  84,39 3,22 50,63 26,70 7,03 5,35 2,31 0,21 0,20 

15 14,78 0,60 2,43  82,19 4,76 57,50 17,33 12,7 5,92 2,78 1,25 1,04 

16 13,1 1,67 2,47  82,38 2,00 55,80 21,80 10,08 5,76 2,58 1,35 1,21 

17 13,28 1,82 2,43  82,47 2,25 41,25 23,15 25,58 4,86 1,27 - 0,76 

18 12,88 1,74 2,10  82,25 2,75 37,67 27,34 25,78 4,41 1,64 - 1,26 

19 14,1 0,44 1,87  83,59 3,15 39,99 23,65 27,67 3,70 1,05 - 1,27 

20 13,45 0,57 2,10  83,88 3,60 44,81 28,15 13,10 4,44 1,52 0,60 0,67 

  

4‑қосымша  

Әктастың химиялық құрамы, % 

№вар 
.  

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 Mn3O4 ЅО3 СО2 

1 53,0 1,10 1,4 0,2 0,50 0,02  0,05 43,73 
2 54,5 0,78 0,79 0,12 0,55 -  0,13 43,13 
3 53,0 1,50 1,5 0,5 0,30 -  0,03 43,17 
4 53,5 0,70 1,6 0,8 0,70 0,03  0,30 42,37 
5 40,0 14,0 1,6 0,8 0,70 0,03  0,50 42,37 
6 54,0 0,70 1,3 0,5 0,30 0,01  0,30 42,39 
7 54,0 0,50 2,0 0,6 0,40 0,055  0,045 42,40 
8 54,0 0,35 2,00 0,5 0,35 0,01  0,13 42,66 
9 54,0 0,70 1,70 0,5 0,50 0,03  0,04 42,53 
10 52,0 3,50 1,50 0,5 1,15 0,03  0,12 41,2 
11 54,77 0,30 0,54 0,44 0,74 0,027  0,015 43,17 
12 51,9 2,19 1,41 0,48 2,27 0,06  0,02 41,67 
13 54,0 0,6 1,50 0,25 0,15 0,10  0,66 42,74 
14 53,7 0,32 2,28 1,12 0,53 0,11  0,15 41,79 
15 54,0 0,55 1,0 0,35 0,55 0,08  0,05 43,42 
16 54,85 0,5 0,45 0,15 0,20 0,31 0,15 0,15    

43,24 
17 54,60 0,48 0,90 0,14 0,17 0,19 0,10 0,26 43,19 
18 53,50 0,70 1,9 0,90 0,60 0,30 0,04 0,10 42,76 
19 54,46 0,72 0,35 0,18 0,27 0,13 0,17 0,14 43,58 
20 53,25 0,72 1,55 0,70 0,64 0,10 0,41 0,05 42,58 
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5‑қосымша  

 
Домна пештері профилінің негізгі өлшемдері 

 

Профиль 
өлшемдері 

Пештердің пайдалы көлемі, м3 
1033 1386 1513 1719 2000 2700 3000 3200 5000 5500 

Би
ік

ті
гі

, м
м 

толық 28700 31225 30750 31250 32358 33650 34950 35290 36100 3550
0 

пайдал
ы 26000 27300 28000 28500 29400 31200 32200 32190 33500 3480

0 
көрікші 3200 3200 3200 3200 3600 3900 3900 3900 4400 5700 
кемерш
ік 3000 3200 3200 3200 3000 3000 3200 3400 3700 3600 

керме 2000 2000 1800 2000 1700 2200 2000 2300 1700 2000 
шахтал
ар 15000 16000 17300 17800 18200 18700 20100 19600 20700 2040

0 
салғыш
а 2800 2900 2500 2500 2900 3000 3000 2990 3000 3000 

"өлі" 
қабат 600 450 766 1099 1101 1699 1740 1100 1113 1200 

Д
иа

ме
тр

і, 
мм

 

көрікші 7200 8200 8600 9100 9750 11000 11600 12000 14700 1510
0 

керме 8200 9300 9600 10200 10900 12300 12800 13100 16100 1650
0 

салғыш
а 5800 6500 6600 6900 7300 8100 8400 8900 10800 1120

0 
үлкен 
конус 4200 4800 4800 5000 5400 6200 6500 7000 - - 

салғыш 
Саңыла
у 

800 850 900 950 950 950 950 950 
- - 

Кө
лб

еу
 

бұ
ры

ш
т

ар
ы 

шахтал
ар 

850 2
5 

840 70
 850 03 840 42 84021

06" 
83035

33" 
83045

14" 83053 82042
17" 

8203
555" 

кемерш
ік 

800 3
2 

800 14
 810 07 790 37 790 09 79010

38" 
79022

49" 80049 79017
13" 

7901
713" 

Қа
ты

на
с 

ш
ам

ас
ы 

Н0: dр 
 3,17 2,94 2,92 2,79 2,70 2,54 2,52 2,46 2,08 2,11 

dk: DP 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,658 0,656 0,679 0,671 0,67
9 

dр: dг 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,103 1,092 1,095 1,09
3 

dk: DG 0,806 0,793 0,767 0,758 0,749 0,736 0,724 0,742 0,735 0,74
2 

Са
ны

 

ауа 
фурмал
ары 

16 16 18 18(20) 20(25) 20(24) 28 28 36(42
) 40 

шойын 
ағын 1 1 1(2) 1(2) 2 2 3 4 4 4 

қож 
ағыны 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 
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5‑қосымша  

 
Домна пештері профилінің негізгі өлшемдері 

 

Профиль 
өлшемдері 

Пештердің пайдалы көлемі, м3 
1033 1386 1513 1719 2000 2700 3000 3200 5000 5500 

Би
ік

ті
гі

, м
м 

толық 28700 31225 30750 31250 32358 33650 34950 35290 36100 3550
0 

пайдал
ы 26000 27300 28000 28500 29400 31200 32200 32190 33500 3480

0 
көрікші 3200 3200 3200 3200 3600 3900 3900 3900 4400 5700 
кемерш
ік 3000 3200 3200 3200 3000 3000 3200 3400 3700 3600 

керме 2000 2000 1800 2000 1700 2200 2000 2300 1700 2000 
шахтал
ар 15000 16000 17300 17800 18200 18700 20100 19600 20700 2040

0 
салғыш
а 2800 2900 2500 2500 2900 3000 3000 2990 3000 3000 

"өлі" 
қабат 600 450 766 1099 1101 1699 1740 1100 1113 1200 

Д
иа

ме
тр

і, 
мм

 

көрікші 7200 8200 8600 9100 9750 11000 11600 12000 14700 1510
0 

керме 8200 9300 9600 10200 10900 12300 12800 13100 16100 1650
0 

салғыш
а 5800 6500 6600 6900 7300 8100 8400 8900 10800 1120

0 
үлкен 
конус 4200 4800 4800 5000 5400 6200 6500 7000 - - 

салғыш 
Саңыла
у 

800 850 900 950 950 950 950 950 
- - 

Кө
лб

еу
 

бұ
ры

ш
т

ар
ы 

шахтал
ар 

850 2
5 

840 70
 850 03 840 42 84021

06" 
83035

33" 
83045

14" 83053 82042
17" 

8203
555" 

кемерш
ік 

800 3
2 

800 14
 810 07 790 37 790 09 79010

38" 
79022

49" 80049 79017
13" 

7901
713" 

Қа
ты

на
с 

ш
ам

ас
ы 

Н0: dр 
 3,17 2,94 2,92 2,79 2,70 2,54 2,52 2,46 2,08 2,11 

dk: DP 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,658 0,656 0,679 0,671 0,67
9 

dр: dг 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,103 1,092 1,095 1,09
3 

dk: DG 0,806 0,793 0,767 0,758 0,749 0,736 0,724 0,742 0,735 0,74
2 

Са
ны

 

ауа 
фурмал
ары 

16 16 18 18(20) 20(25) 20(24) 28 28 36(42
) 40 

шойын 
ағын 1 1 1(2) 1(2) 2 2 3 4 4 4 

қож 
ағыны 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 

 
 
 

 

 

  

Қосымша 6 
 

Домна пешінің бөлімі  
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Қосымша 7 
Көлбеу көпір бойынша кесу  
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Қосымша 7 
Көлбеу көпір бойынша кесу  

 

 
  

  

Қосымша 8 
 

Каупер бөлімі  
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Қосымша 9 
 

Конуссыз тиеу құрылғысының тілігі  

 


